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CUVÂNT ÎNAINTE
Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești, Chintești, Comănești,
Govora, Bechet. Sunt cele opt sate ce fac parte din comuna Bobicești, a
cărei monografie o citești acum, stimate consătean. Este o premieră în
istoria Bobiceștiului, un eveniment așteptat de mult, consemnat abia azi.
La prima vedere, numele satelor în care ne-am născut, am
copilărit și ne-am întemeiat familii, având, la rândul nostru, copii, nepoți
ori strănepoți, sau din care unii au plecat în lume spre a se împlini, s-ar
putea să nu spună prea multe. Fapt firesc până la un punct, întrucât ne-au
lipsit reperele care să definească istoria fiecărui sat. Este exact ceea ce își
propune monografia de față: să arate ce avem în „spate”; că, de secole, pe
aceste tărâmuri a existat viață comunitară închegată; că strămoșii noștri
au lucrat mereu aceste pământuri mănoase, au crescut animale, au
cultivat vița de vie, au mers la Pădurea Saru după lemne sau la vânat ori
și-au făcut grădini de zarzavat pe malul Oltețului, ș.a.m.d. În același
timp, s-au căsătorit, le-au cântat lăutari vestiți din zonă, iar ei au jucat, au
chefuit și, vorba poetului, trei zile nunta a ținut! La zile festive au întins
hore de neuitat, femeile au țesut covoare pentru casă ori zestrea fetelor,
copiii și i-au botezat în credința străbună, mărindu-se, aceștia au colindat
de Crăciun și Anul Nou cu ,,Steaua”, ,,Vicleimul”, ,,Capra” ori
,,Plugușorul”, păstrând cu sfințenie datinile și obiceiurile. Altfel zis,
satele comunei Bobicești au în spate o adevărată, bogată și îndelungată
ISTORIE. Dovada ?
MIRILA - sat menționat în 1518, ca hotar al satului Doicești.
LEOTEȘTI – sat menționat în 1517, într-un document semnat de
domnitorul Neagoe Basarab.
BELGUN- sat menționat în 1804.
BOBICEȘTI- sat menționat în 1636, într-un document semnat de
domnitorul Matei Basarab.
CHINTEȘTI- sat menționat în 1517, într-un document semnat de
domnitorul Neagoe Basarab.
GOVORA- sat menționat în 1872.
BECHET- menționat în 1871, drept Bechetul de Jos, ca „fund de sat”.
Evident, până la primele atestări istorice, aici a existat activitate
diversă, originile noastre fiind, în realitate, îndepărtate, ceea ce nu poate
decât să ne mândrească și să ne îndemne să aflăm noi detalii despre
bogăția și varietatea vieții pe aceste locuri, despre fiii lor care s-au
evidențiat în cele mai diverse domenii ale societății. Este un demers
9

justificat, care, în final, arată cât de judicioasă este adaptarea celebrei
vorbe: „nasc și în Bobicești OAMENI ”!
Dacă, nu de mult, performanța cea mare pentru un fiu al
Bobiceștilor era să ajungă undeva, în alt oraș al țării, extrem de rar
dincolo de fruntariile ei, azi, în era globalizării, fiii comunei nu au doar
calificări înalte, ci au împânzit Europa, sunt și peste Ocean, ducând cu ei
în suflet o parte din magia locurilor natale, care le înnobilează viața și le
duc gândurile spre cei de acasă.
Semnată de profesoarele - Paula Bănică, Adriana Buică și
Luminița Vasile - și realizată cu sprijinul și sub patronajul Primăriei
comunei Bobicești, monografia de față evidențiază continuitatea vieții pe
aceste meleaguri, fapt datorat anonimilor, care au fost strămoșii noștri,
dar, deopotrivă, țintește mai departe: se vrea un omagiu binemeritat adus
tuturor celor care s-au născut, se nasc și se vor naște pe aceste meleaguri
binecuvântate de Dumnezeu !
Dumitru Constantin,
jurnalist
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Capitolul 1
COMUNA BOBICEȘTI. CARACTERISTICI FIZICO GEOGRAFICE
1.1 Caracteristici generale, așezare geografică, vecini
Comuna Bobicești este așezată în partea de vest a județului Olt,
la intersecția paralelei de 44 grade 23` 18`` latitudine Nordică cu
meridianul de 24 grade 08` 45`` longitudine Estică, la contactul dintre
Podișul Getic (respectiv Platforma Oltețului) la nord și Câmpia Română
(Câmpia Romanaților sau a Caracalului) la sud, la o altitudine de circa
150 m.
Față de orașul Slatina- reședință a județului Olt, comuna
Bobicești se află situată la o distanță de cca 25 km, iar față de orașul
Craiova- reședință a județului Dolj, se află la aproximativ 30 km. Cel mai
apropiat oraș de comuna Bobicești este orașul Balș, situat la circa 6 km
distanță din centrul comunei.
Față de capitala țării- București, comuna Bobicești, se află situată
la o distanță de aproximativ 200 km.
Comuna Bobicești se află așezată la nord de drumul național DN
65 (parte din drumul european E 574): București - Pitești - Slatina Craiova - Timișoara. Ea se întinde pe malul stâng al râului Olteț,
străbătută pe o distanță de 12 km de drumul județean DJ 644, ce pornește
din DN 65 și străbate în lungime satele: Mirila, Leotești, Belgun,
Comănești, până în comuna Morunglav.
Din drumul județean, după parcurgerea satului Bobicești, înainte
de a intra în satul Comănești, se ramifică spre dreapta, drumul comunal
DC 12, ce leagă satul Bechet de comuna Bobicești, iar spre stânga,
același drum comunal leagă comuna Bobicești de satele Chintești și
Govora.
Comuna Bobicești este formată, în prezent, din 8 sate: Mirila,
Leotești, Belgun, Bobicești (centrul comunei), Comănești, Bechet,
Chintești, Govora.
Vecinii comunei Bobicești sunt: la N- comuna Morunglav, la
NE- comuna Găneasa, la NV- comuna Oboga, la SE- orașul Piatra-Olt, la
S- comuna Bârza, iar la SV- orașul Balș.
Suprafața comunei Bobicești este de 53,6 kmp și o populație de
3314 locuitori, conform Rezultatelor finale ale Recensământului
populației din 2011-Institutul Național de Statistică din România.
11

Foto: Planul comunei Bobicești
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Harta comunei Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)
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1.2 Relieful și structura geologică
Așezarea geografică a comunei Bobicești în sudul țării, pe valea
râului Olteț- important afluent al Oltului, la contactul dintre două mari
unități de relief: Piemontul Getic (respectiv Platforma Oltețului) și
Câmpia Română (respectiv Câmpia Romanaților), face ca formele
caracteristice de relief să fie cele de câmpie, dealuri joase și luncă.
,,Câmpia de la vest de Olt nu este altceva decât o prelungire
sudică a Piemontului Getic, câmpurile Romanațiului se dovedesc prin
geneză și caractere, continuări periferice ale piemonturilor de la nord.
Lipsa de denivelări, identitatea de alcătuire și de fragmentare, prezența
acelorași soluri, sunt numai câteva elemente care dovedesc asemănarea și
trecerea treptată de la o unitate la alta.”1
,,În partea sudică a Podișului Getic, interfluviile din ce în ce mai
largi și mai joase trec în nivelul câmpiei, deosebindu-se de aceasta printro energie de relief mai mare și o rețea mai deasă de văi. O altă
caracteristică o constituie prezența convergențelor hidrografice, ca cele
de la Balș (Olteț-Gemărtălui-Bălșița-Bârlui), care introduc în peisaj o
notă specifică prin lărgirea apreciabilă a luncilor și intensa umectare a
terenurilor în contrast cu interfluviile limitrofe uscate.”2
De-a lungul șoselei județene ce străbate comuna de la sud la
nord, se întind pe partea stângă terasa Mirila-Leotești și lunca Oltețului,
iar pe dreapta se întind ca interfluvii domoale Dealurile Bobiceștiului
(Dealul Leotești, Dealul Belgun, Dealul Comănești, Dealul Bechetului),
separate de Dealul Sarului de către pârâul Bârlui, afluent al Oltețului.
Câmpia și lunca ocupă o bună parte din suprafața comunei, fiind
situate pe stânga râului Olteț, în dreptul satelor Leotești, Chintești și
Govora. Culmile deluroase prezente pe teritoriul comunei Bobicești
(Dealurile Bobiceștiului și Dealul Sarului), cu o altitudine medie de 150
m, reprezintă ultimele prelungiri spre sud ale Platformei Oltețului în
această zonă, înainte de întâlnire cu Câmpia Romanaților.
,,Limita de sud a Piemontului Getic este marcată de o denivelare
mai estompată datorită trecerii treptate a podișului în câmpie, unde se
prezintă ca o fâșie de tranziție. Relieful este alcătuit din asociații de
culmi prelungi puțin înalte (150-200 m), cu o ușoară înclinare către sud,

ce se lărgesc treptat sub forma unor poduri întinse cu o lățime de 3-5 km.
În zona de contact cu Câmpia Română, adâncimea fragmentării reliefului
este de numai 50-75 m, iar densitatea rețelei de văi este de 0,1-0,3
km/kmp.”3
,,Comunele Leotești, Bobicești și Bechet, sunt situate în Valea
Oltețului, pe râurile Burluiul și Gengea.(…). Altitudinea terenului
deasupra nivelului mării este de 160 m”. 4
,,În partea de est a comunei se întinde Dealul Sarului (175 m) și
Dealul Leotești (169 m), despărțite de valea Bîrluiului, pătrund ca un
pinten, spre sud, separând prin cumpăna apelor, bazinul Oltețului de cel
al Oltului, Oltețul prezentând doar cele mai importante elemente
morfologice majore: lunca și terasele.” 5
Lunca Oltețului este destul de întinsă, cunoscută de localnici sub
numele de ,,crivină”, aflată pe partea stângă a râului Olteț, însoțită de
terase, la care se adaugă văile pâraielor sau torenților care apar ca niște
coridoare depresionare, mai late sau mai înguste, de-a lungul cărora apa
stagnează formându-se mlaștini.
,,Terasele Oltețului sunt larg dezvoltate pe partea stângă,
începând de la Leotești și până la nord de Osica de Sus.”6
Evoluția geologică a reliefului
,,Prin geneză, Câmpia Română aparține ariei depresionare dintre
orogenul carpatic și Platforma Moesică (V. Mutihac, L. Ionesi, 1974;
Petre Coteț, 1976), dar sensul evoluției a fost determinat de procesele
proprii ariei carpatice.” 7
,,Sub raport tectonic, județul Olt aparține zonei de vorland, având
în partea sudică ca fundament Platforma Moesică (Prebalcanică), iar la
sud de Slatina, zona de contact a acesteia cu orogenul carpatic, căzută în

3

Badea Lucian, Gâștescu Petre, Velcea Valeria(coord.), Geografia României,
vol. I, Geografia Fizică, Universitatea din București, Institutul de Geografie,
Editura Academiei R.S.R, București, 1983, p. 644.
2
Ibidem, p. 637.

Ibidem, p. 636.
Lahovari George Ioan, Marele Dicționar Geografic al României, vol. IV,
București, 1901, p. 155.
5
Coteț V. Petre, Câmpia Olteniei, Editura Științifică, București, 1957, p. 147.
6
Coteț Petre, Urucu Veselina, Județele patriei-Județul Olt, Editura Academiei
R.S.R., București, 1975, p. 24.
7
Badea L., Gâștescu P., Velcea V.(coord.) și colab., Geografia României, vol. I,
Geografia Fizică, Universitatea din București, Institutul de Geografie, Editura
Academiei R.S.R, București, 1983, p. 643.
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trepte. Peste acest fundament eterogen și destul de complex, stă o
cuvertură sedimentară, cu litologie și grosimi variabile.”8
,,Întreaga câmpie s-a format pe locul unui bazin lacustru, dar
colmatarea acestuia și evoluția subaeriană ulterioară s-au făcut neuniform
în prima parte a Cuaternarului. Depozitele cuaternare se situează, în
general, deasupra bazei de eroziune locală și sunt reprezentate prin toți
termenii Cuaternarului care iau parte la alcătuirea câmpului înalt și a
formațiunilor de terasă.”9
,,Litologia depozitelor de suprafață este destul de variată și
corespunde formațiunilor levantine și cuaternare. Levantinul, reprezentat
prin argile, marne, nisipuri și pietrișuri, apare la baza versanților abrupți
din lungul văilor mai mari (Olt, Olteț) sau chiar la piciorul unora dintre
terase.
Cuaternarul formează cuvertura superficială cea mai extinsă și
destul de variată sub raport genetic și litologic, în cadrul căreia se disting
o serie de complexe litologice: complexul fluvio-lacustru, complexul
marnos-argilos, complexul loessoid, complexul aluvionar.”10
1.3 Particularități climatice
Situată în partea de sud a țării, la contactul dintre Platforma
Oltețului și Câmpia Romanaților, comuna Bobicești are o climă
temperat-continentală, cu influențe de tranziție, cu unele elemente
proprii, determinate de așezarea geografică a localității, de relieful
specific de câmpie și dealuri joase. Acest tip de climă este influențat de
masele de aer din est (influențe continentale sau de ariditate), care se
manifestă prin ierni aspre și veri secetoase, dar și de masele de aer cald
din sud, dinspre Mediterana (influențe submediteraneene) și din vest
(influențe oceanice) care aduc umezeală.
Temperatura medie anuală înregistrată în zonă este de 10,5
grade Celsius. Temperaturile medii lunare înregistrează însă valori
variabile. Astfel, temperatura medie a lunii iulie este de 22,8 gr. C, iar a
lunii ianuarie de -2,8 gr. C.

Amplitudinea termică medie anuală este deci de 25,6 gr. C și
reprezintă indicatorul cel mai expresiv al gradului de continentalism al
zonei de câmpie.
,,Vara se caracterizează prin timp senin, uscat și călduros, în care
perioadele de secetă sunt destul de numeroase, cu temperaturi extreme ce
depășesc uneori 40 gr. C, ca urmare directă a valorilor ridicate ale
bilanțului radiativ (120 kcal/cmp), a influenței maselor de aer continental
uscat-fierbinte din est și a maselor de aer tropical din sud.”11
,,Valorile cele mai mari ale mediilor zilnice, înregistrează vara
peste 25 gr. C. În cazul încălzirii intense, vara, în zilele caniculare se
ating valori maxime de 35-38 gr. C. Au fost cazuri când valorile maxime
zilnice au crescut la peste 40 gr. C. Temperatura maximă înregistrată la
14 august 1959 la stația meteorologică Craiova a fost de +41,1 gr. C, iar
temperatura maximă înregistrată la stația Strehareț- Slatina a fost de
+41gr. C, la 4 august 1952 și la 14 iulie 2000. Temperatura minimă
absolută a fost de -31 gr. C, înregistrată la stația meteo Slatina-Strehareț
la 25 ianuarie 1942.” 12
,,Precipitațiile atmosferice prezintă aceeași influență
continentală ca și temperatura aerului și ele cad mai mult sub formă de
ploi în cea mai mare parte a anului, cantitatea medie anuală de
precipitații atingând valori de 500-550 mm (46,3 l/mp/lună). Luna cu
precipitații maxime este luna iunie, însă și toamna precipitațiile sunt
abundente.
Precipitații minime s-au înregistrat în luna octombrie 2001 (0,2 l/
mp), iar maxima precipitațiilor s-a înregistrat în luna august 2002 (104 l/
mp). În intervalul octombrie-februarie precipitațiile ating valori medii de
225 mm și cad în special sub formă solidă. Numărul mediu al zilelor cu
strat de zăpadă nu depășește 50 zile/an și tot în această zonă se
înregistrează circa 90 de zile de îngheț. Fenomenul caracteristic iernilor
este cel de viscol, care are loc de obicei sub influența Crivățului și se
produce în timpul invaziilor puternice ale maselor de aer rece dinspre est
și nord.”13
Ciclonii mediteraneeni determină modificări ale vremii în funcție
de contrastul termic existent și de particularitățile geografice tipice zonei.
Ei înrăutățesc simțitor vremea producând precipitații abundente care

8

Coteț, P., Urucu, V., Județele patriei-Județul Olt, Editura Academiei R.S.R,
București, 1975, p. 12.
9
Badea, L., Gâștescu, P., Velcea, V., Op. cit., vol. I, 1983, p. 644.
10
Coteț, P., Urucu, V., Op. cit., 1975, p. 14-15.
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Ibidem, p. 35
Ibidem, p. 31.
13
Ibidem, p. 36.
12
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depășesc frecvent 20 l/mp în 24 de ore. În primăvara anului 1971, timpul
ploios s-a datorat unei puternice activități ciclonice deasupra
Mediteranei, caracterizată prin contraste termice evidente care a
determinat dezvoltarea mare pe verticală a norilor și precipitații deosebit
de abundente care au produs inundații în lungul Oltului și Oltețului.
Orientarea câmpiilor față de circulația generală a atmosferei duce
la favorizarea circulației maselor de aer de-a lungul văii Oltețului, iar
înclinarea și expoziția pantelor și a teraselor duce la repartiția diferențiată
a radiației solare.
Vânturile dominante sunt cele dinspre est (Crivățul, care bate
iarna, aducând ger și viscolind zăpada, iar vara se comportă ca un vânt
uscat, aducând secetă), și dinspre sud-vest (Austrul care se resimte mai
mult primăvara și este un vânt cald ce determină topirea timpurie a
zăpezii).
(Sursa: Stațiile meteo Craiova și Slatina.)
1.4 Rețeaua hidrografică
În sudul Platformei Oltețului, rețeaua hidrografică este relativ
bogată în cursuri de apă, artera hidrografică principală constituind-o râul
Olteț.

Foto: Râul Olteț în satul Govora, comuna Bobicești
19

Oltețul, important afluent al Oltului, izvorăște din Munții
Căpățânii (grupa Parâng a Carpaților Meridionali), străbate pe direcție
nord-sud: Subcarpații Getici, Podișul Getic (Platforma Oltețului) și
Câmpia Română (Câmpia Romanaților).
Pe traseul de 186 km lungime, Oltețul se alimentează din
izvoare, precipitații, precum și din afluenții pe care îi adună din întregul
său bazin hidrografic. În zona Balș, afluenții Oltețului (Călui,
Geamărtălui, Bălșița, Bârlui), izvorând din podiș, au debite mici, și, în
timpul verii, unele dintre ele, devin cursuri intermitente.
La punctul hidrologic Balș, debitul mediu al Oltețului este de
2,84 mc/s (debitul minim fiind de 1,10 mc/s, iar debitul maxim de 6,64
mc/s).
În zona de contact a Podișului Getic cu Câmpia Română, pe
stânga Oltețului și pe afluentul acestuia -Bârlui-, se află situată comuna
Bobicești.
Oltețul udă satele Chintești și Govora, având maluri înalte,
abrupte, ceea ce face ca aceste sate să nu fie inundate. Despre Olteț se
știe, -de la bătrânii satului-, că, și-a schimbat de multe ori vadul de-a
lungul timpului.
,,Devierea de vad a râului Olteț s-a observat pe teritoriul satului
Comănești, în care sens au rămas dovezi. De exemplu, satul Comănești,
în prezent, este așezat mai jos decât terenul din apropierea malului râului
Olteț, iar solul este pronunțat nisipos, pe unele locuri existând fâșii
continui de nisip de râu, foarte ușor acoperit la suprafață de un strat de
sol fertil. De asemenea, grosimea stratului de nisip este mare, după care
urmează un strat de humă în grosime de cca 1 m, iar existența unei văi de
scurgere a apei provenite din ploi și topirea zăpezii, confirmă traseul
vechiului vad, care se prelungește spre satul Bobicești unde locuitorii
satului cunosc zona sub numele de: Oltețul cel Sec”.14
Pentru a lega satele Chintești și Govora (situate pe stânga
Oltețului) de satul Corbeni(în prezent, cartier al orașului Balș) și de
comuna Oboga, situate pe dreapta Oltețului, a fost construită în anul
1963, o punte.

14

Nicolaescu, Mircea, Monografia comunei Bobicești(nepublicată), 1 aprilie
1973, p. 10.
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Foto : Pârul Bârlui în satul Bechet, comuna Bobicești

Foto : Puntea peste râul Olteț în satul Chintești
Puntea a fost construită din lemn, cu pălimar (cablu), cu berbeci
de lemn care servesc drept piloni. Meșterul artizan care a construit puntea
peste Olteț, a fost Lia Constantin, din satul Chintești, comuna Bobicești.
La ape mari, puntea a fost de multe ori inundată sau luată de apa
învolburată, și apoi refăcută sau prelungită de săteni și de Primăria
comunei Bobicești.
Pârâul Bârlui, izvorăște din Podișul Getic, având o lungime
totală de 39 km, udă satele Bechetul de Sus și Bechetul de Jos, separând
Dealurile Bobiceștiului de Dealul Sarului, îndreptându-și cursul spre
satele Braneț și Olari unde se varsă în râul Olteț. Se alimentează din
precipitații (uneori, primăvara, se asociază ploile abundente cu topirea
zăpezii și provoacă inundații în satul Bechet și în Pădurea Sarului), iar
vara, uneori, din cauza secetei, are un curs intermitent.
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Pârâul Gengea izvorăște de sub terasa pe care se află situate
satele Leotești și Mirila fiind alimentat din precipitații și invadat de
vegetație higrofilă și hidrofilă. Curge intermitent spre sud, pe la marginea
localităților Balș (cartierul Teiș) și Bârza, unde se înmlăștinește. Are apă
ocazional, în funcție de precipitațiile căzute, iar vara, de multe ori, seacă.
Pânza de apă freatică în comuna Bobicești, se află la adâncimi
de 10-15 metri, mult mai aproape de suprafață în zona de luncă, și, mai
adâncă pe terase și dealuri .
Apa rezultată din topirea zăpezilor și din precipitațiile acumulate
în timpul anului formează câteva bălți pe teritoriul comunei Bobicești,
cunoscute sub denumirile: ,,Balta Buduroiului”, ,,Balta Mare”, ,,Balta
Teascului” și ,,Balta lui Chintescu”. Dintre toate, numai ,,Balta lui
Chintescu” nu seacă nici în verile secetoase fiind situată lângă râul Olteț
prelungindu-se până la ,,odăile Balșului”.
1.5 Vegetația, fauna, solurile
În comuna Bobicești, vegetația, fauna și solurile sunt
caracteristice zonei de silvostepă, întâlnită în sudul țării, în zonele de
dealuri joase și câmpie, la altitudini sub 300 m.
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Vegetația de silvostepă este alcătuită aici din specii arborescente
ce fac parte din etajul stejarului(păduri xerofile de cvercinee): stejarul
brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarul pufos (Quercus pubescens).
Ele apar atât ca arborete pure (începând de la nord de satul Comănești și
la nord și est de satul Bechet), cât și ca ,,șleauri”, împreună cu cerul
(Quercus cerris), gârnița (Quercus frainetto), teiul alb (Tillia tomentosa),
carpenul (Carpinus betulus), etc, în restul teritoriului comunei.
,,În sudul Podișului Getic apar păduri de stejar, cer și gârniță, cu
elemente termofile, pajiști stepizate și terenuri agricole.(…) Datorită
convergenței hidrografice de la Balș (Olteț-Gemărtălui-Bârlui), este
specifică lărgirea luncilor și intensa umectare a terenurilor, ceea ce
favorizează extinderea vegetației higrofile(zăvoaie și pajiști de luncă).” 15
Pădurea este alcătuită din arbori de esență tare: stejar, carpen,
tei, arțar și din arbori de esență moale ce formează zăvoaiele: salcia
(Salix alba, Salix fragilis, Salix triandra), plopul (Populus alba, Populus
nigra, Populus canescens), aninul, salcâmul (Robinia pseudacacia).
Arbuștii întâlniți frecvent sunt: socul, păducelul (Crataegus
monogyna), măceșul (Rosa canina), alunul (Corylus avellana),
porumbarul (Prunus spinosa), cornul (Cornus mas), etc.
Pe parcursul drumului județean ce duce de la Mirila la
Morunglav, se observă pe partea dreaptă, imediat după ce se termină
satul Belgun, o frumoasă pădure, cunoscută sub numele de ,,Pădurea
Dolie”, unde se află construită o cișmea, de curând renovată.

Pe partea stângă, se află islazul satelor Belgun și Bobicești, iar la
extremitatea acestuia, spre Olteț, se află zăvoiul lui Soreanu, iar pe
dreapta, spre satul Bechet este ,,Pădurea lui Soreanu”. Supuse unor
defrișări intense în ultimii 20 de ani, aceste păduri au fost reduse, în cea
mai mare parte, la petice izolate.
,,În zona de câmpie cu silvostepă, printre șleaurile de păduri
xerofile cu Querqus pubescens, este bine dezvoltată și vegetația erbacee
de stepă cu graminee, reprezentată prin: pelinița de stepă (Artemisia
austriaca), pirul (Agropyron repens), negara (Stipa capillata), păiușul
stepic (Festuca valesiaca), iarba deasă (Poa nemoralis), firuța (Poa
pratensis), ochiul boului (Chrysanthemus leucanthemum), etc.”16
În lunca Oltețului, pe locul pădurilor defrișate apar pajiști
naturale xerofile și islazuri.
În lungul Oltețului, Bârluiului și Gengei, apare o vegetație
azonală de luncă și acvatică, adaptată la inundații și la exces de
umiditate: salcia (Salix alba, Salix fragilis, Salix triandra), plopul
(Populus alba, Populus nigra), rogozul (Carex gracilis), stânjenelul de
baltă(Iris pseudocorus), limbarița (Alisma plantago), papura, vegetație
plutitoare (Potamogeton natans), etc.
Pe raza comunei Bobicești, pe marginea estică, se întinde
Pădurea Sarului -o adevărată oază de liniște și recreere pentru locuitorii
comunei noastre, dar și ai orașului Balș. Aici se află un frumos popas
turistic, ,,European Transsaru”, cu restaurant și cazare, cu dotări și
utilități moderne, pentru turiștii ce tranzitează zona noastră.

Foto: Pădurea Dolie –Bobicești
15

Badea L., Gâștescu P., Velcea V.(coord.), Geografia României, vol. I,
Geografia Fizică, Universitatea din București, Institutul de Geografie, Editura
Academiei R.S.R, București, 1983, p. 637.

23

16

Ibidem, p. 413.
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Foto: Pădurea Sarului din comuna Bobicești
În centrul comunei Bobicești, în fața Școlii, se află un stejar
secular, declarat monument al naturii.

Foto : Stejar secular din fața Școlii Bobicești
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Fondul forestier de pe raza comunei Bobicești
Pădurile date în folosință comunei Bobicești, conform H.C.Mului 2315/54, fac parte din U.P.V. Bistrița, Ocolul Silvic Balș, I.F.
Caracal, D.R.E.F. Oltenia.
Pădurea Comunală Bobicești este constituită din următoarele
trupuri de păduri:
Nr.
Nr.
Denumirea trupului
Suprafața(ha)
u.a.
crt.
de pădure
1
1
Trupul Balta
5,60
2
2
Trupul G.A.S.
0,90
Trupul ,,Balta lui
3 a,b,c,d,e,f. 4
3
30,40
Chintescu”
Trupul ,,Lunca
5
4
9,00
Oltețului”
6a,b,c,d.
5
Trupul Chintești
18,00
7a,b,c.
6
Trupul Govora
20,80
8a,b,c,d.
7
Trupul Gevleasca
37,10
9a,b.
8
Trupul Comănești
7,20
10
9
Trupul Dolia
1,20
11, 12
10
Trupul ,,La Obște”
3,10
Trupul ,,Vîlceaua
13a,b. 14
11
5,70
Bușii”
15
12
Trupul Ciurești
2,00
Trupul ,,La viile
16
13
7,00
Bechetului”
TOTAL
148,00
(Sursa: Ocolul Silvic Balș, Amenajamentul Pădurii Comunale Bobicești,
exemplarul 2, 1964, RD/28)
În formarea parcelelor de pădure s-a ținut seama de prevederile
instrucțiunilor de amenajare a pădurilor. Aceste păduri comunale fiind
constituite din terenuri ce au suprafață mai mică decât limita maximă
admisă - 35 ha, (excepție face ,,Trupul Gevleasca” care depășește cu
puțin această suprafață), nu a mai fost nevoie să se împartă trupurile de
pădure în parcele. Parcelele sub limita minimă admisă constituie trupuri
izolate. Astfel, parcelele Pădurii Comunale Bobicești se suprapun pe
limitele trupurilor de pădure ce o compun.
Din Arhiva Primăriei com. Bobicești, din Dosar/1973 cu
convocări, rapoarte, procese verbale, p. 57-58, reiese că : ,,Din suprafața
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de pădure pe care o avea comuna Bobicești de 148 ha, s-a dat comunei
Morunglav o suprafață de 3 ha în punctul Govora Vale, mai rămânând
Consiliului Popular Bobicești suprafața de 145 ha formată din 16
trunchiuri de pădure după cum urmează:
Parcela nr. 1, în suprafață de 5 ha spre Balș, formată din anin și
plop;
Parcela nr. 2, în suprafață de 0,90 ha, esență salcâm, în punctul
Corbeni;
Parcela nr. 3, ,,Balta Chintescu” de 16 ha, esență salcâm, plop și
anin;
Parcela nr. 4 spre Morunglav, de 6 ha, de esență plop, salcâm,
anin;
Parcela nr. 5, ,,La Punte”, în suprafață de 3 ha, esență plop și
anin;
Parcela nr. 6, în ,,Zăvoiul Chintești”, 22 ha, esență plop și anin;
Parcela nr. 7, la Govora în suprafață de 17 ha, esență anin și
plop;
Parcela nr. 8, de 15 ha, esență cer, stejar, salcâm;
Parcela nr. 9, în punctul ,,Zamfirești”, de 45 ha, de esență
salcâm, stejar, cer;
Parcela nr. 10, în punctul ,,Valea lui Nițuică”, de 4 ha, de esență
stejar și cer;
Parcela nr. 11, în punctul ,,Podișor” de 7 ha, esență salcâm;
Parcela nr. 12, la ,,Vâlceaua Bușii”, de 6 ha, esență stejar și cer;
Parcela nr.13, la ,,Vâlceaua Bușii”, 0,50 ha, stejar și cer;
Parcela nr. 16 în punctul ,,Bordei 1”, în suprafață de 3 ha,
salcâm, stejar, cer;
Parcela nr. 15, în punctul ,Bordei 2”, în suprafață de 4 ha, esență
salcâm, stejar, cer;
Parcela nr. 16, în punctul ,,Dolie” în suprafață de 0,60 ha, esență
stejar, cer, anin.
Din analiza trupurilor de pădure reiese că specia majoritară, ca
suprafață, este gârnița, urmată de anin, salcâm, plop negru, plop alb, cer,
însă, ca volum, procentul cel mai mare îl deține aninul (peste 60%), apoi
gârnița, plopul negru, salcâmul, plopul alb. Aceasta se explică datorită
faptului că aninul crește foarte repede față de gârniță.
Solurile pe care se dezvoltă pădurea comunei Bobicești, în
suprafață de 145 ha, sunt diferite: 67 ha de pădure este dezvoltată pe sol
aluvial pe nisipuri, 16,80 ha pădure pe sol aluvial format pe prundișuri,

0,90 ha de pădure pe sol brun de luncă și 60,30 ha pădure dezvoltată pe
sol brun de pădure slab-mediu podzolit. (Sursa : Arhiva Primăriei
Bobicești, 2014).
Pepiniera Ocolului Silvic din satul Comănești.
Ocolul Silvic Bobicești a fost creat cu mult timp în urmă, așa
cum reiese din Monografia Județului Romanați (Șt. N. Ricman și colab.,
1928), în care se menționează numele de atunci al Șefului Ocolului Silvic
Bobicești, Șt. Dumitrescu-Gârbovi.
Ideea înființării în anul 1966 a unei Pepiniere silvice pe teritoriul
comunei Bobicești (lângă școala din satul Comănești), a aparținut unui
specialist în domeniu -ing. Popescu Ion (poreclit ,,Pomană”).
La început, suprafața acesteia a fost mică - 1 ha, dar investigațiile
s-au extins și și-a mărit suprafața prin defrișarea unei părți bune din
pădure.
Din Adresa Sfatului Popular Raional Balș, nr. 5194 din 1 aprilie
1966, către Sfatul Popular al comunei Bobicești, aflăm cât de greu a fost
începutul înființării Pepinierei, în 1966, din lipsă de semințe: ,,Pentru
procurarea seminței de salcîm, vă veți adresa prin comenzi ferme la
Întreprinderea Forestieră Marghita- Regiunea Crișana, în caz că pe plan
local nu puteți procura sămînța necesară, știind că pentru 1 ha pepinieră
este necesară 120 kg sămînță”(Sursa: Arhiva Primăriei comunei
Bobicești, 2014).
Pentru anul 1966, trebuia să se planteze în golurile din pădurea
comunală, o suprafață de 5 ha, iar în ceea ce privește tăierea arborilor din
pădure, era prevăzută o suprafață de 3,90 ha, și executarea de curățiri pe
o suprafață de 14,10 ha. În sprijinul acestor acțiuni, se lua legătura cu
brigadierul Mihai Mihai din partea Ocolului Silvic Balș, care răspundea
de asistența tehnică, în vederea plantării și înființării Pepinierei. Șeful
Ocolului Silvic, în 1966, era inginerul Giulescu Ion.
Pepiniera s-a învecinat la început cu moșia lui Titi Gligorie, fost
prefect de Romanați- la sud, și cu moșiile lui Sache și ale lui Nae
Ciuturoianu (între Comănești și Gura Iașului-Morunglav), de-a lungul
văii Oltețului, la nord.
Inginerul Popescu Ion era sprijinit de brigadierul silvic Bărbălău
și de pădurarul Stoica Ștefan, cunoscut de locuitorii satului cu numele de
,,Ștefan al Ricâi”.
Suprafața pepinierei s-a extins mereu, iar în anul 2005, avea o
suprafață de 10,2 ha, plantată cu puieți de stejar.
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Dintre specialiștii care au condus Pepiniera Bobicești enumerăm:
inginer Popescu Marin-Carol, șeful Ocolului Silvic Balș; tehnician
Oprițescu Dumitru, șef al Pepinierei Comănești; Delureanu Ioneconomist, Delureanu Florin-brigadier, Mitran Ion- șef Pepinieră în
perioada 1984-1985, Bârdeanu Alexandru- inginer, Etegan Mihaiinginer, Șologan Dumitru-tehnician, Smarandache Dumitru, Șugubețu
Florin(1985-1988), pădurari: Șologan Mihai, Danciu Marian, Șerban
Petre.
Lucrătorii sezonieri erau din satele comunei Bobicești și din
satele comunei Morunglav.
Datorită pădurarului Smarandache Dumitru (zis Balamuc),
Pepiniera Comănești, a fost repopulată cu ,,căpriori” în perioada 19731984.
Țarcul (împrejmuirea) s-a făcut din tufe cu înălțime de 4-5 m,
prinse în piroane de 10-12 cm în lungime, pe trei rânduri de lanteți. În
acea vreme, paza țarcului, cu ,,căpriori” era asigurată de Fane Cearapin și
de Olteanu Ion (,,Nelu lui Cotoarbă”).
Pe măsură ce ,,Pepiniera” își extindea suprafața, conducerea ei a
hotărât să construiască un sediu, o bucătărie (bucătăreasă a fost angajată
Rina lui Cotoarbă-soția unuia din paznici), cât și ,,Casa pădurarului”,
vis-a-vis de Școala din satul Comănești.
Pepiniera de la Comănești era în proprietate de sine stătătoare a
Ocolului Silvic Balș. Cadrele silvice superioare ce își desfășurau
activitatea la pepiniera din Bobicești locuiau în orașul Balș, și trebuiau să
se deplaseze zilnic la Bobicești. Din lipsa mijloacelor de transport, ei au
procurat ,,Break-ul Ocolului” (o trăsură pe patru roți, neacoperită sau cu
acoperiș sumar, destinată transportului a 4-5 persoane), despre care prof.
Manolescu Constantin din Comănești ne povestește: ,,Fiind copil, ne era
drag s-o privim, dar tot așa de bine știam să ne ascundem de ochii
acestora. Când se apropia ,,Break-ul” de noi, fugeam cât ne țineau
picioarele printre tufe, în pepinieră și ne ascundeam până coborau toți
din Break-ul Ocolului și se îndreptau spre birourile lor. Apoi, tiptil,
ieșeam din pepinieră și o zbugheam la casele noastre.”
Astăzi, nu mai există aproape nimic din ceea ce a fost odată
Pepiniera (Ocolul silvic) Bobicești.
,,Tăiată intens în ultimul secol, pădurea de cvercinee (stejar), ce
caracterizează sudul Piemontului Oltețului, se menține sub formă de

areale masive pe interfluvii până aproape de NE de Balș. În locul pădurii
s-au extins pajiștile stepizate și culturile agricole (cereale, vii, livezi).”17
Fauna
În comuna Bobicești, fauna este reprezentată prin specii
caracteristice zonei de silvostepă, care trăiesc în zona de câmpie, pădure,
luncă și în apele râurilor.
Fauna din zona de câmpie cultivată cu cereale, este reprezentată
prin rozătoare: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus
cricetus), șoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), iepurele de câmp
(Lepus europaeus). Se întâlnesc și carnivore care au o arie mai largă de
răspândire: dihorul (Putorius putorius), nevăstuica (Mustella nivalis),
vulpea (Vulpes vulpes). Păsări frecvente sunt: prepelița (Coturnix
coturnix), coțofana (Pica pica), cucuveaua comună (Athene noctua),
mierla (Turdus merula), graurul (Sturnus vulgaris), pițigoiul (Parus
major), eretele (Falco vespertinus), guguștiucul (Streptopelia decaocto),
uliul găinilor (Accipiter gentilis), șorecarul mare (Buteo rufinus), barza
(Ciconia ciconia). Nu lipsesc nici speciile de reptile reprezentate prin
șerpi, șopârla de stepă (Lacerta taurica), broasca (Bufo bufo), gușteri.
Fauna de pădure este alcătuită din mamifere, reptile și păsări.
Mamiferele, deși puține ca specii, sunt larg răspândite: căprioara
(Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), mistrețul(Sus scrofa),
iepurele (Lepus eoropaeus) și mai nou apărut în Pădurea Sarului este
șacalul, venit dinspre sud, iar dintre păsări amintim: ciocârlia de pădure
(Lullul arborea pallida), potârnichea (Perdix perdix), mierla (Turdus
merula), cucul (Cuculus canorus), gaița (Garulus glandarius), sturzul
cântător (Turdus philamelles), ciocănitoarea (Denerocopos medius),
turturica (Streptopelia turtur).
Fauna de interes cinegetic este reprezentată prin: sitar (Scolopax
scolopax), fazan (Phasianus colehicus), potârnichea (Perdix perdix),
prepelița sau pitpalacul (Coturnix coturnix), iepurele(Lepus europaeus).
Fauna de luncă și acvatică este variată, reprezentată prin păsări:
gâște, rațe, stârci, iar în râuri întâlnim diferite specii de pești: clean,
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Badea, Lucian, Bugă, Dragoș(coord.), Geografia României, vol. IV, Regiunile
pericarpatice, Academia Română, Institutul de Geografie, Editura Academiei
Române, București, 1992, p. 402.

mreană (Barbus barbus), obleț (Alburnus alburnus), roșioară, porcușorul
de nisip (Gobio kessleri).
Solurile
Ca geneză, solurile de pe raza comunei Bobicești sunt destul de
variate, mai frecvente fiind solurile brun-roșcate și cele de luncă.
Tipurile de soluri pe care se dezvoltă trupurile de pădure (în
suprafață de 145 ha) de pe raza comunei Bobicești sunt:
-cernoziomul (cambic levigat, argiloiluvial), prezent în zonele
joase de câmpie;
-solurile brune slab-mediu podzolite, specifice teraselor și
dealurilor joase, sub vegetația de pădure de cer și gârniță;
-soluri aluviale formate pe nisipuri și prundișuri, pe terase, cu
conținut bogat în humus;
-soluri brune aluvionare de luncă.
(Sursa: Arhiva Primăriei comunei Bobicești)
,,Solurile brune luvice pseudogleizate din Piemontul Oltețului se
continuă în nordul Câmpiei Romanațiului. Aproape întreaga câmpie este
acoperită cu depozite loessoide și loess pe care s-au format predominant
molisoluri-cernoziomuri cambice, vermice, argiloiluviale. 18
,,Cernoziomul cambic levigat și cel argiloiluvial, cultivat
predominant cu cereale, plante tehnice, vie, pomi fructiferi, necesită
fertilizare și irigație cu măsuri de prevenire a formării excesului de apă și
a salinizării secundare sau eroziunii.”19
,,Pădurile xerofile cu Q. Pubescens cu elemente termofile de cer
și gârniță și pajiștile stepizate cu Carex, Poa, Festuca, Stipa, Agropyron,
se dezvoltă pe soluri podzolice argiloiluviale (luvisoluri albice), soluri
brun roșcate, brune luvice, frecvent pseudogleizate, cernoziomuri
argiloiluviale.”20
Toate aceste tipuri de soluri sunt favorabile culturilor agricole
specifice câmpiei din sudul țării: cultura cerealelor (grâu, porumb, orz,
ovăz, secară), cultura plantelor tehnice (floarea soarelui, rapiță, sfeclă de
zahăr, in), cultura legumelor (în lunca Oltețului), cultura pomilor

fructiferi și a viței de vie nobilă (pe dealurile Bobicești, Comănești,
Bechet).
După gradul de fertilitate, solurile comunei Bobicești se împart
în trei categorii: soluri de gradul I, foarte fertile, în zona cunoscută sub
numele de ,,Crivină”-la Chintești, soluri de categoria a II-a aflate în
dealul cu ,,Platoul Podișor” și soluri de categoria III-a, mai puțin fertile,
întâlnite în Dealul Bechetului și Dealul Leoteștiului, plantate în trecut cu
pomi fructiferi (livezi de meri la Bechet, și nuci în Dealul Leotești-Saru).
Sursa: Arhiva Primăriei comunei Bobicești.

18

Badea, L., Gâștescu, P., Velcea, V., Op. cit., vol. I, 1983, p. 644.
Ibidem, p. 507.
20
Ibidem, p. 646.
19
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Capitolul 2
ISTORICUL AȘEZĂRII BOBICEȘTI
2.1
Atestarea arheologică
Din punct de vedere arheologic, pe teritoriul comunei Bobicești,
nu s-au găsit multe dovezi materiale.
,,Din cercetările efectuate, s-a descoperit originea cuvântului
,,bechet” care este romană, însemnând ,,pichet” de soldați spre paza unei
margini a țării. Având în vedere că în vremea stăpânirii romane, ,,Dacia
Malvensis” se întindea până la apa Oltului, și că acest teritoriu a fost
supus unor intense jafuri barbare, venite de la răsărit de Olt, a dus la
fortificarea cu ziduri a orașelor și construirea de pichete de pază la
hotare, cât și de-a lungul vechiului drum, numit de poporul nostru ,,Calea
lui Traian”. Acest drum trecând prin partea de est a satului Bechet, ne
face să credem că aici au fost așezate pichete romane de pază, așa cum sau găsit urme, de-a lungul întregului drum roman.
Numele purtate de cele două sate Bechetul de Sus și Bechetul de
Jos, ar marca locurile de așezare a două dintre amintitele pichete. Dovada
că pe aceste locuri au existat locuințe, este și faptul că, în anii 1966 1967, cu ocazia unor săpături pentru silozurile de furaje ale C.A.P.
Bobicești, au fost descoperite oseminte și vase din ceramică dacică, ce au
fost studiate la fața locului de academicianul C.S. Nicolaescu-Plopșor,
care a indicat continuarea săpăturilor, însă până în prezent nu s-a mai
făcut nimic”.(Sursa: prof. Păunescu Constanța, Lucrare de licență cu
tema ,,Monografie etno-folclorică a comunei Bobicești”, 1980, pag. 6,
nepublicată.)
2.2
Atestarea documentară
Comuna Bobicești este formată astăzi din satele: Bobicești
(centrul comunei), Bechet, Belgun, Chintești, Comănești, Govora,
Leotești, Mirila.
În trecut, aceste sate, care aparțin acum comunei Bobicești,
făceau parte din trei comune distincte: comuna Bechet (cu satele
Bechetul de Sus și Bechetul de Jos), comuna Bobicești (cu satele
Bobicești, Comănești, Chintești, Govora) și comuna Leotești (cu satele
Leotești, Mirila, Belgun). De comuna Leotești a mai aparținut satul
Doicești care a dispărut, și satul Teișul, care astăzi este cartier al orașului
Balș.
Din materialele studiate la Arhiva Națională, am constatat că
satele cele mai vechi atestate documentar sunt: Chintești și Leotești.
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Satul Chintești este menționat ,,într-un document emis la 30
octombrie 1517, prin care domnitorul Țării Românești, Neagoe Basarab,
întărește mănăstirii Govora, Vâlcea, o serie de sate, între care și
Chinteștii jumătate”21, precum și în alte ,,documente medievale din
secolele XVI și XVII (30 septembrie 1632, 29 ianuarie 1636, 15 mai
1666), Schwantz (1722), în Bauer (1778), în Harta rusă (1853), în
Szathmary(1864).”22
,,Chintești, sat în județul Olt, întărit în anul 1517, octombrie 30,
de către voievodul Neagoe Basarab:,,Și Chinteștii jumătate pentru că
sunt veche și dreaptă ocină a sfintei mănăstiri Govora.”23
Satul Leotești este amintit în același document din 30 oct. 1517
emis de domnitorul Neagoe Basarab, prin care ,,întărește mănăstirii
Govora o serie de sate, între care și Leotești”.24
,,Satul Leotești este menționat în secolele XVI, XVII, XVIII în mai
multe documente, precum și în Schwantz (1722), în Bauer (1778), în
Catagrafia din anul 1831, în Nomenclatorul administrativ din anul 1861,
în Szathmary (1864).” 25

Foto: Harta Schwantz-1722
21

DRH, B, vol II, p. 310-319, DIR, B, sec. XVI, vol. I, p. 133.
Avram, Cezar(coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F).Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 63.
23
Episcop Gherasim al Râmnicului, Istoria Mănăstirii Govora, Editura Sf.
Episcopie a Râmnicului, Rm. Vâlcea, 1995, p. 70.
24
DRH, B, vol. II, p. 317.
25
Avram, Cezar(coord.) și colab., Op. Cit., 2009, p. 65.
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Satul Mirila este menționat într-un document emis la 28
ianuarie 1518, ca hotar al satelor Doicești și Măinești:
,,1518 (7026) Ianuarie 28, Pitești
+ Cu mila lui D<umne>zeu, Ioan Basarab voevod și domn a toată
Țara Rumănească. Dat-am domniia mea aciastă poruncă a domniei mele
cinstitului boiarului domniei mele jupănului Harvat mare log<o>făt și
cu feciorii lui, câți d<umne>zeu îi va dărui, ca să-i fie lui moșiia
Doiceștilor ce iaste între Mirila și între Mănești, din luncă , la cămp,
cătu-i iaste hotarul, pentrucă o au cumpărat jupan Harvat logofătul dela
Barbul al lui Gropeai și dela fămeia lui Mușa, drept 1500 de aspri. Iar
Barbul și fămeia lui au dat banii ce s-au zis mai sus lui Dragosin
armașul, pentru un sălaș de Țigani.
Pentru aciasta, am dat și domnia mea jupănului Harvat
logofătul, ca să-i fie lui de moștenire și ohabnică lui și feciorilor lui,
nepoților și strănepoților lui și de nimenea să nu să clătească, după zisa
domniei mele.
Mărturii: jupan Barbul banul și jupan Calotă mare vornic și
jupan Dumitru vist. și Radul spat., Drăghici peh., Hamza comisul, Jitiian
stolnecul, Badea post.
Ispravnici: Oprea părcălabul dela Ribnic și Neagoe vornicul.
Și s-au scris în Pitești, luna Gheniarie 28 zile, leat 7026<1518> ” 26
,,Ulterior, satul Mirila este menționat și în alte documente din
secolele XVI- XVIII, în Catagrafia din anul 1831, în Harta rusă (1853),
în Nomenclatorul administrativ din 1861 (recenzat la Leotești), în
Szathmary (1864).” 27
Numele de ,,Mirila” se presupune că vine de la stareța Mirilița,
nume sub care s-a găsit în 1533, în actul din 27 decembrie, act aflat în
Arhivele Naționale Olt- Slatina, prin care ,,Vlad Vintilă voievod,
întărește mănăstirii Bistrița, stăpânirea ocinei Mirilița”. Mai târziu, prin
actul din 13 iunie 1550, ,,Dumitru, mare logofăt și ban al Craiovei,
întărește fraților Buzești stăpânirea asupra morilor de la Mirilița, de pe
Olteț”.

De asemenea, la Biblioteca orășenească ,,Petre Pandrea” din
Balș, se găsește copia unui hrisov în original slav, cu pecete aplicată (9
oct. 1568), în care este atestat satul Mirilița (Mirila de astăzi), ce a
aparținut Balșului mai mult timp. Documentul a fost oferit Bibliotecii din
Balș, de către prof. Theodor Pâslaru, în anul 2011.
Satul Mirilița apare în Catagrafia din anul 1831, iar apoi apare în
documentele vremii, sub numele de Mirila.
Satul Bobicești este cunoscut în documente sub numele de
,,Bircești”. Primul document în care este atestat, este Hrisovul emis de
domnitorul Țării Românești, Matei Basarab la 1636(7144), ianuarie 21,
București, în care apare numele satului ,,Bircești din județul Romanați”.
Mai jos este reprodus un fragment din acest document:
,, + Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voievod și domn a toată
țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele
acestui om, anume Lupul cu frații săi, Stan și Radul și Ion, și nepotului
său Ion, fiul lui Stan din Bircești, din județul Romanați, și cu fiii lor, cîți
Dumnezeu le va da, ca să fie în pace și slobozi de vecinie, ei și fiii lor, de
către jupan Teodosie fost mare logofăt, ginerele lui Preda banul și de
către fiul său, Preda spătarul, nepotul lui Preda banul din Cepturoaia și
de către fiii lor și de către toate rudele lor, de nimeni să nu aibă
tulburare pentru vecinie, în veci(…).” 28
Și în Hrisovul din anul 1640, luna martie, ziua 20, domnitorul
Matei Basarab pomenește tot numele de Bircești. Redăm acest document:
,,Cu mila lui D-zeu, Io Matei Basarab voievod și domn a toată
Țara Românească, datăm cartea noastră de bună încredințare slugerului
Domniei Mele Lupului sin Danciu stăpânitor ot Bircești, care i-am
întărit cu frații lui cei ce sunt Stan, Ion, Radu după stăpânire ce li s-a
căzut am dat domnia mea Moșia din Bircești să aibă sub stăpânire
Bobiceștii.” 29
,,Cu numele de Bircești a circulat, probabil, până în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, când a apărut în acest sat o boală
molipsitoare –ciuma- din timpul lui Vodă Caragea, care i-a decimat pe
săteni în masă. Turcii, de teamă ca această molimă să nu se întindă, au
oprit ieșirea bolnavilor din bordeie, ba mai mult, acolo unde observau
un focar de infecție mai pronunțat, dărâmau bordeiele pe ei, îngropându-

26

Documente- Istoria Țării Românești, Editura Academiei R.P.R., vol. I, Fondul
Credit, dos.5\309, p. 133, Copie românească după o traducere din 1741-1742.
27
Avram, Cezar (coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt (A-F) Comune, Editura Alma, 2009, p. 67.
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DRH, B, Țara Românească, vol. XXV(1635- 1636), Editura Academiei
R.S.R, București, 1985, p. 207.
29
Idem.
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i de vii. În anul 1935, locuitorul Ion Iordache, cârciumar din satul
Bobicești, săpând o ghețărie în curte, a găsit doi morți în același loc.
După oseminte, s-au observat că au murit în poziții diferite, deci, ar fi o
confirmare a faptului că bordeiele ar fi fost dărâmate pe ei.
Nu mai avea cine să mai muncească pe ogoare, și atunci, turcii,
au renunțat o vreme la încasarea birurilor. În 1864, când s-a înfăptuit
Reforma agrară, a lui Alexandru Ioan Cuza, locuitorii care mai
rămăseseră, au fost și ei împroprietăriți, și, neștiind carte, și-au pus câte
un țăruș în capul parcelelor. Acestea, semănau între ele, locuitorii le
încurcau și trebuiau să umble mult, până când, fiecare și-a ,,bobit” locul
său, fapt care a făcut să fie porecliți ,,cei ce bobesc”, adică
Bobiceștii.”(Sursa: prof. Păunescu Constanța, Lucrare de licență, cu tema
,,Monografie etno-folclorică a comunei Bobicești, 1980, nepublicată, p. 6)
Satul Bobicești, ,,veche așezare de moșneni, este atestat în
secolele XVII- XVIII. În anul 1778, Bauer îl menționează cu numele de
,,Bobești”, ca fiind sat cu o biserică și un pod peste o mlaștină.” 30
,,Satul mai este menționat în Specht (1790), în Catagrafia din anul
1831, în hărțile ruse din 1835, 1853, în Nomenclatorul administrativ din
anul 1861.” 31
Satul Bechet este menționat ,,în Specht (1790), în Statistica din
anul 1828, în Harta rusă din 1853, în Nomenclatorul administrativ din
anul 1861.” 32
Bechetul de Jos ,, este menționat în anul 1871, ca fiind un sat cu
locuințe izolate.” 33
În anul 1968, la ultima împărțire administrativ-teritorială a
României, Bechetul de Jos a fost desființat și a rămas numele de satul
Bechet.
Bechetul de Sus- ,,sat menționat în 1871 ca fiind un sat cu
locuințe izolate” 34. În anul 1968, acest sat a fost și el desființat, apărând
cu numele de Bechet.

30

Avram, Cezar (coord.), și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt (A-F)Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 58.
31
Idem.
32
Ibidem, p. 60.
33
Dumitru Frunzescu, Dicționarul topograficu și statisticu, p. 37.
34
Avram, Cezar (coord.), și colab., Op. Cit., 2009, p. 61.
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Satul Belgun, înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețu de
Sus (1831), Oltețu (1861- împreună cu Mirila și Leotești), a făcut parte
din comuna Leotești.
,,Documentar, satul este menționat în anul 1804, în Catagrafia
din anul 1831, în Nomenclatorul administrativ din anul 1861, în
Szathmary (1864).” 35
Satul Comănești: ,,în anul 1833 era siliște, cuprinsă în satul
Bobicești.” 36
,,Despre istoricul satului Comănești, izvoare scrise nu avem, dar,
ca o legendă, din investigațiile făcute în rândul celor mai bătrâni locuitori
ai satului, am aflat că, de fapt, numele satului este legat de stabilirea pe
aceste meleaguri a unor familii din satul Comani, de lângă DrăgăneștiOlt.
Din bătrâni, se spune că, în urma înăbușirii mișcării
revoluționare de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, s-a pornit o
aprigă represiune împotriva celor ce se alăturaseră pandurilor lui Tudor.
Unul dintre aceștia, Barbu Coman, ar fi fugit de poteră, prin păduri,
nimerind tocmai aici. Astfel, s-a aciuit împreună cu soția sa în mijlocul
pădurii ce se întindea în nordul satului Bobicești, din apa Oltețului până
în actuala pădure a Eforiei, făcând trup comun cu ea. Acest haiduc,
văzând că aci are condiții bune de viață, și este ferit de orice primejdie,
și-a întemeiat o gospodărie. El și-a adus și frații pe aceste meleaguri,
punând astfel bazele satului Comănești. Întemeindu-și gospodăriile, ei au
săpat și o cișmea care se menține și azi, și, încetul cu încetul, au defrișat
porțiuni tot mai mari de pădure, transformând terenul în suprafață arabilă.
Una din fetele comănășteanului Barbu, s-a căsătorit cu un băiat
din Morunglav, numit Tutunea, din care provine ,,neamul Tutuneștilor”,
iar alta cu un băiat de la Oboga, numit Vintilă, formând ,,neamul
Vintileștilor”, care au moștenit și ocupația principală a obogenilor,
ceramica, pe care au practicat-o mulți ani.
Terenurile posedate de ,,Tutunești” și ,,Vintilești”, se deosebeau
prin faptul că, erau un trup de tarla, din sat până la apa Oltețului,
menținându-se până la colectivizare, pe când terenurile celorlalți locuitori
(provenite din împroprietăriri sau cumpărări), erau fâșii înguste, în locuri
diferite. De asemenea, plopii bătrâni de pe marginea șoselei reprezintă
resturi ale vechii păduri prin care și-au croit drumul spre Morunglav, ei
35
36

Idem.
Ibidem, p. 63.
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neavând nicio aliniere. În aceeași situație, în mijlocul tarlalei spre Olteț,
se află ,,ulmul lui Vintilă”.
Cele afirmate de bătrâni le considerăm juste, deoarece în anul
1831, satul (cătunul) Comănești avea numai 5 gospodării. Cuvântul
Coman se menține din perioada migrației popoarelor, între care și
cumanii, care au lăsat multe urme toponimice în Oltenia.” 37
Satul Govora, atestat documentar în Dicționarul topografic și
statistic, al lui Dimitrie Frunzescu, din anul 1872, în care apare ca
,,moșie și locuință izolată, în județul Romanați, plasa Oltețu, aparținând
comunei Bobicești”.
În Dicționarul geografic al județului Romanați, al lui Constantin
Locusteanu, din anul 1889, apare ca ,,moșie și cătun al comunei
Bobicești”.
,,Satul Govora este așezat chiar pe malul stâng al Oltețului.
Așezarea sa are strânsă legătură cu însușirea zgomotoasă ce o prezintă
Oltețul aci. ,,Govoru” este un cuvânt de origine slavă care înseamnă
zgomot, apă zgomotoasă. Într-adevăr, e de crezut acest lucru, deoarece,
configurația cursului Oltețului pe această porțiune e cu maluri abrupte,
prăpăstioase și cu intrânduri adânci. Între satele Govora și Chintești, a
existat, până în jurul anului 1900, o moară de apă, a lui Berindei
Staicu.”(Sursa: prof. Păunescu Constanța, Lucrare de licență,
nepublicată, 1980)
Satul Doicești(sat dispărut), este menționat într-un document
emis la 28 ianuarie 1518, când: ,,moșia Doiceștilor, ce iaste între Mirila
și Mănești se afla în stăpânirea lui Harvat logofăt, care o cumpărase de
la Barbu al lui Gropeai.” 38
Satul Doicești a făcut parte din Balș, iar la mijlocul secolului al
XIX-lea a dispărut.
,,Satul Teiș, ,, etimologic < teiș ,,pădure mică de tei” >, Teișul
Mirilii ; sat.
Întrucât în județul Olt se află mai multe localități cu acest nume,
diferențierea lor corectă în documente este dificil de efectuat. Menționat
în Statisica cu proprietățile Episcopiei Râmnicului, din anul 1754 și sub
numele de Teiș, satul apare ulterior și sub numele de Teiuș; în Catagrafia

din anul 1831 apare sub numele Teișul Mirilii, iar în Indicele localităților
din județul Romanați din anul 1861, apare sub numele de Teișiu.” 39
2.3 Participarea locuitorilor comunei Bobicești la marile
evenimente istorice
,,În anul 1783, egumenul mănăstirii Bistrița, se plângea
ispravnicilor județului Romanați de locuitorii ,,ce șăd pe moșiia
Bobiceștilor, plasa Oltului, ce fac stricăciune pe moșiia sfintei mănăstiri
cu vitele lor, atâta la bucate cât și la livezi, și în toți anii ne fac
stricăciune și nici nu dau suhat și nu să părăsăsc de pe moșie”.
În februarie 1865, patru locuitori, chiriași ai moșiei Bobicești
(partea lui Mihai Ionițoaia), și anume: Șerban Barbu, Radu Florea, Dinu
Țăpurin și Stan Cioropin, se plângeau Prefecturii de Romanați de
proprietarul care acționa pentru a-i scoate din moșie și a fi împroprietăriți
pe moșia Morunglav: ,,…am dat toate datoriile proprietății deplin până
acum…, ne-a mâncat sângele nostru și al părinților noștri; de când neam pomenit în proprietatea d-lui, am pus pometuri, am făcut locuri de
muncă cu toporul și târnăcoape și acum muncește să ne gonească numai
cu trupurile, să rămâie d-lui toată munca noastră”, arătând că
proprietarul ,,s-a înțeles cu comisarul și ne-a scris de comuna
Morunglav, ca să ne strămută-ne acolo”. 40
În anul 1838, arendașul moșiei Mirila reclama cârmuirii de
Romanați că, ,,deși ceruse clăcașilor în repetate rânduri să-i are ziua de
plug și altele împrejurul moșiei, nu se supuneau a lucra nici cu plugurile,
nici cu brațele”.41
În Monografia județului Romanați(Ștefan Ricman, 1928, p. 386),
apar primele informații cu privire la participarea locuitorilor comunei
Leotești la unele evenimente istorice: ,,În popor, se spune că Mihai
Viteazul a avut lupte cu Turcii pe acele locuri ale comunei Leotești, și că
de aci s-a retras, însoțit de Preda Buzescu, spre pădurea Căluiu”.
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2.3.1 Revoluția de la 1821

În anul 1821, datorită stăpânirii fanariote și a exploatării
țărănimii, izbucnește Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu, care
cuprinde întreaga Oltenie.
Ea izbucnește în partea de vest a Olteniei, cuprinzând județele
Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt. La 23 ianuarie 1821, la Padeș, Tudor
Vladimirescu, lansa cea dintâi ,,Proclamație a Revoluției”, adresată
locuitorilor Țării Românești, chemându-i să se înroleze în ,,Adunarea cea
orânduită pentru binele și folosul a toată țara”. 42
De la Padeș, în intervalul 23-28 ianuarie 1821, ,,Adunarea
Norodului” s-a deplasat prin Baia de Aramă, Broșteni, Strehaia,
stabilindu-și tabăra la Țânțăreni, lângă Filiași, pentru a se întări și a primi
noi forțe.
,,Și Adunarea Norodului creștea ca o apă care-și aduna
izvoarele și pâraiele. Când tabăra se stabilise la Țânțăreni, ea număra
peste 5000 de oameni”.43

În momentul când Tudor a părăsit tabăra de la Țânțăreni
,,întreaga Oltenie se afla sub stăpânirea lui”.44
De la Țânțăreni, în ziua de 28 februarie/12 martie, oastea lui
Tudor a pornit spre București, fixându-și ca etapă intermediară, orașul
Slatina. Marșul s-a efectuat pe două direcții: coloana principală a plecat
din Țânțăreni spre Oteteliș, unde i s-au alăturat haiducii lui Iancu Jianu,
iar în seara de 3-4 martie se afla la Drăgășani, unde a staționat, iar a doua
coloană a urmat drumul Poștei: Țânțăreni- Craiova- Balș- Slatina.
,,Tudor Vladimirescu a trecut prin Mirila, comuna Leotești, cu
pandurii săi spre București”.45
,,De la Drăgășani, Tudor Vladimirescu și Iancu Jianu au trecut
în stânga Oltului, în dreptul localității Poganu, de unde, însoțiți de un
corp de panduri, s-au îndreptat spre mănăstirea Seaca-Mușetești din
județul Olt, pentru a organiza rezistența și a recruta oameni sub steagul
revoluției”.46
De aici, armata s-a îndreptat spre Slatina unde a ajuns la 5/17
martie.
,,Armata populară constituită la Slatina însușea 8000 de oameni
(dintre care 6000 pedeștri și 2000 călăreți) și trei tunuri”.47
,,La 5 martie 1821, Tudor Vladimirescu aflat la Slatina, primește
de la Hagi Enuș, un important negustor craiovean, ce deținea proprietăți
funciare la Enoșești, suma de 4953 de taleri”.48
Acest negustor avea proprietăți și la Leotești: ,,În primăvara
anului 1821, locuitorii din satul Leotești au spart pătulele cu porumb ale
negustorului Hagi Enuș”.49
După discursul ținut de Tudor Vladimirescu la Slatina (în
dimineața zilei de 10/22 martie), oastea pandurilor se îndreaptă spre
București unde ajunge pe 21 martie 1821, stabilindu-și tabăra la
Cotroceni.
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Invazia turcilor l-a determinat pe Tudor Vladimirescu să se
retragă în Oltenia, în vederea organizării rezistenței în punctele fortificate
anterior. La 26/27 mai 1821, Tudor Vladimirescu a fost asasinat în
apropiere de Târgoviște. Armata pandurilor, s-a retras în Oltenia, a
rezistat în lupta de la Slatina, apoi s-a retras spre Drăgășani.
Un rol important în Revoluția de la 1821 l-a avut haiducul Iancu
Jianu, hotărât să îndrepte relele din județul Romanați, datorită stăpânirii
fanariote. El avea calități de bun călăreț și trăgător. ,,Copilăria și
adolescența și le-a petrecut la moșie (…) lângă pluguri cu caii și pușca;
vara la munca câmpului, iarna la urși și la capre negre; ajunsese de o
dibăcie vestită în călărie și în vânătoare; încăleca fără a pune piciorul
pe scară, nici mâna pe coama calului, și băga glonțul prin veriga de
inel”.50
Iancu Jianu avusese legături cu Tudor Vladimirescu înainte de
începerea Revoluției de la 1821. În drum spre București, Iancu a fost
numit căpitan de panduri. Știutor de carte, Tudor Vladimirescu l-a folosit
ca diplomat în relațiile cu turcii, fiind trimis la Pașa de Silistra cu
scrisoare, în care T. Vladimirescu dezvăluia țelul Revoluției arătând că:
,,aceasta era îndreptată împotriva regimului fanariot și nu contra
Imperiului otoman”.51
Când revoluția a fost înfrântă și pandurii s-au retras spre Slatina,
încercând să treacă Oltul, Iancu Jianu, disperat, urmărit de poteră,
neputând să treacă Oltul cu pluta, l-a trecut înot, cu calul. Așa au apărut
versurile:
,,Foaie verde siminoc
Cântă cucu-n vârf de plop
Iancu se trage la Olt.
Când la Olt, Oltul vărsat
Poderașul s-a-mbătat
Și-a uitat podul legat
Și-a luat drumu-n sat.
Foaie verde trei migdale
Strigă Iancu-n gura mare:
- Măi bădiță, măi podare
50
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Vin cu podu să trec Oltul
Că aici mă calcă focul
Și mă prăpădesc cu totu.
Trage podul mai la vale
Că-ți răcesc un glonț în șale.
Trage podu mai d-a drept
Căci răcesc un glonț în piept
Ori te culc, ori te deștept!
Să vezi Iancu ce făcea
Șaua pe cal o punea
În mijloc de Olt sărea
Și-apoi murgul mi-i nărod
Trecu Oltu fără pod
Și mi-i murgul zău nebun
Trecu Oltu ca pe drum”.
Aceste versuri sunt cântate și astăzi de rapsozi populari din zona
noastră, ca de exemplu, Ion Crețan (din satul Voineasa, Olt).
Legenda spune că după înăbușirea Revoluției de la 1821, mulți
dintre haiduci s-au retras la mănăstirea Măinești, lângă Balș, numită
sugestiv ,,mănăstirea de haiduci”.
De reținut faptul că ,,Iancu Jianu a fost în anul 1831 în comisia
de catagrafiere a pădurilor și dumbrăvilor din plășile Oltul de Sus și
Oltețul de Jos. În același timp a fost și subcârmuitor al plășii Oltețu”.52
Despre Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu există multe
povestiri transmise, din generație în generație, în satele comunei noastre.
Astfel, redăm una din povestirile domnului colonel în rezervă Dumitru
Dumitru din satul Bechet, comuna Bobicești:
,,Din povestirile bunicului meu, Dumitru P.H. Ion (1889-1982),
fost pădurar, și Văduva Petria Voicu, fratele bunicului (1877-1962), fost
ofițer de stare civilă la Primăria Bechet și primar al comunei Izvoru, jud.
Romanați în 1932, îmi amintesc că spuneau, că în pădurea Țiganca din
satul Bechet, comuna Bobicești, pe malul pârâului Bârlui, este un loc
unde terenul este mai ridicat și unde se află un capăt de pod care în popor
este numit Podul Grecului. Aici se zice că ar fi fost o tabără militară. În
prezent, locului respectiv i se spune La Caracaleni. Tot din spusele celor
doi bătrâni, în Bechet, în pădurea Țiganca, o parte din oastea lui Tudor
Vladimirescu ar fi făcut joncțiune cu haiducii lui Iancu Jianu recrutați din
52
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zona Caracal și Drăgănești-Olt (această știre se leagă și de formarea
satului Comănești, fiind vorba de haiducul ce participase în luptele de la
Drăgășani și care s-a retras la fosta tabără din pădurea Țiganca din satul
Bechet, iar de aici a trecut dealul spre Bobicești, stabilindu-se la
Comănești).
Tot de la cei doi bătrâni, am aflat că după Războiul de
Independență (1877-1878), s-ar fi retras în pădurea Țiganca, un corp de
oaste, cu menirea de a preveni invazia turcilor. Unii dintre oșteni s-au
stabilit definitiv aici, și, și-au construit bordeie. Printre ei se afla și un
anume Hagi Dimitrie, aromân, care în anul 1888 a construit podul de
peste Bârlui din satul Bechet, numit sugestiv, mai apoi, Podul Grecului ,
despre care am amintit mai sus.”

,,Fără căpitanul Pleșoianu și Magheru, anul 1848 ar fi avut alte
aspecte (…). La Islaz se hotărâse cucerirea Olteniei după propunerea lui
Heliade: linia de mișcare a grupului revoluționar fu stabilită astfel:
Corabia-Caracal-Balș-Craiova.”53
Revoluția de la 1848 a fost înfrântă prin concursul dat de
armatele turcești și rusești.
La revoluția de la 1848 au participat și locuitorii din satele
comunei Bobicești.
Din satul Leotești ,,sătenii participă la evenimentele din anul
1848 (jură pe Constituție, un voluntar în tabăra lui Magheru)”.54
,,Lângă satul Mirila, la 1848, s-au dat lupte între Ruși și Turci;
rușii fiind învingători, turcii au fugit spre Caracal”.55

2.3.2 Revoluția de la 1848
Un alt eveniment important l-a constituit Revoluția de la 1848,
care a fost, de fapt, o continuare a Revoluției de la 1821. Nicolae
Bălcescu preciza în lucrarea sa ,,Mersul revoluției în istoria românilor”
legătura dintre cele două revoluții.
Deși se planificase ca Revoluția de la 1848 să izbucnească
concomitent în patru locuri diferite, ea a izbucnit cu succes numai la
Izlaz, județul Romanați, la 9 iunie 1848, cu concursul unităților militare
conduse de maiorul Cristian Tell și a căpitanului Nicolae Pleșoianu,
originar dintr-o localitate de pe malul drept al Oltului.
La Izlaz, Adunarea a adoptat ,Proclamația de la Izlaz” împreună
cu un program de acțiune, socotit drept ,,Constituție”, pe toată perioada
revoluției.
În timpul Revoluției de la 1848, un rol important l-a avut
organizarea taberei militare de pe ,,Câmpul lui Traian”, la Râureni (situat
la sud de Rm. Vâlcea), de către gen. Gheorghe Magheru.
Scriitorul bălșean Petre Pandrea, în volumul ,,Reeducarea de la
Aiud”, editată sub îngrijirea fiicei sale, Nadia Marcu-Pandrea, în
capitolul ,,Magna Carta Libertatum”, p. 382, vorbește despre
evenimentul de la 1848 din care cităm: ,,Raionul meu natal Balș, face
parte din fostul district Romanați. Revoluția de la 1848 este indiscutabil
legată de acest județ, prin numele căpitanului Nicolae Pleșoianu și al
preotului Radu Șapcă de la Islaz, la care s-a mai adăugat cârmuitorul
Romanațiului și comandantul dorobanților Gheorghe Magheru de la
Caracal, care fusese în tinerețe volintir, comandant de voluntari, de
panduri, contra turcilor”.

2.3.3 Războiul de Independență(1877-1878)
În Războiul de Independență, un rol important l-au jucat și
locuitorii județelor Olt și Romanați, din care făceau parte și comunele
Bechet, Leotești și Bobicești.
Evoluția evenimentelor a impus ca trupele române să fie
concentrate pe linia Dunării, între râul Olt și orașul Drobeta TurnuSeverin, pentru a ușura trecerea armatei ruse în Balcani, în războiul
contra turcilor. Acest lucru a fost posibil în urma Convenției ruse-române
de la București, din 4 aprilie 1877, prin care se permitea trecerea armatei
ruse prin România, cu condiția respectării drepturilor politice și a
integrității teritoriale a României. Aplicarea acestei Convenții a declanșat
represalii otomane, culminând cu bombardarea orașelor românești de la
Dunăre.
În urma bombardării Calafatului de către turci, românii au
răspuns cu bombardarea Vidinului, ajungându-se la ,,starea de război
nedeclarat” între România și Turcia. Datorită situației create, la sfârșitul
anului 1876, Marele Cartier General Român a luat măsuri de fortificare a
zonei Calafat: ,,S-au creat cu acest prilej 8 noi regimente de dorobanți și
2 regimente de infanterie”.56
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Prin Înalt Decret, nr. 2195, din 26 noiembrie 1876, s-a înființat
Regimentul 3 Dorobanți cu reședința la Slatina, ce includea județele Olt
și Romanați: ,,Întâiul Batalion Romanați avea reședința la Caracal,
Compania 1 avea reședința la Balș și se compunea din plășile Oltul și
Oltul de Sus.”57
,,Regimentul 3 Dorobanți era alcătuit din Batalionul 1
Romanați, cu reședința la Caracal și Batalionul 2 Olt, cu reședința la
Slatina. Batalionul 1 Romanați era format din 4 companii: Compania 1
Balș, (194 militari), Compania 2 Caracal (222 militari), 3 Balta (282
militari), 4 Izlaz (332 militari). Batalionul 2 Olt era format din 4
companii: Compania 5 Olt (194 militari), Compania 6 Vedea (194
militari), 7 Slatina (232 militari), 8 Șerbănești (194 militari). În total 814
militari”.58
În aceste condiții, la 9 mai 1877, s-a declarat oficial
Independența României, și starea de război cu Turcia. De acum, calea
armelor era singura modalitate de a obține Independența pe câmpul de
luptă.
,,Regimentul 3 Dorobanți ocupa pozițiile orașului Calafat și
malurile Dunării. Pe 16 noiembrie 1877, un batalion al Regimentului
întărit cu escadronul 4 Olt, trece Dunărea și debarcă la Lom-Palanca. În
urma acestui atac la baionetă, soldații acestei unități cuceresc
localitatea, fixându-și ca viitor obiectiv: Rahova. În tot acest timp,
efectivul regimentului rămas în țară apără linia Dunării, în zona
Ciuperceni.”59
Armata rusă, fiind înfrântă de către turci la Plevna, a cerut ajutor
militar României. Armata română, fără a avea o convenție militară cu
rușii, dar cu dorința de a obține Independența, în august 1877, acceptă să
treacă Dunărea pe podul de pontoane de la Siliștioara-Corabia și să
participe la atacurile de la Plevna și Smârdan, acoperindu-se de glorie.
Această intervenție este socotită ,,cheia” războiului din 1877-1878.
Prin poziția lor geografică, cele două județe, Olt și Romanați (din
care făceau parte și comunele Bechet, Bobicești, Leotești), aveau să joace
un rol deosebit de important. La Slatina, la Piatra-Olt (nod de cale ferată)
și Caracal, au fost înființate depozite militare cu muniții, furaje pentru

vite și alimente necesare armatei române. Munițiile erau transportate cu
carele trase de boi, ce veneau zile în șir, din toate plasele celor două
județe.
La acest război au participat și locuitorii satelor din comuna
Bobicești. Din satul Leotești au fost ,,un rănit, doi decorați”.60
,,Locuitorii din satul Bobicești au luat parte la Războiul de
Independență( înrolări în Regimentul 4 linie, donații constând în
alimente și bani)”.61
,,Ofrandele și rechizițiile făcute în județele Olt și Romanați sunt
impresionante: 3307 vite, 2000 cai, 3015 oi, 2072 tone grâu, 1407 tone
orz, 45 tone orez, 254 tone porumb, 51 tone brânză, 8,5 tone fasole și
alte legume, 6,2 tone pâine, 426 tone mălai, 300 tone de fân”.62
2.3.4 Răscoala din 1907
După aplicarea reformei agrare din timpul lui Alexandru Ioan
Cuza, la 1864, situația țăranilor nu s-a rezolvat. Ei au rămas în continuare
în starea de mizerie și lipsiți de pământ. Marile moșii au continuat să
existe, iar ,,învoielile agricole”, ,,sistemul arendășitului”, ,,dijmă la tarla”,
diferitele ,,plocoane” la care erau obligați țăranii, constituiau forme prin
care situația țărănimii se agrava de la o zi la alta.
Pe lângă faptul că țăranul dădea dijmă pentru pământul lucrat, el
făcea și un număr însemnat de zile de clacă, pentru boier, cu brațele sau
cu animalele. Cu ,,claca”, se împletea o altă formă de exploatare și
anume ,,munca la tarla”. Pentru că țăranul lua în dijmă câteva pogoane de
pământ, era obligat să mai lucreze alte pogoane de teren pentru boier.
În multe sate, erau și alte obligații, ca de exemplu, ,,plocoanele”
sau ,,rușfeturile”, care trebuiau duse boierului cu ocazia sărbătorilor de
Crăciun, de Paște, etc.
Toate aceste măsuri au constituit cauze ce au dus la
nemulțumirea generală a țărănimii, culminând cu Răscoala din 1907. Ea
a izbucnit la 8 februarie 1907 în Moldova, în satul Flămânzi, iar de acolo,
s-a răspândit cu repeziciune, ca un val în mișcare ce a cuprins aproape
toate satele din Muntenia și Oltenia.
,,Un rol important au avut agitatorii care cutreierau satele și-i
îndemnau pe țărani la răscoală. În diferite părți ale Olteniei s-au
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semnalat asemenea agitatori rămași de cele mai multe ori necunoscuți de
autorități.”63
De cele mai multe ori, nucleele de conducere ale țăranilor, le
formau veteranii de război de la 1877, exemplu fiind comuna Iancu Jianu
din județul Romanați, unde ,,capi de răscoală au fost veteranii: Ștefan
Cazacu, Nicolae Radu, Petre Sandu Nițu, Dumitru Bărăscu și fostul
sergent Ion Corbeanu.”64
Aceasta a fost prima comună din plasa Balș, județul Romanați, în
care a izbucnit răscoala în 7 martie 1907. De aici, răscoala s-a extins în
mai toate satele vecine, înregistrând intensitatea maximă între 12- 17
martie.
Țăranii, înarmați cu furci, ciomege, topoare, se adunau în fața
primăriilor, iar de acolo se îndreptau spre conacele boierești, dând foc
magaziilor cu cereale, distrugând condicile cu învoielile agricole.
,,Au fost amenințate cu pericolul devastării reședința plășii Balș
de către țăranii din Vârtina.”65
În anul 1907, în comuna Bobicești, existau mari moșieri ca
Nicolae Rusănescu (250 ha), Iacob Cristescu, preotul Dumitru Bobicescu
(325 ha), Ioniță Geblescu (250 ha), C.M. Bădulescu cu 100 ha. La fel era
și în celelalte sate: la Belgun, moșier era Nae Soreanu, la Leotești,
moșierii stăpâneau 1575 ha, iar cei 280 locuitori, 632 ha, iar la Mirila,
moșierul Grigorie Stăncescu (cu fiul său, Cornel Stăncescu) avea o moșie
foarte întinsă pe care o cumpărase în anul 1902 de la Gh. Chițu.
Acești boieri dețineau suprafețe foarte mari de teren, în
comparație cu țăranii care dețineau suprafețe mici de pământ.
În cadrul comunei Bobicești, s-a folosit mai puțin sistemul
arendășitului. Pământul era muncit în dijmă, adică din produsele obținute
se împărțeau între boier și țăran, conform învoielilor făcute, fie o parte
boierului și o parte țăranului, fie două părți boierului și o parte țăranului,
lucru ce îi nemulțumea pe țărani. Aceste nemulțumiri, ca de altfel și
claca, lipsa de pășuni pentru animale, etc., i-a determinat pe țăranii din
satele noastre să se răscoale.
,,În satul Chintești, în timpul răscoalei din 1907, câțiva țărani
din sat puși la cale de Ion Botea și Dumitru Botea au mers la magaziile

moșierului Geblescu să le dea foc, însă Petrache Firescu,
administratorul moșiei Geblescu, le-a promis că le va micșora dijma și
din 10 părți numai una revenea boierului, iar restul lor. Promisiunea nu
s-a putut îndeplini, căci primarul comunei, Ion Ionițoiu, omul boierului,
a amânat pentru altădată întocmirea contractului până când au sosit
jandarmii și aghiotantul Stoenescu care îi amenința cu împușcarea pe
răsculați.
Un timp, după înfrângerea răscoalei, boierul a acordat învoiala
prin care, din trei părți, una revenea boierului, iar două părți țăranului.”
(Sursa: Material despre comuna Bobicești, întocmit de colectivul de
învățători: Mircea Nicolăescu, Ion Gârlea și Elena Anghel, 1973).
,,Ocolul silvic Bobicești, județul Romanați, a scăpat de devastare
datorită intervenției armatei.” 66
,,În satul Leotești,, răscoala a avut un caracter mai pronunțat.
Aici capii răscoalei au fost țăranii: Dumitru Mihai, Dincă Nițulescu,
Ivan Dumitru, Bîcu Ion și alții. Aceștia au mers în fruntea țăranilor la
conacele boierilor Iacob Cristescu și Cornel Stăncescu, unde au
incendiat moara și șirele de furaje, au devastat pivnița conacului lui
Stăncescu. Din sat și până în apropiere de Balș, care era reședință de
plasă și unde exista un post de jandarmi unde erau aduși răsculații,
jandarmii au reușit să prindă capii răscoalei, i-au legat și schingiuit,
încât unul dintre ei a și murit pe drum spre Balș.”( Sursa: Date despre
răscoala țăranilor din 1907 din satul Leotești - material realizat de
învățătorul Roșu Marin, în anul 1970).
În amintirea răscoalei din 1907, în satul Leotești s-a construit o
placă comemorativă din marmură care a fost pusă pe clădirea fostei
grădinițe din Leotești, actualul Dispensar uman.
,,În satul Belgun, în anul 1907, țăranii nemulțumiți de
nedreptățile ce le îndurau pe moșia boierului Marius Bunescu, s-au
revoltat dând foc conacului acestuia. Boierul împreună cu familia sa a
reușit să fugă la Craiova. Cel ce a fost căpetenia răsculaților din satul
Belgun a fost Dumitru Mitran.
În anul 1907, țăranii din satul Bobicești nu s-au revoltat, așa cum
s-a întâmplat în comuna Leotești, însă un incident a avut loc, pentru că
bătrânii își amintesc că țăranul Ion Pilă a tras cu pușca în preotul Dumitru
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Bobicescu care a scăpat cu viață apărat de coșul trăsurii.”(Sursa: prof.
Păunescu Constanța, Lucrare de licență, nepublicată, 1980, pag. 6).
Țăranii cereau ca revendicări: condiții mai omenoase de muncă,
reglementarea dijmei la tarla, teren de pășunat pentru animale. Pentru
înfrângerea răscoalelor din Oltenia, au fost aduși soldați, obligați să tragă
în țărani. Acolo unde țăranii luau apărarea capilor de răscoală, în semn de
solidaritate, plăteau cu viața lor. De exemplu, ,,în comuna Baldovinești și
Câmpeni din plasa Balș, au fost împușcați 11 țărani.”67
Bătăile și torturile săvârșite împotriva țăranilor de către autorități
erau dintre cele mai barbare. Din amintirile destăinuite nepoților de către
participanții la răscoala din 1907, aflăm câteva dintre metodele folosite
de către jandarmi și autoritățile statului împotriva țăranilor arestați.
,,În drum spre postul de jandarmi din Balș, grupurile de țărani
arestați erau legați și înconjurați de jandarmi înarmați cu bâte. Țăranii
erau bătuți din toate părțile, în așa fel încât erau siliți să se
îngrămădească și să se calce în picioare, până se forma o adevărată
movilă de trupuri. După aceea țăranii socotiți capi de răscoală erau
scoși din grămadă și supuși la noi bătăi: erau întinși la pământ, apăsați
pe gât de un jandarm, iar altul îl apăsa pe picioare, iar de pe părți erau
bătuți cu bâte de alți doi jandarmi.”68
,,Situația devenea și mai grea în beciul postului de jandarmi din
Balș, unde fuseseră aduși țăranii răsculați. La ordinul plutonierului
Vasile Popescu, zis ,,Tulumbă”, jandarmii îi obligau pe cei închiși să
joace desculți pe coajă de nucă sau sticlă spartă. Cei care nu săreau așa
cum îi plăcea plutonierului erau ,,măsurați cu frânghia udă”. Este
explicabil de ce ,,Tulumbă” a primit o altă poreclă: ,,Fiara”. 69
Ca să întărească mai bine paza la postul de jandarmi din Balș, a
fost adusă de la Caracal, o companie de jandarmi, sub conducerea
căpitanului Bilciurescu, ajutat de plutonierul Petrescu.
,,În zilele tulburi ale răscoalei, pentru a înspăimânta populația,
din ordinul autorităților, plutonierul Gârniță Titașcu, organiza trageri de
noapte cu premilitarii din formația ,,Micul Dorobanț” .70

Despre răscoala din 1907, ne vorbește și scriitorul Petre Pandrea
din Balș, care în memoria lui de copil pe atunci, i-au fost întipărite
evenimentele ce s-au petrecut în acel an: ,,Nu aveam decât 3-4 ani când
am început să văd și să rețin tropote de artilerie, uniforme militare,
împușcături. Era anul 1907.”71
Din cauza schingiuirilor, mulți țărani au murit. Datorită situației
îngrijorătoare creată în Oltenia de răscoala țăranilor, ,,guvernul a trimis
pentru înăbușire Corpul I armată, sub conducerea generalului
Năsturel.”72
Au fost situații când țăranii au ținut piept armatei, ca de exemplu
în satul Dobrun, plasa Balș, jud. Romanați, capul răscoalei, Alecu Ștefan,
a înfruntat armata zicând ofițerului: ,,La o parte căpitane cu oastea ta, că
trec eu cu oastea mea.” 73
Cu toată rezistența țărănimii, răscoala din 1907 a fost înfrântă de
autorități. Lipsa de pământ a continuat să existe, iar nevoile țărănimii au
mai fost ameliorate prin reformele înfăptuite în urma celor două războaie
mondiale, când, în tranșee, li s-a promis soldaților pământ (este vorba de
Reforma din 1921 și apoi cea din 1945).
2.3.5 Participarea României la Primul Război Mondial (1916
- 1918)
Deși, Primul Război Mondial a început în 1914, România a
rămas în neutralitate timp de 2 ani (1914-1916). La 15 august 1916
România intră în război de parte Antantei (Anglia, Franța, Rusia),
declarând război Germaniei și Austro-Ungariei.
Unica explicație privind alăturarea României la Antantă a
constituit-o faptul că ,,aceasta permitea României realizarea unității
noastre naționale. Lupte au avut loc concomitent pe crestele Carpaților,
în defilee, în Dobrogea”.74
După spargerea frontului la Tg. Jiu, inamicul a ocupat pas cu pas
întreaga Oltenie, înaintând spre capitala București. În Oltenia s-a încercat
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rezistența la Filiași, dar fără succes, armata germană înaintând spre
Craiova pe care au ocpat-o la 8 noiembrie 1916.
După ocuparea Craiovei, ,,în noaptea de 8 noiembrie 1916,
Divizia I cavalerie trimite la Balș brigada I roșiori la dispoziția
colonelului Anastasiu, iar brigada II este trimisă în direcția CraiovaCaracal și brigada IV roșiori este trimisă la Găneasa pentru a
supraveghea înaintarea inamicului pe direcția Balș-Slatina. Au fost luate
măsuri de evacuare de pe calea ferată a celor 36 trenuri de muniții,
materiale și răniți ce staționau în gările Piatra-Olt, Balș și Caracal. O
ultimă rezistență în Oltenia a avut loc pe 10 noiembrie 1916 la
Robănești, un rol important având Escadronul III din Regimentul 9
roșiori condus de Alexandru Filiti.”75
După ocuparea Robăneștilor, armata germană înaintează spre
Balș. ,,Divizia 41 Infanterie germană a respins rezistența Diviziei 1/17
română, obligând-o să se retragă pe stânga Oltețului pe poziția BârzaTeișul-Leotești. În același timp, brigada 1 roșiori s-a retras la Bobicești,
iar Brigada 2 roșiori la Piatra-Olt”. 76
,,La 11/24 noiembrie Divizia 41 Infanterie germană trece Oltețul
la Balș prin vad, deoarece podul fusese distrus de români în timpul
retragerii. În seara aceleiași zile, grupul Kunhe ocupase 2/3 din județul
Romanați: Divizia 6 cavalerie făcând cap de pod pe stânga Oltului,
Divizia 7 cavalerie ocupase Caracalul, Divizia 41 Infanterie se afla la
Balș, pregătindu-se să treacă pe stânga Oltului în dreptul Slatinei.
Divizia 101 Infanterie se afla la Spineni, Divizia 11 Bavareză la Balș Mirila”.77
,,Rând pe rând, satele Olteniei ocupate au suportat cu greu
impozitele, rechizițiile impuse de armata de ocupație, fiindu-le luate
toate proviziile, lăsându-le doar strictul necesar”.78
,,Aplicând sistemul rechizițiilor forțate, autoritățile străine au
ridicat cea mai mare parte a recoltei de grâu dar și a recoltelor de
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porumb și ovăz. Patrulele germane sau austro-ungare, care circulau prin
sate, recurgeau de multe ori la forță, brutalități pe seama gospodarilor,
smulgându-le ultima vită din curte”.79
După ocuparea Olteniei, rând pe rând, inamicul a reușit să ocupe
teritorii încât la 6 decembrie 1916, capitala București a fost ocupată, iar
autoritățile, armata și o parte din populație s-au retras în Moldova pentru
refacerea armatei și continuarea luptelor în vara anului 1917.
În august 1917 au avut loc luptele de la Mărăști, Mărășești, Oituz
unde a participat și Regimentul 42/46 infanterie ce avea sediul în
Drăgășani și deținea un Batalion în Balș, din care făceau parte locuitori ai
satelor noastre.
În cinstea eroilor căzuți în luptă, s-a ridicat, în fața bisericii din
Bobicești, un Monument unde sunt inscripționate numele lor.
În Războiul pentru întregirea patriei (1916-1918), în luptele de la
Tg. Jiu, Cerna, Mărăști, Mărășești, Oituz, au murit 111 eroi (din satele
Bobicești, Comănești, Chintești, Govora) pomeniți la biserica Bobicești
de Ziua Eroilor (la Înălțare), 103 eroi din satele Mirila, Leotești, Belgun,
pomeniți la biserica din Leotești, iar eroii din satul Bechet sunt pomeniți
la biserica din sat.
Tabel cu eroii căzuți în Războiul pentru întregirea patriei 19161918, aflat în biserica Bobicești și pe Monumentul ridicat în fața
bisericii:
1
2
3

căpitan
plutonier
plutonier

Băloiu Teodor
Drăgănoiu Ioan
Cârje Ion

44
45
46

-//-//-//-

4

sergent

47

-//-

5
6
7
8

sergent
sergent
sergent
caporal

Moștenescu
Constantin
Drăgănoiu Marin
Drăgănoiu Ioan
Stănciulescu Ilie
Papuciu
Gheorghe
Tănasie Marin
Marin Gheorghe

48
49
50
51

-//-//-//-//-

52
53

-//-//-

9 caporal
10 caporal
79

Făluță Vasile
Stoica Dumitru
Stoica I.
Dumitru
Ciurez Dumitru
Ciurea Marin
Tița Ioan
Stanciu Pârvu
Stuparu
Anastasie
Stoica Ioan
Bucur Teodor

Gheorghiu-Zăuleanu Diana, Zăuleanu Ion, Op. Cit., p. 103-104.
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11 caporal
12 fruntaș
13 soldat
14
-//15 -//-

Irimia Dumitru
Anastasiu Ioan
Osiac P. Nicolae
Chitez Ioan
Păun Ion

54
55
56
57
58

-//-//-//-//-//-

16
17
18
19
20
21
22
23

-//-//-//-//-//-//-//-//-

Gogorici Nicolae
Moană Păun
Stanciu Ioan
Dincă Ioan
Dică Gheorghe
Dică Constantin
Roșu Constantin
Dincă Mihai

59
60
61
62
63
64
65
66

-//-//-//-//-//-//-//-//-

24
25
26

-//-//-//-

67
68
69

-//-//-//-

27
28

-//-//-

Petrițoiu Marin
Moraru Ioan
Tănase
Constantin
Stan Ștefan
Stancu Marin

70
71

-//-//-

29

-//-

Craitz Ștefan

72

-//-

30
31

-//-//-

Calâcu Dumitru
Calâcu Vasile

73
74

-//-//-

32

-//-

75

-//-

33
34
35
36
37

-//-//-//-//-//-

Șerban
Constantin
Osiac Marin
Bojin Ștefan
Ciucă Dumitru
Roșu Dumitru
Moană Marin

76
77
78
79
80

-//-//-//-//-//-

38

-//-

Șerban
Gheorghe

81

-//-

55

Stanciu Radu
Ciobanu Marin
Tutunea Mihai
Osagiu Ioan
Trăistaru
Vasile
Trăistaru Ioan
Cârstoiu Ioan
Cârstoiu Barbu
Coman R. Ioan
Coman C. Ioan
Olteanu Mihai
Vintilă Ilie
Bădoiu
Dumitru
Bădoiu Florea
Bădoiu Marin
Olaru
Polifronie
Tutunea Ioan
Cearapin
Ștefan
Bădoi P.
Constantin
Tucă Petre
Zaharia
Emanoil
Ionițoiu Ioan

39

-//-

Danciu
Gheorghe
Radu Ioan

82

-//-

Staicu Dumitru

40

-//-

83

-//-

84
85
86
100
101
102

-//-//-//-//-//-//-

103

-//-

-//-

Ciobanu Ion
Cioran Ioan
Stoica Pârvu
Popa Dumitru
Popa Gheorghe
Florescu
I.
Dumitru
Florescu
D.
Dumitru
Băltărețu Mihai

Arnăutu
Dumitru
Radu Dumitru
Vintilă Marin
Barbu Nicolae
Gecan Marin
Gecan Ion
Gecan Ilie

41
42
43
87
88
89

-//-//-//-//-//-//-

90

-//-

91

104

-//-

92
93
94
95
96
97

-//-//-//-//-//-//-

Cărnaru Ilie
Oprea Gheorghe
Costache Zamfir
Olaru Marin
Andriana Marin
Tudosie Andrei

105
106
107
108
109
110

-//-//-//sergent
sergent
fruntaș

98

-//-

Tudose Marin

111

fruntaș

99

-//-

Spătaru Marin
Sursa: Biserica Bobicești

Făluță Vasile
Făluță Ioan
Făluță Ilie
Făluță Mihai
Alexandru
Dumitru
Uțoiu Matei
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Nedelcu
Constantin
Bugiu
Constantin
Niță Marin
Roșu Marin
Barbu I. Mihai
Trăistaru Mihai
Dică C. Ioan
Mitrache C.
Emanoil
Roșu I.
Constantin

Monumentul Eroilor din comuna Bobicești

În centrul comunei Bobicești, în fața bisericii, pe partea dreaptă a
șoselei județene ce duce la Morunglav, se află un monument ridicat în
cinstea eroilor căzuți în războiul de întregire națională (1916-1918).
După doi ani de neutralitate, România a intrat în război la 15
august 1916, cu dorința fermă de a-și întregi patria. Acest monument a
fost ridicat în cinstea eroilor căzuți în luptele de la Târgu-Jiu-Cerna,
Mărăști-Mărășești și Oituz. Acest monument se compune dintr-un soclu
format din 3 trepte pe care este scris numele sculptorului Carol Nicolae,
dar nu este scris anul când a fost ridicat acest monument. Monumentul
are o formă dreptunghiulară de aproximativ 3 metri de la soclu în sus,
având 4 fațade.
Pe fațada din față spre șosea se află desenată harta României
Mari și scris deasupra ei 1916-1918. Deasupra hărții se află sculptat un
soldat cu echipament corespunzător, cu pușcă în mâna dreaptă, iar în
mâna stângă, drapelul României, tricolorul. Deasupra, sus, este scris
foarte clar ,,Slavă, recunoștință eroilor din Bobicești-Romanați”. Aceste
cuvinte scot în evidență că satul Bobicești a făcut parte din județul
Romanați.
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Deasupra monumentului se află ,,acvila romană” ce a căzut în
timpul cutremurului din 4 martie 1977, dar a fost reașezată pe monument
prin grija preotului Delureanu Augustin.
Pe celelalte trei fațade sunt trecuți eroii căzuți la Tg. Jiu-Cerna
1916, din care amintim câțiva: Uțoiu I. Matei, Radu N. Dumitru,
Băltărețu Ștefan, Vintilă I. Marin, Popa Dumitru, Popa Gheorghe,
Florescu Dumitru, Tudose Andrei, etc.
În luptele de la Mărăști-Mărășești au căzut: Drăgănoiu M. Ion,
Moștenescu V. Constantin, Drăgănoiu M. Marin, Papugiu Gheorghe,
Tănase Marin, Moană I. Păun, Stancu M. Ion, Tănase M. Constantin,
Bojin Stan, Danciu V. Gheorghe.
La Oituz au murit: Vintilă Ion, Făluță F. Mihai, Bădoiu C. Marin,
Olteanu R. Mihai, Alexandru I. Dumitru, etc. Restul eroilor sunt trecuți
pe tabelul din biserică, deoarece, multe nume de pe monument s-au șters
datorită intemperiilor naturii.
Troița din satul Bechet
În cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial a fost ridicată
o troiță din lemn în satul Bechet, iar în anul 2002, prin grija primarului
Vladu Dumitru a fost ridicat un monument, în locul troiței, pe care este
inscripționat:
,,DE LA PATRIE
Recunoștințe eterne eroilor din Bechetu Romanați”
13.05. 2002
Consiliul Local Bobicești,
Primăria comunei Bobicești,
Inițiatori: Vladu Dumitru-primar, prof. Dragomir Florelviceprimar, Smarandache Marin-consilier județean.
Ctitori: Radu Băluță, Radu Mircel.
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Eroii din Bechet căzuți în Războiul de întregire a țării/ Primul
Război Mondial (1916-1918):
Lică Gheorghe
Eremia Gheorghe
Năstasie Marin
Nică Nicolae
Ion V. Nicolae
Florescu Ion
Stănculescu Ilie
Pîrvu Miu
Vlaicu Ion
Constantin V. Ilie
Coandă Mihai
Oprea Constantin
Nicolae Bucur
Spătaru Marin
Eremia Ion
Voicu Ion
Munteanu Haralambie
Vasile Dumitru
Statie Vasile
Cataragiu Ion
Radu Stan
Miu I. Gheorghe.
2.3.6 Participarea României la Al Doilea Război Mondial
(1941 - 1945)
România nu a participat de la începutul războiului. Ea a intrat în
război la 22 iunie 1941 de partea Germaniei, împotriva U.R.S.S., cu
scopul de a elibera teritoriile răpite de aceasta în iunie 1940. Mulți soldați
români și-au dat viața în luptele de la Odessa, cotul Donului, Stalingrad.
În timpul războiului, situația locuitorilor țării noastre era grea,
oamenii duceau lipsuri mari de alimente, medicamente și îmbrăcăminte.
Și în satele noastre se trăia foarte greu.
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Dintr-o adresă din 4 octombrie 1940, a pretorului plășii Oltețul,
Filip Trifon, aflăm că: ,,Din informațiile primite de la primarii
comunelor din această plasă, locuitorii duc mari lipsuri de ulei
comestibil, fasole, orez, sare, zahăr, porumb, bumbac”.80 Asemenea
lipsuri duceau și locuitorii satelor noastre care făceau parte din plasa
Oltețul, județul Romanați.
În Darea de seamă a județului Romanați, înaintată
Inspectoratului General Administrativ Craiova în anul 1944, se relata că:
,,În județ lipsesc încălțăminte, îmbrăcăminte, pânzeturi, de aceste
articole de primă necesitate au nevoie refugiații care și-au pierdut
avuțiile în timpul războiului”.81
Economia și transporturile din zona Balș au fost paralizate în
urma bombardării podului de cale ferată de peste Olteț, la 8 aprilie 1943,
de către inamic.
La 23 august 1944, Armata Română întoarce armele împotriva
Germaniei hitleriste, participând la eliberarea capitalei, continuând
frontul spre vest.
Urmărind trupele germane, tancurile românești, venind dinspre
București, au trecut și prin satul Leotești, multe din ele ocolind Șoseaua
Națională.
Despre acest lucru ne-a povestit Ocică Elena (tanti Rina), în
vârstă de 77 de ani, care își amintește că, ,,fiind copil, am asistat la
trecerea tancurilor armatei noastre dinspre Pădurea Sarului, direct pe
ulița ,,Calmuci”, apoi pe ulița Cimitirului și de acolo țineau drept la
podul Balșului, drum mai scurt decât cel de pe Șoseaua Națională”.
După eliberarea ultimului teritoriu al țării noastre (25 octombrie
1944), Armata română a participat la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei,
până la victoria deplină din 9 mai 1945 (,,Ziua Victoriei”). Despre aceste
lupte ne mărturisesc astăzi, ultimii doi veterani de război, Brânaru Ștefan
(93 ani) din satul Mirila și Vijulie Constantin(93 ani) din satul Leotești,
comuna Bobicești.
Brânaru Ștefan, veteran de război, din satul Mirila, comuna
Bobicești, în vârstă de 93 de ani, ne povestește: ,,M-am născut la 29 iulie
1921 în satul Belgun comuna Bobicești, județul Romanați (astăzi județul
80

Arhivele Naționale Olt-Slatina, Fondul Prefecturii județului Romanați, dosar
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Arhivele Naționale Dolj-Craiova, Fondul Inspectoratului General
Administrativ Craiova, dosar 24/1944, fila 3.
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Olt). Am făcut clasele primare la Școala Leotești, având ca învățător pe
domnul Antonescu Gheorghe(Gică învățătorul, cum îi spuneam noi
copiii). După clasele primare am fost luat de unchiul meu Ilie Cunescu
din satul Morunești, comuna Morunglav, care era mare proprietar în
Craiova și avea și 5 moșii mari. El m-a dus la restaurantul lui din
Craiova și am lucrat acolo timp de 7 ani ca ,,băiat de prăvălie”. După o
ceartă cu patronul care nu mă plătea cum trebuie, am plecat la București
unde aveam un frate, ocupându-mă cu negoțul timp de un an de zile. Am
fost luat în armată la 20 februarie 1942 în plin război, unde m-am
prezentat la Caracal Regimentul 19 infanterie. În acel moment erau
pregătite 4 batalioane din care 2 batalioane pregătite să meargă la luptă
la cotul Donului conduse de colonelul Voiculescu. Celelalte 2 batalioane
din care am făcut parte și eu, au rămas ca rezervă în Caracal. După o
lună de zile am fost mobilizați și îmbarcați pe vapor la Corabia și trimiși
la Galați pentru a săpa tranșee. Deplasarea cu vaporul a durat mult,
aproape două săptămâni, deoarece Dunărea era bombardată mereu.
Frontul era deja la Iași, iar după două săptămâni la Ungheni.

frontul, am participat la luptele de la Oarba de Mureș, unde românii
luptau față în față cu nemții. Aici au fost pierderi uriașe, încât din cele 3
regimente (3 Olt, 2 Infanterie Vâlcea, 19 Caracal), abia s-a mai putut
reconstitui unul, care a continuat lupta la Câmpia Turzii. Căpitanul meu
era învățătorul Nedea din Șopârlița, un om bun cu suflet mare.
Având rana deschisă, am ieșit la raport și am fost clasat, dar nu
am venit acasă, ci am urmat frontul în luptele de la Carei, Satu Mare,
Tisa, trecând în Ungaria și am luptat la Miscolcz, Tokay. Am continuat
în Cehoslovacia, și mai aveam 60 km până la Viena, de unde ne-am
întors la Oradea și am defilat în cinstea victoriei. Războiul se terminase.
De la Oradea am fost trimis la Beiuș și Făgăraș pentru refacere. La 15
septembrie 1945 am venit acasă. Am primit decorații și brevet, fiind
veteran de război, Medalia ,,Crucea Comemorativă” a celui de-al Doilea
Război Mondial (1941-1945).
Îmi aduc aminte și acum cântecele care ne însoțeau în marș,
cântece pe care le mai fredonez uneori:
,,Coifu-n cap, ranița-n spate,
Arma-n mână și la drum
Foaie fragă, mândră dragă
Eu plec și te las acum.”
Un alt cântec:
,,Strămoșii noștri s-au luptat pentru noi
Și purtăm sângele lor de eroi
Înfruntăm la moarte foc
Iar noi înapoi nici gând
Nu vom da deloc
Rămânem frați nedespărțiți până-n mormânt
La glorie nu se va ști ce va fi
Căci pentru țară noi ne vom jertfi.”
(Sursa: Brânaru Ștefan, veteran de război, 93 ani, din satul
Mirila, noiembrie 2013)

Brînaru Ștefan – veteran de război
Pe 30 mai 1944 am fost rănit și dus la Spitalul din Vaslui, operat
și scoasă tija. La 23 august 1944, Armata română a întors armele
împotriva nemților, frontul deplasându-se spre vest și atunci am fost
trimis la Arad, dar fiind bombardat orașul, am fost dus la Pâncota, lângă
Arad. După 7 zile de concediu medical, cu rana deschisă, am urmat

Vijulie Constantin, veteran de război, din satul Leotești,
comuna Bobicești, jud. Olt, în vârstă de 93 de ani, ne povestește:
,, M-am născut la 8 februarie 1921 în satul Leotești, comuna
Bobicești. Am învățat carte la Școala Leotești, având pe Gică Antonescu
ca învățător. După clasele primare am făcut ucenicie la croitorie la
Gheorghe Marin (Mâie). După un timp, am început să fac croitorie la
mine acasă. Am fost luat în armată în anul 1942, prezentându-mă la
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Caracal. Fiind în plin război am fost trimis pe câmpul de luptă în linia
întâi. Am participat la cele două campanii și anume în Est și în Vest.
În Est, am participat alături de nemți împotriva rușilor, în
luptele de la Cotul Donului și Odessa. Au fost lupte foarte grele, pe viață
și pe moarte, mulți dintre ai noștri și-au dat duhul acolo. După ce ne-am
dat de partea rușilor, în august 1944, am participat la campania din vest
împotriva nemților. Am luptat în țară la Oarba de Mureș, Iernut, Tisa,
apoi am trecut granița în Ungaria, Cehoslovacia. Lupte grele au fost în
Munții Tatra. Îmi amintesc că Tisa și Dunărea erau pline de sânge și
cadavre. Dumnezeu m-a adus cu bine acasă după război.”
(Sursa: Vijulie Constantin, veteran de război, 18 ianuarie 2014).
La aceste lupte au participat și ostașii Regimentului 66 Infanterie
din Balș, care își aveau cazarma în Balș, pe strada Cireșului, nr.
100(cunoscută sub numele de strada Regimentului).
Eroii căzuți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
conform tabelului din biserica Bobicești, au fost următorii:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

sublocotenent
sergent
-//-//-//-//-//-//-//-//aviator
aviator
caporal
fruntaș
-//-//-//soldat
-//-//-

Mihăilescu Gheorghe
Șerban Ion
Șerban Gheorghe
Dică G. Ion
Trăistaru C. Mihai
Mitrache Emanoil
Stuparu Gheorghe
Dabu Șt. Marin
Niculescu Petre
Murgășanu Petre
Dumitru I. Florea
Bojin Gheorghe
Păun Marin
Ciurea Florentin
Osiac M. Dumitru
Obogeanu Ilie
Dragomir Constantin
Barbu Mihai
Cearapin Florea
Nicolae Constantin
63

21
22
23
24
25
26
27

-//-//-//-//-//-//-//-

Danciu I. Victor
Tuță Dumitru
Mateescu D. Gheorghe
Dincă M. Constantin
Tutunea D. Ilie
Vasile Gheorghe
Păun Ilie

În ,,Dicționarul istoric al localităților din județul Olt (A-F)”,
2009, (Cezar Avram și colab.), la pag. 59, se specifică pentru comuna
Bobicești: ,,la războiul din anii 1941-1945(32 morți)”, însă nu se
regăsesc toți în tabelul de mai sus.
Prezentăm mai jos tabelul cu numele eroilor căzuți pentru patrie
în cele două războaie mondiale (1916-1918 și 1941-1945) din satele
Mirila, Leotești, Belgun, tabel aflat la biserica din Leotești:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gherghina Dumitru
Dragomirescu Teodor
Vlăduț Dumitru
Bădu Marin
Radu Savu
Panțucu Petre
Șerban Ion
Preda Ion
Duduială Anastasie
Fieraru Nicolae
Tudora Dumitru
Lixandru Dumitru
Stoica Dumitru
Hîrcă Ștefan
Nicolaie I. Petre
Oprea Mihai
Tița Rafail
Panțucu Zamfir
Anastasie Chitez
Zamfir Radu
Ristea Petre

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
64

Nițu Marin
Constantin Ion
Duduială Gheorghe
Deică Ion
Dumitru Constantin
Coadă Toma
Tudosie Dumitru
Tudosie Alexandru
Firu Constantin
Vasile Dumitru
Barbu Florea
Cealîcu Dumitru
Ristea Stanciu
Mărgineanu Marin
Olteanu Barbu
Toma Gheorghe
Lepădatu Ion
Bugiu Constantin
Panțucu Gheorghe
Roșițoiu Marin
Ciuciu Marin

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Grigore Marin
57
Ivan Dumitru
Oprea Dumitru
58
Dogaru Marin
Oprea Constantin
59
Stănciulescu Ilie
Bălan Florea
60
Pană Ștefan
Papugescu Constantin
61
Costache Constantin
Ciurez Gheorghe
62
Ionescu Barbu
Nițu Mihai
63
Gheorghe P. Dumitru
Vlad Barbu
64
Război Gheorghe
Trușcă Constantin
65
Tudosie Andrei
Cercel Ștefan
66
Constantin Matei
Brînaru Dumitru
67
Marin Vlad
Ivan Mihai
68
Tudosie Constantin
Panțucu Teodor
69
Rădoi Ștefan
Marin Barbu
70
Marin Iordache
Fieraru Petre
90
Dumitru Lișcă Ilie
Dumitra Constantin
91
Ion P. Eremia
Cojocaru Gheorghe
92
Popa Smarandache
Durluț Ion
93
Alexei Matei
Vijulie Marin
94
Prună Ilie
Ciurea Marin
95
Pătru Nicolae
Stan Ion
96
Constantin Catalin
Duduială Alexandru
97
Asprița Marin
Budulea Anastasie
98
Turcin Alexandru
Grigorie Marin
99
Ocică Ion
Nițu Ion
100
Albăstroiu Ion
Radu Dumitru
101
Albăstroiu Ștefan
Gabăr Constantin
102
Matei Dumitru
Anghel Marin
103
Hîrcă Ștefan
Văduva Constantin
104
Albăstroiu Florea
Roșu Dumitru
105
Mircea Constantin
Dumitru Gheorghe
106
Tudose Dumitru
Ilie Muscalu
107
Stanciu Constantin
Ion Muscalu
Sursa: Biserica Leotești, 2015.
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Eroii din satul Bechet căzuți în al Doilea Război Mondial
(1941-1945) au fost:
Ionescu Grigore
Lt. Ionescu Dumitru
Văduva N.V. Traian
Prună I. Ilie
Sergent Vasile C. Ion
Caporal Miu N. Ion
Alecu Gheorghe
Soldat Sandu Ilie
Petrescu Grigore
Preda Alexandru
Petrescu Ion
Moștenescu Gheorghe
Prună N. Ilie
Cîrnaru Ion
Sg. major Stan Marin
Mirea Dumitru
Mermeci Ion
Lungu Miru.
Dintre veteranii de război din satul Bechet îi amintim pe: Ghiță
Ion, Tudor Nicolae, care au luptat în Rusia, la cotul Donului, pe
frontul de Est, iar apoi pe frontul de Vest, până în Munții Tatra din
Slovacia.
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Capitolul 3
EVOLUȚIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNEI BOBICEȘTI
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Comuna Bobicești face parte din județul Olt din anul 1968, în
urma ultimei împărțiri administrativ-teritoriale a României.
,,Județul Olt este situat în partea de sud a țării cu o suprafață
totală de 5507 kmp, reprezentând 2,3% din teritoriul țării.” 82
,,Teritorial, actualul județ Olt a luat ființă pe locul fostelor
județe: Olt (a cărui întindere mergea până la Dunăre) și Romanați (aflat
în dreapta Oltului)” 83
În urma împărțirii administrativ-teritoriale din anul 1926, plasa
Oltețu cuprindea o comună urbană (Balș - reședința plășii Oltețu) și 24
comune rurale: Baldovinești, Băleasa, Bârza, Bechet, Bobicești, Braneț,
Călui, Câmpeni, Curtișoara, Dobriceni, Găvănești, Gropșani, Leotești,
Mărgăritești, Morunglav, Morunești, Oboga, Olari, Pârșcoveni, Racovița,
Robănești, Știrbei, Ungureni, Vulpeni.
În ,,Monografia Județului Romanați” (Șt. Ricman și colab.,
1928), se specifică:
,,Comuna Bobicești așezată cam la 7 km, nord-est de Balș,
trecând pe șoseaua dinspre Leotești și la 42 km de Caracal.” 84
,,Comuna Bechet așezată la nord-est de Balș, cam la 10 km,
trecând prin Teișu, Leotești și Bobicești și la 45 km, de Caracalreședința județului Romanați.” 85
,,Comuna Leotești așezată: 38 km nord-vest de Caracal pe
șoseaua Caracal-Vlăduleni-Morunglav, gara cea mai apropiată fiind
gara Balș. Comuna Leotești cuprinde cătunele Mirila și Belgun. S-a
înființat sub Cuza-Vodă la 1864; cătunele sunt însă mai vechi.” 86
,,Potrivit deciziei rezidențiale regale din 7 oct. 1939, județul
Romanați era împărțit în 6 circumscripții teritoriale(plăși) ce cuprindeau
115 comune rurale.”87
Din județul Romanați, plasa Oltețu, au făcut parte comunele
Bechet, Bobicești și Leotești.
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Plasa Oltețu, cu reședința în orașul Balș, cuprindea un oraș și 20
de comune rurale.,,Cu mici modificări, județele Olt și Romanați s-au
menținut până în 1950, când în baza Legii nr. 5 pentru raionarea și
împărțirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române din
acel an, județele au fost desființate.” 88
Localitățile fostului județ Olt, grupate în raioanele Slatina,
Potcoava și Vedea, au aparținut administrativ regiunii Argeș, iar
localitățile fostului județ Romanați, cu raioanele Balș, Caracal, Corabia și
Gura Jiului, au făcut parte din regiunea Craiova, respectiv Oltenia.
Comuna Bobicești a aparținut raionului Balș, regiunea Oltenia în
perioada 1950- 1968.
În baza Legii nr. 2 din 17 februarie 1968, privind Organizarea
administrativ-teritorială a țării, județul Romanați s-a desființat, luând
ființă numai județul Olt, actualul teritoriu cuprinzând raza de activitate a
fostelor județe Olt și Romanați, cu excepția unor localități care au trecut
la județul Dolj.
Din anul 1968, apare o singură comună: Bobicești(județul Olt),
fiind desființate comunele Bechet și Leotești, care devin sate ale comunei
Bobicești.
În ,,Indicatorul localităților din România”(Iorgu Iordan și colab.,
1974), apare menționată ,,ca și comună, Bobicești, în anul 1972”89.
3.1 Evoluția administrativă a comunei Bobicești și a satului
Bobicești
,,Comună înființată prin legea administrativă din 31 martie
1864; desființată în anul 1873; reînființată în anul 1887; desființată în
anul 1930; reînființată în anul 1932. A făcut parte din județul Romanați,
plășile Oltețu (1864-1873, 1912-1930, 1943-1950), Oltețu-Oltu de Sus
(1887-1908), Bobicești (1908-1912), Oltu de Sus (1932-1943), regiunea
Craiova, regiunea Oltenia (1950-1968), raionul Balș (1950-1968),
județul Olt (1968-prezent).
A fost formată din satele Bobicești (1864-1887); Bobicești,
Chintești, Comănești, Govora (1887-1930, 1932-1943); Bobicești,
Chintești, Comănești, Govora, Bechetu de Jos, Bechetu de Sus (19431952); Bobicești, Bechetul de Jos, Bechetu de Sus, Belgun, Chintești,
88
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Comănești, Govora, Leotești, Mirila (1952-1968); Bobicești, Bechet,
Belgun, Chintești, Comănești, Govora, Leotești, Mirila (1968-prezent). ”90
,,Bobicești -1872, înregistrată ca și comună în județul Romanți,
plasa Oltețu cu Chintești și Govora; 845 locuitori în toată comuna.
Bobiceștii de Sus este o locuință izolată, plasa Oltețu, județul
Romanați.”91
Satul Bobicești
,,Bobicești, sat; Et. <n. grup bobicești(i); (<antrop. Bobic,
Bobica, Bobică, Bobicea, Bobici, Bobicu)
S-a mai numit ,,Bircești”și ,,Bobești”. Între anii 1871 și 1906,
satul s-a compus din două cătune: Bobiceștii de Sus și Bobiceștii de Jos
(recenzate împreună).
Satul a fost înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețului de
Sus(1831-1840), Oltețu(1840-1864). A făcut parte din comunele
Bobicești(1864-1873, 1887-1930, 1932-prezent), Leotești (1873-1887,
1930-1932).”92
3.2 Evoluția administrativă a comunei Bechet și a satului
Bechet
,,Comună situată pe pârâul Bechetul(Burluiul), înconjurată de
dealuri.
Înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864;
desființată în anul 1930. A făcut parte din județul Romanați, plășile
Oltețu (1864-1908, 1912-1930), Bobicești (1908-1912). A fost formată
din satele Bechetu (1864-1887), Bechetu de Jos, Bechetu de Sus (18871930).”93
,,În anul 1872, Bechetu apare comună în județul Romanați cu
350 locuitori.”94
În ,,Indicatorul localităților din România” din 1974, apare
menționat ,,în 1972, Bechet -sat în comuna Bobicești, județul Olt.

Bechetul de Jos și Bechetul de Sus- sate desființate, înglobate la satul
Bechet, comuna Bobicești”95
Satul Bechet
,,Bechet, sat; Et. <top. Bechet(u), Bichet(u), <apelativul
pichet(popular bichet, bechet); Bârluiu
S-a mai numit Bârluiu. La începutul secolului al XIX-lea existau
două sate: Bechetu de Jos și Bechetul de Sus, situație ce se menține până
în anul 1871, când Bechetul de Jos devine Bechet. În anul 1968, cele
două unități formează satul Bechet. Înregistrat în județul Romanați,
plasa Oltețu(1861); a făcut parte din comuna Bechetu (1864-1908, 19121930), Bobicești(1908-1912).”96
3.3 Evoluția administrativă a comunei Leotești și a satului
Leotești
,,Comună înființată prin legea administrativă din 31 martie
1864; desființată în anul 1950.
A făcut parte din județul Romanați (1864-1950), plășile Oltețu
(1864-1887, 1912-1930), Oltețul-Oltul de Sus (1887-1908), Bobicești
(1908-1912), Oltu (1930-1932), Balș (1932-1950). A fost formată din
satele Belgun, Leotești, Mirila (1864-1865, 1908-1950), Belgun, Leotești,
Mirila, Teiș(1865-1908).”97
,,Leotești-în 1872, sat în județul Romanați, plasa Oltețu,
formează Comuna cu cătunele Belguna, Mirila, Teișu; 1240 locuitori în
toată comuna.”98
,,Leotești, comună rurală, plasa Oltețul-Oltul de Sus, județul
Romanați. Se compune din: Leotești (368 locuitori), unde este și
primăria; Belgunul (248 loc.), Mirila (238 loc.) și Teișul (375 loc.). E
situată în Valea Oltețului, pe râurile Burluiul și Genge, unde trece linia
ferată și șoseaua Slatina-Craiova, la 5 kil. de Balș și la 31 kil. de
Caracal.”99
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În ,,Indicatorul localităților ”din anul 1974, apare menționat ,,în
1972, satul Leotești din comuna Bobicești, județul Olt.”100
Satul Leotești
,,Leotești, sat; Et. < n. grup leotești(i) <antrop. Leotă
Satul înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețu (1840-1861),
Oltu de Jos (1861-1864). A făcut parte din comunele Leotești (18641950), Bobicești(1950-prezent).”101
3.4 Evoluția administrativă a satelor: Belgun, Chintești,
Comănești, Govora, Mirila, Mirilița, Teișul Mirilii, Doicești
Satul Belgun
,,Belgun, Belciunu, sat; Et. <antrop. Belgun
Satul este înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețu de Sus
(1831), Oltețu (1861- împreună cu Mirila și Leotești). A făcut parte din
comuna Leotești (1864-1950), Bobicești (1950-prezent).”102
,, Belgunul-cătun al comunei Leotești, plasa Oltețul-Oltul,
județul Romanați. Situat puțin mai la nord de satul Leotești, pe șoseaua
județeană, care merge în susul Oltețului, pe malul stâng, către hotarul
județului dinspre Vâlcea.”103
În ,,Indicatorul localităților din România”(Iorgu Iordan și colab.,
1974, pag. 80), apare menționat ,,în 1972, Belgun- sat din comuna
Bobicești, județul Olt.”
Satul Chintești
,,Chintești, sat; Et. <n. grup chintești(i) <antrop. Chintea
Înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețu de Sus (1831),
Oltețu (1861). A făcut parte din comuna Oboga (1873-1887), Bobicești
(1864-1873, 1887-1930, 1932-prezent). În catagrafia din anul 1831,
,,cătunului Chintești i se spunea și Bădoești”, iar în Marele Dicționar
Geografic se menționează că se mai numește și Govora.”104

,,La 1872, apare satul Chintești ca o locuință izolată. El aparține
comunei Bobicești.”105
În Indicatorul localităților din România (Iorgu Iordan și colab.),
1974, pag. 105, apare menționat ,,în 1972, Chintești- sat, comuna
Bobicești, județul Olt.”
Satul Comănești
,,Comănești, sat; Et. <grup comănești(i) <antrop. Coman
Înregistrat în județul Romanați, plasa Oltețu (1861). A făcut
parte din comuna Bobicești (1864-1873, 1887-1930, 1932-prezent).,
Leotești (1873-1887, 1930-1932).”106
În Indicatorul localităților din România (Iorgu Iordan și colab.),
1974, pag. 115, apere menționat: ,,în 1972, Comănești- sat, comuna
Bobicești, județul Olt.”
Satul Govora
,,Govora, sat; Et. <mănăstirea Govora
Înregistrat în județul Romanați plasa Oltețu(1861). A făcut parte
din comuna Bobicești (1864-1873, 1887-1930, 1932-prezent), Oboga (18731887), Leotești (1930-1932). Și-a luat numele de la mănăstirea Govora, care
stăpânea încă din sec. al XV-lea, parte din moșia Chintești. Până la sfârșitul
secolului al XIX-lea, a fost recenzat împreună cu satul Chintești.”107
,,Satul Govora, în 1872 este menționat ca moșie și locuință
izolată în județul Romanați, plasa Oltețu, a aparținut comunei Bobicești.
Are 150 pogoane.”108
În Indicatorul localităților din România (Iorgu Iordan și colab.),
1974, pag. 149, apare menționat : ,,în 1972, Govora- sat, comuna
Bobicești, județul Olt.”
Satul Mirila
,,Mirila, sat; Et. <n. per. Mirila, Mirilă
Înregistrat în județul Romanați, plășile Oltețului de Sus (18311840), Oltețu (1840-1861), Oltu de Jos (1861-1864). A făcut parte din
comunele Leotești (1864-1950), Bobicești (1950-prezent).”109
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,,În 1872, Mirila în județul Romanați este cătun al Comunei
Leotești, este stație poștală, aici se află niște ruine antice, și mai este
însemnată prin bătălia urmată aici la 1600 între Mihai Viteazu și
turci.”110
,,Mirila-cătun al comunei Leotești, plasa Oltețul, Oltul de Sus,
județul Romanați, situat la Vest, pe Dealul Sarului și pe râul Burluiului,
pe valea pârâului Gengea unde Șoseaua Națională Slatina-Craiova se
taie cu cea județeană după stânga Oltețului.”111
În ,,Indicatorul localităților din România”(Iorgu Iordan, Petre
Gâștescu, D.I. Oancea, 1974, pag. 180), apare menționat: ,,în 1972,
Mirila- sat, comuna Bobicești, județul Olt.”
Satul Mirilița, ,,sat dispărut la mijlocul secolului al XIX-lea.”112

Satul Teișul Mirilii, ,,înregistrat în județul Romanați, plasa
Oltețului de Sus (1831), plasa Oltețu (1861). A făcut parte din comunele
Leotești(1864-1908, 1930-1932), Bârza (1908-1930, 1932-1968); din
anul 1968 intră în componența orașului Balș.” 113
Satul Doicești, sat dispărut la mijlocul sec. al XIX-lea. În sec. al
XVI-lea exista în estul Balșului, pe malul stâng al Oltețului, satul
Doicești. Satul este menționat într-un document (hrisov), emis la 28
ianuarie 1518, când ,,moșia Doiceștilor, ce iaste între Mirila și între
Mănești, se afla în stăpânirea lui Harvat logofăt, care o cumpărase de la
Barbu al lui Gropeai”114
Despre înființarea satului Doicești nu avem nicio știre, dar
existența sa este anterioară anului 1518, pentru că în documentul citat, se
scrie, că, moșia, a fost cumpărată de marele logofăt Harvat ,,de la Barbul
al Gropeai și de la femeia lui Mușa, drept 1500 aspri”, deci de la
proprietari mai vechi aici.”115
,,Harvat a fost un boier de seamă al Țării Românești, având
rangul de vel spătar între anii 1508-1511, vel vistier între anii 15111514 și vel logofăt între anii 1514-1521. Poseda multe sate, printre care
erau Brăneț și Racovița, moșiile sale de baștină. Demn de remarcat este
faptul că Harvat a fost strămoș al domnitorului Matei Basarab. El a avut
ca fiică, pe Neacșa, iar aceasta, pe Calea. Unul dintre fiii Calei, Danciu
vornicul, a fost tatăl lui Matei Basarab. Aceștia făceau parte din cea mai
importantă familie boierească din Țara Românească și anume cea a
Basarabilor, din care s-au ridicat majoritatea domnitorilor. Mai târziu,
Doiceștiul a fost înglobat în târgul Balș. Satul Doicești se afla deci pe
actualul teritoriu al orașului Balș, în partea sa estică până la râul Olteț,
între Mirila și Măinești, făcând parte din multele moșii ale
Basarabilor.”116

Foto: Hrisov în original slav cu pecete aplicate din data de 9 octombrie
1568, în care este atestat satul Miriliţa(actual Mirila), care a aparţinut
Balşului mai multe secole. Document donat de profesor Theodor
Pâslaru, Bibliotecii Orăşeneşti ,,Petre Pandrea” din orașul Balş.
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Capitolul 4
VIAȚA ECONOMICĂ ÎN COMUNA BOBICEȘTI
4.1 Ocupațiile locuitorilor din comuna Bobicești de-a lungul
timpului
Așezată în Câmpia Romanaților, pe malul stâng al râului Olteț,
comuna Bobicești, a cunoscut de la începuturile sale o intensă activitate
economică, bazată pe agricultură, cu cele două ramuri: cultura cerealelor
și creșterea animalelor.
Suprafețele de teren folosite pentru agricultură s-au extins mereu,
prin desțelenirea și prin defrișarea arborilor din pădurile care ocupau o
mare suprafață.
Locuitorii din satele comunei Bobicești cultivau mei, grâu, orz,
ovăz, mai puțin secara, porumb (cultivat mai târziu, la sfârșitul sec. al
XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea), iar pe suprafețe mici in, cânepă,
floarea-soarelui.
În locul grâului, cultivat din vechime pe teritoriul țării noastre,
locul I începe să îl ocupe porumbul, în cultura cerealelor. Porumbul a
devenit ,,principalul și aproape unicul aliment al populației de la
sate.”117
Pe lângă cultura plantelor, în fiecare gospodărie se creșteau
animale mari (boi, vaci), cât și animale mici (oi, capre, porci).
Păstoritul oilor se desfășura în satele unde locuiau stăpânii lor,
fiecare gospodărie avea un anumit număr de oi, ce pășteau ca și celelalte
animale mari pe pășunile satului, obștii. Lâna de la oi era folosită în
asigurarea îmbrăcămintei pentru familie, iar carnea și laptele pentru
hrana membrilor gospodăriei. Pielea de la animalele mari era
întrebuințată pentru confecționarea încălțămintei (opincile, nelipsite
țăranului).
Ocupația de bază a rămas în continuare agricultura, care se
făcea cu unelte rudimentare. Mult timp, pentru arat, s-a folosit plugul de
lemn tras de boi. Dacă la început, meiul se cultiva pe suprafețe mari,
treptat el va fi înlocuit cu grâul, iar mai târziu cu porumbul.
Cultura cerealelor
Semănatul și recoltatul se făceau manual.

Pentru cultura grâului se pregătea terenul, toamna, fiind arat cu
plugul tras de boi, apoi grăpat. Odată pregătit terenul, bărbații semănau
grâul cu mâna, iar după aceea cu grapa se acopereau semințele.
Vara grâul se recolta cu secera, după aceea se făceau snopii
depozitați în cârstăți de câte 9 snopi, așezați cu spicele spre interior
pentru a nu fi udate boabele de ploi, până se treiera.
,,Meiul și grâul se treierau în vrau. Se bătea un par gros în
pământ, numit străjer, iar de jur împrejurul lui se clădeau snopii de
grâu, pe o circumferință de o rază cam de 3-4 metri și înaltă de 1- 1,30
m. Se urcau sus, deasupra, întâi doi cai, se legau de capătul unei funii
încolăcite dinainte de străjer, și începeau a fi mânați la târcol. Pe
măsură ce funia se desfășura de pe străjer, caii se îndepărtau, lungind
treptat raza ocolului și bătând snopii în picioare. Când vraul se bătea și
se întindea mai bine, se adăugau apoi 3-4-5 cai chiar, pentru ca spicele
să fie cât mai bine bătute în picioare.
Stăpânul, dindărăt, înotând prin pae până la brâu, plesnea din
bici, îndemnând galopul cailor, în vreme ce tovarășii de muncă întorceau
paele cu furcile și strângeau snopii sub picioarele cailor. Se alegeau
apoi paele, se dau boabele la vânt cu postăvile ca să se curețe de
pleavă.”118
,,Mai apoi s-au introdus mașinile cu abur pentru treierat, niște
batoze mici acționate de un cal înhămat la o manivelă ce o învârtea în
jurul mașinii.” 119
Acestea mai târziu au fost înlocuite de batoze acționate de
locomobile, apoi și de tractoare. Batozele erau aduse la arii - locuri
special amenajate unde fiecare gospodar își aducea snopii de grâu și îi
așeza în șire, așteptând timpul de a treiera.
Fiecare gospodar își ocupa locul la arie, în funcție de ulița în care
locuia, de vecinii pe care îi avea, pentru a se ajuta în timpul treieratului,
când era nevoie de cel puțin 8-10 persoane, fiecare cu responsabilități
precise și anume: unul sau doi bărbați aruncau cu furca de fier snopii de
grâu din șiră pe mașină, o femeie iute de mână dezlega snopii și-i
introducea în mașină, alte două persoane se aflau la locul unde curgeau
boabele de grâu ce trebuiau luate și duse la căruță. La spatele mașinii
118
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stăteau 3 persoane din care 2 dădeau paiele deoparte de unde erau luate
de o altă persoană ce trăgea paiele cu boii, cu ajutorul unui pălimar (lanț
mare ce înconjura paiele din ambele părți, prevăzut cu o zală în care se
fixa un par ținut de un om ce împingea paiele).
După un anumit timp, fiecare gospodar își căra paiele acasă,
folosindu-le atât pentru hrana animalelor, dar mai ales pentru a face focul
iarna în sobe.
În satele Mirila și Leotești, batoze de treierat aveau: Cornel
Stăncescu, Nae Soreanu, Mitiță Drăgănoiu, iar la Bobicești avea batoză
boierul Gheorghe Bobicescu.
Datorită culturii cerealelor s-a dezvoltat industria morăritului. La
început erau niște mori mici numite râșnițe. Acestea se așezau de obicei,
în tinda (prispa) casei, având o piatră fixă într-o cutie de lemn și una
mobilă deasupra, care era învârtită cu ajutorul unui mâner. În fiecare sat
al județului Romanați, era cel puțin o râșniță. Mai târziu, au existat și
mori de apă pe valea Oltețului.
Cea mai mare moară mecanică din județul Romanați a fost cea a
fraților Stăncescu, de la Mirila (la intersecția drumului județean cu
șoseaua națională), iar în satul Bobicești, moara lui Lache.
De asemenea cunoscută era și moara lui Gheorghe Bobicescu, o
moară țărănească cu o capacitate de 4 tone cereale în 24 h.
La fel ca la grâu, și la plantatul porumbului, munca se făcea
manual. Toamna se ara, se făcea ogorul pentru ca iarna să pătrundă bine
apa în sol. Primăvara se ara din nou cu plugul tras de boi. După fiecare
brazdă, femeia avea traista cu boabe la șold, iar în mâna dreaptă un par
(lemn ascuțit la vârf), pe care îl înfigea în brazdă, făcea gropița, arunca 2
sau 3 boabe, apoi cu piciorul drept acoperea boabele. Distanța între
cuiburi era de aproximativ 80 de cm.
Toamna culesul porumbului și depănușarea se efectua tot
manual. Specific pentru perioada din trecut era că ,,mai toate muncile se
făceau în clacă, ajutându-se de la megiaș la megiaș. Porumbul îl curățau
de foi seara, pe lângă foc, spunând basme, cocând boabe și dând oala cu
vin la târcol.”120
Pe lângă grâu și porumb, care ocupau suprafețe mari de teren,
locuitorii, mai ales cei ai satelor Chintești și Govora, având apa Oltețului
aproape, au trecut la grădinărit. La început au cultivat pentru consumul

individual: varză, ceapă, ardei, roșii, castraveți, pe suprafețe mici, apoi au
extins cultura legumelor în vederea valorificării lor la piață.
Pe suprafețe mici, se cultiva cânepa, inul, bumbacul, floareasoarelui. Fibrele de cânepă erau folosite pentru a confecționa cergi, saci,
frânghii, dimii, etc. Prelucrarea cânepii presupunea o anumită tehnică.
Astfel, cânepa fiind o plantă cu tulpină tare nu se putea prelucra în starea
ei naturală. După ce se tăiau cu secera tulpinile de cânepă, înalte de 1,50
m, se făceau mănunchiuri și se aduceau acasă cu căruța. După un anumit
timp, când căldura era mare, cânepa trebuia dusă la înmuiat, într-o apă
curgătoare sau o baltă, timp de două săptămâni. Pentru bobiceșteni, locul
potrivit îl constituia apa Oltețului, unde se duceau și depozitau cânepa
într-un loc anume, la malul apei. Se făcea un fel de pat din lemne și pari
de lemn ce fixau bine cânepa, iar deasupra se puneau greutăți(pietre
mari), pentru ca să nu fie luată de apă. După ce firele se înmuiau
suficient, cânepa era adusă acasă, pusă la soare pentru a se usca,
rezemată de gard, în picioare, după care se trecea la melițat.
Fiecare gospodar își confecționa o meliță din două blăni așezate
în paralel, fixate de un salcâm, iar a treia blană, mai subțire, fixată între
cele două cu un șurub, cu ajutorul căreia se apăsa pe cânepă și se sfărâma
(se ,,melița”).
În urma meliței, cânepa obținută se da la dărac și se obținea
fuiorul și câlții. Din fuior, cu ajutorul furcii și al fusului, se obțineau
firele din care se confecționau saci, cergi, frânghii.
O altă ocupație a locuitorilor comunei Bobicești o constituia în
trecut, dar și astăzi, cultivarea viței de vie.
Viticultura
Are tradiții îndelungate pe teritoriul județului Olt, deoarece
condițiile climatice au fost favorabile culturii viței de vie, în toate zonele
județului. Pe teritoriul actualului județ Olt, descoperirile arheologice au
scos la iveală unelte folosite în viticultură, încă din perioada dacică, din
timpul lui Burebista.
,,Viile creșteau odinioară peste tot locul, vinul se aduna în butii
mari, care rămâneau în câmp. Atât de multe crame erau în zonă că nu se
încuiau. Trecătorul care dorea intra, bea cu tâlvul care se găsea lângă
butoi și pleca mai departe. Putem spune că aproape nu era sat în zona
Romanați care să nu aibă un punct numit ,,la vii”, unde odinioară se
întindeau podgoriile locuitorilor.”121
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Viile erau plantate, de regulă, pe pante domoale, la deal și la șes.
Cele mai mari suprafețe plantate cu vii, aparțineau marilor proprietari de
pământuri, dar și țăranilor pe suprafețe mici.
,,Se cultivau soiurile românești, cu joardă lungă și productivitate
mare. Soiurile vechi au avut denumiri legate fie de culoarea strugurelui
(,,Roșioara”), fie de aromă (,,Tămâioasa”), fie de formă (,,Țâța vacii”).
Au fost plantate și soiuri străine: Cabernet, Sovignon, Bordeaux.”122
Viile au fost distruse în mai multe rânduri de filoxeră, dar
oamenii au făcut replantări, în special cu viță de vie de bună calitate și
rezistentă la această boală. Un rol important în combaterea filoxerei și
aducerea de soiuri noi de viță de vie și replantarea la nivel de țară, l-a
avut ,,George Nicoleanu (1858- 1929), viticultor, publicist și director în
Ministerul Agriculturii, Industriei și Comerțului în 1890.”123
Operațiunile de întreținere a viei sunt multe: dezgropatul,
cotorâtul(îndepărtarea pământului de lângă trupină), tăiatul, legatul cu
răchită de arac, din nou legată după ce cresc lăstarii, săpatul de câteva
ori, stropitul, etc.
Toamna, în luna octombrie avea loc culesul viilor.
,,Strugurii culeși în coșuri sau târne, erau depozitați în căruțe și
duși la gospodăria fiecăruia. Acasă strugurii erau puși în linuri mari din
nuiele împletite, așezate pe un suport de scânduri bine încheiate, având
un jgheab și gură de vărsare pe unde curgea mustul. Strugurii erau
zdrobiți în lin cu picioarele, de către oamenii care jucau Chindia sau ale
jocuri populare, cântând, chiuind, acompaniați de lăutari. Culesul viilor
a fost dintotdeauna adevărată sărbătoare la români.”124
Mai târziu, gospodarii au început să zdrobească strugurii în lin,
cu sulul de la războiul de țesut, apoi îl strecurau pentru a fi depozitat în
butoaie, spălate din timp. În prezent, se folosesc unelte speciale și anume:
zdrobitoare, teascuri, linuri cu postament de ciment, etc.
Vestite erau viile de la Cepari, Cârlogani, Morunglav, Bobicești,
ce dădeau vinuri echivalente cu cele de la Drăgășani.

În comuna Bobicești, înainte de anul 1962, s-a cultivat vie
nobilă. Principalele soiuri cultivate pentru vin au fost: ,,Crîmpoșeie” sau
denumirea locală ,,Băldoaie”(pe 90% din suprafață); ,,Galbenă de
Odobești”, ,,Muscat Ottonel” pe suprafețe mai mici. Aceste soiuri erau
cultivate de Gheorghe Nicolaescu, Paul Nicolaescu, Constantin
Moștenescu.
Bobiceștenii au manifestat un interes deosebit pentru cultivarea
viței de vie altoite. Soiurile întâlnite aici sunt ,,Roșioara”, ,,Tămâioasa”,
,,Galbena de Odobești”, etc.
Principalele soiuri de struguri de masă cultivate au fost: ,,Muscat
Hamburg”, ,,Napoleon”, ,,Coarnă Neagră” și ,,Coarnă Albă”, dar nu în
cultură specializată, ci în amestec cu strugurii pentru vin.
După 1962 s-au desființat viile existente și s-a trecut la cultura
viței de vie în schemă mecanizată. Principalele soiuri cultivate pentru vin
sunt: pentru vinuri albe- ,,Aligote”, ,,Fetească albă”, ,,Riesling”, iar
pentru vinul roșu- ,,Băbească Neagră”. Ca struguri de masă se cultivă
,,Muscat Hamburg”, ,,Afuz-Ali”, etc.(Sursa: Nicolăescu Constantin,
viticultor din Bobicești)

122

Ilie, Rada, Articolul ,,Viticultura în județul Olt”, publicat în Muzeul Oltului
1, Slatina, 2011, p. 351.
123
Bănică, Paula, Buică, Adriana, Vasile, Luminița, Monografia orașului Balș,
Primăria orașului Balș, 2013, p. 66.
124
Pâslaru,Theodor, Istoria orașului Balș de la începuturi până la sfârșitul celui
de-al doilea război mondial, Primăria Balș, 2011, p. 18.

Strugurii cei mai frumoși se vindeau bine pe piața de la Balș,
Slatina sau Craiova.
Printre oamenii cu dragoste pentru cultura viței de vie, renumiți
au mai fost: Marin Dumitrescu (Cârloganu), Nicolăescu Ilie, Niculescu
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Ilie, Stuparu Constantin (Bahonea), din Bobicești, care toată viața au
închinat-o lucrărilor de întreținere a viței de vie, începând primăvara cu
dezgropatul viței de vie și continuând după cules, cu îngroparea joardelor
de vie pentru a nu degera iarna.
Cel mai cunoscut viticultor din Bobicești a fost Marin
Dumitrescu, născut în anul 1890(cunoscut sub numele de ,,Cârloganu”,
deoarece era provenit din satul Cârlogani, jud. Olt, căsătorit în Bobicești
în anul 1912). Fiind un om harnic, a fost un exemplu între cetățenii
comunei, mai ales prin munca de îngrijire a viței de vie. Din această
dragoste de muncă, a izvorât dorința de a lăsa urmașilor, atât un exemplu
de hărnicie, de dăruire totală pentru muncă, cât și o creație literară pe
teme variate. Dintre poeziile scrise de acest poet-țăran, se numără
,,Testamentul viei”, apărută în revista ,,Oltenia literară”, în anul 1962, în
care își exprimă dorința nestrămutată ,,de a nu fi despărțit de via-i dragă
nici după moarte”.

Foto: Marin Dumitrescu (Cârloganu), viticultor și poet popular.
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Viile altoite există pe dealurile Bechetului și Bobiceștiului, iar în
satele Leotești, Mirila se întâlnesc vii producătoare formate din soiurile:
,,ananas”, ,,berbecel”, ,,tiraz”, ,otelă”, etc.
Fiind o comună cu o suprafață mare cultivată cu viță de vie (dar
și comunele din jur aveau asemenea plantații), la Bobicești era cel mai
mare Centru de vinificație din Raionul Balș, condus de d-na inginer Sava
Maria.
Pe dealurile Bobiceștiului erau plantați pomi fructiferi, ca de
altfel în fiecare gospodărie: pruni, meri, peri, vișini, cireși, etc. În timpul
C.A.P.-ului era o plantație de meri din soiurile cele mai alese în satul
Bechet.
În toate satele ce aparțin comunei Bobicești, principala ocupație
a fost agricultura, iar suprafața cea mai mare era destinată culturii
cerealelor.
În satul Bobicești, ,,în anul 1833, de pe 19,5 pogoane de de grâu
și 96 pogoane cu porumb, s-au obținut 8190 ocale cu grâu și 13.841
ocale cu porumb.”125
Pentru satul Bobicești , ,,catagrafia din anul 1838, înregistra 185
pogoane cultivate cu porumb, 48 pogoane cu grâu, 73 pogoane fân, 12
pogoane viță de vie, 1991 pruni; efectivul de animale număra 20 cai, 123
boi, 131 vaci, 482 oi, 202 capre, 139 porci; în anul 1912- bancă
populară (,,Înainte cu Dumnezeu”), obște pentru exploatarea de păduri,
moară pe benzină, două cârciumi.”126
,,În anul 1887, în comuna Bobicești s-au cultivat 240 ha cu
grâu, 16 ha cu orz, 10 ha cu ovăz, 10 ha secară, 3 ha cu mei, 2 ha cu
rapiță și 40 ha cu viță de vie; efectivul de animale număra 600 vite mari,
1450 vite mici, 288 porci; în același an în comună se găseau 5 cârciumi;
în anul 1912- bancă populară ,,Înainte cu Dumnezeu”( înființată în anul
1904), obște pentru exploatare de păduri, moară pe benzină, grădină de
zarzavat, două cârciumi; în anul 1928 – moară cu benzină(înființată în
anul 1919), bancă populară, obște pentru exploatarea pădurilor, grădini
de zarzavat, ocol silvic, două cârciumi.”127
În satul Leotești, ,,în anul 1833, de pe 10,5 pogoane cultivate cu
grâu și 14,5 pogoane cu porumb, s-au obținut 2335 ocale de grâu și
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40.000 ocale cu porumb. Catagrafia din 1838 înregistra 49 pogoane cu
grâu, 140 pogoane cu porumb, 80 pogoane fân, 5 pogoane cu vie, 347
pruni, 24 duzi; efectivul de animale număra 6 cai, 87 vaci, 75 boi, 334
oi, 115 capre, 81 porci; în anul 1887, se cultivau 805 ha cu grâu, 350 ha
cu porumb, 40 ha cu ovăz, 20 ha cu orz, 35 ha cu vii; efectivul de
animale număra 842 vite mari, 1313 vite mici, 317 porci; în același an în
localitate se găseau 10 stabilimente comerciale, iar în anul 1912- moară
populară, două cârciumi; în anul 1941- moară, cârciumă.” 128
Pentru comuna Leotești, ,,principala ocupație a locuitorilor a
fost agricultura cu ramurile sale conexe. În anul 1898, efectivul de
animale număra 842 vite mari, 1313 vite mici, 317 porci; în același an în
comună se găseau 10 stabilimente comerciale; în anul 1912-bancă
populară ,,Școala și biserica”(înființată în anul 1905), moară pe
benzină, moară pe abur, 3 gospodării agricole mari, 4 cârciumi; în anul
1928 –bancă populară, moară cu benzină, moară cu abur, 4
cârciumi.”129
Pentru comuna Bechet, ,,în anul 1898, au fost semănate 114 ha
cu grâu, 126 ha cu porumb, 26 ha cu vii; în același an în localitate exista
o cârciumă; în anul 1912- bancă populară, două cârciumi.”130
Pentru satul Bechet, ,,în anul 1833, de pe 1,5 pogoane cu grâu și
33 pogoane cu porumb s-au obținut 1190 ocale cu grâu și 8980 ocale cu
porumb. Catagrafia din anul 1838, înregistra 37 pogoane cultivate cu
porumb, 11 pogoane cu grâu, 347 pruni, 11 duzi; efectivul de animale
număra 3 cai, 28 boi, 39 vaci, 76 oi, 34 capre, 21 porci; în anul 1887, în
satul Bechet se cultivau 114 ha cu grâu, 126 ha cu porumb, 9 ha cu orz,
2 ha cu ovăz, 7 ha cu secară, 2 ha cu cânepă; în același an, în sat era o
cârciumă.”131
În satele Chintești și Govora, pe lângă cultura grâului și a
porumbului, din anul 1912, apar grădinile de zarzavat.
În satul Belgun, ,,În anul 1833, de pe 7,5 pogoane cultivate cu
grâu și 19 pogoane cultivate cu porumb, s-au obținut 4400 ocale grâu și
20.000 ocale porumb. Catagrafia din anul 1838 înregistra 70 pogoane
cu porumb, 10 pogoane cu grâu, 18 pogoane fân, 162 pruni, 8 duzi, 4
pogoane cu viță de vie; efectivul de animale număra 9 cai, 29 boi, 27
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vaci, 87 oi, 70 capre, 30 porci; în 1912 aici exista o moară pe
benzină.”132
La începutul sec. al XIX-lea, cea mai mare parte a terenurilor era
deținută de marii proprietari, iar țăranii dețineau o mică parte, deci exista
proprietatea privată. Începând cu anul 1957, s-a trecut la crearea
,,întovărășirilor agricole” ca primă treaptă a colectivizării, prin
înlăturarea proprietății private și formarea Gospodăriilor Agricole
Colective–G.A.C(denumite mai târziu, Cooperative Agricole de
Producție- C.A.P).
Metodele folosite pentru desființarea proprietății private au fost
drastice, mulți proprietari de pământ au avut de suferit împreună cu
familiile lor.
Apicultura
În afara culturii plantelor și a creșterii animalelor, o veche
ocupație a locuitorilor comunei Bobicești a constituit-o apicultura
(albinăritul). Albinele se țineau în stupi, în trunchiuri de copaci, în prisăci
care erau în păduri. Albinăritul avea o importanță deosebită pentru că
mierea era folosită în alimentație, iar ceara se folosea la iluminat. Cu
timpul oamenii au confecționat stupi și au devenit buni apicultori ai
comunei.
Din datele înregistrate la Primăria Bobicești, conform tabelului
nominal cu crescătorii de albine nr. 1090/30 04. 2009 rezultă un număr
de 21 de apicultori, cu un număr total de 427 familii de albine, după cum
urmează:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
132
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Nume și prenume
apicultor
Badea Marian
Vijulie Dumitru
Barbu Marin
Hârcă Gheorghe
Duduială Rodica
Coman Ion
Munteanu Maria
Gavrilă Mircea
Trușcă Teodor

Nr. familii
de albine deținute
60
49
70
15
49
10
10
10
33

Ibidem, p. 62.
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10
Manea Marin
2
11
Stratulat Gheorghe
4
12
Gârbu Octavian
10
13
Cârstea Ilie
4
14
Calotă Traian
4
15
Dabu Gheorghe
4
16
Chiroiu Gabriel
18
17
Alexandru Ovidiu
6
18
Bălan Gh. Ion
9
19
Ghiță F. Dumitru
20
20
Alecu Stelian
15
21
Petcu Tudor
25
Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești (dosar/2009, tabel întocmit de ing.
Mema Monica)
Meșteșugurile și comerțul
Un rol important în creșterea puterii economice a satelor noastre
o reprezenta meșteșugurile și comerțul care se făcea la început, în
majoritatea cazurilor de către țărani. Ei vindeau produse agricole (lapte,
carne, ouă, ceară, miere, vin, grâu). Comerțul era legat de existența
târgurilor și a bâlciurilor. Vestit era târgul săptămânal și bâlciul (din 8
septembrie), de la Balș, din apropierea comunei Bobicești.
Dezvoltarea intensă a creșterii animalelor a determinat avântul
considerabil al meșteșugurilor. La început, agricultorii erau și
meșteșugari, producându-și singuri cele necesare în gospodărie, inclusiv
uneltele de muncă. Industria casnică era bine dezvoltată și era practicată
de către săteni pentru ei, și uneori și pentru vânzare.
În sec. al XVI-lea, numărul meșteșugarilor de la sate era în
creștere. Meșterii aveau și pământ pentru agricultură, dar principala lor
ocupație era meșteșugul. La început, ei nu aveau o singură specialitate,
așa cum s-a întâmplat mai târziu.
Pe lângă agricultură, unii dintre locuitori mai practicau unele
meserii ca: tâmplărie, croitorie, cizmărie, cojocărie, tinichigerie, dogărie,
zidărie.
,,La începutul sec. al XIX-lea (1800-1850), în această zonă,
existau 13 bicigași, rotari și dârvari(tâmplari), cu ajutoarele lor de la
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poșta din Mirila, doi hangii în Vulpeni și câte unul în Balș și Măinești,
un cojocar în Măinești și un boiangiu în Vulpeni.” 133
În secolul al XIX-lea, meșteșugarii încep să joace un rol tot mai
important în economia rurală. Meșteșugarii de la sate care prelucrau
metalele erau fierarii, potcovarii și căldărarii. Alături de aceștia erau
dogarii, croitorii, cismarii.
Meșteșugurile au avut de-a lungul timpurilor o dezvoltare amplă
și variată pe teritoriul comunei noastre.
,,În vechime, s-a dezvoltat în satele Chintești și Govora olăritul.
Dintre olarii cei mai pricepuți îi amintim pe: Marin Vintilă (Bonciu), Ion
Băltărețu, Vasile Chiroiu (toți din Govora) și Vasile Făluță, Marin
Șerban, Marin Onică, Nicolae Stan, Ion Preoteasa( din satul Chintești).”
134

Treptat, locuitorii satelor Chintești și Govora, situate pe stânga
Oltețului, au renunțat la olărit, ocupându-se cu grădinăritul.
În cadrului procesului de specializare a unor activități legate de
confecționarea pieselor de îmbrăcăminte, apar și cojocarii.
La sate, majoritatea cojocarilor lucrau în gospodăria lor în
timpul liber, ocupându-se concomitent cu agricultura și creșterea
animalelor. Meșteșugul se moștenea în familie, ori se învăța lucrând ca
ucenici pe lângă cojocari pricepuți. ,,Cojocarii satelor erau totodată și
tăbăcari, lucrând un număr redus de cojoace, în funcție de cererea
membrilor comunității respective.”135
Cojoacele puteau fi lucrate cu materialul clientului (și atunci
alegerea era făcută de acesta), sau cu materialul cojocarului, care
răspundea de calitatea produsului. Meșterii preferau pieile de ovine,
deoarece au țesutul fin, cu fibră suplă și puteau fi brodate; se mai
întrebuințau și piei de capră.
Pentru cojoacele de sărbătoare se foloseau cu precădere pieile de
miel. Cojocarii preferau pieile de animale sacrificate primăvara și vara.
Pentru argăsitul pieilor, se foloseau metode vechi, și anume: pielea
sărată, strânsă cu blana în afară, se ținea într-un loc răcoros câteva zile,
133
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apoi se întindea la vânt ca să se usuce bine. Pentru tăbăcitul propriu-zis,
se prepara un amestec din tărâțe de grâu și sare cu care se ungea toată
suprafața materialului.
Pieile rulate cu blana în sus se lăsau într-o albie timp de zece
zile. Când erau scoase blănile se curățau de tărâțe și se așezau la umbră
să se usuce. Ultima operație efectuată de cojocar era curățatul pieilor de
resturile de carne cu ajutorul
unui cuțit special. După
curățat bine pieile se
întindeau în lung și lat ca să
rămână drepte, iar blana se
bătea cu o nuia ca să se
îndepărteze ultimele resturi
de tărâțe. În funcție de
pricepere cojocarii croiau
,,după
ochi”
(fără
măsurători), sau după tipar.
În general, cojoacele și
pieptarele erau confecționate
din blană mai groasă, ele
fiind folosite de țărani la
lucru. Cojoacele mai fine erau făcute din pielicele de miel, decorate cu
broderii policrome sau cu diferite aplicații.
Așa cum ne relatează domnul profesor Costel Manolescu:
,,renumit cojocar a fost Costică Cazan, născut, trăit și decedat în satul
Comănești. Când eram copil, între anii 1955-1963, tatăl meu, Ion Șt.
Manolescu, ne lua pe amândoi frații de mână- Costel și Marin- și ne
ducea la nea Costică Cazan să ne facă pieptare și căciuli din piei de
oaie, chiar și cojoace. Ce-i drept, lucra curat, ne plăcea mult cum ne
făcea căciuli cu urechi și nici nu ne lua mulți bani.”
Pe lângă acesta, în satul Comănești mai lucrau și alți cojocari:
Gheorghe M. Vintilă, Ilie Badea care a făcut ucenicie la cojocăria lui nea
Costică Cazan, Ciurea F. Grigore, Mătușa Constantin, Ciurea Gheorghe,
Vârnoveanu Paul, Costică și Gheorghe. Cel mai priceput dintre cei trei
Vârnoveanu, era Costică, care a colindat cu picioarele satele din Moldova
și Dobrogea după piei de miel negru de Astrahan și fumuriu de Karakul.
Crescători de oi și capre erau în Comănești Tișu lui Ivan, care
întreținea peste 200 de capete anual pe care le negustorea. Alt crescător
de animale era Dîrleci Mircea.

În satele Mirila și Leotești erau angajați de săteni ca ciobani
Duduială Florea (Mocanu) și Duduială Constantin. Cu negustoria
animalelor renumit era Delureanu Dorin din satul Chintești.
Vestite erau și cojoacele făcute de cojocarii din celelalte sate ale
comunei Bobicești, unde mulți copii făceau ucenicie la ei. Exemple:
Spiridon Ion (Juncu) de la Mirila, Gabăr Ștefan, Cojocaru Ion (Dacasan)
din Leotești, Coadă Gheorghe (Gică al lui Păunică) din satul Belgun,
Tutunea Gheorghe din satul Bechet.
Dintre renumiții tâmplari ai comunei Bobicești îi amintim pe:
Gherghina Radu (rotar), Pătru Nicolae (Codiță), Durluț din satul Mirila,
care și astăzi mai lucrează uneori cu ginerele său, Luțan Ionel, în
Atelierul de tâmplărie al acestuia, Manoilă(dogar) din satul Mirila,
Stanciu Vasile, Tudor Florea (,,Deliu”) din Leotești, Pătru Traicea, Petre
M. Vintilă-dulgher (,,Petrică Hoața”), Petrică Stoica (al Nasti), Marin
Perpelea (Cinică) din satul Comănești, Munteanu Paul, Munteanu
George, Munteanu Ilie din Belgun, Văduva Voicu Petria (dulgher) din
satul Bechet, Pârva Mihai(Bebe al lui Șchiopu)- confecționer de jaluzele
din lemn.
În satul Bobicești erau următorii tâmplari: Craiț Ion, Radu Băluță
(Băluță al lui Nicolae al Mândrii), Nicolae Radu, Gheorghe Radu, Ion
Dragu, Nicolae Roșu, Ieremia Ilie-dogar vestit.
Printre croitorii vestiți se numărau Vijulie Constantin, Ilie Marin
(Mâie), Gherghina Constantin, Brânaru Ștefan (Șologaru), Grigore
Teodor din satele Leotești și Belgun, Dinu Ion (Nelă al lui Duman) din
satul Mirila, iar în satul Bobicești, Ieremia Constantin. Ei confecționau
cu măiestrie paltoane, pantaloni, costume, la început din dimie, apoi din
postav. Dimia era o țesătură de lână, de aceeași culoare. Pentru a se presa
bine, locuitorii comunei noastre, duceau dimia la piuă, la Podul
Cioroiului (Vlăduleni). Din dimie se croiau ițarii, șubele sau dulmane
pentru bărbați, pieptere pentru femei, iar din resturi se făceau obiele pe
care bărbații înfășurau picioarele înainte de a le introduce în opinci.
Croitorese vestite erau Brânaru Maria (Mirica), Vijulie Joița(a
făcut 3 ani de ucenicie la Balș, după care a practicat croitoria în satul
Leotești, renumită ca o croitoreasă de lux), Staicu Ioana, Dinu Ioana
(Ioana lui Lelă), Dinu Ioana (Ioana lui Șopșeanu), Matei Joița (a lui
Câștiu), Stanciu Măndița (Manega), Constantin Lucia (Lucica lui Notaru
din Mirila), iar în satul Bobicești Nicolăescu Georgeta.
Dintre cizmari amintim pe: Dinu Ion (Mutu), Brânaru Ștefan
(Pasageru), Panțucu Marin (Jidanu), Gherghina Mihai (Adventistul).
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Pe lângă croitorii și cojocarii vestiți din comună, în fiecare
gospodărie exista un război de țesut, unde femeile lucrau pe timpul iernii
și confecționau cele necesare în gospodărie: îmbrăcăminte, covoare,
velințe, așternuturi, pânzeturi, etc. Existau însă în sat femei care își
câștigau existența numai din țesut. Renumite erau Trașcă Maria (Mița lui
Deliu), Nițu Tudora, Roșițoiu Maria (Marița), Răsboi Maria, Panțucu
Maria (a lui Jidanu) din satele Mirila și Leotești, Dumitru Constanța din
satul Bechet.
În oct. 1968, Trușcă Dumitru din satul Mirila a obținut
autorizație pentru Atelierul de lăcătușerie și tinichigerie auto, unde se
reparau și se vopseau autoturisme de tot felul.
Înmulțindu-se casele din cărămidă, a crescut și numărul zidarilor.
Dintre zidarii pricepuți îi amintim pe: Preda Alexandru cu fiii săi Barbu
și Nae, Panțucu Ion, Panțucu Niță, Panțucu Petre, Nicolae Constantin
(Costică al lui Gioadă adventistul) cu fiii săi: Fănel și Georgică, Bonea,
Nițu Mihalache, Lăpădat Marin (din satele Mirila și Leotești), Gogu
Cearapin, Roșu Nicolae, Oprea Nicolae, Sîrbu Tudor (din Bobicești), iar
cărămizari: Dincă I., Diaconu Constantin (Clencu).
Fierari renumiți au fost: Fieraru Ilie (Niță), Fieraru Grigore
(Goace), Fieraru Mihai, Fieraru Mircea din satele Mirila și Leotești, Lucă
Ion (potcovar din Belgun), Fieraru Grigore din satul Bechet, Năică
Stănciulescu(din Bobicești).
În satul Comănești, exista un fierar renumit: Petrică Dumitru
(Labă), despre care domnul prof. Manolescu Constantin, originar din sat,
povestește din anii copilăriei: ,,Nea Petrică Labă cum îl cunoșteau
locuitorii, modela fierul cu multă măiestrie. Foalele care le mânuia ca pe
un acordeon, înroșeau fierul brut, iar sub bătaia barosului căpăta forma
pe care o dorea: fie un fier de plug, fie șina de la roata de car sau
balamale pentru porțile necesare omului la casa lui. Nea Petrică era un
om mărunt, dar puternic, cu ochii ațintiți spre bucata de fier din foc, iar
țața Ioana, soția lui, trăgea frecvent de un lanț metalic, cu ajutorul
căruia menținea focul aprins spre a încinge metalul. Vorba ceea: <bate
fierul cât e cald!>
Oameni buni, mi-amintesc de perioada anilor 1956-1958, când
tatăl meu își cumpărase o pereche de boi, dar n-avea car. Eu eram în
clasa a III-a sau a IV-a și când veneam de la școală fugeam la nea
Petrică Labă, unde trebuia să ne facă ,,căruța”. Mi-era drag că vom
avea și noi căruța noastră. Și treaba nu era așa de simplă. Atunci am
aflat că șina venea măsurată linear și trebuia să primească forma unui

cerc înnădit la cald. Obezile din lemn se prindeau de roată, pe interior în
șuruburi îngropate în șina de metal. Ori nu oricine făcea acest lucru.
Numai Petrică Labă știa că cele două osii se prindeaucu ajutorul unor
opoare, sub formă de U prinse de partea lemnoasă cu ajutorul unor
piulițe făcute tot manual. Inima carului unea cele două părți ale carului
printr-un șurub lung și gros călit ca la țigani. Proțapul era făcut din
lemn de ulm ce se termina cu un jug făcut tot din lemn tare.”
Renumiți în prepararea înghețatei erau: Gherghina Ion
(Panciu), Nițu Ion (Netuță Pipăruș), Gherghina Dumitru (Pipi), Preda
Florea (Șolea), Smătrea Ion (Meciu), Smătrea Constantin. Aceștia
vindeau înghețată la nunți, la bâlciuri, etc.
Despre cum vindea înghețata la cornet nea Pipăruș, își amintește
domnul prof. Manolescu C-tin: ,,Când <uriașul> Pipăruș striga pe drum
,,înghețata”, toți copiii cășunau pe cotiga lui, ori cu 50 de bani cornetul,
ori cu oul de sub găină. Oricum, afacerea convenea ambelor părți: și
negustorului, dar și consumatorului.”
De asemenea, locuitori ai comunei se ocupau și cu pescuitul la
Olt, Olteț și bălțile din jur. Astfel, pescari renumiți au fost: Tufăriș Ion
(Nicu Mondir), Pătru Ion (Nelu Mituță), Pătru Constantin (Bâțan), Pârva
Ilie (Panduru), Spiridon Marin (Juncu), Capră Constantin (Bahama),
Badea Marin(Ghilă), Medințu Ion (al lui Ritu).
În perioada interbelică, în satele comunei Bobicești existau
multe cârciumi și magazine mixte: cârciuma lui Ion Iordache, a lui
Cârloganu Marin, a lui Nicolăescu din satul Bobicești.
Renumit era în satul Mirila, Magazinul mixt și cârciuma lui Nițu
Nicolae (Nicolae al Ioanii).
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Fiica lui Nițu Nicolae (Gavrilă Marcela din satul Mirila) ne
relatează că părinții ei, în perioada dintre cele două războaie mondiale,
aveau magazin mixt la Mirila cu de toate: sare, ulei, fasole, gaz,
stămburi, putini cu brânză, cuie, lumânări, bomboane, toate mărfurile de
care locuitorii aveau nevoie. În cantități mari aveau băuturi de tot felul:
butoaie cu vin, cu țuică, sorocopcă verde și galbenă. Pentru a atrage
clienții, în curtea magazinului era instalată o tiribombă, iar duminica erau
tocmiți lăutari, ca lumea să vină la horă și să consume produse din
magazin.
În 1941, în satul Leotești mai exista cârciuma lui Ionescu Marin
(Mâineșteanu). Mai târziu au apărut și alte cârciumi: Brânaru Ștefan
(Șologan), Ilie Marin (Mâie), Dragomir Florea.
După anul 1950, dispar magazinele și cârciumile particulare și
apare rețeaua comercială a Cooperativei de Consum Bobicești, ce se
compunea din: 1 magazin alimentar, 8 magazine mixte, 2 bufete sau
MAT-uri (unul la Leotești și unul la Bobicești), o brutărie a C.A.P. cu 4
muncitori, 2 puncte de colectat laptele de la cele două C.A.P.
Președintele Cooperativei de Consum Bobicești a fost Mateescu
Marin, iar mai târziu, Tudorică Niculescu.
,,În anul 1973, în comună existau: un centru de vinificație,
moară, brutărie, 4 cazane de fabricat țuică, magazin alimentar, 8
magazine mixte, două bufete.”136
De asemenea, în anul 1974, în comuna Bobicești, se înființează
un Atelier de construcții de zidărie și dulgherie, ce se afla în subordinea
Consiliului Comunal, decizie luată în data de 27 iulie 1973. Acest atelier
de construcții avea menirea să asocieze meseriași pentru executarea de
construcții. Primar la acea dată era domnul Chitez Constantin. Pentru
ducerea la îndeplinire a acestor obiective, au fost angajați în special
zidari, cărora li s-au eliberat ,,autorizații pentru exercitarea meseriei,
conform deciziei nr. 11 din 22 aprilie 1976 pentru Sîrbu Teodor-zidar,
Făluță Nicolae-zidar, Panțucu Ion-zidar, Trancă Gheorghe-zidar sobe
de teracotă.”137
În perioada comunistă, la sate, existau magazine de stat cu
numele de Cooperative de Consum, aprovizionate cu cele mai diverse
articole de consum: alimente, textile, obiecte de uz casnic, etc. Dintre
Foto: Magazinul lui Nițu Nicolae din satul Mirila
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vânzătorii de la Cooperativa de Consum Leotești îi amintim pe: Bădu
Constantin, Smătrea Ion (Tangu), Mitrache Alexandru, Ion Adela.
După Revoluție, Cooperativa s-a privatizat, iar magazinul
deschis aici a fost deservit de Diaconu Adela, iar în prezent de Chitez
Dragoș.
După anul 1990, au luat ființă o mulțime de Societăți
Comerciale private: P.F. Stan Victor - Bobicești, nr. 145; Grigore Ioana Chintești, nr. 49; Florea Petre -Comănești, nr. 74; Murgășanu Ioana Comănești, nr. 19; S.C. Exomed SRL - Bobicești, nr.124; S.C. Bigstar –
Bobicești, nr. 68; Statie Marian –Str. Comercianților, nr. 4; Păun Paul –
Str. Comercianților nr. 11; S.C. Petrom SA - Sarului nr. 1; S.C. Florescu
Smaranda –Bechet, nr. 37; Voicu Marinică – str. Lacului, nr. 22; S.C.
Gazcom SA -Bechet, nr. 29; Lepădat Melina –Belgun. Nr. 38; S.C.
Lăpădat SRL – Belgun, nr. 35; Chelu Mihaela-Mirila, nr. 91; S.C. Mihali
Andrean - Sarului, nr. 15; Luțan Ionel –str. Teiului, nr. 2; S.C. Robert
Mit SRL –Mirila, nr. 81; S.C. Remarta –Sarului nr. 34; S.C. European
Transsaru –Sarului nr. 58; S.C. Ercomati –Sarului nr. 14; S.C. Gorun SRl
-Izlazului, nr. 39; Nicolae Daniela –Chintești nr. 62; Gherghina Ioana Leotești nr. 45; Vasile Marin –Leotești nr. 56; Ivan Teodor - Livezilor nr.
2; S.C. Cid Chitez SRL –Leotești nr. 60; General Leasing –Mirila nr. 36.
Bănci
În județul Romanați erau înregistrate trei comune: Bechet,
Bobicești, Leotești. În fiecare din aceste comune au luat ființă bănci
populare, după cum urmează:
Comuna Bechet: ,,Banca Populară ,,Sfinții 40 de Mucenici”,
înființată în anul 1909, cu un capital subscris la 31 decembrie 1909 în
valoare de 3880 lei, capital social- vărsat de 2829 lei. Membrii 47
plugari, 2 funcționari, 1 proprietar, 1 preot și 1 învățător. Totalul
membrilor 52.”138
,,Banca Populară ,,Sfinții 40 de Mucenici”, înființată în anul
1909, avea în anul 1928, un capital de 164.000 lei, depuneri 121.000 lei,

împrumuturi 440.000 lei, președinte Voicu Văduva, casier G.
Ionescu.”139
Comuna Bobicești: ,,Banca Populară ,,Înainte cu D-zeu”,
înființată în anul 1904, cu un capital de 282.000 lei, depuneri 184.000
lei, împrumuturi 708.000 lei, președinte C. Drăgănoiu, casier- contabil
Ilie Niculescu.”140
,,La 31 decembrie 1909, această bancă avea un capital subscris de
5570 lei și un capital social vărsat de 5653,95 lei. Membrii erau: 97 plugari,
2 comercianți, 4 meseriași, 1 proprietar; în total 104 membrii.” 141
Pe lângă Banca Populară, în anul 1928, în comună mai era
,,obște pentru exploatarea pădurilor, moară pe benzină înființată în
1919, grădini de zarzavat, ocol silvic, două cârciumi.”142
,,Mai era în comuna Bobicești Cooperativa ,,Sf. Dumitru”, de
aprovizionare.”143
Comuna Leotești: ,,Bancă populară ,,Școala și Biserica”,
înființată în anul 1905, cu un capital subscris de 4165 lei și un capital
social- vărsat de 3500,30 lei, la 31 decembrie 1909. Membrii erau 148
plugari, 1 funcționar și 1 preot. Total membri 150.” 144
,,Banca Populară ,,Școala și biserica”, înființată în anul 1905,
avea în anul 1928 un capital de 172.000 lei, depuneri 143.000 lei,
împrumuturi 530.000 lei, președinte M. Dragomirescu, casier Ilie Dinu.” 145
COOPERATIVA DE CREDIT BOBICEȘTI
Cooperativa de Credit s-a format din nevoia de asociere a
țăranilor de la sate pentru a beneficia de sume mai mari de bani, în
vederea satisfacerii unor nevoi, precum: construirea de case, cumpărarea
de pământ sau de animale, etc.
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În vederea asocierii țăranilor, oamenii de vază ai satelor din acele
timpuri (învățători și preoți), au dus muncă de lămurire privind avantajele
obținerii de sume de bani sub formă de împrumut.
Prima Cooperativă de Credit din țara noastră datează din anul
1859 și s-a numit ,,Rîndunica”, din orașul Târgu- Jiu.
Cooperativa de Credit Bobicești a luat ființă aproape o sută de
ani mai târziu, în anul 1956. Un rol important în lămurirea oamenilor din
comuna Bobicești a avut-o învățătorul Mircea Nicolaescu. La momentul
respectiv, țăranii s-au asociat formând un Comitet de inițiativă cu mai
mulți membri, stabilind ca această cooperativă să se numească
Cooperativa de Credit ,,Oltețul Bobicești”.
Treptat, raza de activitate a acestei cooperative s-a extins, așa că
s-a hotărât asocierea țăranilor din comunele vecine: Morunglav, Bârza.
Această bază de activitate se păstrează și în prezent. În forma actuală
Cooperativa de Credit Bobicești este o mini-bancă, cu dotări
corespunzătoare, cu calculatoare, cu un sediu frumos amenajat, cu trei
birouri. Se acordă împrumuturi unui număr mare de membri (peste
1000), în condiții avantajoase, cu dobândă mică, se primesc depozite
CEC în vederea păstrării economiilor. Soldul depunerilor în depozite se
apropie de jumătate de miliard lei. Funcționari în 2014: Copilescu Sînica,
Vladu Ioana.
4.2 Istoricul locuinței. Tipuri de gospodării
Elementele determinante în structura gospodăriilor le-au
constituit, dezvoltarea economiei, modul de valorificare a resurselor
locale. La structurarea unui anumit tip de gospodărie au contribuit și
factorii naturali de care s-a ținut seama în amplasarea și ridicarea
construcțiilor. Materialele de construcție avute la îndemână au determinat
apariția și evoluția unor anumite tehnici și tipuri de construcție.
Condițiile climatice au contribuit la orientarea construcțiilor
gospodărești într-o direcție sau alta, precum și forma acoperișurilor,
înălțimea construcțiilor, mărimea ușilor și a ferestrelor.
Ca în toată țara, și în satele din comuna Bobicești, amplasarea
gospodăriilor și orientarea caselor a constituit din timpurile cele mai
vechi o preocupare deosebită a locuitorilor din aceste sate.
Locuințele oamenilor în trecut erau de două categorii: bordeiele
și casele de suprafață.
Bordeiele erau săpate în pământ, de dimensiuni mici, de obicei
formate dintr-o singură încăpere. Bordeiele erau săpate 3/4 în pământ, iar
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un sfert era afară unde avea o ferestruică. Partea din afară era construită
din două rânduri de răchită, umplute cu pământ amestecat cu paie. În
interior, pereții erau îmbrăcați tot cu răchită după care se spoiau cu
pământ galben amestecat cu baligă. Acoperișul era susținut de bârne de
lemn și acoperit cu trestie sau coceni. La intrare în bordei, se afla o ușă
masivă grea, ferecată cu drugi de fier. Intrarea în interiorul bordeiului se
făcea pe scări. Avantajul acestor locuințe era faptul că, iarna erau foarte
călduroase, iar vara răcoroase.
Mobilierul era foarte sărăcăcios și se compunea dintr-o măsuță
joasă, o ladă de zestre așezată pe capătul patului unde erau depozitate
așternuturile. Nu lipsea cerga din cânepă, folosită pentru acoperit în
timpul nopții și căpătâiul umplut cu paie sau fân, pentru a pune capul
când se dormea.
Ca sursă de iluminat erau folosite opaițele pe bază de seu
provenit de la animale, candele, felinarele, iar mai târziu, lămpi cu gaz.
În cadrul satelor de demult din comuna Bobicești, au existat foarte multe
bordeie, locuințe rudimentare care astăzi nu mai există.
Mai târziu s-au construit locuințe de suprafață din paiantă, apoi
chirpici și mult mai târziu, cărămidă.
Locuința de suprafață se compunea, în trecut, din: casă de
locuit compusă din două camere, prispă deschisă sau închisă cu parmalîc
și stâlpi de lemn, orientată cu fața spre curte, unde se dormea vara, pe
rogojină; pătul de nuiele împletite ridicat pe piloni; coșare (grajd pentru
animale), construită din paiantă lipită cu pământ, iar acoperișul din
coceni de porumb, paie sau șindrilă, dispusă de obicei în continuarea
pătulului; magazie pentru depozitat produsele agricole, construită din
scândură așezată fie în continuarea grajdului, fie pe aceeași parte cu casa.
În continuarea curții se găsea locul de creștere al păsărilor.
Delimitarea construcțiilor și a curții se făcea printr-un gard de
nuiele, dincolo de care începea grădina cu legume și pomi fructiferi. În
timp de iarnă, în grădină se depozitau furajele pentru animale.
Poziția satelor din această comună este de-a lungul drumului
județean DJ 422 ce pleacă de la drumul național DN 65 (E 574), din
satul Mirila până în comuna Morunglav. Satele care sunt amplasate de-a
lungul drumului județean sunt: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești,
Comănești. Celelalte sate, Bechet, Chintești și Govora, sunt așezate
perpendicular pe drumul județean: la 300 metri de centrul comunei se
bifurcă drumul comunal spre dreapta, spre satul Bechet, iar spre stânga,
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spre satele Chintești și Govora. În prezent, ambele drumuri comunale
sunt asfaltate.
Casele sunt așezate cu fața spre sud pentru a primi cât mai multă
căldură și lumină de la soare.
În satul Bechet, unde locuitorii au avut la îndemână material
lemnos, locuințele au fost construite din lemn, iar în celelalte sate, casele
au fost construite din lut amestecat cu paie (,,paiantă”), sau începând cu
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din cărămidă. Pentru acoperiș, se
foloseau paie, coceni, snopi de stuf sau mai târziu șița, țigla și tabla. În
afara casei, omul a avut nevoie și de alte dependințe ca: bucătăria de
vară, pătul și magazie pentru cereale, grajduri pentru adăpostirea
animalelor, păsărilor, precum și fânare sau șopruri, necesare apărării
furajelor de intemperii.
Cel mai răspândit tip de casă a fost locuința de suprafață (din
nuiele și pământ), mică, cu doar două încăperi: vatra și camera de locuit
(cu soba), iar în fața casei o prispă susținută de stâlpi de lemn, care se
înălțau de la talpa casei până la grindă.

În camera unde se dormea era o ,,sobă oarbă”, făcută din
cărămidă. Soba avea gura prin perete în vatră de unde se băgau în sobe
paie, coceni, deoarece lemnul nu era folosit la încălzit iarna. La vatră era
locul unde se gătea iarna și vara pe pirostrii. Într-un colț al vetrei se afla
,,țestul” și vătraiul, tiuga cu sare agățată într-un cui, pirostriile, iar la
mijloc atârnau fiarele coșului (zalele), de al cărui cârlig se prindea tuciul
de mămăligă. Deasupra vetrei, cam la 1,20 m, se înălța ,,corlata”(un
dispozitiv pătrat sau dreptunghiular ce se continua cu coșul de fum).
Corlata- alcătuită din două scânduri groase și late de 30 cm
încheiate în unghi drept și susținute de un lemn gros, frumos cioplit și
introdus la închietură ce alcătuia polița. Din podul casei, coșul se
continua până dincolo de acoperiș.
În jurul vetrei se strângeau iarna oamenii, rude, vecini, mai ales
seara, povestind întâmplări de peste zi. Vatra a încălzit casa, pe ea s-a
gătit mâncarea, lângă ea femeile au tors lâna, inul și cânepa, s-au depănat
amintirile, s-au povestit basme, s-au cântat balade. La vatră dădea gura
sobei, iar pe peretele opus era lavița pentru vase, vadra de apă cu caucul
de lemn. Tot aici se găsea masa cu trei picioare, rotundă, cu scăunele
mici, rotunde sau dreptunghiulare, pe care stăteau ghemuiți membrii
familiei.

Foto: Casă veche părăsită din satul Govora, 2015
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Din vatră se intra pe o ușă în camera de dormit unde se găsea
soba oarbă.
În casă, adică în camera de locuit, lângă sobă, era așezat patul,
iar dacă familia era numeroasă, se aflau două paturi așezate în unghi
drept.
Patul era confecționat din 4 țăruși, groși, bătuți în pământ, apoi
se făcea un dreptunghi din patru blăni laterale, apoi erau așezate blănile
mai mici una lângă alta, în acel dreptunghi. Peste blănile patului era
așternută o rogojină sau așternuturi din cârpe țesute în război.
În zilele de duminică sau de sărbători, patul se acoperea cu
macate sau velințe, scoarțe, țesute în război, cu alesături ce reprezentau
forme geometrice sau floricele.
Mai târziu, în locul patului cu țăruși, tâmplarii au construit paturi
cu capete înalte (cu tablii), având încrustrate diferite forme geometrice
sau florale, după priceperea și imaginația constructorului.
De fapt, iarna, în fiecare casă, exista războiul de țesut și la
lumina lămpii femeile țeseau prosoape, macate, scoarțe, cergi, preșuri,
îmbrăcăminte, covoare frumos colorate.
Femeile și fetele mari cusau toată iarna ii frumos colorate, cu
modele noi, pentru a le îmbrăca la Paște. Fetele de 15-16 ani se prindeau
în horă, mai ales la Florii, dar și luni după Paște. Atunci, oamenii din sat
apreciau care iie este mai frumoasă și care femeie sau fată este mai
vrednică.
La fereastră, în afară de pat, se mai găsea o masă înaltă și unul
sau două scaune. În cameră, pe peretele dinspre răsărit, era așezată o
icoană, iar sub ea se afla candela cu ulei. Pe masă sau într-un cui, în
perete, era lampa cu petrol pentru iluminat.
La capătul patului se găsea lada cu țoale și zestrea fetelor de
măritat. Pe ea erau chitite scoarțele, velințele, hainele, căpătâiele. În
interior, în ladă, erau chitite hainele bune pe care le îmbrăcau membrii
familiei duminica sau în zilele de sărbătoare. În mod deosebit, se avea
grijă de costumele populare ce erau îmbrăcate foarte des la horele din sat.
Mai târziu, lada de zestre a fost înlocuită cu dulapuri mari (gardiloape
sau șifonierele de azi).
În Bobicești, erau vestiți în trecut, tâmplarii Nicolae Radu și
Nicolae Roșu, care în tinerețe au construit garnituri de mobilă: pat, masă,
scaune, șifonier, pentru zestrea majorității fetelor din sat. Sursa:
Păunescu Constanța, Monografie etno-folclorică a comunei Bobicești,
1980, lucrare de licență, nepublicată.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când au început să
apară pe scară mai mare cărămizile, casele au început să fie zidite din
cărămidă. Pentru acoperiș a fost folosit în trecut stuful, cocenii, șița și
apoi, mai târziu, acoperișul s-a făcut cu țiglă și tablă.
Treptat, oamenii din aceste sate au trecut la construirea anexelor
necesare: bucătărie de vară, magazii pentru depozitarea cerealelor, pătul
pentru porumb, grajduri pentru animale. Aceste dependințe au fost
construite din diferite materiale, mai ales chirpici (bucăți mari de pământ
amestecat cu paie, turnate în tipare de lemn și uscate la soare), apoi din
cărămidă și beton.
O preocupare deosebită a locuitorilor acestor sate a constituit-o
delimitarea gospodăriei prin împrejmuirea cu garduri din nuiele, sârmă,
ulucă din scânduri, iar mai recent garduri din beton armat sau fier forjat.
Pe măsura creșterii și diversificării materialelor de construcție,
locuințele au devenit tot mai arătoase, mai spațioase. După Legea
sistematizării satelor, au început să apară construcții cu un nivel, aspect
de vile, ale căror proiecte sunt cât mai frumoase.
De la 2 camere, câte aveau în trecut casele, s-a trecut la
construcția caselor, cu un număr mare de camere, etajate, moderne, cu
geamuri termopan, cu balcoane, băi, centrale termice, racordate la
rețeaua de apă, canalizare, gaz metan, etc.
În prezent, se produc mari transformări în ceea ce privește
construcția locuințelor, mult mai spațioase, cu multe camere și cu
mobilier modern, adecvat vremurilor în care trăim.
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Capitolul 5
EVOLUȚIA PROPRIETĂȚII
5.1 Obștea sătească
Lucrările istorice au arătat că, încă din vremea dacilor, în stadiul
descompunerii orânduirii gentilice se poate stabili începutul epocii de
trecere a obștii de la faza gentilică la obștea teritorială.
Apoi, ,,timp de mai multe secole, între retragerea aureliană din
Dacia și apariția feudalismului(sec. III-X), obștea și asociațiile de obști
au alcătuit singura formă a vieții sociale a poporului românesc pe cale
de formare.”146
Obștea sătească la români a fost puternică. Stăpânirea devălmașă
a pământului de către țăranii din obște a fost o realitate pe întreg evul
mediu.
,,Obștea sătească avea conducători proprii, acei <<oameni buni
și bătrâni>>.” 147
,,Relațiile feudale de producție au luat naștere pe baza
destrămării obștilor sătești. Constituirea claselor feudale și
transformarea țăranilor liberi în țărani dependenți s-au făcut prin
uzurparea obștilor.”(…). La un moment dat apare posibilitatea
diferențierii pe bază de avere, a locuitorilor din sânul obștilor, precum și
apariția proprietății private.”148
Deci, în cadrul obștii sătești, ,,stăpânirea pământurilor fiind în
colectiv sau individual, sau se îmbinau cele două forme. Treptat s-a
trecut la proprietatea privată, membrii obștei folosind în comun doar
pășunile, pădurile, pământul nedesțelenit și apele.”149
O altă trăsătură a obștii era autoconducerea, având îndatoriri
administrative și juridice.

,,Obștea răspundea în fața domniei pentru plata birului și avea
dreptul de judecată. Satul se compunea din vatra satului, care cuprindea
casele oamenilor și câmpul de cultură și formau astfel hotarul obștii.”150
,,La baza stăpânirii în devălmășie în obștea sătească nu a fost
întotdeauna legătură de sânge, existând mai multe neamuri sau cete,
urmașii unor vechi proprietari. Interesele care le uneau erau de natură
economică, de a păstra pământul, de a defrișa noi terenuri, de a
îndeplini sarcinile fiscale față de domnie și îndatoririle juridice. Se
constată de asemenea și stăpânirea în devălmășie a pământului de către
feudali, care aparținea mai multor frați, sau a unui grup de rude. Ei
stăpâneau un sat fără să stabilească partea fiecăruia.”151
Conducătorii obștilor ajung la o situație materială mai bună în
raport cu masa locuitorilor.
,,Situația privilegiată a marii stăpâniri feudale nu poate fi deplin
înțeleasă fără a cerceta imunitatea feudală, una din cele mai importante
instituții ale societății medievale. Atribut al marii ,,proprietăți” feudale,
imunitatea apare ca expresie juridică a rentei feudale, servind ca mijloc
de constrângere extraeconomică. Corolar al economiei naturale,
imunitatea presupunea pentru stăpânul funciar, beneficiar al unui atare
privilegiu, concentrarea în mâna lui a drepturilor suverane pe teritoriul
stăpânit de el.
Privilegiul de imunitate constă în două clauze esențiale, foarte
bine oglindite în documentele Țării Românești: 1. scutirea pentru
locuitorii de pe teritoriul stăpânului funciar cu drept de imunitate de
toate dările, muncile și plățile în bani datorate domniei și trecerea
acestora asupra stăpânului privilegiat; 2. interdicția dregătorilor, a
slugilor domnești și a tuturor reprezentanților puterii suveranului de a
intra pe moșia ce se bucura de imunitate. Prin urmare, drepturile
suverane (de judecată, administrativ și cel fiscal) treceau asupra
stăpânului moșiei. Acesta se prezenta, astfel, pe teritoriul stăpânit de el
nu ca un simplu, ,,proprietar”, ci ca suveran.” 152
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,,Creșterea puterii economice a unor boieri și odată cu aceasta
și a influenței lor politice a făcut ca la începutul sec. al XVI-lea, marii
boieri să impună domniei o lărgire a autorității lor pe domeniile pe care
le stăpâneau. Marii boieri obțin și ei dreptul, pe care în sec. XIV-XV îl
aflăm numai la mănăstiri, de a judeca pricinile de omor de pe teritoriile
lor și de a percepe taxele ce decurgeau din exercitarea acestui drept.
În sec. al XVI-lea, se întâlnesc cazuri de boieri care datorită
excepționalei lor puteri economice și politice ajung nu numai să judece
și să perceapă taxe pentru cauzele de omor, întâmplate pe teritoriile
stăpânite de ei, dar să poată pedepsi chiar cu moartea pe cei care se
făceau vinovați de diferite infracțiuni: e cazul, de exemplu, al boierilor
Craiovești. În documentul din 16 septembrie 1519, prin care Neagoe
Basarab, întărea mănăstirii Seaca din județul Olt, daniile făcute ei de
Manea Clucerul, se spune, printre altele, că urma să-i fie mănăstirii ,,o
moară de la Olteț, din Leotești, pentru că Manea clucer a răscumpărat
capul lui Bogdea, pentru niște cai de furat, ce a avut jupan Barbu ban…,
iar jupan Manea clucer l-a răscumpărat de la banul Craiovei iar Bogdea
i-a dat lui Manea clucer partea lui din Leotești și din ocină, din moară,
cu totul. Documentul fiind deteriorat nu știm sigur cum a reacționat la
acest furt banul. Faptul, însă, că celui care a furat a trebuit să i se
răscumpere capul, este un indiciu că făptașul a fost pedepsit cu
moartea.” 153
Acest fapt, nu este un fenomen general, deoarece pedeapsa
capitală o aplica numai domnul împreună cu sfatul domnesc.
Proprietățile comunei Bobicești se aflau în posesia unor boieri și
,,moșneni” (țărani liberi). Și aici, majoritatea locuitorilor erau moșneni
(proprietari mici și mijlocii), și de aceea Bobiceștiul a fost o așezare
moșnenească. Ei formau o obște sătească, iar stăpânirea pământurilor se
făcea în colectiv sau individual, sau se îmbinau cele două forme de
proprietate.
Apare treptat proprietatea privată, iar membrii obștii puteau
folosi doar pășunile, pădurile, pământul nedesțelenit, etc.
În cadrul obștii, populația fiind stabilă, cu gospodării proprii,
avea ca ocupație principală agricultura, în care cultura cerealelor se
îmbina cu creșterea animalelor.

Săpăturile arheologice au scos la lumină cuptoare de copt pâinea,
gropi de păstrat grânele, unelte agricole, iar izvoarele narative amintesc
cultura cerealelor sau existența râșnițelor de măcinat grăunțele.
,,Județul Romanați a făcut parte din provincia istorică Oltenia,
județ de câmpie cu pământ roditor, a avut mari proprietari din rândul
cărora s-au ridicat chiar domni, dar și mici proprietari -moșneni- care
au trebuit ,,să lupte” pentru orice ,,curea” de pământ. Lupta se dădea în
sălile de tribunal și ea dura uneori zeci de ani.” 154
,,În Romanați era foarte bine reprezentată proprietatea
boierească. În sec. al XVIII-lea, numele de boier îl purtau ,, toți
proprietarii de pământ, indiferent de suprafață: și cel care avea zeci de
sate și cel care trăia în devălmășie cu rudele lui pe o parte dintr-un sat,
tot boier se chema. ” 155
În același veac erau cuprinși în documente 29 de ,,boiernași”, dar
unii dintre ei puteau fi moșneni mai înstăriți în această categorie socială.
Cea mai dificilă problemă cu care s-a confruntat boierimea a fost cea a
restructurării și eficientizării domeniului funciar boieresc, în secolul al
XIX-lea. Cei mai mulți au încercat să-și orienteze producția agricolă spre
economia de piață, si-au extins suprafețele cultivate cu cereale solicitate
pentru piețele europene.
În vederea creșterii producției s-au folosit noi metode de
exploatare a moșiilor extinzându-se arendășia. Mulți boieri nu-și
administrau singuri moșiile, ci le arendau: ,,astfel în Romanați erau 6072
moșii lucrate de proprietari, 32 moșii lucrate prin economii și dregătorii
proprietarilor și 375 moșii arendate.” 156
În județul Romanați se găseau domenii mănăstirești și aveau
moșii următoarele mănăstiri: Bistrița, Brâncoveni, Govora, Călui, Cozia.
Exploatarea moșiilor mănăstirilor se făcea de arendași, pe baza
învoielilor cu clăcașii. Structura moșiei satului a depins de forma de
relief și de raporturile de proprietate asupra pământului.
Un loc aparte în viața rurală îl ocupa așezarea moșnenească.
,,Cea mai veche statistică privind stăpânirea pământului de
moșneni rămâne Conscripția Virmondiană, care consemna satele
154
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moșnenești cu denumirea ,,villagi medziașești”, care nu au stăpân al
pământului. Acest document menționează în Romanați 22 de sate, dintrun total de 103. La nivelul Olteniei județul Romanați avea numărul cel
mai mic de sate moșnenești.” 157
,,În Catagrafia din 1831 erau menționate 26 de sate moșnenești
în totalitate și 19 sate mixte fiind enumerați 131 moși.” 158
Satele de moșneni au fost mai bine reprezentate în zonele de
munte, iar marea proprietate boierească în județele de câmpie.
Caracteristic pentru comunitățile moșnenești este împărțirea pământului
pe moși sau pe bătrâni. Bătrânul sau moșul era numele ce se dădea unei
părți din teritoriul satului, care aparținuse la început unui fondator.
Numărul acestor moși era diferit de la un sat la altul și numărul lor se
putea micșora sau mări în funșție de moștenitori.
,,Fiecare ceată de neam considerată descendentă dintr-un moș
primea o ,,curea” de pământ. La început curelele erau egale pentru
fiecare ceată de neam, dar erau inegale în cadrul lor în raport cu
numărul familiilor care compuneau ceata. Pentru a putea fi împărțite pe
familii, curelele au fost ,,crăpate de-a lungul”, pentru ca fiecare părtaș
să primească o parte egală atât cantitativ cât și calitativ.” 159
În acest fel, teritoriul care a aparținut moșilor mari se va împărți
pe moși mici, urmărind evoluția proprietății moșnenești de-a lungul
timpului. Moșnenii apar în documente încă din sec. al XV-lea, ca
persoane individuale sau ca locuitori ai unui sat, dar în sec. al XIX-lea ei
devin o categorie socială distinctă.
,,În Statistica din 1899, pentru moșneni apar o serie de formulări
ce scot în evidență vechimea și legitimitatea proprietăților tocmai pentru
a-i diferenția de cei care fuseseră împroprietăriți prin Legea din 1864.
Astfel, ei sunt numiți: ,,moșneni strămoșești cu pământ strămoșesc”,
,,moșneni împroprietăriți din vechime”, ,,moșneni de baștină”, ,,moșneni
din vechime”, ,,moșneni vechi”. În medie, un moșnean stăpânea în
Romanați- 4,5 ha pământ, aceasta fiind cea mai mică suprafață din
rândul județelor Olteniei.” 160

Procesul de dezagregare a obștilor sătești s-a făcut prin
diferențieri de avere și prin pătrunderea elementelor străine în
comunitate. La început stăpânirea boierească a pătruns asupra unor părți
de moșie, după care cumpărau și restul, sau îl aserveau fără să-l cumpere.
Rezistența moșnenilor de-a lungul timpului a fost mare. Ca urmare a
infiltrării boierilor în satele de moșneni apar tot mai frecvent în catagrafii
satele mixte moșnenești/boierești, moșnenești/mănăstirești și chiar sate
moșnenești/boierești/mănăstirești. În Catagrafia din anul 1831 se
precizează că în județul Romanați erau 17 astfel de sate mixte și ele se
vor menține tot secolul al XIX-lea. Și în comuna Bobicești, satele au fost
sate de moșneni mixte unde exista atât proprietatea moșnenească cât și
cea boierească și mănăstirească.
,,Satul a constituit întotdeauna forma de așezare tipică în spațiul
românesc. Satele au mărimi variabile, în sec. XIV-XVII, predominând
satele mici. La începutul sec. al XVII-lea, un sat cuprindea maxim 15
case, iar până la sfârșitul secolului se ajunge la o medie de 38-40 case.”
161

5.2 Marile proprietăți (moșiile) din satele comunei Bobicești
Satul Bobicești
,,La începutul secolului al XIX-lea, o parte din satul Bobicești se
afla în stăpânirea familiei Brătășanu, iar altă parte era a logofătului
Șărban Stănescu (1814); în anul 1820 – moșia logofătului Șărban
Stănescu și a polcovnicului Ioniță Bălșanu (29 frunte, 19 mijloc, 17
coadă).”162
,,În anul 1831, moșia Bobicești era stăpânită ,,de-a valma” de
Nicolae Rusănescul cu moșnenii și de vtori vistierul Dumitrache
Mușceleanu; 160 familii pe moșie și 43 feciori de muncă.”163
,,Un document din anul 1832 atestă că în satul Bobicești se
aflau, la acea dată, două case boierești și 124 țărănești, fără a specifica
cine erau proprietarii; în anul 1834 – proprietățile lui Nicolae
Rusănescu, Dumitrache Musceleanu.
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Un alt document, din anul 1837, atestă că moșia Bobicești era
stăpânită de Nicolae Rusănescu și de moșneni.
La 22 august 1844, Zoe Brătășanu, căsătorită cu Ioniță
Puricescu din Caracal, primea ca zestre de la tatăl său, Gheorghe
Brătășanu, 150 stânjeni cu pădure și cu o livadă pe rod. La mijlocul
secolului al XIX-lea, moșia Bobicești făcea un trup comun cu Leotești.
La 25 noiembrie 1851 are loc hotărnicia moșiei BobiceștiLeotești, proprietatea păhărnicesei Catinca Viișoreanu, a lui Dincă
Brătășanu și Ioan Puricescu dinspre Dranovăț și Burluiul, moșiile
mănăstirii Bistrița.
Într-un document din februarie 1865 se arată că proprietarii
moșiei Bobicești (Marin Coman, Nicolae Coman, Ioniță Geblescu, Ștefan
Musceleanu, Păuna Musceleanu, preotul Dimitrie Matei, Constantin
Nicolaescu, Dimitrie Lăzărescu, Dimitrie Răducanu, Marin Chirea și
Statul pentru partea deținută de mănăstirea Govora) nu s-au prezentat la
lucrările Comisiei locale de reformă agrară. După unele tergiversări ale
organelor locale de împroprietărire, Comisia județeană a aprobat, în
octombrie 1867, clasificarea clăcașilor ce urmau a primi pământ în
hotarul moșiei Bobicești. Doar nouă săteni (1 fruntaș, 4 mijlocași și 4
pălmași) au primit pământ în noiembrie 1867; până la sfârșitul secolului
al XIX-lea au mai primit pământ 95 săteni.”164
,,În 1899 (pl. Oltețu-Oltu de Sus) – 33 m. r. posedă în trupul
moșiei numit Bobicești 59 ha pământ arabil și islaz în topuri
înfundate.”165
,,În anul 1900- 33 moșneni, care posedă în trupul moșiei numit,
Bobicești, 59 ha; în anul 1906 – preotul Dumitru Bobicescu cu 325 ha,
Ioniță Geblescu cu 250 ha, C.M Bădulescu cu 100 ha, 260 locuitori cu
203 ha; în anul 1908- 27 familii moșneni; în anul 1912 – 17 moșneni,
106 împroprietăriți, 30 fără pământ.”166
Din Cartea de Hotărnicie a părților de moșie din comuna
Bobicești, județul Romanați făcută în perioada 1905-1907 de către Biroul
de Inginerie și Arhitectură G. Grumăzescu din Caracal, reiese că
proprietatea (moșia) preotului Dimitrie Bobicescu a fost restabilită
prin refacerea hotarelor și stabilirea vecinilor. Moșia preotului D.
164
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Bobicescu se învecina: ,,la Est cu moșia Bechetu a defunctului D.I.
Berindeiu și delimitarea locuitorilor Bechetului, la Vest cu proprietatea
Oboga a defunctului Colonel V. Obedeanu și delimitățile locuitorilor
Româna-Vârtina prin râul Oltețu, la Nord cu ceata moșnenilor Ciurești
și Chintești și la Sud cu I. Băloiu din moșnenii Leotești.(…). Vecinii
chemați la măsurători au fost: locuitorii împroprietăriți dar neîmpărțiți
în proprietățile foste Păunică Rusănescu, Costea Niculescu și Preotul D.
Bobicescu din comuna Bobicești, acum ale Preotului Dumitru Bobicescu,
cetele de moșneni din Bobicești numite Drăgănești, Ciurești și
Truiculești din comuna Bobicești, domnul Constantin M. Bădulescu din
Craiova, domnii Vasile M. Moșneanu și Anica V.P. Danciu din Bobicești,
domnii Ion S. Dincă din comuna Baldovinești și Maria P.D. Cârstea din
comuna Vârtina, județul Romanați.”
,,Din moșia ce aparținea preotului Dumitru Bobicescu de 207
ha(6052 mp), 1 hectar (1055 mp) a fost destinat pentru construirea de
localuri publice: locul destinat Bisericii Bobicești situat între Șosea și
izlazul de la cimitir(6764 mp), locul pe care este construită biserica
Bobicești(1110 mp), locul Primăriei (300 mp) și Cimitirul de 2881
mp.”(Sursa: Cartea de Hotărnicie întocmită de ing. hotarnic G.
Grumăzescu, Caracal, 28 mai 1907, p. 38)
Tot în această Carte de hotărnicie(pag. 35-36) se găsește și
Tabelul de împroprietărire a țăranilor din comuna Bobicești în anul
1864:
Nr.
Numele și prenumele
Starea socială/moșia
crt
1
Ilie Roșu
Fruntași, foști clăcași ai
Păunicăi Rusănescu
2
Stoica Muncăiu
-//3
Ion V. Roșu
-//4
Andrei Bojin
-//5
Petru Osiacu
-//6
Pârvu Dicu
-//7
Marin Gogorici
-//8
Păun Militaru
Mijlocași, foști clăcași
ai Păunicăi Rusănescu
9
Marin Stoica
-//10
Niță Eremia
-//11
Păun Stoica
-//110

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tudosie Ion
Danciu Munteanu
Mihai Vladu
Matei Cioran
Nicolae Vasile
Nicolae Pârvu
Preda Pârvu
Marin Ștefana
Marin Bușca
Elie Ciucă
Marin Zdrâncă
Dumitru E. Ștefana
Șerban Truică
Stan Truică
Matei Bojin
Staicu Avram
Radu Cârciu
Matei Jianu
Matei Băloiu
Matei Eremia
Preda Diaconu
Elie Cârjea
Dincă Radu
Radu Dincă
Barbu Radu
Mihai Radu
Anghel Vulpe
Stan Radu
Elie Gogorici
Ion Dumitru
Radu Mihai
Marin Mitrache
Ion D. Eremia
Iordache Surcel
Radu Stoica

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Toporași, foști clăcași
ai Păunicăi Rusănscu
111

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Petru Danciu
Avram Munteanu
I. Văduva Băla
Oprea Vladu
Radu M. Vladu
Constantin M. Călin
Elie Călinoiu
Dumitru Magheriu
Marin Petrițoiu
Mihai Dumitrașcu
Pârvu Moțoiu
Băla M. Moțoiu
Mihai Stancu
Preda Vulpe
Radu Gogorici
Păun Radu
Tudor Gogorici
Marin Zamfir
Ghiță Lică
Barbu Petru

67
68
69

Nicolae Osiac
Ion D. Petru
Dincă Petru

70
71
72
73
74
75
76

Andrei Bușcă
Radu I. Băzdocu
Elie Osiac
N. Degovanu
Păun Dinică
Marin Aspriță
Marin Băzdocu

77
78
79

Elie Preoteasa
Dumitrana Stan
Matei P. Guțu

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Mijlocași, foști clăcași
ai lui C. Nicolae
-//-//Mijlocași, foști clăcași
ai lui Bobicescu
-//-//-//-//-//-//Toporași, foști clăcași
ai lui Bobicescu
-//-//-//112

,,Adecă: 7 fruntași a 11 pog. 498 stj. p.= 79 pog. 894 stj. p.
47 mijlocași a 8 pog. 228 stj. p.= 384 pog. 348 stj. p.
25 toporași a 5 pog. 12 stj. p.= 125 pog. 300 stj. p.
Prin urmare, suma cuvenită conform tabelei fiind de 599
pogoane 246 stânjeni. Locuitorii împroprietăriți din comuna Bobicești în
suprafață de 300 hectare 2966 mp = 599 pog. 246 stj.”
,,Prin decretul-lege din anu 1918 au fost expropiate 14 ha,
respectiv 56 ha pentru cultivat și 10 ha pentru izlaz. Prin Legea agrară
din anul 1921 au fost împroprietăriți 24 săteni cu loturi de 4 ha.”167
,,Prin reforma agrară din 1945, proprietarul(moșierul)
Gheorghe Bobicescu, care deținea moșia Șerdeanca din Bobicești, a fost
expropiat, având moșie mai mare de 50 ha. Suprafața totală a moșiei,
inclusiv partea neexpropriabilă era de 222 ha: teren arabil existent (100
ha), teren expropriat(105 ha), pășuni, izlazuri expropriate (17ha), vii
existente (5 ha), păduri existente(55 ha), curți, parcuri existente (6,5 ha),
suprafața rămasă proprietarului(50 ha), suprafața atribuită plugarilor
(97,50 ha), suprafața atribuită statului ca rezervă(7,50 ha).”168
,,Prin reforma agrară din anul 1945 au fost împroprietăriți 7 săteni.
Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1962 (două
Cooperative Agricole de Producție la nivelul comunei) .
Începând cu anul 1990, sătenilor le-a fost restituită proprietatea
în limitele Legii 18/1991, Legii 1/2000 și Legii 10/2001.”169
De pe urma moșierului Gheorghe Bobicescu (fiul preotului
Dumitru Bobicescu), au rămas ca moștenitoare fiicele Bobicescu Elena
(căsătorită cu Mihai –Mișu Soreanu) și Bobicescu Paula-Ortensia (căs. cu
Constantin Vornicu, fără copii). După decesul lui Bobicescu Elena,
moștenitoare au rămas cele două fiice ale sale: Nicodim ArianaRuxandra-Ralu și Panu Mihaela–Anca-Mariana. Ele au obținut pământul
deținut de AGROMEC Bobicești și terenul unde fusese conacul (la
VINALCOOL).
În cimitirul din Bobicești, există și astăzi piatra funerară a
familiei Bobicescu din care redăm: ,,Din ramura moșnenilor mari din

Bircești, amintiți în Hrisovul Slavonesc din martie 20, anul de la Adam
7148(1640):
<< Io, Matei Basarab voevod am dat domnia mea moșia din
Bobicești să o aibă sub stăpânirea sus pomenitul satu ce au din vechime
moștenire din zilele răposatului Mihai Voievod unde a fost dat de Mihai
Voievod a lor moșie Bobicești.>>
Părinții noștri și-au petrecut bucuriile și tristețile pe aceste
locuri ce le poartă numele lor:
Udriște 1856, Matei și Andrei Moșneanu, fiii Ion, Matei
Moșneanu- preotul Dumitru Bobicescu (Dumitru Moșneanu) 1837-1915fiii Ioan (1858-1859), Maria, George, Nae, frați cu Gheorghe Bobicescu
(1882-1967), Elvira Raut(1892-1925), Paula Vornicu (1914-1994),
Constantin Vornicu (1907-1971), Ileana Bobicescu (1912-1994), Mihai
Soreanu (1908-1994).
Martori ai unor vremi potrivnice, istorii nedrepte, împrăștiați,
spulberați în cele patru vânturi, i-am reunit din nou în locurile și în satul
în care au ctitorit biserica, școala și instituția primăriei și au putut face
binele ce le-a fost în putință.”
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Avram, Cezar (coord.), și colab., Op. Cit., 2009, p. 59.
Arhiva Primăriei comunei Bobicești, județul Olt, Dosar cu moștenitorii lui
Gheorghe Bobicescu.
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Avram, Cezar (coord.), și colab., Dicționarul istoric al localităților din
județul Olt (A-F),Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S.
Nicolăescu-Plopșor”- Craiova, Editura ALMA, Craiova, 2009, p. 58-59.
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Radu Ecaterina, moara fiind revendicată de Gavrilă Eugenia. Astăzi,
moara se află într-o stare avansată de degradare, așa cum se vede și în
fotografia de mai jos.
(Sursa: Primăria comunei Bobicești, 2014)

Foto: Piatra funerară a Familiei Bobicescu din cimitirul Bobiceşti.

Foto: Moara lui Lache din Bobicești, 2015

La Bobicești, se mai afla proprietatea moșieresei Demetrescu
Ersillia, care înainte de reforma agrară din 1945 era de 100 ha, din care
50 ha au fost expropriate, iar 50 ha au rămas proprietarei. Moștenitorii
care revendică terenul sunt: Ibănescu Cecilia-Olga, Demetrescu Cristian
și Demetrescu Sergiu-Nicolae.
,,În satul Bobicești, înainte de naționalizare existau 3 moșieri:
Geblescu, Demetrescu Ersillia și Gheorghe Bobicescu, iar în categoria
chiaburilor erau: Nicolăescu Ilie (Deliu), Dumitrescu Marin
(Cârloganu), Dumitru Ion (Șorici), Stuparu Constantin(Bahonea), Jancă
din Chintești, Popescu Ilie (Zaharia). Dintre toți aceștia, numai
Bobicescu Gheorghe a avut domiciliul forțat la Craiova” – așa cum ne-a
relatat domnul Nicolăescu Constantin, fiul lui Nicolăescu Ilie din
Bobicești.
În satul Bobicești exista o moară țărănească, a lui Radu Lache ,,Moara lui Lache”-, care a fost naționalizată la 22 dec. 1948, având un
activ de 605.560 lei și un pasiv de 123.780 lei. Proprietara morii a fost
115

Moșiile din satul Bechet
,,La începutul secolului al XIX-lea, moșia Bechet se afla în
stăpânirea Mariei Otetelișeanu și a lui Barbu Berindei. Prima își arenda,
la începutul perioadei regulamentare, partea ei de moșie.”170
,,Satul Bechetu, în anul 1831, stăpânit ,,de-a valma”, de către
cocoana Marica Rusoaica și Barbul Berindei; 34 familii pe moșie și 8
feciori de muncă.”171
Pe moșia lui Barbu Berindei a fost angajat pe când era copil,
Petre D. Roșca, devenit ulterior, marele moșier și filantrop al Balșului.
,,La vârsta de 11-12 ani părinții, neputând să-l întrețină, l-au trimis ca
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Ibidem, p. 60.
Donat, Ion, Pătroiu, Ion, Ciobotea, Dinică, Catagrafia obștească a Țării
Românești din 1831, Editura Helios, Craiova, 2000, p. 58.
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argat la Bechet-Bobicești, fiind pus să pască porcii la ghindă și jir prin
Pădurea Sarului”.172
,,În documentele referitoare la aplicarea reformei agrare din
anul 1864, se menționează că moșia se afla în stăpânirea statului(prin
secularizarea pământului deținut de mănăstirea Bistrița), Gheorghe
Știrbei, N. Oteșeanu, P. Oteșeanu și Marin Chirea.”173
Moșia din satul Bechetul de Sus
,,Bechetu de Sus, în 1899(pl. Oltețu-Oltu de Sus, c. Bechetu) - 1
moșnean, anume Elena Berindei care stăpânește întreaga moșie ce
constituie un trup în întindere de 73 de ha.”174
Moșiile din satul Belgun
,,În anul 1831, în satul Baloșul, moșia Belgunu, era stăpânită
,,de-a valma”, de boierii Brătășeni; 28 familii pe moșie și 3 feciori de
muncă.”175
,,În anul 1837, moșia Belgun se afla în proprietatea lui
Costache și Tomuței Brătășanu; în anul 1854, moșia Belgunu se afla în
posesia surorilor Ecaterina Viișoreanu și Eugenia Marghiloman(născută
Viișoreanu); în anii 1862-1863, la Tribunalul Județului Romanați, s-a
judecat un proces de proprietate între frații Ion și Pavlache Brătășanu,
locotenent Eugeniu Pleșoianu și mănăstirea Brâncoveni, pentru
delimitarea ,,părților de moșie din satul Bobicești, ce-i zice și Belgun”.
Realizarea hotărniciei acestei moșii a întâmpinat dificultăți din
cauza absenței documentelor de proprietate pentru părțile angajate în
proces(la 3 ianuarie 1868, Tribunalul Județului Romanați, pe baza
documentelor prezentate de părțile implicate, a decis ca stăpânirea să fie
întărită în conformitate cu hotărnicia mai veche, a cărei dată de
efectuare nu este precizată; în perioada 1877-1881, s-a aflat în
stăpânirea Elenei Anghelescu, Aretei Palladi și a Mariei Marghiloman;
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Neacșu, Gabriel, ,,Lupu” Roșca- un mecena controversat, Editura Hoffman,
2012, p. 34.
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Avram, Cezar (coord.), și colab., Op. Cit., 2009, p. 60.
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Ciobotea, Dinică, Istoria moșnenilor, Vol. I, Partea I (1829-1912), EUC,
Editura Universitaria, Craiova, 1999, p. 148.
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Donat, I., Pătroiu, I., Ciobotea, D., Catagrafia obștească a Țării Românești
din 1831, Editura Helios, Craiova, 2000, p. 60.
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în anul 1881, la căsătoria Mariei Marghiloman, Rudeanu prin căsătorie,
moșia a rămas în proprietatea acesteia).
Cu ocazia aplicării Legii rurale din 1864, moșia, aflată în
posesia Eugeniei Marghiloman, avea o suprafață de 706 pogoane. Au
fost împroprietărite 30 familii cu 181 pogoane.
În anul 1884, pe moșia Mariei Rudeanu se aflau următoarele: o
casă de zid cu 5 camere, acoperită cu tablă, grajd și șopron de zid,
magazine din scânduri de stejar, acoperită cu tablă, pentru 300 chile
mari, curte și grădină foarte spațioase. Experții Creditului Funciar
Rural notează că aceste acareturi erau ,,admirabil întreținute”.
În același an, moșia se învecina cu moșiile Corbeni, Belgunu de
Sus și Bechet, la est cu moșiile Piatra de Sus și de Jos, la sud cu Belgunu
de Jos și la vest cu moșia Corbeni.
Prin reforma agrară din anul 1921 au fost împroprietăriți 31
locuitori, iar prin cea din 1945, 5 locuitori.”176
,,Prin reforma agrară din 1945, proprietara Silvia Soreanu (sora
lui Nae Soreanu), căsătorită Târnoveanu, ce stăpânea moșia Belgun, a
fost expropriată. Suprafața totală a moșiei, inclusiv partea
neexpropriabilă era de 56,75 ha, terenul arabil existent (29 ha), teren
expropriat (11 ha), pășuni, izlazuri expropriate (6,50 ha), păduri
existente (5,50 ha), curți, parcuri existente (1 ha), bălți, ape expropriate
(3,75 ha), suprafața rămasă proprietarei(30 ha), suprafața atribuită
plugarilor(21,25 ha).
Tot la Belgun, erau și moșierii Soreanu- 5 frați: Gheorghe (Nae)
Soreanu, Mihai Soreanu (Mișu), Aristica Soreanu, Silvia Soreanu și
Lucica Soreanu. Aceștia stăpâneau terenul din valea satului, până la
Olteț, unde aveau zăvoi, iar spre Saru aveau teren și pădure- cunoscută
și astăzi sub numele de ,,Pădurea lui Soreanu”.
Conacul Sorenilor,- compus din casă mare, magazii, pătule- se
afla în locul unde a fost I.A.S. Leotești. Astăzi toate aceste construcții nu
mai există.
Terenurile familiei Soreanu au fost expropriate conform
reformei agrare din 1945.”177
Despre familia Soreanu ne-a povestit domnul Lucian Munteanu,
născut în anul 1928, actualmente pensionar CFR, finul de botez al
Lucicăi Soreanu, a cărui bunică și mamă au muncit la conacul familiei
176
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Avram, Cezar (coord.), și colab., Op. Cit., 2009, p. 61-62.
Arhiva Primăriei comunei Bobicești, 2014.
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Soreanu : ,,Niță Soreanu a fost căsătorit cu Joița Stănescu din Dioști cu
care a avut 5 copii : primul născut a fost Gheorghe (alintat Nae) în anul
1907-decedat 1980, apoi Mihai(Mișu), Aristica, Silvia și Lucica -care a
murit de tânără. Niță Soreanu a venit ca mecanic pe mașina de treierat
în satul Leotești pe moșia boieroaicei ,,Bosonoaica”. Aceasta în scurt
timp a pierdut moșia, deoarece se pare că a intrat într-o criză financiară,
astfel încât, nu a putut plăti datoria pentru treieratul grâului lui Niță
Soreanu, acesta primind o parte din moșie. După ce a lucrat ca
administrator pe moșia Bosonoaicei, timp de 2-4 ani, Niță Soreanu a
devenit proprietar pe întreaga moșie. În această calitate, împreună cu
soția sa Joița, a construit o casă, nu prea mare, acoperită cu tablă,
compusă din : două camere, bucătărie, salon, terasă, culoar de acces,
înconjurată de un adevărat parc, cu alei și cu mulți trandafiri. Niță s-a
îmbolnăvit subit și a murit de tânăr. Fiul său cel mare, Nae Soreanu, a
fost căsătorit cu Margareta, având o singură fiică, pe Violeta, care după
1990, a revendicat casa și terenul familiei Soreanu. Nae și Margareta
Soreanu și-au ridicat o casă nouă, cu fundație din cărămidă ca și la casa
bătrânească a lui Niță, cu pivniță mare, tip cramă, pereți groși, solizi, la
2 cărămizi, foarte bine izolată termic și fonic, acoperită cu țiglă. Ca
anexe, această casă mare, ,,adevărat conac”, avea : magazie, pătul,
grajd pentru cai (Nae a moștenit pasiunea pentru cai de la tatăl său,
având o mică herghelie), camere pentru servitori. Averea lui Nae era
completată cu teren cu viță de vie pe deal (cca 2 pogoane) și 2 loturi de
pădure : unul în zăvoiul Oltețului, cunoscut și sub numele de ,,zăvoiul
Sorenilor”(aci existau 2 ulmi-ciolpani, în care copiii satului, aflați cu
vitele la păscut își făceau scrânciob), celălalt la Bechet, unde se putea
ajunge, ori prin Pădurea Sarului, ori prin satul Bobicești, numită și
astăzi ,,Pădurea lui Soreanu”. În plus, Nae deținea și mașină de treierat
cu vapor. Conacul avea parc cu mulți brazi, din care azi mai sunt doar
trei, pe aleea principală ce ducea din șosea spre conac.
După moartea Lucicăi (sora cea mică a lui Nae), acesta a
împărțit moșia astfel : el și-a oprit pământul lângă pădurea lui Crivăț,
urma locul lui Mișu, apoi al Aristicăi, ultima fiind lăsată Silvia, lângă
moșia Târnoveanu, care se măritase cu un Târnoveanu ce cumpărase
moșia de la Puricescu. Silvia Soreanu (căsătorită cu Matei Târnoveanu),
avea conacul ,,sub vale”, cu vie și mulți pomi, și care a fost distrus de
către comuniști, care au construit acolo un castel de apă și ulterior
sediul C.A.P Leotești. Fiecare dintre cei 4 copii ai lui Niță Soreanu,
rămași după moartea Lucicăi, au primit câte 100 pogoane teren. Din

păcate, nu s-au bucurat prea mult timp de o viață liniștită pentru că a
venit ,,Noaptea moșierilor” care a risipit familia Soreanu. Conacul lui
Nae Soreanu a fost transformat de către comuniști în sediu de fermă a
IAS Piatra-Olt, ce avea secție la Leotești. Mai târziu, conacul a fost
renovat, tot în perioada comunistă, de un anumit Demetrescu, care a
înființat aici 2 secții cu profil industrial : una producea ,,chimicale”,
cealaltă ,,piese turnate”. După Revoluția din 1989, conacul a fost predat
de către autorități moștenitoarei Violeta Soreanu. Ulterior s-a furat
bucată cu bucată, încât astăzi, din conacul de altădată, nu mai există
decât fundația și scările pivniței.”(Sursa: Lucian Munteanu, satul
Belgun, 21 august 2014).
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Foto: Piatra funerară a Familiei Soreanu din cimitirul Leoteşti.

Despre terenurile deținute înainte de anul 1945 de boierii din
satele Mirila, Leotești și Belgun, ne-a relatat cetățeanul Panțucu Șt. Ion,
din satul Leotești, comuna Bobicești, în etate de 89 ani, la data de 11 mai
2014: ,,La Șoseaua Națională, în partea dreaptă, când mergi de la Balș
la Slatina, era tarlaua de la Peri, teren dat veteranilor de război. De la
șoseaua ce vine dinspre Braneț spre Saru, era terenul deținut de boierul
Dobriceanu, căsătorit cu sora boierului Cornel Stăncescu. În partea
stângă a Șoselei Naționale dinspre Balș, spre vale, era tarlaua de la
Urlătoare deținută de Stăncescu Cornel, ce mergea până la cei doi
ciolpani(doi arbori mari), ce o despărțea de tarlaua deținută de Crivăț.
Acesta avea și casa cumpărată de Dumitrescu Gheorghe (Georgică
Sanitaru), unde se află în prezent familia Lățan.
Lângă tarlaua lui Crivăț, își avea terenul Oană Stănciulescu,
socrul lui Brădișteanu, cu conacul lângă biserica Leotești. Lângă Oană
Stănciulescu era terenul lui Puricescu Ion, al cărui teren va fi cumpărat
de Târnoveanu.
Terenul de la luncă și zăvoiul era stăpânit de frații Soreanu: Nae
și Mișu.
La Șoseaua Națională, în stânga spre Saru era terenul lui Cornel
Stăncescu, urmat de Oană Stănciulescu, la Băltini, apoi Puricescu de la
Valea lui Matache spre Saru, apoi spre nord, terenul și pădurea
Sorenilor.”
După 1945, marea proprietate a fost desființată, având loc
reforma agrară, iar în 1962 a avut loc colectivizarea.
Începând cu anul 1990, sătenilor și foștilor proprietari de moșii
le-a fost restituită proprietatea în limitele Legii 18/1991, L. 1/2000 și L.
10/2001.
În urma acestor legi, proprietara Târnoveanu Elisabeta, căsătorită
Bădulescu, a solicitat Primăriei comunei Bobicești, dreptul de
reconstituire a proprietății pentru suprafața de 29 ha teren arabil, 6,50 ha
pășuni și izlazuri, 5,50 ha teren cu vegetație forestieră, 1 ha curte, 3,75 ha
iazuri, de care a fost deposedată în mod abuziv de către regimul
comunist. Proprietarei i s-a reconstituit dreptul de proprietate numai
pentru 50 ha teren arabil și 6 ha pădure care au aparținut tatălui, moșierul
Târnoveanu Matei, care avea casa, magaziile, grajdurile, livadă, vie, în
vale, sub coasta de la C.A.P. Leotești.
Administratorul acestei moșii a fost Răsboi Ion, iar bucătăreasă
Prună Nicolița. Fiul cel mare al administratorului moșiei Târnoveanu,
Răsboi Mihail, povestește cum mergea cu vitele la păscut pe moșia

acestuia, precizând că ,,moșia se întindea în vale până la ,,Ciulpani”(doi
arbori bătrâni, folosiți ca hotar)”. De asemenea, povestește că ,,intrarea
în conac se făcea pe o alee mare, care avea de-o parte și de alta pomi și
vie, urmând saivanele, fântâna și casa, iar în spatele acestora, grajdurile
și magazia.”
Moștenitorii familiei Soreanu după anul 1990, și-au cerut și ei
dreptul de reconstituire a proprietății. Moștenitoarea lui Nae Soreanu,
Elena-Violeta Soreanu, a reușit să obțină terenul pe care se afla conacul
familiei din satul Belgun.
Din Certificatul nr. 2745/16 dec. 1997, eliberat de Arhivele
Naționale-Direcția Județeană Olt, doamnei Nicodim Ariana-RuxandraRalu, reiese că proprietarul Soreanu Mihai (Mișu) avea înainte de 1945,
o suprafață totală de 52,56 ha, din care 41 ha teren arabil, 3,25 ha pășune,
0,75 ha vii, 1,50 ha teren neproductiv, 4,50 ha pădure, 1,56 ha curte.
(Sursa: Primăria comunei Bobicești, 2014)
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Moșiile din satul Chintești
,,Dintr-un document emis de Mircea Ciobanu la 2 iulie 1547,
rezultă că tot satul Chintești, ,,cu tot hotarul”, fusese cumpărat cu 5000
asprii de egumenul Dorothei al mănăstirii Govora de la Albu vistier, în
timpul domniei lui Radu cel Mare.
În secolul al XVII-lea, existau în sat oameni liberi, dintre care
unii sunt citați ca martori la 30 septembrie 1632, 29 ianuarie 1636, 15
mai 1666.
În anul 1714, o parte a moșiei se afla în stăpânirea lui
Dumitrașcu diacon.
În anul 1778, Bauer înregistra satul ca fiind părăsit.”178
,,În anul 1831 – Chintești, moșie la satul Bobicești stăpânită de
Ion sin Ștefan ot tam și Ion sin popa Badea ot Oboga.”179
,,Chintești-1899(pl. Oltețu-Oltu de Sus, C. Bobicești)- c.
Chintești zis și Bădoești, 36 m. r. posedă întreaga moșie numită Bădoești
și Ciurești care constituie acest cătun, 103 ha-,,posedate în curele de
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acești 36 m.”); 1912(pl. Oltețul, C. Bobicești- 21 r., 30 împr., 20 fără
pământ, 324 loc.”180
,,În anul 1900 – cătunul Chintești, zis și Bădoești, avea 36
moșneni care stăpâneau întreaga moșie numită Bădoești și Ciurești ce
constituia acest cătun, în suprafață de 103 ha; în anul 1908 – 25 familii
moșneni, în anul 1912 – 21 moșneni, 30 împroprietăriți, 29 fără pământ;
prin reforma agrară din anul 1921 au fost împroprietăriți 30 locuitori,
iar prin cea din anul 1945 – 7 locuitori.
Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1962.
Începând cu anul 1990, sătenilor le-a fost restituită proprietatea
în limitele L. 18/1991, L. 1/200 și L. 10/2001.”181
Moșiile din satul Comănești
,,În anul 1900, în sat erau 15 moșneni care stăpâneau întreaga
moșie, în suprafață de 120 ha; în anul 1908 – 14 familii moșneni; în anul
1912 – 12 moșneni, 20 împroprietăriți, 16 fără pământ; prin reforma
agrară din anul 1921 au fost împroprietăriți 18 săteni, iar prin reforma
agrară din anul 1945, 3 săteni.
Localitate complet colectivizată în anul 1962.
Începând cu anul 1990, sătenilor le-a fost restituită proprietatea
în limitele Legii 18/1991, L. 1/2000 și L. 10/2001.”182
Moșiile din satul Leotești
,, La 30 octombrie 1517 aparținea mănăstirii Govora conform
hrisovului emis de Neagoe Basarab, pentru ca la 16 septembrie 1519, să
fie dăruită mănăstirii Seaca, ,,partea lui Bogdea de ocină și moara de la
Olteț de către Manea clucer, dară acestuia pentru că i-a răscumpărat
capul de la Barbu ban al Craiovei” 183.
,,La 27 noiembrie 1611, Radu Mihnea Voievod întărește lui Stan
și fratelui său Anghel din Leotești mai multe vii si ogoare, și un loc de
casă ,,cât va putea să îngrădească în jurul casei și cu grădina și cu
arie”. Înainte de a cumpăra moșiile amintite, cei doi au întebat pe

megiașii din jurul locului dacă vor să cumpere ,,iar eu am zis că nu pot
să-și țină dedinele și viile lor, necum să cumpere alte dedine și vii”.
În anul 1757, Radu Brătășanu cedează partea sa de moșie din
Leotești rudei sale Sanda Brătășanu.”184
,,În anul 1831, moșia Liotești din satul Baloșul (Balș), era
stăpânită ,,de-a valma”, de polcovnic Costache Felie și postelnicul
Dumitrache Alimonescu; 56 familii pe moșie și 8 feciori de muncă”.185
,,La 15 octombrie 1833, moșia Leoteștii de Jos se împărțea între
frații Brătășanu. Un document din 7 decembrie 1835, ca și situația
moșiilor existente în 1837 în plasa Oltețului, județul Romanați, atestă că
moșia era stăpânită de postelnicul Costache Felie și căpitanul
Dumitrache Alimonescu. Catagrafia din anul 1838 menționează ca
propietar numai pe Costache Telie.
În momentul aplicării legii rurale din 1864, moșia Leotești avea
mai mulți propritari: statul, Chr. Marghiloman, Grigore Brătășanu,
Virgil Pleșoianu, Costache Popescu, Costache Dobriceanu, Ioan
Puricescu, Chirea Corceanu, frații Nae și Gheorghe Leotescu. În
această localitate Comisia de reformă agrară și-a început lucrările la 4
ianuarie 1865. La 8 februarie, Comisia arăta că pe proprietatea fraților
Leotescu se aflau 29 clăcași, iar pe proprietatea lui Costache
Drăghiceanu și Chirea Corceanu, 37 clăcași.
În 1868, cele 29 familii împroprietărite pe partea fraților
Leotescu, reclamau că nu primiseră întreaga suprafață cuvenită
atribuindu-li-se numai 152 pogoane, deși ei plătiseră despăgubiri pentru
întreaga suprafață acordată prin lege.
Dintr-un dosar al Creditului Funciar Rural rezultă că în
perioada 1865-1892, Ion Brătășanu a avut la Leotești o moșie în
suprafață de 268 pogoane. În 1892, această moșie a fost scoasă la
licitație și a fost adjudecată de Constantin Bunescu.
În anul 1906, 6 proprietari stăpâneau 1575 ha, iar cei 280 de
locuitori, 632 ha. În 1907, moșia avea 268 pogoane din care 18 pogoane
pădure, 3 pogoane drumuri, 2 pogoane case și clădiri, 220 pogoane
arătură, 12 pogoane suhat și imaș, 10 pogoane locuri de grădină și 3
pogoane apă și malul Oltețului.
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În anul 1921 au fost expropriate 213 ha. Prin reforma agrară
din anul 1921, 11 locuitori au primit loturi de 3 ha, iar prin reforma
agrară din anul 1945, 7 locuitori au fost împroprietăriți.”186
,,Unul dintre boierii satului era și Grigorie Brădișteanu,
magistrat, ginerele lui Oană Stănciulescu din Balș, al cărui teren
începea de la biserică și până la casa lui Cojocaru Petre. Oană
Stănciulescu și soția lui Maria au contribuit la renovarea bisericii
Leotești, pe al cărui teren se construise biserica, renovare făcută în anul
1929, în memoria fiului lor decedat,Matei. De la biserică și până la
Cojocaru Petre, era locul unde își avea casa construită în stilul unui
palat, cu alei pietruite, cu trandafiri și tei de o parte și de alta. În curte
mai exista o magazie mare, ghețărie, pătul, vie, pomi fructiferi și teren
arabil spre fostul C.A.P. Leotești. El avea doi copii Irina și Bebe. În
timpul verii în luna august 1940, pe o ploaie torențială, a ieșit din casă
cu o umbrelă să meargă la magazia din curte, dar în pragul casei a fost
trăsnit. Boierul Grigorie Brădișteanu a fost înmormântat în cimitirul din
Leotești”- așa cum ne povestește domnul Staicu Florea, localnic din
satul Leotești, 2014)
,,Leotești-localitate complet colectivizată în anul 1962.
Începând cu anul 1990, sătenilor le-a fost restituită proprietatea,
în limitele Legii 18/1991, L. 1/2000 și L. 10/2001.”187
Moșiile din satul Mirila
,,La 7 octombrie 1689, Constantin Buzescu vinde lui Gheorghe
vornicul din Fălcoi, 865 stânjeni din moșiile Mirila și Doicești. La
rândul său, la 14 februarie 1696, Gheorghe vornicul vinde moșia
jupâniței Stanca Brâncoveanu. Stanca a dat moșia mănăstirii Mamu,
ctitoria familiei Brâncoveanu.”188
,,În anul 1831, moșia Mirila din satul Baloșul(Balș), era
stăpânită de schitul Mamu; cu 34 familii pe moșie și 3 feciori de
muncă”. 189
,,În anul 1831, moșia Teișul Mirilii din satul Baloșul, era moșie
megieșească, stăpânită de-a valma de trei moși; cu 64 familii și 10
feciori de muncă.”190
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,,Dintr-o situație privind moșiile arendate la 1837, în plasa
Oltețu, județul Romanați, rezultă că moșia se afla în proprietatea
mănăstirii Mamul, fiind lucrată de 31 familii de clăcași, care aveau 190
pogoane și 12 prăjini de pământ legiuit, iar ca ,,prisos” 12 pogoane și
22 prăjini. Moșia avea ,,lărgime de izlaz” pentru care locuitorii se
învoiau pentru pășunatul vitelor.
În anul 1862, moșia Mirila a fost arendată lui Ilie Romanescu
cu 556 galbeni anual.
În decembrie 1863, moșia a fost secularizată. Prin reforma
agrară din anul 1864 au fost împroprietăriți 5 fruntași, 31 mijlocași, 9
pălmași și un ,,nevolnic”, cu 355 pogoane, rămânând pe seama statului,
1172 pogoane.
În anul 1868, moșia Mirila este cumpărată de Gheorghe Chițu,
la licitație publică cu 210.000 lei. La acea dată, moșia era formată din
160 pogoane pădure tânără, 486 pogoane pământ arabil, 286 pogoane
fânețe, 183 pogoane imaș, 15 pogoane izlaz, 8 pogoane prundiș, 3
pogoane grădini, 1 pogon vie, 22 pogoane drumuri, 8 pogoane, case și
clădiri.
,,Acareturile moșiei erau următoarele: casă cu etaj pentru
proprietar, casă pentru arendaș, pătule cu ștachete pentru porumb,
magazie din zid pentru grâu, grajduri și șoproane. Moșia era străbătută
de șoseaua națională Craiova -București, fiind așezată la 2 ore și
jumătate distanță de Craiova, 2 ore de Slatina, 4 ore de Caracal și 5 km
de gara Balș. În anul 1902, moșia Mirila era cumpărată, la licitație
publică, de Grigore Stăncescu.”191
Cornel Stăncescu, fiul lui Grigore Stăncescu, deținea în anul
1949, în Mirila, 43,37 ha, din care 2,5 ha teren intravilan și 5 construcții,
o moară țărănească (cu o capacitate de 4 tone cereale/24 h) și un circular
(cu o capacitate de 2 mc lemn /8 h), situate la intersecția Șoselei
Naționale cu drumul județean spre Bobicești (demolate în perioada
comunistă).
În anul 1949, Cornel Stăncescu mai deținea în satul Mirila, teren
și construcții pe locul unde s-a construit mai târziu S.M.T.-ul. Curtea în
care existau construcțiile era de 3 ha, cu conac din cărămidă, cu pivniță și
acoperiș de tablă, format din 4 camere de locuit, bucătărie, sufragerie,
terasă, casa pentru administrator, din cărămidă, cu pivniță, acoperită cu
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tablă, cu 2 camere de locuit, bucătărie, pridvor, grajd pentru cai (56 mp),
atelier mecanic (21 mp), magazie pentru grâu cu 2 nivele (128 mp),
construită din cărămidă, acoperită cu tablă, remiză și pătul pentru
porumb (80 mp), cu soclu din cărămidă și pereții remizei din lemn, iar la
pătul stacheți, livadă cu pruni, heleșteu, cișmea și grădină de
legume.Terenul arabil ce aparținea boierului Stăncescu era de 47 ha.

Cornel Stăncescu a avut 3 fii : Radu, Mircea și Barbu.
Moștenitorii lui Cornel Stăncescu sunt Barbu Stăncescu și Aldea Preda,
care și-au revendicat dreptul de proprietate după 1990.(Sursa : Primăria
comunei Bobicești).
127
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Tot în satul Mirila, pe partea dreaptă a Șoselei Naționale, spre
direcția Slatina, se afla moșia inginerului Dobriceanu, cumnat cu Cornel
Stăncescu, care cultiva mai mult plante tehnice: bumbac, in, etc.
,,Prin reforma agrară din anul 1921 au fost împroprietăriți 36
săteni, iar prin reforma agrară din anul 1945, 11 săteni.
Localitatea a fost complet colectivizată în anul 1961.
Începând cu anul 1990, sătenilor le-a fost restituită proprietatea
în limitele Legii 18/1991, L. 1/2000 și L. 10/2001.”192
Moșia din satul Mirilița – sat dispărut la mijlocul secolului al
XIX-lea.
,,Moșia Mirilița din satul Baloșul, în anul 1831 era stăpânită de
mănăstirea Bistrița; cu 13 familii pe moșie și 6 feciori de muncă.”193
,,Statistica moșiilor mănăstirești din 1837 arată că moșia
Mirilița se afla în stăpânirea mănăstirii Bistrița. În același an, această
moșie era lucrată de 7 familii de clăcași, care aveau un teren legiuit de 8
pogoane.”194
Satul Teișul Mirilii
A aparținut comunei Leotești în perioada 1864-1908 și 19301932, apoi a aparținut comunei Bârza (1908-1930, 1932-1968), iar din
anul 1968 intră în componența orașului Balș.
,,În ceea ce privește evoluția proprietății, în anul 1754 o parte a
moșiei Teișul Mirilii, era stăpânită de Episcopia Râmnicului. În anul
1761, aceasta își va mări proprietatea cumpărând de la mai mulți săteni
,,moșia lor veche moșnenească”. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, o
parte a locuitorilor revine la condiția de moșneni. În anii 1798 și 1811 sau încheiat acte de învoială între moșnenii roșcioreni, numiți și
,,epurani” și cei teișani, pentru delimitarea părților de moșie deținute de
fiecare în hotarul Roșciori.
,,Catagrafia obștească a Țării Românești din 1831”(Ion Donat,
Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Editura Helios, Craiova, 2000, p. 59),

menționează că ,,moșia Teișul Mirilii este megieșească, stăpânită de-a
valma de trei moși.”
,, În anul 1834 era proprietate megieșească; statistica moșiilor
existente în anul 1837, în plasa Olteț, atestă că moșia Teiuș era
,,megieșească pe trei moși”, iar catagrafia din 1838 menționează că
moșia aparținea mai multor moșneni ,,bălșani”; în 1840 era moșie
megieșească; în anul 1855 erau 28 moșneni proprietari (26 birnici, un
boier de neam, un postelnicel); în anul 1860, moșia era deținută de
Ștefan Balșiu și moșnenii Albulești, fiind vecină cu Vârtina și Bălșița.
Prin reforrma agrară din anul 1864 au fost împroprietăriți 18 săteni; în
anul 1900 erau 70 moșneni răzeși ce stăpâneau întreaga proprietate.”195
Satul Doicești – sat dispărut la mijlocul secolului al XIX-lea
,,Conform hrisovului din 28 ianuarie 1518, moșia aparținea lui
Harvat logofăt, care o cumpărase de la Barbu a lui Gropeai. Mai târziu,
o parte din moșie s-a aflat în stăpânirea lui Detco clucer din Doicești.
La 23 august 1594, ,,toată partea lui Detco clucer a fost cumpărată de
Pătru al doilea armaș, de la fiii lui Detco: Miclăuș, Radu, Detco și Albu
întărită lui Pătru”196 cu 5600 aspri.
În secolul al XVII-lea, satul a avut aceiași stăpâni ca satul vecin
Mirila, cu care s-a contopit.
În anii 1695-1696, Gheorghe vornicul din Fălcoi, vinde Stancăi
Brâncoveanu partea sa de moșie de la Doicești. În anul 1839, satul este
menționat în hotarul moșiei Braneți.”197
Cătunul Delureni -azi dispărut
Acest cătun se afla situat între dealurile de deasupra cimitirului
satului Bobiceşti. La el se ajungea pe un drum de pământ, care urca
Dealul Viilor, drum paralel cu cimitirul satului. Acest cătun a luat naştere
din nevoia ţăranilor de a ascunde şi a păstra produsele cerealiere, sub
deal, de teama turcilor. Cu timpul, în acest loc ferit, sub deal, şi-au
construit bordeie şi apoi case de suprafaţă din bârne şi pământ. Cătunul
avea între 10- 15 case ce s-au păstrat până în anul 1960, când locuitorii
lor au părăsit aceste case mutându-se în satele Bechet, Bobiceşti, Teiş.
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Astăzi nu mai există aceste case, însă, dovadă că aceste aşezări au fost
stabile şi locuite, o constituie resturile fântânii de piatră construită de ei
pentru aprovizionarea cu apă.
5.3 Mari familii boierești din Țara Românescă ce au deținut
teren în comuna Bobicești
Familia Brătășenilor
,,Primul Brătășan a fost hatmanul Preda Brătășanu, fost
ministru de război al lui Vodă Matei Basarab (20. IX. 1632 - 9. IV.
1654), domnitorul Țării Românești.
Preda Brătășanu în 1655, a luptat alături de Matei Basarab
contra lui Vasile Lupu, domnitorul Moldovei (1634-1653), în bătălia de
la Finta(17/27 mai 1653), în apropiere de Târgoviște, județul Ialomița,
precum și la Pantelimon, lângă București.” 198
În documentele prin care răsplătea oștenii ce se distinseseră în
bătălia de la Finta, Matei Basarab va afirma el însuși că ,,răsplata era
acordată pentru slujba dreaptă și credincioasă în lupta cu cazacii la
Finta.”199
După numele lui Preda Brătășanu își trag originea Brătășenii, și
chiar satul Șopârlița din județul Olt, se numea înainte ,,Brătășanu”, acolo
având moșie.
La începutul secolului al XIX-lea, o parte din satul Bobicești, se
afla în stăpânirea familiei Brătășanu.
,,În anul 1831, în satul Baloșul, moșia Belgunu, era stăpânită
,,de-a valma”, de boierii Brătășeni; 28 familii pe moșie și 3 feciori de
muncă.”200
,,În anul 1837, moșia Belgun se afla în proprietatea lui
Costache și Tomuței Brătășanu; în anul 1854, moșia Belgunu se afla în
posesia surorilor Ecaterina Viișoreanu și Eugenia Marghiloman
(născută Viișoreanu); în anii 1862-1863, la Tribunalul Județului
Romanați, s-a judecat un process de proprietate între frații Ion și
Pavlache Brătășanu, locotenent Eugeniu Pleșoianu și mănăstirea
198
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Brâncoveni, pentru delimitarea ,,părților de moșie din satul Bobicești,
ce-i zice și Belgun”.
,,La 22 august 1844, Zoe Brătășanu, căsătorită cu Ioniță
Puricescu din Caracal, primea ca zestre de la tatăl său, Gheorghe
Brătășanu, 150 stânjeni cu pădure și o livadă pe rod la moșia Bobicești
ce făcea trup comun cu Leotești.
La 25 noiembrie 1851, are loc hotărnicia moșiei BobiceștiLeotești, proprietatea păhărniceei Catinca Viișoreanu, a lui Dincă
Brătășanu și Ioan Puricescu, dinspre Dranovăț și Burluiul, moșiile
mănăstirii Bistrița.” 201
,,Numele Brătășenilor va rămâne legat de-a lungul timpului de
locurile pe care și-au avut moșiile, cât și de activitatea lor politică,
cunoscuți fiind ca buni patrioți. Brătășenii au fost implicați în
administrația Țării Românești și a României moderne, în toată istoria de
300 de ani a familiei.
Pavel(Pavlică) Brătășanu (1857-1937), licențiat în drept,
deputat, senator de drept sub 10 legislaturi, vicepreședintele Consiliului
Unității Naționale a Românilor, fondator al ziarului ,,La Roumanie”
(tipărit la Paris), a ridicat pe locul vechii biserici a familiei sale din
Șopârlița o nouă biserică care și astăzi este lăcaș de rugăciune pentru
locuitorii comunei.
Pavel Brătășanu se înțelegea atât de bine cu arendașii și țăranii,
încât în timpul Răscoalei din 1907, țăranii i-au apărat avutul. În acel an,
numai conacele Brătășenilor nu au fost incendiate.
Ultimul Brătășan implicat în treburile țării și ale județului
Romanați, a fost Paul Mircea Brătășanu. S-a născut la Craiova în anul
1898, a obținut licența de inginer la Grenoble (Elveția), în 1923 și a
ocupat funcții importante, între care și pe cea de consilier la Președenția
Consiliului de Miniștrii. Ca și unchiul său Pavlică, Paul a desfășurat o
intensă activitate politică ca membrii ai Partidului Conservator. După
dizolvarea Partidului Conservator, Brătășenii au devenit membrii
Partidului Național Țărănesc (P.N.Ț.).
Paul Mircea Brătășanu a fost ultimul deputat țărănist de
Romanați. A fost arestat de către Securitatea statului communist în anul
1952 (pentru vina de a fi activat în P.N.Ț.) și a murit ca deținut politic în
temnița de la Pitești în anul 1959. Avea 61 de ani.
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Deși, deposedați de toate proprietățile pe care le-au acumulat și
le-au administrat timp de 300 de ani, Brătășenii, au supraviețuit
perioadei comuniste:Constantin Brătășanu (violinist) are un băiat pe
nume Corodin Brătășanu, născut în 1974.”202
Neamul Chinteștilor
,,Între familiile cu nume de rezonanță altădată, se număra
Chinteștii, de care se leagă o serie de locuri din Craiova și din Oltenia,
în general.
Numele familiei provine de la satul Chintești din județul
Romanați(astăzi județul Olt, comuna Bobicești, lângă orașul Balș).
Membrii săi și-au scris inițiala numelui atât cu C, cât și cu K sau chiar
cu Q, dar este vorba de același neam, cu ramificații diferite.
Ridicați din categoria boierilor de neam la a celor cu dregătorii,
Chinteștii au fost mari proprietari funciari de-a lungul ultimelor două
secole. Printre aceștia se numără armașul Nicolae Chintescu, fost
serdar și paharnic, Chiriac Chintescu, pitar și serdar în anii 1832 și
1852, Marin Chintescu –pitar, de numele căruia se leagă una din cele
mai frumoase cule din Oltenia, cea de la Siiacu de pe valea Motrului.
Un reprezentant ilustru al familiei a fost Nicolae Quintescu
(1841-1913), filolog cu studii la Bonn și la Berlin, profesor de latină la
Universitatea din Iași și apoi la cea din București, membru al Academiei
Române și membru al Junimii.
Ramura mai numeroasă provine din marele proprietar
Constantin Chintescu căsătorit cu Ecaterina Prejbeanu, descendentă a
vechilor boieri Coțofeni de la care moșteneau și frumosul conac cu
același nume. Din această ramură a familiei, coboară și inginerul
Gheorghe Chintescu (n. 1923) care a fost de-a lungul a trei decenii,
specialist la Institutul de Cercetări Alimentare București, autor a nouă
cărți în domeniu.
Urmași ai familiei Chintescu, au purtat prin descendența
feminină și alte nume precum: Gârleșteanu, Geblescu, Grigorescu,
Waias, etc. Este de amintit faptul, că unul din fiii lui Constantin și ai
Ecaterinei Chintescu, Mihai Chintescu, deputat și prefect de Romanați,
a fost căsătorit cu Ecaterina Dobruneanu, nepoata de fiică a haiducului
Iancu Jianu, cu care a avut doi copii.” (Sursa: www.zf.ro/articol-31471,
,,De neamul Chinteștilor”, autor Mihai Sorin Rădulescu, 2003)
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Familia boierilor Otetelișeanu
,,Una dintre marile familii nobiliare din Oltenia, cu ascendenți
din momentul constituirii statului feudal Țara Românească și cu
descendenți până astăzi, familia Otetelișeanu a jucat un rol important,
atât în perimetrul provinciei Oltenia, cât și pe plan național. Originară
din județul Vâlcea, familia Otetelișeanu a oferit istoriei țării noastre, o
mulțime de reprezentanți de seamă care s-au evidențiat ca întemeietori
de așezăminte culturale, cărturari, fruntași politici, oameni de știință.”
203

La începutul secolului al XIX-lea, moșia Bechet se afla în
stăpânirea Mariei Otetelișeanu, văduva vornicului Barbu
Otetelișeanu, care își arenda, partea ei de moșie.
,,La începutul secolului al XIX-lea, moșia Bechet se afla în
stăpânirea Mariei Otetelișeanu și a lui Barbu Berindei. Prima își arenda,
la începutul perioadei regulamentare, partea ei de moșie.”204
5.4 Situația proprietății în comuna Bobicești înainte și după
Revoluția din 1989
Colectivizarea
Prin Reforma agrară din martie 1945 sunt desființate marile
proprietăți.
Pentru punerea în aplicare a reformei agrare din 22 martie 1945,
s-a format la Bobicești ,,Comitetul Comunal de expropriere și
împroprietărire”, care avea ca membrii pe țăranii: Dumitru Roșu, Marin
Moană, Ion Făluță, Dumitru Dică, Constantin Cristea. Acest Comitet
Comunal a efectuat expropierea moșierilor: Dobriceanu, Soreanu,
Târnoveanu, Bobicescu și Ersillia Demetrescu.
Față de celelalte reforme anterioare, prin această reformă, țăranii
au primit pământ fără plată. Pământul luat în urma reformei agrare de la
moșieri trece în proprietatea statului. În anul 1952, prin apariția Hotărârii
308, în cadrul comunei s-a creat o rezervă de terenuri cuprinzând 200 ha
din care au mai fost împroprietăriți 96 țărani.
Prima formă de asociere a terenurilor a fost ,,Întovărășirea”.
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,,În septembrie 1951, conducerea Partidului Muncitoresc Român
(P.M.R), a hotărât realizarea unor întovărășiri agricole după modelul
,,colhozurilor” din U.R.S.S. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.
99/ianuarie 1952, se stabilea statutul model al Întovărășirilor agricole,
în care țăranii își puteau lucra în comun pământul. Aderarea la
Întovărășire se făcea pe baza unei cereri personale. Întovărășirile
Agricole nu trebuiesc confundate cu Gospodăriile Agricole Colective
(G.A.C.), deoarece pământul, animalele și uneltele de muncă rămâneau
în proprietatea individuală, personală a țăranilor întovărășiți, iar
împărțirea produselor se făcea după suprafața de pământ adusă la
întovărășire. În G.A.C, plata se făcea după numărul de zile efectuate, iar
proprietatea individuală dispărea, apărând proprietatea colectivă.
Colectivizarea s-a lovit de rezistența țăranilor care nu doreau să
renunțe la proprietatea lor și a tuturor bunurilor pe care le agonisiseră
de-a lungul timpului.
După anul 1954, odată cu intensificarea ritmului colectivizării,
Întovărășirile vor fi asimilate Gospodăriilor Colective.”205
,,În cadrul comunei au fost cele 4 Întovărășiri cu un număr de
230 familii și cu o suprafață de 215 ha, înființate în anul 1957.
Sporind producția agricolă, Întovărășirile au început să se
consolideze încât a mai apărut încă una în 1960, totalizând un număr de
5 Întovărășiri care cuprindeau 716 gospodării țărănești din cele 1869 cu
o suprafață de 932 ha din totalul de 2293 ha. Dintre acestea s-au
remarcat cele două întovărășiri ,,Scânteia” din Leotești și ,,30
Decembrie” Bobicești care au obținut rezultate bune la producția de
grâu șu porumb.
Pentru a atrage țărănimea la socializarea agriculturii, se
foloseau tot felul de metode pentru obținerea de producții mari. Se
foloseau mijloacele mecanizate, s-au introdus noi soiuri de grâu și
folosirea de rase superioare la animale.
În momentul când s-a încercat crearea Colectivului, oamenilor li
s-a luat pământul, utilajele, animalele, ei nemaifiind stăpâni pe ele, lucru
ce a făcut ca ei să opună rezistență.”(Sursa: Monografia comunei
Bobicești, nepublicată, întocmită de învățătorii Mircea Nicolaescu, Ion
Gîrlea, Elena Anghel, 1973).
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În anul 1962 se încheie procesul de colectivizare, în urma căruia
țăranii, prin forță, au fost nevoiți să își treacă pământul și bunurile la
Colectiv. Cu greu, țăranii au suportat procesul de colectivizare, prin
pierderea proprietății private.
Mulți țărani s-au opus trecerii la Colectiv, unii chiar cu prețul
vieții. O asemenea întâmplare tragică s-a petrecut în satul Comănești cu
țăranul Bucur M. Constantin, așa cum ne descrie domnul prof.
Manolescu C-tin: ,,În primăvara anului 1962, țărănimea fierbea. Se
grăbea încheierea Colectivizării agriculturii. Mulți plugari țărani nu
doreau să treacă la Colectiv. Printre aceștia se afla și Bucur M.
Constantin. Acesta fugea de acasă pe timpul zilei și se întorcea noaptea
foarte târziu. Omul se temea că îi vor lua la colectiv boii pe care îi
crescuseră din vițeii lor, în decursul anilor; aceeași temere o avea și
asupra plugului și a prășitoarei, plus că, pământul era primit ca zestre
din partea soției sale - Leana lui Puiu din Bobicești- ar fi rămas fără el
prin trecerea la Colectiv. Bietul om repeta obsesiv: ,,Leano, ce mă fac,
uite-i că vin iar!”- aceștia fiind cei din comisia de înscriere la Colectiv
(G.A.C.). Ajuns la disperare, își pierde urma, creind panică în rândul
familiei Bucur. Imediat, a doua zi, au început căutările: pe la neamurile
lui din Arcești, Bărăști sau chiar Brașov. Precizez că la Bărăști avea o
soră(Câța), măritată cu un anume Dabu; la Arcești avea un frate pe
nume Miaie, croitor de meserie, specialist în șepci cu colțuri(ceaprazar),
iar la Brașov avea un frate –Mitru- inginer de profesie, și pe deasupra și
scriitor. Din păcate, n-a fost de găsit în niciunul din aceste locuri, în
schimb, după 4-5 zile de căutări, a fost găsit tăiat de tren în preajma
Haltei C.F.R. Braneț, com. Bârza, jud. Olt. Acest om a preferat să moară
tăiat de tren decât să treacă la Colectiv.”
De asemenea, tot domnul profesor Manolescu Constantin ne
povestește cum a fost trecut forțat tatăl domniei sale la Colectiv : ,,După
ani de muncă, tatăl meu, Manolescu Ion, reușise să pună la punct
vărzăria (grădina de legume), când tocmai a venit colectivizarea. Toată
lumea aflase ce însemna acest fenomen fără precedent în România. În
primăvara aceea trecusem de 14 ani. În fiecare zi venea în sat o comisie
care să ,,treacă lumea la colectiv”. Aveam în sat câțiva ,,întovărășiți” și
umblau cu propaganda în acest sens. La început umblau cu binișorul pe
lângă oameni să îi lămurească să se treacă la colectiv, apoi puneau
presiune pe oamenii care aveau copiii la școli sau salariați ce îi
trimeteau acasă pentru a-și lămuri părinții să se treacă la colectiv. Din
comisie făcea parte un activist din Balș, tovarășul Vâlceanu, care l-a
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întrebat pe tata cam așa: ,,Ioane, ce pământ vrei să-ți las, dar să te și
treci la colectiv ? Răspunsul lui tata a fost următorul: ,,Domnu’
Vâlceanu, vreau să-mi lăsați via din deal și vărzăria de la Chintești !
Tovarășul activist a promis, iar tata s-a trecut la colectiv. Totul a fost o
minciună, deoarece la 6 martie 1962, tot pământul s-a brăzdat de-a
curmezișul, și nimeni n-a mai avut ce face : ,,Procesul colectivizării
agriculturii se încheiase !”
De teama Colectivului, mulți țărani fugeau de acasă, ascunzânduse prin păduri pentru a nu fi găsiți de echipele ce constituiau Comisia de
înscriere la Colectiv.
Cei care se opuneau, li se lua forțat pământul, iar ei și familiile
lor aveau de suferit, copiii lor fiind dați afară din școli, facultăți sau din
serviciu, cu scopul de a-i determina să semneze cererea de trecere la
Colectiv.
La Colectiv s-au trecut mai întâi cei fără pământ, doar cu brațele
de muncă, și țăranii cu pământ puțin. Rezistență mare au opus țăranii
înstăriți (chiaburii), cărora li s-a luat forțat pământul și ei împreună cu
familiile lor au fost deportați în Bărăgan sau la Canal.
Un asemenea exemplu de rezistență a dovedit și Nițu Nicolae
(Nicolae al Ioanii) din satul Mirila, care era considerat chiabur deoarece
deținea 14 pogoane de pământ, cai de rasă, cârciumă și tot inventarul
agricol compus din: căruță, plug, rariță, prășitoare și alte unelte agricole.
Datorită faptului că nu a vrut să treacă la Colectiv, se luase hotărârea să
fie trimis cu întreaga familie la Canal, dar el între timp a decedat,
rămânând văduva lui, Nițu N. Elena cu trei fete dintre care două mici.
Una din fete, d-na Gavrilă Marcela ne povestește: ,,aveam bagajul
pregătit și pus lângă ușă, doar așteptând momentul să fim deportate.
Acest lucru nu s-a mai întâmplat, nu ne-au luat pe noi, ci au luat tot ce
am avut, -strânsura părinților mei de-o viață-, iar noi am rămas sărace,
cerșind de foame.”
,,În satul Leotești, în februarie 1962 a luat ființă Gospodăria
Agricolă Colectivă (GAC) ,,Drum Nou” Leotești, cuprinzând colectiviștii
din satele Mirila, Leotești și Belgun. Adunarea Generală a membrilor
colectiviști a ales ca președinte pe Pătru Marin, care a condus
Gospodăria până în 1970, contabil șef fiind Cojocaru Petre, iar
contabilă - Panțucu Aurelia.
Din anul 1970 până în 1972 președinte al G.A.C. Leotești a fost
ales Ivan Ilie. Tot din anul 1970 au mai fost angajate contabilele

Gheorghe Tatiana, Bălan Maria, Ivan Ioana.”(Sursa: Gheorghe
Tatiana, fost contabil al C.A.P Leotești, 2014)
Inginer agronom în perioada 1962- 1975 a fost Popescu Maria,
iar în perioada 1975- 1981, ing. Marin Constantin.
Între 1972-1975, președinte al GAC Leotești a fost ales
Mehedințu Ion, iar între 1975-1981 a fost ales președinte, inginerul
Marin Constantin.
Pentru dezvoltarea C.A.P-ului, pe lângă activitatea de bază
agricolă, se impunea dezvoltarea diferitelor sectoare industriale penrtru a
le aduce profit. În cadrul fostului C.A.P Leotești, a luat ființă o secție cu
profil industrial (SAIPS): confecții metalice, turnătorie, plombe sigiliu,
împletituri frânghii, croitorie, secție chimică. Această secție își avea
sediul în casa fostului boier Nae Soreanu. Șef de secție a fost Demetrescu
Ilie.
În februarie 1981, cele două Gospodării Colective Leotești și
Bobicești s-au unit iar președinte a fost ales ing. Marin Constantin, până
în anul 1984 când s-a transferat ca inginer, la I.A.S. Piatra-Olt, Ferma
Leotești.
Președinți ai C.A.P Bobicești au fost Chitez Constantin,
Mitrache Alexandru, Ciucă Paul, Ștefan Ștefan(Firică).
În cadrul G.A.C Leotești, exista și o Secție de Mecanizare a
Agriculturii, care și-a clădit o construcție proprie în satul Mirila, pe
terenul unde fuseseră construcțiile boierului Nae Soreanu. Această secție
a aparținut la început de S.M.T. Olari, apoi a trecut de S.M.A Balș.
În această secție erau angajați următorii tractoriști: Pătru Marin,
Coman Constantin(șef de secție o perioadă), Coman Marin, Balaciu Ilie,
Dumitru Ștefan (Viezure), Badea Ion, Dumitra Marcel și fiul lui Neacșa
Valentin, Tucă Constantin din Chintești, Barbu Nicolae (Șnaidăru), Sîncu
Viorel, Negoiță Nicolae, Barbu Marin (al Puicăi), Mărgineanu
Constantin (mecanic și șef de secție). Această secție era bine dotată cu
toate utilajele necesare pentru agricultură: 12 tractoare, 4 combine C12,
semănători, cultivatoare, discuitoare, etc. După Revoluția din 1989,
SMS-urile au fost desființate și au luat ființă AGROMEC-urile. Această
secție a aparținut AGROMEC Balș (director Savu și inginer șef Lăcraru
Ion), iar șefi de secție la Mirila au fost: Dinu Stelian, Dănăcel Dorel,
Badea Mircea și Bătineanu. (Sursa: Balaci Ilie, fost tractorist la SMA
Mirila, 2014)
În prezent, această secție de mecanizare a agriculturii nu mai
există, însă în clădirea respectivă funcționează o Secție de mase plastice.
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În anul 1985, președinte al C.A.P Bobicești este ales inginerul
agronom Ciucă Paul, iar contabil-șef Cojocaru Petre(din 1980 și până la
pensionare).
Deși unificate, fiecare cooperativă își ținea separat sectorul
zootehnic și evidența culturilor. Ambele cooperative dispuneau de 2580
ha teren agricol, din care 2373 ha teren arabil.
Până la unificare, G.A.C. Leotești dispunea de 2 mașini Bucegi,
1 mașină Aro, 1 gater, 1 moară cu ciocănele pentru măcinat uroaie, 2
cazane mari de țuică.
Sectorul zootehnic dispunea de 780 bovine, 800 ovine, 400
porcine și peste 8000 de păsări.
,,Datorită faptului că în vecinătatea comunei, în orașul Balș a
luat ființă Întreprinderea de Osii și Boghiuri , a făcut ca forța de muncă
a CAP-ului să fie absorbită de aceasta. Pentru a face față și lucrărilor
agricole, CAP-ul. a angajat pe bază de contract în acord global întreaga
suprafață a CAP-ului. Pentru a-și păstra și lotul în folosință, muncitorii,
după efectuarea orelor de program la fabrică veneau și își lucrau
terenul.
Retribuția se făcea în funcție de veniturile realizate în bani și în
natură. În ultimii 15-20 de ani, activitatea în CAP era dirijată și
controlată de organele de partid locale și județene, care impuneau și
lucrări imposibile de realizat. De exemplu: replantatul porumbului,
plantatul tutunului care nu era adaptat zonei, cifrele de plan depășeau
posibilitățile de realizare. Le impuneau CAP-urilor, culturi și producții
irealizabile(15-20 tone la ha), se impuneau efective de animale mai mari
decât se putea întreține, doarece lipsea baza furajeră la efectivele
impuse. Președinții de CAP și inginerii șefi, înainte de a stabili retribuția
membrilor cooperatori erau chemați la județ, cu balanța, să raporteze
realizările obținute și să stabilească retribuirea membrilor cooperatori,
retribuție ce era foarte mică față de necesități.”(Sursa: ing. Marin
Constantin, 2014).
În urma Revoluției din 1989, ca urmare a aplicării Legii 18/1990,
C.A.P. Bobicești s-a desființat, fiind reconstituit dreptul de proprietate.
Astfel, au fost împărțite animalele și bunurile materiale la cetățeni.
La Leotești, au apărut trei Asociații, din care numai una a avut
statut juridic: ,,S.A. Viitorul- Leotești”, având ca președinte pe inginerul
agronom Pîrjoloiu Gabriel (1989-1993), apoi pe ing. Pătru Ion (19931995), urmat de Dănăcel din 1995 până în anul 1998 când societatea s-a
desființat, luând ca asociat până în anul 2000 pe Mircea Tîrbă. În anul

2000, societatea s-a desființat definitiv. (Sursa, 2014: Informația luată de
la d-na Gheorghe Tatiana, contabilă la C.A.P Leotești în perioada 19702000).
În satul Bobicești, la începutul lunii martie 1962, s-a constituit
Gospodăria Agricolă Colectivă ,,6 martie” Bobicești, cuprinzând
colectiviștii din satele: Bobicești, Comănești, Chintești, Govora, Bechet.
În prima Adunare Generală a membrilor cooperatori, a fost ales primul
președinte al G.A.C Bobicești, domnul Stoica Ilie, contabil Șerban
Ion(Pic), iar inginer era domnul Croitoru Ion, originar din Craiova.
Printre cei care s-au opus și nu s-au trecut la Colectiv a fost
Danciu Vasile (Clocioavă). Președinții care au urmat în perioada 19621989 au fost: Stoica Ilie, Danciu Gheorghe, Tutunea Grigore, Mitrache
Alexandru, Ciucă Paul (care îndeplinea și funcția de inginer), Pîrjoloiu
Gabriel, iar după unificarea cu G.A.C Leotesti, în 1980, a devenit o
singură Cooperativă Colectivă cu numele de Cooperativa Agricolă de
Producție (C.A.P) Bobicești.
Președinte al C.A.P Bobicești ales, a fost Chitez Constantin
(1980-1982), urmat de ing. Marin Constantin, apoi de ing. Ciucă Paul și
Ștefan Firică până la Revoluția din 1989.
Inginerii care au funcționat la C.A.P Bobicești au fost: Croitoru
Ion, Petrulian Gheorghe, Ciucă Paul, Ștefan Dumitru, Pîrjoloiu Gabriel,
Marin Constantin, Pătru Ion.
În domeniul zootehnic, inginerul care s-a ocupat de acest sector a
fost Mogoșanu Gabriel. Contabil șef după unificarea din 1980 a rămas în
continuare contabilul de la G.A.C Leotești, Cojocaru Petre.
Magazionerul C.A.P Bobicești a fost numit Nae Vintilă din
Comănești (fostul magazioner al G.A.C Bobicești).
Prima dată G.A.C Bobicești a funcționat în clădirea de la
VINALCOOL Bobicești(inginer Sava Maria), apoi și-a făcut construcții
proprii: birouri, saivane pentru animale, magazii pentru cereale, brutărie.
La Revoluție, toate aceste construcții au fost distruse, cu excepția
brutăriei a cărei clădire există.
În anul 1970, s-au plantat de către G.A.C Bobicești, 66 ha de vie
nobilă. Soiurile de viță de vie au fost: Afuzali- struguri de masă, Merlotstrugure negru mare pentru vin, Fetească, Riesling. Inginerul care s-a
ocupat de ferma de vii și legumicultură era Ștefan Dumitru, iar inginerșef era Ciucă Paul. Vinul produs era dus la VINALCOOL Bobicești,
conform contractului încheiat între C.A.P Bobicești și stat.
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În cadrul C.A.P Bobicești era o Secție de Mecanizare a
Agriculturii ce aparținea de S.M.T Olari, comuna Pârșcoveni- înființat în
1949.
Primul tractorist al acestei secții de mecanizare a fost Ciucă Ion,
tatăl viitorului președinte și inginer agronom al CAP Bobicești, Ciucă
Paul.
Alți tractoriști ai acestei secții de mecanizare au fost: Petrițoiu
Ion, Badea Mircea, Chiroiu Marin, Văduva Tudor, Jircă Ilie, Chintescu
Ilie.
În cadrul comunei Bobicești exista și o secție a I.A.S –Piatra Olt,
Ferma de la Leotești ce își avea sediul în casa fostului boier Nae Soreanu
din satul Belgun. Inginer la această secție a fost timp de 24 de ani, Mema
Monica, cea care după desființarea I.A.S a funcționat ca inginer la
Camera Agricolă Bobicești, până la pensionare. Ingineri la această secție
au fost Marin Constantin și Carzon Ion. Terenul acestei ferme era în
,,Vale”, unde avuseseră teren boierul Cornel Stăncescu și familia
Soreanu. Terenul acestei ferme a revenit proprietarilor de drept, după
1990.
Din ,,Informarea privind desfășurarea campaniei de primăvară
și de întreținere a culturii”, prezentate la sesiunea Comitetului executiv
al Sfatului Popular Bobicești din iunie 1969, în care se face un bilanț al
rezultatelor obținute, ,,în anii 1962- 1965, producția totală anuală de
cereale a fost în medie de 7404 mii tone, iar în perioada 1965- 1968 s-a
realizat o producție medie de 8950 mii tone; producții sporite s-au
obținut și la celelalte culturi cum sunt: floarea-soarelui, sfecla de zahăr,
cartofi și legume.
Volumul investițiilor în perioada 1966- 1968 a fost în medie de
700 milioane lei anual, iar pentru anul 1969 au fost prevăzute credite pe
termen lung în sumă de 1,2 miliarde lei.”206
Privind campania de primăvară a anului 1969, se specifică: ,,Încă
din luna februarie s-au amenajat răsadnițe calde în suprafață de 3100
mp, unde au fost însămânțate roșii timpurii, roșii de vară, varză
timpurie, vinete, ardei,etc., culturi ce au fost contractate cu unitățile
I.L.F. Olt, Fabrica de conserve Caracal.”207

Astfel, au fost plantate: ,,roșii timpurii 7 ha, varză timpurie 6 ha,
roșii de vară 15 ha, vinete 2,5 ha, morcovi 4 ha, ardei diferit 10 ha,
cartofi semitimpurii 5 ha, ceapă arpagic 6 ha, ceapă de apă 4,5 ha.”208
De asemenea, se mai specifică: ,,Porumb a fost însămânțat pe o
suprafață de 886 ha. În viticultură au fost executate lucrări de întreținere
pe întreaga suprafață de 90 ha, vie pe rod și tânără.”209
Suprafața agricolă cuprinsă în cele două G.A.C, era în anul 1969
de 2373 ha teren arabil, structurat pe culturi astfel:
Cultura
G.A.C Bobicești G.A.C Leotești
Total
Grâu
610 ha
430 ha
1040 ha
Orz
150 ha
50 ha
200 ha
Floarea-soarelui
70 ha
70 ha
Porumb
500 ha
373 ha
873 ha
Ovăz
5 ha
5 ha
10 ha
Mazăre
30 ha
10 ha
40 ha
Fasole
10 ha
10 ha
20 ha
Legume
60 ha
5 ha
65 ha
Viță de vie
65 ha
14 ha
79 ha
Pomi fructiferi
30 ha
30 ha
Forța de muncă în cele două G.A.C-uri era în anul 1969 de 1837
oameni.
Existau două secții I.M.A., dotate cu mașini agricole, tractoare,
pluguri, discuri, combine, batoze.
În urma Recensământului animalelor din 31 ianuarie 1969,
rezultă: 140 capete bovine adulte, 240 capete tineret bovin, 90 capete
porcine, 310 capete ovine, 80 capete miei, 700 kg lână.
În anul 1973, suprafața de teren cultivată și numărul animalelor
existente în ambele G.A.C., sunt redate astfel: ,,Agricultura dispune de
3806 ha suprafață agricolă, (71,1% din suprafața totală) din care 3352
ha suprafață arabilă, 234 ha pășuni și fânețe naturale, 220 ha vii și
livezi.
Pe teritoriul comunei își desfășoară activitatea două Gospodării
Agricole Colective,, cu 5174 membrii cooperatori apți de muncă,

206

Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar 1969/ Convocări, Proiecte de hotărâri,
Informări, Situații, Rapoarte, p. 51.
207
Idem.
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Idem.
Ibidem, p. 52.
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provenind din 1308 familii, o Stație pentru Mecanizarea Agriculturii și o
Fermă de stat.
Îndrumarea tehnico-economică a celor două Gospodării
Agricole este asigurată de 3 ingineri agronomi, 1 medic veterinar și 1
cadru cu pregătire medie.
Ambele Gospodării Agricole dispun de 2580 ha teren agricol,
din care 2310 ha suprafață arabilă. În structura suprafețelor cultivate,
ponderea o dețin culturile de grâu, porumb, vii și pomi; efectivul de
animale la începutul anului 1973, număra: 1133 bovine, 1291 ovine, 949
porcine, 55 cabaline, 13.575 păsări și 2152 stupi albine. Fondul forestier
se întinde pe o suprafață de 1258 ha.” 210
Sectorul zootehnic al ambelor Gospodării agricole se prezenta
astfel: ,,G.A.C Bobicești avea un număr de 408 bovine, din care 174 vaci
pentru lapte, iar G.A.C Leotești avea un număr de 367 bovine, din care
197 vaci pentru lapte.
În ambele G.A.C existau 952 capete bovine, 1035 ovine, 35
cabaline, 113 capre, 11250 păsări, 109 familii de albine.”211
,,În anul 1983, suprafața comunei Bobicești a fost de 5178 ha,
din care 3601 ha suprafață agricolă (3185 ha teren arabil, 212 ha livezi
și vii, 204 ha pășuni naturale); efectivul de animale număra 860 bovine,
45 porcine; în același an în comună existau: magazin alimentar, 4
magazine mixte, două bufete.”212
În perioada comunistă, deși sătenii lucrau pământul în cadrul
CAP-urilor, ei nu beneficiau de rezultatul muncii lor, deoarece cea mai
mare parte a produselor agricole reveneau statului prin contracte, iar ei
primeau o mică retribuție conform normelor prestate zilnic la CAP.
Produsele agricole primite de săteni în schimbul muncii lor la CAP, erau
insuficiente pentru traiul zilnic.
După anul 1990, C.A.P Bobicești se desființează și are loc
retrocedarea terenurilor și reconstituită proprietatea, conform Legii
18/1991, Legea 1/2000, Legea 10/2001.
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Gheorghe, Constantin, Boteanu V., Județul Olt, 1975, p. 138.
Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar cu informări de la C.A.P Bobicești.
212
Avram, Cezar(coord.), și colab., Op. Cit., 2009, p. 56.
211
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Situația titlurilor de proprietate pe comuna Bobicești este
următoarea:
Titluri
emise
Titluri
primite
Stoc
Titluri
nescrise

Total
arabil

Total
păduri

L18/1991
arabil

L18/1991
păduri

L1/2000
arabil

L1/2000
păduri

L247/2005
arabil

L247/2005
păduri

1473

395

1461

353

12

4

-

38

1464

228

1452

212

12

4

-

12

70

72

70

66

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

12

-

Sursa: Primăria comunei Bobicești, 2014
Conform Planului cadastral de ansamblu al comunei
Bobicești, vom prezenta tarlale de teren începând de la Șoseaua
Națională, din satul Mirila spre satele Leotești, Belgun, Bobicești,
Comănești, Chintești, Govora, Bechet.
Începând cu partea dreaptă a Șoselei Naționale, de la Balș spre
Pădurea Sarului întâlnim: Tarlaua 70 Peri și Tarlaua Dobriceanu.
Pe partea stângă, tot dinspre Balș spre Saru, avem: Tarlaua de la
Urlătoare (spre vale), Tarlaua Șipot, Tarlaua Stănceștilor (Tarlaua
Lungă), Tarlaua Sorenilor.
Pe partea stângă a Șoselei Naționale, de la intersecție spre Saru
se întind: Tarlaua Plopu Cocoșat, Tarlaua Griveele, Tarlaua Bârluiului
(cu izlazul).
Spre nord se întind tarlalele: Tarlaua Dealul Viilor- Mirila,
Tarlaua Piscul Roșu, Tarlaua Drăgușin, Tarlaua lui Lită, Tarlaua Via
lui Pipi, Tarlaua de la Băltini, Tarlaua Viilor- Leotești, Tarlaua
Măiagul, Tarlaua Dafinii lui Jianu (vâlceaua lui Matache), Tarlaua
Sorenilor, Tarlaua Chitezan, spre Bârlui, unde se găsește Pădurea lui
Soreanu, Tarlaua lui Târnoveanu, Tarlaua fostelor vii ale C.A.P Leotești,
teren dat oamenilor.
De aici începe Pădurea din Dolie, urmând terenul locuitorilor din
satul Bobicești.
În vale, la Bobicești avem: Tarlaua Cazanelor, Tarlaua fostului
I.A.S Piatra-Olt, Tarlaua Pavilion, Tarlaua Bazin, Tarlaua Bordei sau
Delureni, care face trecerea spre Bechet prin vâlceaua Bușii, Tarlaua
Ocolul Silvic, Tarlaua Peret, Tarlaua Obedeanca, Tarlaua Zăvoiul de la
Chintești, Tarlaua Gebleasca care începe de la izlazul Bobicești până la
pepiniera din Comănești, Tarlaua Comăneștilor (între pepinieră și
hotarul comunei Morunglav).
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Situația terenurilor pe categorii de folosință se prezintă astfel:
Teren agricol (3583 ha) - teren I.A.S (704 ha) și izlaz (94 ha) =
2785 ha
+ Curți const. (67 ha); Curți cons. C.A.P (14 ha); Tufăriș (42 ha)
= 2908 ha Teren arabil, Legea 18/91(2815 ha) = 93 ha Legea 1/2000(14,44 ha); A 28(7,00 ha); A 22(5,15 ha); Legea
1/2000(10,00 ha); Rezervă (56,00 ha). Sursa: Primăria comunei
Bobicești (Camera Agricolă).
,,În anul 2002, în comuna Bobicești erau 486 bovine, 101 ovine,
65 caprine, 947 porcine, 1074 păsări, 229 cabaline, 6 măgari și catâri,
22 iepuri de casă, 10 familii de albine; în anul 2005 erau 3540 ha
suprafață agricolă din care 3324 ha suprafață arabilă, 4 ha livezi, 81 ha
vii, 131 ha pășuni; în același an au fost cultivate 369 ha cu grâu și
secară, 2050 ha cu porumb, 8 ha cu cartofi, 126 ha cu floarea soarelui,
30 ha cu legume(producția: 248 tone grâu și secară, 2730 tone de
porumb, 101 tone cartofi, 75 tone fl. soarelui, 655 tone legume); efectivul
de animale număra 1076 bovine, 710 porcine, 618 ovine.” 213
Suprafețe însămânțate în sectorul privat în anul 2008/2009:
-suprafață agricolă =3557 ha, din care vii pe rod = 81 ha, livezi
= 4 ha, pajiști naturale =167 ha;
-suprafața arabilă = 3305 ha, din care grâu = 600 ha, orz = 50
ha, perene vechi = 226 ha;
-suprafața ocupată toamna = 876 ha;
-suprafața rămasă primăvara = 2429 ha, din care pl. nutreț =
250 ha, cartofi = 70 ha, orzoaică primăvara = 50 ha, porumb = 1682 ha,
legume = 55 ha, borceag = 60 ha;
-suprafața ocupată primăvara = 2167 ha;
-suprafața rămasă nelucrată = 263 ha.
În anul 2010/2011, suprafața însămânțată în comuna Bobicești se
prezenta astfel:
Suprafața agricolă = 3557 ha (vii pe rod = 81 ha; livezi = 4 ha;
pajiști naturale = 167 ha).
Suprafața arabilă = 3305 ha (grâu = 540 ha; orz = 50 ha;
orzoaică de toamnă = 50 ha; perene vechi =310 ha);
213

Suprafața ocupată toamna = 900 ha
Suprafața rămasă primăvara = 2405 ha(Plante nutreț =100 ha,
Cartofi =70 ha, Orzoaică de primăvară = 60 ha, Porumb =1756 ha,
Floarea-soarelui =15 ha, Legume =55 ha, Ovăz primăvară =40 ha);
Suprafața ocupată primăvara =2096 ha
Nelucrat =309 ha.
(Sursa: Primăria comunei Bobicești, Camera Agricolă).

Avram, Cezar(coord.), și colab, Op. Cit., 2009, p. 57.
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Capitolul 6
POPULAȚIA COMUNEI BOBICEȘTI
6.1 Evoluția numerică a populației
Cunoașterea pe o perioadă mai lungă de timp a evoluției
numerice a populației unei regiuni sau a unei localități, ajută la
întocmirea balanței forței de muncă, la prevederea creșterii bunurilor de
larg consum pe cap de locuitor, la planificarea construirii de noi
așezăminte social-culturale: școli, dispensare, spații de locuit, la
infrastructură, etc.
Evoluția numerică a populației în decursul timpului și repartiția
în teritoriu, au fost determinate de factorii naturali, sociali, economici,
istorici. Așezarea geografică a comunei Bobicești, la interferența zonei
de deal cu cea de câmpie și bogata rețea hidrografică ce străbate comuna,
au favorizat în decursul timpului, așezarea pe aceste meleaguri a unei
populații relative numeroase.
Viața economică și socială a locuitorilor din satele comunei Bobicești
a fost influențată favorabil de existența orașelor din apropiere: Balș(la circa 7
km de centrul comunei), Slatina și Craiova (la circa 25 de km).
În decursul timpului, numărul populației a înregistrat fluctuații
datorită unor evenimente ce au avut loc: războaie, calamități naturale
(cutremure, inundații), epidemii (holera din anii 1741 și 1831, tifosul
exantematic din timpul războaielor), evenimente care au dus la fluctuația
și chiar scăderea numărului de locuitori.
Sursele cartografice din sec. al VIII-lea și al XIX-lea cuprind
informații despre așezările omenești din Oltenia, specificându-se satele,
comunele, numărul de familii și alte date, cu prilejul recensămintelor
făcute în Țările Române, exemplu fiind Harta Schwantz (1722), Harta
Specht (1790-1791) și Harta rusă (1835).
,,Harta întocmită în 1722 de Fr. Schwantz (Harta Schwantz) și
copiată în 1723 de inginerul militar Berndt, se referă în exclusivitate la
teritoriul din dreapta Oltului.” 214
,,O imagine fidelă a zonei o reprezintă Harta Specht, întocmită
de specialiștii militari ai Armatei de ocupație a Olteniei, în frunte cu
colonelul Specht care a întocmit harta la sfârșitul secolului al XVIII-lea,
intitulată ,,Harta militară a Valahiei Mici sau Austriece”-1791. Din

această hartă apare clar că zona era populată cu sate formate din cătune
foarte răsfirate de-a lungul văilor.
Pentru secolul al XIX-lea, o hartă de mare importanță o
reprezintă Harta rusă din 1835 în care se indică cifra populației la
așezările mai mari de 20 gospodării.” 215
Despre populația acestei așezări în anul 1901, găsim date în
Marele Dicționar Geografic al României(Lahovari), din care redăm:
,,Leotești, comună rurală, plasa Oltețul-Oltul de Sus, jud. Romanați. Se
compune din: Leotești (368 loc.), unde e și primăria; Belgunul (248 loc.),
Mirila (238 loc.) și Teișul (375 loc.). Comuna Leotești are o populație de
306 familii, sau 1228 suflete: 594 bărbați și 636 femei; 569 căsătoriți și
659 necăsătoriți. Știu carte 85 persoane. Sunt 236 contribuabili.
Budgetul comunei: 4116 lei venituri și 4097 lei cheltueli.” 216
În Monografia județului Romanați (Șt. Ricman) din 1928, se
precizează că cele trei comune Bechet, Bobicești, Leotești, care
aparțineau județului Romanați aveau următoarele date despre populație:
,,Comuna Bechet - 601 suflete; comuna Bobicești – 1461 suflete și
comuna Leotești (cu cătunele Belgun, Mirila și Leotești -tustrele aveau
334 capi de familie cu 1220 suflete).” 217
Redăm mai jos date din Recensământul general al populației
României din 29 decembrie 1930, vol. 1, fila 453, Romanați -Populația
statornică în 1930 în satele comunei Bobicești(3118 locuitori):
Total
Nr.
SATE
populație
Masculin Feminin
crt.
ambele sexe
1
Belgun
343
153
190
2
Bobicești
839
392
447
3
Bechetul de Jos
387
177
210
4
Bechetul de Sus
222
100
122
5
Chintești
238
120
118
6
Leotești
498
262
236
7
Mirila
404
186
218
8
Comănești
187
92
95
215

Toșa Turdeanu, Ana, Oltenia; Geografie istorică în hărțile secolului al
XVIII-lea, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1973, p. 23.

Ibidem, p. 30.
Lahovari, George, Ioan, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol. IV,
București, 1901, p. 155.
217
Ricman, Ștefan, Enescu, Vasile, Iosif, Fr., Paul Constant, Monografia
Județului Romanați, Institutul de Arte Grafice, ,,Ramuri”/ SA/, Craiova, 1928, p.
372 și 386.
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214

216

Prezentăm mai jos evoluția demografică pe comune și sate de-a
lungul timpului:
Comuna Bobicești
,,În anul 1887, în comună erau 987 locuitori (606 M, 381 F), 245
capi de familie, 221 contribuabili; în anul 1912 erau 1344 locuitori (687
M, 657 F), 293 clădiri locuite, 9 clădiri nelocuite, 300 gospodării; în
anul 1973 erau 4008 locuitori, 1156 clădiri; în anul 1983 erau 4023
locuitori, 1237 clădiri; în anul 2002 erau 3485 locuitori (1728 M, 1757
F); în anul 2005 erau 3452 locuitori (1721 M, 1731 F), 67 loc./kmp.” 218
Satul Bobicești
,,În anul 1820 în sat erau 65 familii; în anul 1831 erau 160
familii, 43 feciori de muncă; în anul 1834 erau 128 familii; în anul 1838
erau 140 familii și 616 locuitori; în anul 1861 erau 264 familii, 238
clădiri; în anul 1872 erau 845 locuitori(cu cătunul Chintești și Govora);
în anul 1887 erau 987 locuitori; în anul 1898 erau 100 familii (cătunul
Bobiceștii de Jos împreună cu cătunul Bobiceștii de Sus); în 1912 erau
713 locuitori (367 M, 346 F), 154 clădiri locuite, 8 clădiri nelocuite, 161
gospodării; în anul 1930 erau 834 locuitori; în anul 1941 erau 874
locuitori; în anul 1956 erau 953 locuitori; în 1973 erau 324 locuitori; în
anul 1977 erau 1095 locuitori.” 219
Satul Comănești
,,În anul 1887 erau 40 familii; în anul 1912 erau 221 locuitori
(112 M, 109 F), 47 clădiri locuite, o clădire nelocuită, 47 gospodării; în
1930 erau 187 locuitori; în anul 1941 erau 229 locuitori, 60 clădiri; în
1956 erau 250 locuitori; în anul 1977 erau 250 locuitori.”220
Satul Chintești
,,În anul 1887 erau 40 familii; în anul 1912 erau 221 locuitori.”
Satul Govora
,,În anul 1912, sat cu 86 locuitori (41 M, 45 F), 21 clădiri
locuite, 21 gospodării; în anul 1930 erau 72 locuitori; în anul 1941 erau
91 locuitori; în 1956 erau 104 locuitori; în anul 1977 erau 101
locuitori.” 221

Comuna Bechet
,,În anul 1887 în comună erau 421 locuitori (119 capi de familie,
220 M, 201 F); în anul 1898 erau 429 locuitori; în anul 1912 erau 502
locuitori (235 M, 267 F), 117 clădiri, 6 clădiri nelocuite, 120
gospodării.” 222
Satul Bechetul de Sus
,,În anul 1887, satul avea 193 locuitori; în anul 1912 erau 199
locuitori (89 M, 110 F), 45 clădiri locuite, 2 clădiri nelocuite, 47
gospodării; în anul 1941 erau 224 locuitori.”
Satul Bechetul de Jos
,,În anul 1887, satul avea 228 locuitori; în anul 1912 erau 303
locuitori (146 M, 157 F), 72 clădiri locuite, 4 clădiri nelocuite, 73
gospodării; în anul 1941 erau 387 locuitori.” 223
Comuna Leotești
,, În anul 1898, în comună erau 306 familii, 1228 locuitori(594
M, 636 F), 236 contribuabili; în anul 1912 erau 1166 locuitori(609 M,
557 F), 242 clădiri locuite, 4 clădiri nelocuite, 246 gospodării.” 224
Satul Leotești
,,În anul 1831 în sat erau 56 familii și 8 feciori de muncă; în
anul 1833 erau 41 familii; în 1838 erau 68 familii cu 339 locuitori; în
1861 erau 186 familii, 171 clădiri (cu cătunele Mirila și Belgun); în
1872 erau 1240 locuitori (cu cătunele Belgun, Mirila și Teișu); în anul
1887 erau 368 locuitori; în anul 1912 erau 399 locuitori (213 M, 186 F),
93 clădiri locuite, 2 clădiri nelocuite, 97 gospodării; în 1956 erau 635
locuitori; în anul 1977 erau 772 locuitori.”225
Satul Mirila
,,În anul 1831 în sat erau 34 familii, 3 feciori de muncă; în 1833
erau 27 familii; în anul 1838 erau 35 familii, 174 clădiri; în anul 1887
erau 238 locuitori; în 1912 erau 433 locuitori (217 M, 216 F), 82 clădiri
locuite, 82 gospodării; în anul 1930 erau 404 locuitori; în 1956 erau 559
locuitori; în anul 1977 erau 681 locuitori.”226
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Avram, Cezar(coord.), și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F)Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57.
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Ibidem, p. 59.
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Ibidem, p. 63.
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Ibidem, p. 64.
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Ibidem, p. 60.
Ibidem, p. 61.
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Ibidem, p. 64.
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Ibidem, p. 66.
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Ibidem, p. 68.
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Satul Mirilița
,,În anul 1831 în sat erau 13 familii, 6 feciori de muncă; în anul
1838 erau 7 familii cu 31 locuitori.” 227
În anul 1966, populația totală a comunei Bobicești era de 4072
locuitori, din care 2035 bărbați și 2037 femei, din care în satul Leotești
existau 1412 locuitori, din care 357 erau bărbați și 1055 femei.(Sursa:
Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar cu Recensământul populației din 01
ianuarie 1973)
În anul 1977, în comuna Bobicești erau în total 4157 locuitori.
Dacă analizăm evoluția numerică a populației satelor din comuna
Bobicești, în perioada 1898-1977, se observă că aceasta a crescut cu
fiecare recensământ, de la 2262 locuitori în anul 1898, la 4157 locuitori
în anul 1977. În această perioadă lungă de timp se observă că în evoluția
numerică a populației există fluctuații când sporul natural a crescut mai
mult, dar și când acesta a fost mai mic. Perioadele cu spor natural mic au
fost 1898-1912, 1966-1977, iar perioade cu spor natural crescut au fost
1930-1956.
La Recensământul populației și locuințelor din anul 1992, s-au
înregistrat următoarele date:
Persoane
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
care
Sate
crt
clădiri
locuințe gospodării
locuiesc
permanent
1
Comănești
64
64
64
194
2
Belgun
111
111
106
363
3
Chintești
83
83
77
192
4
Mirila
191
191
185
644
5
Leotești
195
195
195
675
6
Govora
29
29
29
81
7
Bobicești
390
326
326
1012
8
Bechet
161
161
161
378
Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar A/19/1992
În anul 2002, în urma Recensământului populației și al
locuințelor, în comuna Bobicești existau 3485 locuitori și un număr de
1230 de gospodării, repartizate pe sate, astfel:

227

Idem.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Satul

Nr. locuitori

Nr. gospodării

Bobicești
933
340
Belgun
331
116
Bechet
431
172
Comănești
187
74
Chintești
175
78
Govora
98
30
Mirila
670
212
Leotești
660
208
Total pe comună
3485
1230
(Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești)
În anul 2005 comuna Bobicești avea în total 3452
locuitori(Avram Cezar și colab., Dicționarul istoric al localităților din
județul Olt (A-F)-Comune, 2009).
În anul 2009, în comuna Bobicești erau 3245 locuitori,
repartizați pe sate astfel: 1496 locuitori(în satele Leotești, Mirila,
Belgun), 1182 locuitori(în satele Bobicești și Comănești), 231 locuitori
(în satele Chintești și Govora) și 336 locuitori (în satul Bechet). Sursa:
Arhiva Primăriei Bobicești.
La ultimul recensământ al populației din anul 2011 în comuna
Bobicești, s-au înregistrat următoarele date: numărul total al locuitorilor a
fost de 3314 locuitori și un număr total de 1137 gospodării pe întreaga
comună, repartizate pe sate astfel:
Nr.
Satul
Nr. locuitori
Nr. gospodării
crt.
1
Bobicești
818
319
2
Belgun
333
111
3
Bechet
431
152
4
Comănești
183
66
5
Chintești
198
66
6
Govora
89
23
7
Mirila
640
196
8
Leotești
622
204
Total
3314
1137
(Sursa: Rezultate finale ale Recensământului populației din 2011Institutul Național de Statistică al României)
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Se constată astfel, o scădere a numărului populației comunei
noastre de la 3485 locuitori în anul 2002, la 3314 locuitori în anul 2011,
cea mai mare scădere a populației având loc în satul Bobicești, pe de-o
parte datorită scăderii natalității, iar pe de altă parte datorită migrației
populației în alte zone din țară și din străinătate.
6.2 Mișcarea populației
Mișcarea naturală a populației
Cel mai vechi document despre mișcarea naturală a populației
din satele comunei Bobicești (pe atunci 3 comune distincte: Bechet,
Bobicești, Leotești), este un registru al stării civile din anul 1895.
Nr.
Comuna
Nașteri
Căsătorii
Decese
crt
1 Bechet
22
3
37
2 Bobicești
43
8
43
3 Leotești
52
14
32
Total
117
25
112
Întocmit de ofițerul Stării civile- Tudor Dragomir, 1895
(Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești, Registrul Stării civile din anul 1895)
,,În Registrul Stării Civile din anul 1921, al comunei Leotești,
județul Romanați, se constată încheierea a 15 căsătorii. Primar
Dragomirescu Ion.” 228
În anul 2014 nu s-a înregistrat la Primăria Bobicești nici un
certificat de naștere, însă 4 copii din comună s-au născut la Maternitatea
de la Spitalul din orașul Balș, fiind înregistrați la Primăria din Balș, și
unul în străinătate, unde se află părinții la muncă sezonieră. Tot în același
an, s-au înregistrat la Primăria Bobicești 56 decese, 11 căsătorii și 1
divorț.
Mișcarea în teritoriu a populației (mobilitatea teritorială)
Reprezintă deplasarea populației de la o localitate la alta, zilnic,
temporar sau definitiv, în funcție de locul de muncă și domiciliu.
Primii muncitori din comuna noastră au fost angajați la Fabrica
,,Jiul” Balș, la Electroputere Craiova, C.F.R Piatra-Olt și C.F.R Craiova,
228

Arhivele Naționale, Arhiva Județului Olt, Fondul Primăria comunei Leotești,
jud. Romanați, Dosar 1/1921.
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făcând naveta zilnic, pe jos la Balș sau cu trenul în alte localități. Ca
urmare a dezvoltării industriale a orașului Balș majoritatea muncitorilor
din comuna noastră s-au transferat la întreprinderile din Balș, mai ales la
I.O.B. Primul muncitor care s-a transferat de la Uzina Electroputere
Craiova la I.O.B Balș, a fost Ionescu Marin (Rică), fiind înregistrat al
șaselea angajat al fabricii. El a reușit să-i convingă pe toți muncitorii din
comuna noastră care lucrau la Electroputere Craiova, cu excepția lui
Mărgineanu Ștefan, să vină mai aproape de casă și să se transfere la
I.O.B Balș. Nu exista secție în această fabrică în care să nu lucreze
muncitori, ingineri și maiștrii din satele comunei noastre.
Intrarea în funcțiune în 1970 a Întreprinderii de Osii și Boghiuri
(I.O.B) Balș, a determinat o deplasare masivă a populației din satele
noastre, în special tinerii, care și-au stabilit definitiv domiciliul în Balș.
Ceilalți salariați din comuna noastră s-au deplasat zilnic de la locul de
domiciliu la serviciu în Balș și invers spre locuința lor (fenomen numit
,,navetism”).
Această deplasare zilnică s-a făcut fie pe jos de către locuitorii
din satele Mirila, Leotești, Belgun, fie cu bicicleta sau cu mijloacele de
transport în comun oferite de IRTA Balș. De fapt, șoferii autobuzelor
erau recrutați și școlarizați dintre locuitorii din comunele Bobicești sau
Morunglav- unde era capăt de linie.
După Revoluția din 1989, prin aplicarea Legii 18/1991, mulți
dintre locuitorii satelor noastre care plecaseră la Balș, fiind puși în
posesia proprietății, s-au întors în sat la gospodăriile lor.
După intrarea țării noastre în Uniunea Europeană în anul 2007,
mulți locuitori ai satelor noastre au plecat la muncă în străinătate. Cei
mai mulți se află în Italia și Spania.
La recensământul din anul 2011, au fost înregistrați 206 de
locuitori ai comunei noastre plecați la muncă, în afara granițelor.
6.3 Structura populației
Structura pe grupe de vârstă și sexe
Analizând structura populației comunei Bobicești pe sexe, am
constatat că de-a lungul timpului, numărul populației feminine a fost în
general mai mare decât numărul populației masculine. Cauzele acestui
fenomen au fost: războaiele (care au provocat pierderea unui număr mare
de bărbați), natalitatea mai mică și mortalitatea mai mare în rândul
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bărbaților, limita de vârstă a bărbaților mai mică, comparativ cu cea a
femeilor.
,,În anul 1887, în comuna Bobicești (fără comunele Leotești și
Bechet), din totalul de 987 locuitori, 606 erau de sex masculin și 381 de
sex feminin, în anul 1912, din cei 1344 locuitori, 687 erau de sex
masculin și 657 de sex feminin.” 229
,,În anul 1901, în comuna Leotești, județul Romanați, din cei
1228 de locuitori, 594 erau de sex masculin și 636 de sex feminin.” 230
Din Recensământul general al populației României din 29 dec.
1930, vol. 1, fila 453, Romanați-populația statornică în 1930 după sex și
grupe de vârstă, în satele noastre reiese următoarea situație:
Nr.
crt

1
2
3

4

5
6
7
8

Total
populație pe
sate

Belgun
343 loc.
Bobicești
839 loc.
Bechetul
de Jos
387 loc.
Bechetul
de Sus
222 loc.
Chintești
238 loc.
Leotești
498 loc.
Mirila
404 loc.
Comănești
187 loc.

populație
pe sexe

sex

0-6
ani

712
ani

1319
ani

2064
ani

Peste
65
ani

Vârstă
nedeclarată

153 M
190 F
392 M
447 F
177 M
210 F

M
F
M
F
M
F

41
43
100
88
42
44

21
17
54
50
17
24

15
35
37
86
31
37

66
87
153
215
77
99

10
8
21
16
9
8

7
2
1
-

100 M
122 F

M
F

20
30

13
3

13
24

47
61

7
4

-

120 M
118 F
262 M
236 F
186 M
218 F
92 M
95 F

M
F
M
F
M
F
M
F

18
21
84
43
31
40
6
8

14
14
41
39
28
36
18
20

20
19
35
28
31
44
20
23

58
60
93
121
88
88
36
32

10
4
8
4
7
9
12
11

1
1
1
1
1

,,În anul 1930, în comuna Bobicești erau 3118 locuitori, din care
1482 de sex masculin și 1636 de sex feminin.”231
În urma Recensământului populației din 1 ianuarie 1973
centralizat pe comuna Bobicești, reiese următoarea structură pe grupe de
vârstă și sexe:
Nr.
Grupe de vârstă
Bărbați
Femei
Total
crt
1
Sub 5 ani
177
145
322
2
5-9 ani
170
129
299
3
10-14 ani
143
157
300
4
15-19 ani
167
156
323
5
20-24 ani
181
160
341
6
25-29 ani
146
130
276
7
30-34 ani
116
124
240
8
35-39 ani
171
150
321
9
40-44 ani
133
130
263
10
45- 49 ani
144
152
296
11
50-54 ani
112
130
242
12
55-59 ani
88
106
194
13
60-64 ani
89
127
216
14
65-69 ani
82
98
180
15
70-74 ani
76
68
144
16
75-79 ani
29
46
75
17
80-84 ani
9
21
30
18
Peste 85 ani
2
8
10
2035
2037
4072
Total
Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar cu Recensământul populației
din 1973
,,La recensământul din anul 2002, din totalul populației comunei
Bobicești (3485 locuitori), 1728 locuitori sunt de sex masculin și 1757 de
sex feminin. În anul 2005, din 3452 locuitori ai comunei, 1721 erau de

229

Avram, Cezar (coord.), și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F)Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57.
230
Lahovari, George, Ioan, Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol. IV,
București, 1901, p. 155.
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Avram Cezar și colab, Op. Cit. 2009, p. 57.
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sex masculin și 1731 de sex feminin și o densitate a populației de 67
loc/kmp.”232

populației stabile după etnie în comuna Bobicești este următoarea:
95,95% români, 3,86% etnie necunoscută, 0,18% altă etnie.

Structura populației active
În anul 1973, din totalul de 4072 locuitori ai comunei Bobicești,
1116 erau salariați, din care 928 bărbați și 188 femei. Pe lângă aceștia,
restul populației lucra la CAP (1086 persoane), în gospodării
individuale(16), meșteșugari particulari (7), cărăuși particulari (2), 52
femei casnice. Restul populației o reprezenta populația inactivă formată
din copii, elevi, studenți, militari, pensionari, bolnavi.
În anul 1977, din totalul numărului locuitorilor pe comună de
4157, populația activă cuprinsă între 15-59 de ani număra 2287 locuitori
ceea ce reprezenta 55,49% din populația totală, iar populația pasivă
cuprinsă între 0-14 ani și cea peste 60 de ani reprezenta 44,51%.
Mai exista în rândul populației o categorie de persoane care nu
desfășura o activitate productivă, acestea fiind femeile casnice, tineretul
care se sfla la studii, pensionarii pe caz de boală.
Mulți locuitori care au fost pensionați la limită de vârstă și-au
adus contribuția în agricultură sau în alte sfere de activitate.

Structura confesională
Din punct de vedere confesional, la recensământul din 2011, s-au
înregistrat din totalul de 3314 locuitori ai comunei Bobicești, 3203
locuitori de religie ortodoxă ce merg la cele 4 biserici ortodoxe, 17
locuitori de religie adventistă (de ziua a 7-a) care și-au construit o
biserică, în satul Mirila și alte confesiuni nedeclarate.
Conform Rezultatelor finale ale Recensământului din 2011
(Institutul Național de Statistică al României), în comuna Bobicești
componența confesională este următoarea: 95,32% ortodocși, 3,86%
confesiuni necunoscute și 0,81% altă religie.

Structura după naționalitate
La Recensământul general al populației României din 1930, vol.
2, fila 380- județul Romanați, reiese că în satele noastre, majoritatea
populației este de naționalitate română, cu excepția satului Leotești unde
s-au înregistrat 4 țigani, iar în Bechetul de Jos, 1 sârb.
În anul 1977, pe lângă populația română majoritară, au fost
înregistrați în cadrul comunei Bobicești 20 țigani, proveniți din alte
comune, fiind angajați la cele două C.A.P-uri Leotești și Bobicești ca
fierari sau îngrijitori de animale, având drept locuințe camere din anexele
C.A.P-urilor.
La recensământul din anul 2011, din cei 3314 locuitori ai
comunei, 3290 sunt români, 4 țigani în satul Mirila, 1 italian în satul
Leotești, 1 maghiar în satul Belgun și alte etnii nedeclarate.
Conform Institutului Național de Statistică din România –
Rezultate finale ale Recensământului populației din 2011, componența

232

Avram, Cezar și colab, Dicționarul istoric al localităților din județul Olt(AF). Comune, Editura ALMA, Craiova, 2009.
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Capitolul 7
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘI SĂNĂTATEA ÎN COMUNA
BOBICEȘTI
7.1 Învățământul
,,În Țara Românească, în 1828, se pornește o acțiune de
înființare a școlilor elementare, sătești, cu învățători improvizați din
cântăreți bisericești, cu o scurtă pregătire în școlile orășenești.
Programa prevedea pe lângă citit, scris, socotit și catehism și lecții de
<<lucrarea pământului și economia casei>>. În reședințele de plasă, se
puteau organiza școli de un caracter mai complex.” 233
Principalul merit al noii școli al epocii regulamentului stă însă în
folosirea limbii române ca limbă unică de învățământ în școlile publice.
,,O inovație adusă de Regulamentul Organic este și organizarea
învățământului elementar pentru fete, prevăzută pentru fiecare reședință
de județ.” 234
În județul Romanați, din care a făcut parte și comuna Bobicești,
nu s-a putut vorbi de un învățământ organizat înainte de anul 1831. Nici
după această dată nu găsim decât o singură școală, în reședința județului,
la Caracal, unde veneau să învețe carte, copii din tot județul Romanați.
Pe la 1838, în timpul domnitorului Alexandru Ghica (18341842), a început să se inființeze școli sătești, și iată cum: ,,Se dă de știre,
că cine voește să fie dascăl la sat, să se prepare și să se prezinte la
examen la profesorul superior din capitala județului. Acești aspiranți se
numeau cadindați”. 235
,,Astfel se strângeau la oraș toți țârcovnicii și toți tinerii care
învățaseră la vre-un popă, să citească pe psaltire. Profesorul superior de
la oraș îi învăța 3-4 luni de zile și apoi la examen, cel care era bun îl
recomanda Eforiei, care-i numea imediat. Acești învățători se plăteau de
comună și anume de fiecare părinte în parte. Mai târziu, trec la stat cu
leafă de 25-50 de lei vechi pe lună. Autoritatea Centrală a școalelor era
Eforia Școalelor, care însărcina pe unii membrii ai ei cu inspectarea
școalelor. Ei se numeau directori generali. Odată cu înființarea școlilor
sătești, s-a înființat și câte un Inspector sau Revizor școlar peste mai

multe județe, care avea dreptul a-și numi câte un Sub-revizor sau Subinspector dintre învățătorii cei mai destoinici.
În timpurile cele mai vechi, materiile de învățământ erau
următoarele: la clasa I: citire, scriere și socoteală; în clasa a II-a:
elemente de gramatică, catihism și cunoștințe uzuale; în cl. III: pe lângă
cele de mai sus se mai adăoga și geografia, iar la cl. IV se învăța sintaxa
gramaticii, istoria, aritmetica, religia, fisica populară, șt. naturale, iar
caligrafia din toate timpurile obligatorie. Din 1854, s-a adăugat desenul
linear, iar apoi muzica vocală”. 236
La început elevii scriau pe nisip, apoi pe tăblițe, folosind pentru
scrierea literelor un cârlig ascuțit, creion, după care se puteau șterge și
scrie alte litere, folosind abecedarul. După fiecare an școlar, se făcea
premierea elevilor în funcție de rezultatele obținute. Premiile se dădeau
pe materii, de exemplu: premiu la istorie, premiu pentru citire, pentru
aritmetică. Distribuirea premiilor se făcea în zile nedeterminate ,,până în
1832, când, în timpul lui Pavel Kisselef, s-a fixat ca zi pentru premiere,
ziua de Sf. Petru și Pavel.” 237
Printre instituțiile de seamă ale comunei Bobicești, un rol
important l-a avut școala.
Școala Bobicești
În anul 1840 în satul Bobicești găsim o școală cu un învățător:
,,132 familii din satul Bobicești, plasa Oltețu, județul Romanați, au dat
264 lei pentru învățător.” 238
În anul 1864, în timpul domnitorului Al. I. Cuza a fost dată
Legea instrucțiunii publice, prin care se prevedea ,,gratuitatea și
obligativitatea învățământului elementar de patru clase”. Conform
acestei legi, au început să apară școli în mai toate satele. Totuși, au
existat și după această dată, mulți copii neștiutori de carte.
O preocupare deosebită în dezvoltarea învățământului românesc,
l-a avut Gheorghe Chițu, născut în comuna Oboga, jud. Olt, în anul
1828, decedat în anul 1897 la moșia sa din satul Mirila, com. Bobicești,
care ,,a ocupat în două rânduri funcția de Ministrul Instrucțiunii
236

233

Urechia I.A, Istoria școalelor de la 1800-1864, vol I, p. 260.
234
Idem.
235
Poboran, George, Istoria orașului Slatina- învățământ, pagina 432-433.
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Ibidem, p. 429.
Ibidem, p. 433.
238
ANO –fond Subocârmuirea plășii Oltețu, jud. Romanați, dosar 2307/1840,
fila 269.
237
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Publice în perioada 27 aprilie 1876 până la 30 octombrie 1878 și apoi
pentru o scurtă perioadă de la 23 iunie 1884- la 1 februarie 1885.” 239
În anul 1885, se construiește în satul Bobicești, un local de
școală, cu două camere, din care o cameră era sediul Primăriei Bobicești.
Dovada acestui fapt o constituie placa aplicată pe acest local ce se
găsește și în prezent, și pe care scrie:
,,ȘCOLA COMUNII BOBICEȘTI
fondată de Pr. D. Bobicescu
la 1885-aprilie 1. în memoria
fiului său Ion D. Bobicescu”

Foto: Școala veche (azi Grădinița Bobicești), 2015
Localul s-a folosit atât pentru școală, cât și pentru primărie până
în 1924, când a fost necesar să se mai construiască alături un alt local,
datorită creșterii populației școlare. Primăria comunei Bobicești a

funcționat în localul vechi până în 1951 când și-a construit local propriu,
iar camera unde aceasta funcționase a revenit școlii.
Până în anul 1956, la Bobicești, a funcționat o Școală primară cu
clasele I-IV, iar pentru continuarea ciclului II (clasele V-VII), elevii din
comuna Bobicești se înscriau la școlile de 7 clase care funcționau în
orașul Balș, sau, în comuna vecină, Morunglav.
În 1956, vechiul local al școlii a fost renovat de comitetul de
părinți și folosit pentru procesul de învățământ. În noul an școlar
1956/1957 ia ființă și la Bobicești, ciclul II, cu clasele V-VII, unde erau
școlarizați elevi din toate satele comunei.
În anul 1887, în comuna Bobicești ,,exista o școală primară, un
învățător și 50 elevi.”240
Din actele de arhivă ale Școlii Bobicești, cel mai vechi document
găsit îl reprezintă Registrul de procese- verbale de inspecție în perioada
1893-1948.
Din procesul-verbal încheiat la data de 29 oct. 1893, în urma
inspecției efectuate la Școala mixtă Bobicești din județul Romanați, plasa
Oltețul de Jos, de către revizorul școlar al cărui nume nu l-am putut
descifra, reiese faptul că nu exista la acea dată un local propriu: ,,există o
Școală primară mixtă, cu un învățător, cu un număr de 25 elevi. Școala
nu are un local propriu, are o singură încăpere ce se află sub același
acoperământ cu Primăria.” 241
Prezența elevilor pe clase la data efectuării controlului (29 oct.
1893), se prezenta astfel: clasa a I-a = 16 elevi, clasa a II-a = 3 elevi,
clasa a III-a = 3 elevi, clasa a IV-a = 3 elevi (în total clasele I- IV = 25
elevi).
În procesul verbal respectiv, nu se specifica numele
învățătorului.
În ,,Monografia comunei Bobicești”(1973), nepublicată, p. 15,
învățătorul Mircea Nicolaescu menționa: ,,Printre primii învățători la
Școala Bobicești, a fost Elena Asenovici în perioada 1890-1896.”
Peste trei ani de zile, în urma unei alte inspecții, la aceeași
școală, la data de 12 oct. 1896, revizorul școlar folosește termenul de
,,titularul școlii”. Mai jos redăm din procesul- verbal existent în Arhiva
Școlii Bobicești:
240
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Avram Cezar (coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt (A-F), Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 64.
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Arhivele Școlii Bobicești, Registru –procese verbale inspecții (1893-1948).
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,,Sub raport didactic, până astăzi, D-na titulară și-a început
prelegerile. Elevii au venit foarte neregulat, parte din ei au făcut
prezența astăzi pentru prima dată. Cei mai mulți nu și-au procurat
cărțile necesare. În consecință învățământul e înapoiat față de timpul
întrebuințat. Asupra chestiunilor făcute am obținut răspunsuri eronate.
Faptul provine dintr-un complex de cauze. Între altele, frecvența
neregulată a elevilor, cum și neaplicarea strictă a noii programe
analitice. Promoțiunile n-au cunoștințele pretinse.
Spre remedierea răului, recomand în prima linie, cîteva ore
suplimentare spre a completa lipsurile datorită împrejurărilor
semnalate. Se va face apoi o serioasă și generală repetire în toate clasele
și la toate obiectele insistînd în prima linie asupra Limbii Române,
Aritmeticii.
Disciplina e ținută.
Titulara de altfel știe să chestioneze și să facă atenți elevii la
cele explicate.”
În anul următor, în 1897, cu ocazia inspecției efectuate la Școala
Bobicești, se precizează în procesul-verbal starea școlii și numele
învățătorului Marinescu Constantin. La data când s-a efectuat inspecția
la Școala mixtă Bobicești, 18 mai 1897, erau prezenți 36 elevi din 58
înscriși. Pe clase, prezența era astfel: clasa a I-a prezenți 19 din 36
înscriși, cls. a II-a 5 din 9, cls. a III-a 7 din 7, cls. a IV-a 2 din 3, cls. a Va 3 din 3 înscriși. Revizorul școlar care a făcut inspecția, era la acea dată
Constantin G. Ionescu.
,,În anul 1898, în comuna Bobicești exista o școală primară
mixtă, un învățător, 73 elevi.” 242
La 16 septembrie 1908, școala este inspectată și apare scris
numele învățătorului Nicolae Rădulescu. În Raport se precizează că:
,,Localul este sub același acoperiș cu Primăria. Este curat atît pe
dinăuntru cît și pe din afară; curte și grădină mare. Localul este mic în
comparație cu numărul copiilor cu etate de școală din comună. Trebuia
să se ia măsuri pentru clădirea unui local spațios. Primăria să se mute în
altă parte pentru ca întregul local vechi să rămînă pe seama școlii.”
Din procesul-verbal încheiat în urma inspecției efectuate la
Școala Bobicești, la 24 mai 1913, se precizează că ,,în comuna Bobicești

s-au deplasat inginer I. Luizescu, șeful serviciului tehnic județean și
Daniel Ionescu, medicul primar al județului Romanați, în vederea
construirii localului de școală.” 243
În anul școlar 1919-1920, numărul elevilor înscriși era de 97
elevi, după cum urmează: 40 elevi în clasa a I-a, 22 elevi în clasa a II-a,
18 elevi în clasa a III-a, 11 elevi în clasa a IV-a, și, doar 6 elevi în clasa a
V-a, avându-l ca diriginte pe V.I. Băloiu.
Elevii din satele Chintești, Govora și Comănești nu aveau școală
în sat, ci erau școlarizați la școala de centru Bobicești.
În procesul verbal de inspecție al Revizorului școlar Ștefan
Ionescu, din 10 iunie 1924, rezultă că pentru satul Comănești s-a
cumpărat o casă veche de către comună pentru școală și același lucru
pentru satul Chintești, s-a închiriat o casă până la construirea unui local
nou.
În satele Leotești și Bechet, care erau constituite în comune
separate, au existat școli primare în jurul datei 1885-1890.
În anul 1924, pentru Școala Bobicești, se menționează: ,,Local
propriu, nou, cu 2 săli de clasă și cancelarie, cu 2 posturi de învățător,
ocupate de Ilie M. Georgescu și Marin Ionițoiu.”244
În procesul-verbal din anul 1925 se menționează: ,,local propriu,
cu două săli de clasă, spațioase, luminoase, solid construite. Școala este
acoperită cu tablă. Se cuvine mulțumiri Comitetului de construcții și
domnului director Ilie M. Georgescu, cărora li se datorește reușita
construcției acestui frumos local de școală.”
Numărul elevilor înscriși la data inspecției era de 135 elevi,
repartizați pe clase astfel: clasa a I-a 25, clasa a II-a 28, cls. a III-a 27,
cls. a IV-a 45, cls. a V-a 10. Deci, în anul școlar 1924/1925, s-a dat în
folosință noul local al Școlii Bobicești, cu un efectiv de 135 elevi.
Din Matricola Nr. XVI, pentru anul școlar 1926-1927, reiese că
au fost înscriși la Școala Bobicești, la începutul anului școlar, un număr
de 143 elevi, din care au frecventat școala un număr de 116 elevi, iar
restul de 27 elevi au fost declarați repetenți la sfârșitul anului școlar prin
neprezentare la școală. Director al Școlii mixte Bobicești era învățătorul
Ilie Petrulian. Al doilea post de învățător era ocupat de d-na Maria Radu,
ca suplinitor.
243
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Arhiva Școlii Bobicești, Dosar cu procese-verbale de inspecție din perioada
1893-1948.
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Arhiva Școlii Bobicești, Registru catalog din anul școlar 1919/1920.
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,,În anul 1927 în satul Bobicești exista o școală cu 2 învățători:
Ilie Petrulian și Paula Georgescu.”245
În anul 1930, existau tot două posturi de învățător, ocupate de
Ilie Petrulian ce ocupa și funcția de director și Paula Georgescu. Din
anul 1934, luna noiembrie, apare ca învățătoare provizorie Rădița
Ciorîcă.
În anul 1935, la Școala mixtă Bobicești apare pe lângă
învățătorul Ilie Petrulian, învățătoarea Alexandrina Moștenescu, iar
religia este predată de preotul I. Dovănescu.
În anul școlar 1940-1941, la Școala mixtă Bobicești apare ca
învățător (și director) Anghel Alexandru și învățătorul Moștenescu
Alexandru.
Din procesul-verbal de inspecție din data de 30 iunie 1942 de la
Școala Bobicești, aflăm care erau directorii de școli de la acea dată:
Geambașu Marin – director Școala Bechet, Anghel Alexandru – director
Școala Bobicești, Bărbulescu Ion – director Școala Comănești, Ionițoiu
Marin – director Școala Chintești.
În anul 1943, începând cu luna august, la Școala Bobicești,
funcționau ca învățători Anghel Alexandru (director) și Anghel Elena, iar
religia era predată de preotul Constantin Moștenescu.
Ca urmare a creșterii numărului elevilor la Școala Bobicești, în
anul 1945, erau 4 posturi de învățători ocupate de Anghel
Alexandru(învățător și director), Anghel Elena, Moștenescu Alexandru,
Nicolaescu Mircea.
,,În anul școlar 1948-1949, are loc detașarea învățătorilor
Anghel Alexandru și Anghel Elena de la Școala Bobicești, la Școala
Chintești. Decizia de detașare a celor doi învățători a fost semnată de
inspectorul școlar al județului Romanați, Gheorghe Stancoveanu și
subinspector școlar Ion Borangic.” 246
Tot în anul 1948, are loc transferarea domnului învățător Gîrlea
Ion de la Școala Chintești la Școala Bobicești (ocupând și funcția de
director), și a doamnei Gîrlea Eugenia, de la Școala Fleștenoage la
Școala Bobicești. Pe lângă cei doi învățători, în anul 1948, la Școala
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Bobicești mai funcționau învățătorii Nicolaescu Mircea și Moștenescu
Alexandru.
Din anul 1948 s-a trecut la învățământul obligatoriu de 7 clase.
Frecvența elevilor la clasele V-VII era foarte bună, așa cum reiese din
procesul-verbal făcut în urma inspecției din 12 martie 1948 la Șc.
Bobicești: clasa a V-a =21 prezenți din 21 înscriși, cls. a VI-a =20/20,
cls. a VII-a =2 din 3.

Foto: Învăţătorii Nicolaescu Mircea şi Elena
Începând cu anul școlar 1957-1958, director la Școala Bobicești
este numit înv. Mircea Nicolaescu, care va conduce școala până în 1976,
când este înlocuit de domnul profesor Traian Bărbulescu.
Din Dosarul cu dări de seamă din Arhiva școlii, la sfârșitul
anului școlar 1961-1962, se menționează că la clasele I-IV au fost
înregistrați 64 elevi, toți promovați, la clasa a V-a erau 49 elevi înscriși
din care 4 neșcolarizați, la clasa a VI-a 52 înscriși din care 1 neșcolarizat
și la clasa a VII-a 32 elevi înscriși, 32 promovați.
În total, în anul școlar 1961-1962, la Școala Bobicești, au fost
înscriși 197 elevi, din care: 64 elevi în clasele I-IV și 133 elevi în clasele
V-VII. Tot în acest an școlar, încadrarea era următoarea:
La clasele a I-a și a III-a: învățător Nicolaescu Mircea (director);
La clasele a II-a și a IV-a: învățător Nicolaescu Elena;
La clasele V-VIII: prof. Niculescu Larisa – matematică; prof.
Păunescu Constanța - limba și literatura română; prof. Gîrlea Eugenia și,
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mai apoi, prof. Niculescu Ion - științele naturii; înv. Păunescu Marin –
istorie; înv. Gîrlea Ion - geografie.
În anul școlar 1962-1963, au fost școlarizați 529 elevi în întreaga
comună, iar pe școli, situația se prezenta astfel:
Nr.
Școala
Număr elevi
crt
1
Mirila
50
2
Leotești
172
3
Bobicești
164
4
Bechet
73
5
Comănești
44
6
Chintești
26
529
TOTAL
Începând cu anul școlar 1963-1964, s-a trecut la învățământul
general de 8 clase.
La 15 septembrie 1963, în cadrul comunei Bobicești, funcționau
6 școli, din care 3 școli cu clasele I-VIII (Bobicești, Leotești, Bechet) și 3
școli cu clasele I-IV (Chintești, Comănești, Mirila).
La deschiderea anului școlar 1963-1964, a participat delegatul
secției de învățământ Balș, Diaconescu Ion și președintele G.A.C.
Bobicești, Tutunea Grigore. Director al Școlii de 8 ani Bobicești era înv.
Mircea Nicolaescu.
În anul școlar 1969-1970, pe întreaga comună Bobicești erau
încadrate 39 de cadre didactice și anume: 7 educatoare, 15 învățători, 18
profesori, 1 maistru instructor.
La data de 10 septembrie 1969, în cadrul ședinței de lucru a
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Bobicești, condusă de
primarul Tutunea Grigore, s-a prezentat Raportul privind recondiționarea
școlilor de pe raza comunei Bobicești, la care au fost invitați toți
directorii de școli de la acea dată și anume:
Școala cu clasele I-VIII Bobicești – director coordonator
Nicolaescu Mircea;
Șc. cu cls. I-VIII Bechet – director Ghiță Dumitru;
Șc. cu cls. I-VIII Leotești – director Stochici Mihai;
Șc. cu cls. I-IV Mirila – director Anghel Teodor;
Șc. cu cls. I-IV Comănești – director Bărbulescu Valerică;
Șc. cu cls. I-IV Chintești – director Vladu Ana.
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În cadrul ședinței s-au luat măsuri de reparare a remizelor de
lemne de la școlile Leotești și Chintești, iar la Comănești acoperirea
magaziei cu țiglă. De asemenea, s-a luat legătura cu I.R.E.A. Balș pentru
întocmirea devizelor de electrificare a școlilor Bechet și Chintești.
Prin extinderea duratei învățământului de 8 clase și prin numărul
mare de elevi, localul Școlii Bobicești devenise neîncăpător.
În cadrul ședinței de lucru a Comitetului Executiv Bobicești, din
data de 12 noiembrie 1969, s-a stabilit ordinea Adunărilor Populare pe
sate pentru a vota lucrările ce vor fi executate în comună în anul 1970. În
cadrul acestei ședințe, directorul coordonator al Școlii Bobicești,
Nicolaescu Mircea, membru al Comitetului Executiv, a propus să se
construiască la Bobicești, un nou local de școală, cu 4 săli și o cancelarie,
deoarece spațiul existent nu mai corespundea cu numărul mare al
elevilor, având în vedere înființarea începând cu anul școlar 1970/1971, a
clasei a IX-a.
Astfel, propunerea s-a aprobat în Adunarea Generală și s-a
hotărât să se construiască noul local al Școlii Bobicești, începând cu anii
1970 -1972.
,,Proiectul școlii a fost executat în anul 1970 de Consiliul Popular
Județean Olt și D.S.A.C.(proiect propus și desenat de Fl. Stănescu,
verificat de I. Popa, aprobat de ing. C. Diaconu). 247
În anul 1970, din cei 95.198 lei cât s-au încasat, s-a putut turna
doar fundația și s-au putut procura materialele necesare pentru anul
respectiv, lucrarea durând mai mult timp, nefiind fonduri suficiente
pentru terminarea ei.
Noul local al Școlii Bobicești s-a dat în funcțiune la 15
septembrie 1973.
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și Nicoleta s-au transferat la Craiova, ocupând funcția de director al TVR
Craiova, respectiv inspector de specialitate la ISJ Dolj.
Începând cu 1 septembrie 1976, la Școala cu clasele I-VIII
Bechet, s-a desființat ciclul gimnazial, rămânând școală cu clasele I-IV,
elevii de gimnaziu frecventând cursurile la Școala Bobicești. Prin
urmare, din anul 1976, în comună rămân numai 2 școli cu clasele I-VIII
(Școala Bobicești și Școala Leotești), restul rămân școli cu clasele I-IV
(Școala Mirila, Școala Comănești, Școala Chintești, Școala Bechet).
,,În anul 1983, în comuna Bobicești funcționau 4 grădinițe cu
180 copii, 6 școli frecventate de 567 elevi instruiți de 35 cadre didactice,
în 25 săli de clasă și laboratoare funcționale. În anul 2005, existau în
comuna Bobicești două școli generale cu clasele I-VIII la Bobicești și la
Leotești (cu 319 elevi, 28 cadre didactice, 20 săli de clasă și cabinete
școlare, două laboratoare), o grădiniță cu 79 copii și 5 cadre didactice.”
249

,,În anul 1973, pe raza comunei Bobicești funcționau 3 grădinițe
cu 102 copii, 6 școli de cultură generală cu 481 elevi și 34 cadre
didactice. ”248
Așa cum reiese din Darea de seamă din 15 iunie 1974, existentă
în Arhiva Șc. Bobicești, prezentată de directorul Școlii Bobicești- înv.
Nicolaescu Mircea, a rezultat că din cei 481 elevi înscriși la începutul
anului școlar în comună, toți au frecventat cursurile, însă au promovat
415 elevi(87,27%, cu 4,40% mai mult decât în anul școlar anterior), 55
elevi au rămas corigenți (marea majoritate la obiectul matematică) și 11
elevi au rămas repetenți.
Privind încadrarea, putem spune că pe lângă profesorii existenți
(Nicolaescu Larisa - matematică, Niculescu Ion - științele naturii,
Păunescu Constanța - lb. română), au fost repartizați și alți profesori: pe
catedra de fizică-chimie la Șc. Bobicești și Șc. Leotești, Cîrstoiu Mihăița,
prof. titular în perioada 1966-1972, apoi a venit d-na prof. Călărașu
Constanța; lb. și literatura română- prof. Bărbulescu Traian; istorieprof. Bărbulescu Nicolița; lb. franceză- prof. Pătru Mariana.
În anul 1976, prof. Bărbulescu Traian a devenit director coordonator
în locul înv. Nicolaescu Mircea. După 1989, profesorii Bărbulescu Traian

În anul școlar 2007-2008, la Școala cu clasele I-VIII Bobicești
funcționau 2 clase de învățământ primar simultan, cu un total de 31 elevi
(7 elevi cls. a I-a, 6 elevi cls. a II-a, 6 elevi cls. a III-a, 12 elevi clasa a
IV-a) și 4 clase de învățământ gimnazial cu un total de 87 elevi (25 elevi
clasa a V-a, 25 elevi cls. a VI-a, 16 elevi cls. a VII-a, 21 elevi clasa a
VIII-a). Conform Fișei de încadrare a personalului didactic pe anul școlar
2007/2008, la Școala cu clasele I-VIII Bobicești predau următoarele
cadre didactice: prof. Mîinescu Cătălin (director)-titular matematică;
prof. Chitez Aurelia-titular biologie; prof. Delureanu Minodora-Floarea,
titular lb. română; prof. Delureanu Manuela-Mioara, titular lb. franceză;
prof. Văcăruș Fița, titular fizică-chimie; prof. Țapurin-Iordache Marius,
titular religie; prof. Rotaru Zenovia, titular educație fizică; prof. Mîinescu
Corina-Mianda, detașată matematică; prof. Prunaru Monica, suplinitor
lb. engleză; prof. Barbu Ana, suplinitor istorie; prof. Berbeceanu DoruFlorin, suplinitor informatică; prof. Costache Florin, suplinitor ed. fizică;
prof. Marcu Florentin Cătălin, plata cu ora educație muzicală; înv.
Bărbulescu Dragoș, titular; înv. Delureanu Simona-Iuliana, titular.
În anul școlar 2008-2009, Școala cu clasele I-VIII Bobicești
începe să fie modernizată, tâmplăria este schimbată în totalitate, este
schimbat acoperișul, este izolată termic, se instalează o centrală termică,
se construiesc toalete interioare.

248

Avram Cezar(coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt (A-F) Comune,, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57-59.

169

249

Ibidem, p. 57-59.

170

De asemenea, a fost înființat Centrul de Documentare și
Informare (C.D.I.), dotat cu calculator, videoproiector, ecran, mobilier
școlar, etc, profesor documentarist fiind doamna Mateescu Daniela care
își aduce un aport deosebit în desfășurarea activităților școlare.

Foto: Ciucă Simona, director Școala Bobicești-Leotești, 2015

Foto: CDI, Școala Bobicești, 2015
În anul școlar 2014-2015, la Școala Bobicești, învățământul
primar funcționează simultan la clasele a III-a (18 elevi) și a IV-a (14
elevi), cu un efectiv total de 32 de elevi, avându-l ca învățător pe domnul
Rădoi Marius, iar clasele 0, a I-a și a II-a, funcționează la Școala
(Structura) Leotești. Învățământul gimnazial cuprinde un număr de 64
elevi, după cum urmează: clasa a V-a (18 elevi)– diriginte Grămăticu
Cristina(prof. lb. română -lb. engleză), clasa a VI-a (12 elevi)– diriginte
Militaru Raluca (prof. biologie), clasa a VII-a (19 elevi)– diriginte
Delureanu Manuela(prof. lb. română -lb. franceză) și clasa a VIII-a (15
elevi)– diriginte Mîinescu Cătălin (profesor matematică). Consilier
educativ la nivelul Școlilor Bobicești și Leotești este doamna prof.
Militaru Raluca.
În prezent, director al Școlii Bobicești și al Școlii Leotești este
doamna Ciucă Simona-Iuliana.

Școala Leotești
,,În anul 1898 în sat se găseau: primărie, post de jandarmi,
poștă telegraf, școală -înființată în anul 1839; în anul 1840, învățătorul
Gheorghe Nedelcu primea 130 lei de la cele 65 familii din Leotești; în
anul 1887 școala a fost frecventată de 73 elevi.” 250
,,Învățători ai Școlii Leotești, în perioada 1882 - 1949, au fost:
Mirescu (1882-1884), E. Iliescu(1884-1889), M. Florescu și M.
Mihăescu (1889-1890), Gheorghe Ionescu (1890-1895) și C. Popescu
(1890-1891), Diculescu-suplinitor (1891-1892), institutor Eufrosina
Enescu (1898-1899), Ștefan C. Nicolae (1906-1907), Moștenescu
Constantin și Dinculescu(1907-1908), I. R. Popescu (1908-1915),
Năstase, Teodorescu (1918-1919), Ilie Georgescu (1921-1923), Antonie
R. Ion (1923-1948) și Dumitru Celărianu (1922-1929), Stănculescu
Gheorghe (1931-1957), Elena Antonie (1934-1937), E. Preda (19311932), preot și înv. Gheorghe Popescu (1934-1948), Codreanu (19441945), Ștefan Stoenescu (1938-1940), Elena Brînaru (1948-1949). ”251
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Avram Cezar(coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F)Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 64.
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Dragomir Leontina, Lucrare de obținere a gradului didactic I –nepublicată,
cu tema : ,,Învățământul la Școala Leotești în perioada 1900-1948”.
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De asemenea, este menționată și Maria Dosoftei (Mircea
Nicolaescu, Monografia comunei Bobicești -nepublicată, 1973, p. 15).
În vremea aceea, școala avea două încăperi, una servea ca sală de
clasă, cealaltă primărie, având același acoperământ. Ea se afla pe locul
unde se află în prezent Căminul cultural Leotești.
Ca urmare a creșterii populației școlare, vechiul local nu mai
corespundea fiind necesară construcția unei noi școli. Aceasta s-a ridicat
din fondurile statului iar sătenii au ajutat numai cu brațele de muncă.
,,Demersuri pentru a se ridica școala s-au făcut încă din anul
1922 de către învățătorul Ilie Georgescu ce era și director, lucru
confirmat de datele scrise în condica de prezență de aceasta în anul 1922
prin care preciza că: ,,Subsemnatul am fost la Caracal spre a susține
interesele comitetului de aprobare a bugetului, fiind delegat de comitetul
din Leotești.” (Sursa: prof. Dragomir Leontina, Lucrare de obținere a
gradului didactic I cu tema: ,,Învățământul din școala Leotești, comuna
Bobicești, județul Olt în perioada 1900-1948, nepublicată.)
În perioada 1923-1928, s-a construit o școală nouă, lângă cea
veche, cu două săli mari de clasă, un coridor lung în capătul căruia se afla
cancelaria. Timp de 5 ani a durat construcția acestei școli, ea fiind gata la
1 noiembrie 1928, eveniment consemnat de către directorul școlii, înv.
Ion R. Antonie, în condica de prezență a școlii: ,,S-a făcut sfințirea apei și
sfințirea noului local de școală, precum și împărțirea claselor pe
învățători”. Acest local a suferit mari avarii la cutremurele din 10/11
noiembrie 1940 și 4 martie 1977, fiind mai apoi renovat.
În acest local a funcționat școala până la 5 martie 1977, când s-a
dat în folosință noua școală cu etaj. Astăzi, această clădire veche de
aproape 100 de ani, este renovată în totalitate, aici funcționând Grădinița
Leotești.
,,În anul 1928, în Comuna Leotești, școala erea una singură, iar
învățători erau Dumitru Celărianu, Antonie R. Ion, ambii definitivi și
Elena Predescu-provizorie.” 252
Cei mai de seamă învățători care au funcționat în perioada 19211948, la Școala Leotești, au fost:
Ilie Georgescu, învățătorul și directorul în timpul căruia s-a
construit Școala Leotești.

Dumitru Celărianu a funcționat ca învățător între anii 19221929, fiind un bun pedagog, un bun sfătuitor al sătenilor, desfășurând o
muncă culturală bogată.
Antonie R. Ion a fost învățător din anul 1923-1948 și director în
momentul ridicării localului școlii Leotești în anul 1928. Era originar din
Balș și a locuit împreună cu soția sa care era tot învățătoare în incinta
școlii.
Stănculescu Gheorghe a funcționat ca învățător din anul 19311957 când s-a pensionat, originar din comuna Amărăști, stabilindu-se în
satul Mirila, prin construirea unei case proprii, cumpărată mai târziu de
Dumitru Gheorghe și Tabita. Era foarte priceput în muzică, pregătind
coruri pe mai multe voci, cânta la vioară la hora satului, pregătea
programe artistice susținute la Căminul cultural din Leotești. După
pensionare a fost solicitat să predea muzica la școala din comuna
Bobicești în perioada 1957-1959.
Ștefan Stoenescu a fost învățător la Școala Leotești în perioada
1938-1940, apoi subinspector școlar, iar în perioada 1953-1955 a ocupat
funcția de director al Școlii Medii din Balș, actualment Liceul Teoretic
,,Petre Pandrea” Balș.
Antonescu Gheorghe (Gică învățătorul), originar din Balș, a
funcționat mulți ani la Școala Leotești, învățător de care oamenii își
amintesc cu drag.
Preotul Gheorghe Popescu s-a născut în anul 1906 în comuna
Leotești, făcând Seminarul teologic superior ,,Sfântul Grigorie
decapolitul” Craiova. A funcționat în comună ca preot din anul 1927
până la pensionare, cu excepția a 6-7 ani când a fost mutat în Gorj. A
predat religia în școală, a suplinit pe învățători în timpul mobilizărilor de
război și s-a implicat intens în viața comunei și a școlii. Astfel, între
biserică și școală era o strânsă colaborare, în vederea educării moralcreștine a elevilor.
Preotul nu lipsea de la deschiderea cursurilor școlare din fiecare
an, venind să sfințească apa și să oficializeze deschiderea noului an
școlar. În timpul anului, preotul venea la școală conform orarului pentru
a preda religia. Uneori înlocuia și învățătorul la clasă.
La rândul lor, și învățătorii vizitau foarte des biserica, individual
sau în colectiv, însoțind elevii la biserică pentru a participa la slujbele
religioase.
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Ricman N. Ștefan și colab., Monografia Județului Romanați-Contribuțiuni,
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,,În anul 1941 exista o Școală primară cu 3 posturi de învățător,
cantină școlară.”253
,,În perioada 1941-1944 a funcționat o cantină școlară la care
luau dejunul 12 elevi. În lista găsită în documentele școlii se preciza că
la acea dată erau 19 castroane, 20 cauce, 10 linguri metalice, dovedește
funcționalitatea și deci existența cantinei.”(Sursa: Arhiva școlii
Leotești).
,,Pentru bunul mers al cantinei, funcționa un comitet de
conducere care se compunea din: Marin I. Dragomir (primar), Ion R.
Antonie(învățător), Gheorghe Popescu(preot), C. Vasilescu (agent
sanitar), Ștefan Nică (agent agricol).” 254
,,Ca orice instituție din acea perioadă, școala poseda teren
arabil totalizând 2,5 ha de pământ, împărțit în două: unul în satul Mirila
cu o suprafață de 1,7363 ha și unul în satul Leotești cu o suprafață de 0,
1638 ha, teren pe care s-a construit școala de la Leotești în anul 1928.
Pământul arabil era dat în arendă și cultivat u cereale. De plata arenzii
se îngrija Comitetul școlar format din : președinte Florea R. Dumitra,
preot Gheorghe Popescu, membri: Ion R. Ilie, Marin Brânariu, Florea
Dragomir.” (Sursa: prof. Dragomir Leontina, Lucrare de obținere a
gradului didactic I, nepublicată).
Începând cu anul 1960, pe lângă ciclul I (clasele primare I-IV),
elevii au continuat în această școală și ciclul II (clasele V-VII).
Din Darea de seamă privind situația școlară a elevilor de la
Școala generală de 8 ani nr. 2 Leotești, comuna Bobicești, la sfârșitul
anului școlar 1963-1964, făcută de directorul școlii, Ciobanu Dumitru,
reiese următoarea situație:
Clasa

a I-a
a II-a
a III-a
a IV-a
Total

Nr. elevi
înscriși la
început
de an
școlar

Nr.
elevi
plecați

Nr.
elevi
veniți

Elevi
promovați

Elevi
amânați

Elevi
repetenți

Procent de
promovabilitate

24
18
26
15
83

1
2
3

-

22
14
25
13
74

1
1
2

1
1
1
1
4

95,65%
87,50%
96,15%
86,66%
92,50%

Sursa: Arhiva Școlii Leotești, Dosar cu dări de seamă, iunie 1964.
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Avram Cezar (coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din jud.
Olt (A-F). Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 66.
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Arhivele Naționale Slatina, f.n. 1941, Fișa comunei Leotești.
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În perioada 1965-1970, directori ai școlii Leotești au fost:
Ștefănescu Dorel, Stochici Mihai, Ștefănescu Zamfira, Lupu Olimpia.
În anul școlar 1970/1971, învățători erau: Popescu Maria(clasa a
I-a), Vijulie Stela (clasa a II-a), Dragomir Leontina(clasa a III-a),
Păunescu Marin(clasa a IV-a), iar profesori erau: Spoială Corneliu(lb.
română), Delureanu Aneta(lb. franceză), Stochici Mihai (istorie și
educație cetățenească), Ștefănescu Victoria(matematică), Cîrstoiu
Mihăița (fizică-chimie), Ștefănescu Zamfira (biologie), Dragomir Florel
(educație fizică), Bănică Paula(istorie). Director: prof. Bănică Paula.

Foto: Promoția 1970, Școala Leotești. Profesori, de la stânga la
dreapta: Spoială Corneliu, Cîrstoiu Mihăița, Ștefănescu Zamfira
(Fania), Stochici Mihai, Bănică Paula (director), Ștefănescu Victoria,
Chintescu Constantin.
Anul școlar era împărțit în trei trimestre: trimestrul I (15
septembrie- 22 decembrie), trimestrul al II-lea (11 ianuarie- 6 aprilie),
trimestrul al III-lea (20 aprilie- 15 iunie).
La începutul lunii martie 1973, în cadrul ședinței de lucru a
Comitetului Executiv al Sfatului Popular Bobicești, s-a prezentat,
Raportul cu privire la lucrările ce urmau să fie efectuate în anul 1973 în
comuna Bobicești din contribuția bănească și munca locuitorilor
176

comunei: ,,este necesar să se construiască un local de școală cu 8 săli de
clasă în satul Leotești, aceasta ținând cont că, localul existent fiind
vechi, având un grad de uzură de peste 75%, iar spațiul existent nu mai
asigură o desfășurare normală a procesului de învățământ, avându-se în
vedere numărul mare de elevi care frecventează școala.”255
La 21 martie 1973 în cadrul Adunării Deputaților împuterniciți
din comună, s-a stabilit să se toarne fundația la localul de școală cu 8 săli
de clasă, 4 săli la parter și 4 la etaj, conform proiectului. Construcția
localului și acoperirea lui cu tablă urma să se facă până la sfârșitul anului
1975 și să rămână de efectuat ulterior tencuirea în interiorul și la
exteriorul localului.
Din raportul prezentat în ședința Comitetului Executiv din 24
mai 1974, aflăm modul cum s-au derulat lucrările și greutățile
întâmpinate. Contractul de construire a localului școlii Leotești s-a
încheiat cu Asociația intercooperatistă Găneasa, care trebuia să asigure și
materialele de construcție. Lucrările au început în toamna anului 1973,
dar s-a realizat doar turnarea fundației, restul lucrărilor s-au oprit
deoarece constructorul nu a adus materialele necesare de construcție
conform contractului.
Venirea iernii și lipsa materialelor de construcție au dus la
sistarea lucrării până în primăvara anului 1974.
În luna martie 1974, Asociația cu care încheiase contractul s-a
autodizolvat, ajungând astfel la imposibilitatea de a mai continua
construirea școlii. După multe demersuri făcute de directorul școlii de
atunci, învățătorul Roșu Marin, primarul comunei, Chitez Constantin, a
reușit să încheie un nou contract cu Cooperativa Constructorul din
Slatina care a continuat construirea localului de școală până la finalul
anului 1976.
La începutul anului școlar 1976/1977, nu s-a putut da în folosință
noul local, nefiind în totalitate finisat. Directorul școlii de la acea dată,
prof. Bănică Paula, relatează: ,,Nu am semnat recepția lucrării cu
constructorul, deoarece nu erau efectuate în totalitate lucrările, conform
contractului. Nu toate clasele aveau parchetul pus, sobele de teracotă nu
erau construite la toate clasele de la etaj, de aceea am continuat să
învățăm în vechiul local de școală, cel de lângă Căminul cultural, până
la terminarea tuturor lucrărilor la noul local. Însă, cutremurul din 4

martie 1977, ne-a determinat să intrăm în noul local, începând de a doua
zi, din data de 5 martie 1977, deoarece cel vechi a avut de suferit. Cu
ajutorul părinților, școala a fost pusă la punct. Inspectoratul Școlar
Județean Olt a finanțat plata mobilierului(bănci, catedre noi, dulapuri,
truse cu material didactic pentru dotarea cabinetelor.”
Localul nou dispune de 8 săli de clasă, cabinet de fizică-chimie,
cabinet de istorie-geografie, cancelarie și secretariat.

Foto: Școala Leotești, 2015
În anul școlar 1976-1977, învățători erau: Spiridon Dorina,
Chirea Dorina, Roșu Marin, Delureanu Alexandru.
În anul școlar 1978-1979, funcționau la Școala Leotești,
următorii profesori: Călărașu Constanța (fizică-chimie), Cojocaru
Niculina (biologie), Bănică Paula (director), Marin Lucenia
(matematică), Stochici Mihai (istorie), Vijulie Stela (lb. franceză),
Delureanu Aneta (lb. română).
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Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar cu rapoarte, convocări și procese-verbale
pe anul 1973, p. 40.
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În anul școlar 1981-1982, la Școala Leotești predau următorii
profesori: Delureanu Aneta (prof. lb. română), Marin Lucenia (prof.
matematică), Chitez Aura (prof. lb. franceză), Stochici Mihai (prof.
istorie-geografie), Cojocaru Niculina (prof. biologie), Dragomir Florel
(prof. ed. fizică).
În anul școlar 2004-2005, învățători erau: Gherghina Elena
(clasa a I-a), Pîrvu Viorica (cls. a II-a), Francu Steliana (cls. a III-a),
Delureanu Alexandru (cls. a IV-a), iar profesori erau: Spînu Adriana (lb.
română-lb. franceză), Pascu Cornelia (matematică), Nițu Gheorghița (lb.
franceză- lb. română), Drăghici Ana Alina (istorie-geografie), Cojocaru
Niculina (biologie-educație tehnologică), Văcăruș Fița (fizică-chimie),
Marcu Florentin Cătălin (religie), Dragomir Florel (educație fizică).
Director: prof. Dragomir Florel
În anul școlar 2007-2008, la Școala cu clasele I-VIII Leotești
funcționau 3 clase de învățământ primar cu un total de 51 elevi (10 elevi
clasa a I-a, 18 elevi cls. a II-a, 12 elevi cls. a III-a, 11 elevi clasa a IV-a)

și 4 clase de învățământ gimnazial cu un total de 55 elevi (11 elevi clasa
a V-a, 16 elevi clasa a VI-a, 14 elevi cls. a VII-a, 14 elevi cls. a VIII-a).
Conform Fișei de încadrare a personalului didactic în anul școlar
2007-2008 (fișă întocmită de directorul coordonator Mîinescu Cătălin),
la Școala cu clasele I-VIII Leotești funcționau următoarele cadre
didactice: prof. Cojocaru Niculina- titular biologie/ed. tehnologică; prof.
Dragomir Florel- titular educație fizică; prof. Nistorescu Ecaterina
Doina- titular istorie geografie; prof. Nițu Gheorghița- titular lb.
română/lb. franceză; prof. Pascu Cornelia- titular matematică; prof.
Turbureanu Adriana- suplinitor lb. română; înv. Delureanu Alexandrutitular; înv. Francu Steliana- titular; înv. Pîrvu Viorica- titular simultan.
În anul școlar 2008-2009, Școala Leotești cunoaște unele
modificări, prin schimbarea totală a tâmplăriei, acoperișul este izolat
termic, a fost montată centrala termică, au fost construite toalete noi în
interiorul școlii. De asemenea, laboratorul de informatică a fost înzestrat
cu un număr mare de calculatoare folosite de elevi.
În anul școlar 2012-2013, învățători erau: Rădoi Marius (clasa a
I-a), Pîrvu Viorica (clasele a II-a și a IVa simultan), Francu
Steliana(clasa a III-a).
După Revoluție, directorii Școlii Leotești au fost: prof. Dragomir
Florel (educație fizică)- 1990, prof. Delureanu Aneta (lb. română)–2000,
prof. Dragomir Leontina (istorie), prof. Mîinescu Cătălin (matematică)
în perioada 2002-2009, înv. Francu Steliana (2009-2013), prof.
Delureanu Manuela (lb. română), înv. Ciucă Simona- în prezent.
În anul școlar 2014-2015, la Școala Leotești, în cadrul
învățământului primar, funcționează doar clasele 0 (învățător Francu
Steliana), a I-a (învățător Paraschiva Daniela) și a II-a(învățător Pârvu
Viorica), cu elevi proveniți de pe raza întregii comune, aduși cu
microbuzul școlar, iar clasele a III-a și a IV-a funcționează simultan la
Școala Bobicești, unde elevii, de asemenea, sunt duși cu microbuzul,
însoțiți permanent de un cadru didactic.
De asemenea, la Școala Leotești, funcționează ciclul gimnazial
cu un număr total de 50 de elevi, structurați pe clase după cum urmează:
clasa a V-a (14 elevi)-diriginte Rotaru Zinovia (prof. ed. fizică), clasa a
VI-a (12 elevi)-diriginte Nițu Florentina (prof. matematică), clasa a VII-a
(12 elevi)-diriginte Vasile Daniela-Camelia (prof. lb. română-lb.
engleză) și clasa a VIII-a (12 elevi)-diriginte Văcăruș Fița (prof. fizicăchimie).

179

180

Foto: Promoția 1979, Școala Leotești. Profesorii de la stânga la
dreapta: Călărașu Constanța (Tania), Cojocaru Niculina, Bănică Paula
(director), Marin Lucenia, Stochici Mihai, Vijulie Stela, Delureanu
Aneta..

Director al Școlilor Leotești și Bobicești este doamna Ciucă
Simona-Iuliana, iar de Școala Leotești răspunde d-na înv. Francu
Steliana.
Elevii celor două școli, sunt antrenați, pe lângă activitatea
didactică propriu-zisă, și la activități extrașcolare: întreceri sportive,
activități artistice (teatru, dansuri populare, muzică), obținând diverse
premii la diferite concursuri. În anul 2013, în cadrul Concursului
județean de teatru rural ,,Ateliere de teatru”, elevii din comuna Bobicești
au obținut premiul I, cu piesa ,,Încornoratul”, iar în 2014, au obținut tot
locul I, cu piesa ,,Bădăranii”.

Școala cu clasele I-IV Comănești

Școala Mirila
,,În satul Mirila- școală înființată în anul 1839; în anul 1840,
cele 10 familii din satul Mirila plăteau 20 lei contribuție pentru
învățătorul satului.” 256
În Mirila, școala nu a avut local propriu. Ea a funcționat mult
timp în casa boierului Stăncescu Cornel, învățători fiind Costache
Niculina, Marinescu Crina, Voiculescu Vasile.
Local propriu la Mirila s-a construit în anul 1960, prin
contribuția locuitorilor satului. Școala avea o singură sală de clasă mare,
un coridor lung, în capătul căruia se afla cancelaria. Era școală primară
unde se învăța simultan (I-IV). După terminarea școlii primare, elevii
continuau gimnaziul la Școala cu clasele I-VIII Leotești. Mult timp,
Școala Mirila a funcționat cu două posturi de învățători: Anghel Teodor
și Crivăț Ioana (Jeni).
Școala Mirila nu mai există astăzi, ea fiind închisă înainte de
Revoluția din 1989. Clădirea s-a degradat în timp și a fost demolată, iar
terenul a fost restituit fostului proprietar..
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Foto: Școala Comănești(Grădinița Comănești), 2015
Până la construirea localului de școală în 1940 se învăța în case
particulare.
Din procesul verbal de inspecție al Revizorului școlar Ștefan
Ionescu din 10 iunie 1924 rezultă că ,,pentru satul Comănești s-a
cumpărat o casă veche de către comună pentru școală”.
Primul învățător al școlii Comănești a fost Zvilcu Ionbasarabean de origine, apoi a venit domnul învățător Bărbulescu Ion
(Oană), născut în acest sat, și care s-a implicat în construcția localului de
școală.
Învățătorul Bărbulescu Ion (Oană), s-a născut la 1 ianuarie
1905, în satul Comănești, comuna Bobicești, județul Romanați. A
absolvit Școala Normală din Caracal și în anul 1923 a fost repartizat
lângă Moisei, comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș, unde a
stat 7 ani. În anul 1930 s-a transferat în Oltenia, în satul natal Comănești,
comuna Bobicești, unde a profesat ca învățător și director de școală până
la pensionare.
Localul de școală din satul Comănești, a fost construit în anul
1940 de către locuitorii comunei Bobicești și a învățătorului Bărbulescu

Avram Cezar (coord.) și colab., Op. Cit., 2009, p. 68.
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Ion (Oană), care a contribuit cu o sumă de bani. Clădirea a fost construită
de zidarul Tîrnaru. Terenul pe care s-a construit școala a fost dat de către
mărimile Ocolului Silvic din acea vreme, fapt ce justifică vecinătatea
celor două unități: Ocolul silvic și Școala cu clasele I-IV Comănești.
Școala are o construcție aparte, povestește domnul prof.
Manolescu Constantin, fost elev al acestei școli: ,,Localul se compune
din 2 săli de clasă, una mai mare în care existau bănci de lemn masiv, o
scenă mare pentru festivități, ceea ce alte școli nu au, cancelarie bine
ticluită și cu titlu de arhivă. De asemenea există un pridvor cu marchiză
făcut în special de zidarul Tîrnaru prin care ieșea numai domnul
învățător Oană Bărbulescu. În primăvara anului 1940, cu sprijinul
inginerului silvic Marin Marinescu de la Ocolul silvic, și al înv. Ion
Bărbulescu, s-au plantat puieți de brad și multe flori, încât curtea școlii
arăta ca un frumos parc întreținut și ulterior de domnii învățători
Bărbulescu Valerică și Bărbulescu Maria.
Despre învățătorul Ion (Oană) Bărbulescu, fiul acestuia, Traian
Bărbulescu, ne relatează: ,,În anul 1933, tânărul învățător împreună cu
sătenii, au hotărât să construiască o clădire modernă să servească drept
școală. Cu o sumă de bani și-a adus contribuția tatăl meu, Ion
Bărbulescu în anul 1940, pentru construirea noului local, cu două săli de
clasă, scenă pentru serbările școlare, o cancelarie folosită și ca arhivă,
și 3 intrări/ieșiri din care 2 intrări/ieșiri se făceau pe un coridor larg cât
lungimea școlii”.
De asemenea, domnul Traian Bărbulescu ne relatează și despre
originea numelui de familie ,,Bărbulescu” provenită de la ,,primul
locuitor al satului Comănești, Barbu Coman – haiducul, provenit în sat
după înfrângerea de la Drăgășani a pandurilor lui Tudor Vladimirescu.
Acesta, venind dinspre Arcești- Morunești s-a așezat aici dând naștere
satului ,,Coman(ești)”. Pe parcurs descendenții Comanilor au devenit
înstăriți, și profitând de vreme, când cei înstăriți își adăugau la prenume
terminația de ,,escu” și din Barbu a devenit Bărbulescu. Așa a apărut
numele învățătorului Bărbulescu, deși, ceilalți frați și rude au rămas la
numele de Coman.”
Din Ștatul de plată al salariilor cadrelor didactice din luna martie
1963, rezultă că la Școala Comănești erau doi învățători: Bărbulescu Ion
(înv. și director) cu o vechime de 37 de ani la Școala Bobicești și
Comănești, și Bărbulescu Valerică (nepotul de frate al înv. Ion
Bărbulescu) cu 11 ani vechime.

Planul de școlarizare pentru anul școlar 1962-1963 era de 41
elevi. Pe clase, situația se prezenta astfel: 9 elevi (clasa a I-a), 10 elevi
(clasa a II-a), 9 elevi (cls. a III-a), 13 elevi (cls. a IV-a).
Din Darea de seamă prezentată la sfârșitul anului școlar 19631964, de către directorul Școlii Comănești, înv. Ion Bărbulescu, rezultă
că din numărul de 44 elevi, toți au frecventat școala și au promovat,
conform tabelului de mai jos:
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Indicatori
Nr. elevi
înscriși
Nr. elevi
rămași
Nr. elevi
promovați
Nr. elevi
repetenți

Cls.
I

Cls.
II

Cls.
III

Cls.
IV

Total

Procent de
promovabilitate

10

10

12

12

44

100%

10

10

12

12

44

100%

10

10

12

12

44

100%

-

-

-

-

-

-

După ieșirea la pensie a domnului învățător Bărbulescu Ion, a
fost încadrată pe post d-na Bărbulescu Maria, soția învățătorului
Bărbulescu Valerică. Cei doi soți, învățători, au funcționat la Școala
Comănești până la pensionare.
Din Fișa de încadrare a personalului didactic pe anul școlar
1988-1989, întocmită de directorul coordonator Traian Bărbulescu, reiese
că la Școala Comănești funcționau cei doi soți învățători: Bărbulescu
Valerică (titular, gradul I) și Bărbulescu Maria (titular, gradul II).
La Școala cu clasele I-IV Comănești, în anul școlar 2007-2008
funcționau 2 clase de simultan cu un total de 20 elevi (7 elevi cls. a I-a, 2
elevi cls. a II-a, 8 elevi cls. a III-a, 3 elevi clasa a IV-a) și erau două
posturi de învățător, ocupate de înv. Paraschiva Daniela- titular, clasele a
I-a și a IV-a simultan, și înv. Moraru Mihaela Corina- suplinitor, clasele
a II-a și a III-a simultan. Religia era predată la toate clasele prin cumul,
de preotul Mihăescu Alin. Director coordonator al Școlii Bobicești(și al
Școlii Comănești): prof. Mîinescu Cătălin.
În prezent, Școala Comănești s-a desființat, elevii de aici fiind
transportați în fiecare zi cu microbuzul școlar la Școala din centrul

comunei Bobicești, iar în localul fostei Școli Comănești funcționează
Grădinița.
Școala cu clasele I-IV Chintești
Satul Chintești nu a avut de la început un local propriu de școală.
Elevii învățau în case particulare până în anul 1930.
Prin stăruința învățătorului Marin Ionițoiu, s-a construit în anul
1930 un local de școală, cu o singură încăpere ce forma sala de clasă și o
cancelarie.

Foto: Școala Chintești, 2015
Școala a avut un singur post de învățător, deși, cuprindea și
copiii din satul Govora.
Despre desfășurarea învățământului la Școala Chintești, aflăm
din studiul cataloagelor și a matricolelor existente în Arhiva Școlii
Bobicești.
Matricola Nr. 1 din anul școlar 1914-1915, are trecut la nr. 1 pe
elevul Botea D. Nicolae, născut la data de 21 decembrie 1901. Pe clase,
situația se prezenta astfel: 30 elevi (clasa a I-a), 4 elevi (cls. a II-a), 3
elevi (cls. a III-a), 1 elev (cls. a IV-a), 2 elevi (cls. a V-a). Total elevi: 40,
diriginte Ștefan Ionițoiu.
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Tot în Matricola nr. 1 pentru anul școlar 1915-1916, sunt 34
elevi, din care: 22 elevi (clasa a I-a), 21 elevi (cls. a II-a), 7 elevi (cls. a
III-a), 3 elevi (cls. a IV-a), 1 elev (cls. a V-a). Diriginte N. Rădulescu.
În aceeași Matricolă nr.1 sunt trecuți și elevii din anul școlar
1918-1919, după cum urmează: 28 elevi (clasa a I-a), 10 elevi (cls. a IIa), 13 elevi (cls. a III-a), 4 elevi (cls. a IV-a), 1 elev (cls. a V-a), din care
9 elevi nu au frecventat cursurile. Diriginte Marin Ionițoiu.
În anul școlar 1922-1923 sunt înscriși în catalog 58 elevi,
avându-l ca învățător pe Marin Marinescu.
În anul școlar 1928-1929, la clasele I-IV erau înscriși 51 de elevi, iar
la clasa a V-a doar 4 elevi, având ca învățători pe Marin Ionițoiu și
Marin Marinescu.
În Registrul-catalog din anul școlar 1934-1935, apare un total de
56 elevi la clasele I-V, împărțiți după cum urmează: 7 elevi (clasa a I-a),
10 elevi (cls. a II-a), 12 elevi (cls. a III-a), 8 elevi (cls. a IV-a), 19 elevi
(cls. a V-a). Din cei 19 elevi înscriși în clasa a V-a, numai 7 elevi au
frecventat cursurile școlii.
La sfârșitul anului școlar 1947/1948, numărul elevilor înscriși la
Școala primară Chintești, era de 60 elevi, conform tabelului de mai jos
întocmit de directorul de atunci al școlii, înv. Anghel Alexandru:
CLASA
BĂIEȚI
FETE
TOTAL
ÎNVĂȚĂTOR
a I-a
5
3
8
Anghel Elena
a II-a
2
3
5
Anghel Elena
a III-a
6
4
10
Anghel Elena
a IV-a
3
4
7
Anghel Elena
TOTAL
16
14
30
a V-a
4
4
8
a VI-a
12
5
17
a VII-a
2
3
5
TOTAL
18
12
30
TOTAL
34
26
60
GENERAL
Învățătorii Anghel Alexandru și Anghel Elena au fost detașați în
același an școlar, de la Școala Bobicești la Școala Chintești, înv. Anghel
Alexandru ocupând și funcția de director al Școlii Chintești.
Situația școlară a elevilor de la Școala cu clasele I-IV Chintești,
la sfârșitul anului școlar 1963-1964, se prezenta astfel: 26 elevi
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înscriși(12 băieți și 14 fete), toți promovați, având ca învățătoare pe dna Vladu Ana.(Sursa: Arhiva Șc. Chintești, Dări de seamă pe anul școlar
1963-1964).
În anul școlar 1988-1989 exista un singur învățător titular: d-na
Vladu Ana.
Datorită numărului redus de elevi, după anul 1990, Școala din
satul Chintești se desființează, elevii fiind aduși cu microbuzul școlar în
centrul comunei, la Școala Bobicești.
Școala Bechet
,,În satul Bechet, în anul 1898 se găsea o școală(înființată în
anul 1840); candidatul învățător Nicolae Popescu primea 68 lei leafă,
din contribuția a 34 familii.”257
,,În anul 1928- școală primară cu două posturi de învățător.”258
Cele mai vechi documente găsite în arhiva școlii, sunt
cataloagele, matricolele și condicile de prezență.
Localul Școlii rurale mixte din comuna Bechet, județul
Romanați, cu 2 săli de clasă și cancelarie, a fost construit în anul 1922,
prin grija învățătorului Ion Geambașu, ce deținea și funcția de director.

Foto: Școala Bechet, 2015
257

ANO, Fond Subocârmuirea plășii Olteț, județul Romanați, dos. 2307/1840, f.
269.
258
Avram Cezar (coord.) și colab., Op. Cit., 2009, p. 61.
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Cele mai vechi cataloage găsite în arhivă datează din anul 1918,
unde erau înscriși la Școala Bechet un număr de 68 elevi, repartizați în
clasele I -V, având ca învățător- diriginte pe Ilie R. Vasile.
În anul școlar 1921-1922 au fost trecuți în catalog 32 elevi,
repartizați pe clase astfel: 14 elevi în clasa a I-a, 5 elevi în clasa a II-a, 6
elevi în clasa a III-a, 2 elevi în clasa a IV-a, 5 elevi în clasa a V-a. La
clasele a I-a, a II-a și a III-a, învățător și director în același timp era Ion
Geambașu, iar la clasele a IV-a și a V-a învățătoare era d-na Elisabeta V.
Băloiu.
În Matricola nr. VI din anul școlar 1926-1927, sunt trecuți un
număr de 58 elevi, repartizați pe clase astfel: 17 elevi în clasa a I-a, 20
elevi în clasa a II-a, 19 în clasa a III-a, 13 în clasa a IV-a, avându-l ca
învățător și director pe Ion Petrache.
Din Registrul matricol nr. 10 pe anul școlar 1930-1931, reiese un
număr de 94 elevi (din care 48 elevi la clasele I-IV), repartizați după cum
urmează: clasa a I-a = 16 elevi, cls. a II-a =10 elevi, cls. III = 13 elevi,
cls. IV = 9 elevi, cls. a V-a =15 elevi, cls. VI =18 elevi, clasa a VII-a = 3
elevi. Elevii de la clasele V-VII nu au frecventat însă cursurile. În
matricolă sunt trecuți elevii de la clasele V-VII, de la nr. 55 la nr. 90 și se
specifică în dreptul lor faptul că nu au frecventat cursurile școlare.
În anul 1942, într-un proces-verbal, încheiat cu ocazia unei
inspecții la Școala Bobicești, sunt amintiți toți directorii de școli din
comună. La Școala Bechet era director la acea dată învățătorul
Geambașu Marin, iar un alt post de învățător era ocupat de înv.
Geambașu Gheorghița.
Bechetul a avut un timp statut de comună a județului Romanați,
deci avea instituții proprii (școală, primărie, biserică), apoi s-a desființat,
Bechetul devenind sat al comunei Bobicești.
Până în anul 1963, Școala Bechet a funcționat ca Școală
primară, iar din 1964 funcționează ca Școală generală de 7 ani(I - VII),
iar mai târziu se adaugă și clasa a VIII-a gimnazială.
Școala cu clasele I-VIII Bechet a funcționat sub această formă
până la 1 septembrie 1976, când ciclul gimnazial (clasele V-VIII) se
mută la Școala Bobicești. La Bechet a rămas Școala cu clasele I-IV și
grădinița. Director al acestei școli a fost mult timp înv. Ghiță Dumitru.
Din Fișa de încadrare a personalului didactic pe anul școlar
1988-1989, la Școala cu clasele I-IV Bechet din comuna Bobicești
existau două posturi de învățător: înv. Ungureanu Ștefan și înv. Ghiță
Dumitru (detașat ulterior la Școala nr. 5 Balș).
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La Școala cu clasele I-IV Bechet, în anul școlar 2007-2008,
funcționau 2 clase de învățământ primar simultan cu un total de 21 elevi
(7 elevi clasa a I-a, 4 elevi clasa a II-a, 4 elevi cls. a III-a, 6 elevi cls. a
IV-a) și doi învățători: înv. Vladu Ana- titular simultan clasele a II-a și a
IV-a și înv. Paraschiva Bogdan- suplinitor simultan clasele a I-a și a III-a
(conform Fișei de încadrare a personalului didactic întocmită de
directorul coordonator Mîinescu Cătălin).
În prezent, Școala cu clasele I-IV Bechet, deși renovată și
modernizată, nu mai funcționează datorită scăderii numărului de elevi,
care sunt transportați cu microbuzul școlar la Școala Bobicești sau la
Școala Leotești.
Organizații școlare
De-a lungul timpului, învățământul din țara noastră, a suferit
modificări, atât în perioada monarhistă, cât și în cea socialistă. În cadrul
școlilor din comuna Bobicești (ca de altfel în întreaga țară), au funcționat
în trecut două organizații: Străjeria (în perioada interbelică) și
Organizația de pionieri (1948-1989).
Străjeria, în școală, era un mod dirijat de a se organiza
activitatea elevilor, având un rol instructiv-educativ și tehnico-aplicativ.
Străjeria se desfășura săptămânal, de regulă, lunea, prin ridicarea
,,pavilionului național” cu intonarea ,,imnului regal”, și se termina cu un
program de activități, sâmbăta, când se cobora pavilionul național tot cu
intonarea imnului regal. Străjeria s-a menținut până în anul 1944. Această
activitate era condusă de un elev bun la învățătură și cu viziune de lider,
numit ,,comandant de stol”.
Mult timp, la Școala Leotești, comandant de stol a fost elevul
Dinu Ștefan (viitorul viceamiral al Marinei Comerciale din România).
Sursa: prof. Dragomir Leontina, Lucrare pentru obținerea gradului
didactic I cu tema: ,,Învățământul în Școala Leotești, comuna Bobicești,
județul Olt în perioada 1900-1948”, nepublicată.
Organizația de pionieri
,,După Reforma învățământului din toamna anului 1948, la 30
aprilie 1949, s-au creat în țară, primele ,,detașamente de pionieri”. În
cadrul școlilor din comuna Bobicești, începând cu anul 1950 au luat
ființă primele detașamente de pionieri la clasele I-IV.
Prin înființarea școlii generale de 7 ani, în anul 1957, la Școala
Bobicești, -unde veneau elevii din toată comuna-, a luat ființă o ,,Unitate
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de pionieri” cu multe detașamente care cuprindeau și școlile primare. Din
anul 1960, la Școala Leotești, și 1964 la Școala Bechet, odată cu
înființarea ciclului gimnazial, se formează și aici unități de pionieri.
Fiecare organizație era condusă de un ,,comandant de unitate”, ales de
pionieri din rândul celor mai buni elevi la învățătură și disciplină.
Activitatea pionierilor era sub îndrumarea unui cadru didactic la fiecare
școală, iar pe întreaga comună, activitatea pionierească era îndrumată și
controlată de prof. Cojocaru Niculina.”(Sursa: prof. Mircea Nicolaescu,
Monografia comunei Bobicești-nepublicată, 1973)
În prezent (2015), în cadrul școlilor există Consiliul elevilor, o
organizație școlară condusă de un lider (ales de către elevi prin vot
secret, în urma depunerii unei candidaturi) și câțiva membri, care
organizează o serie de activități extrașcolare și extracurriculare, asistați și
sprijiniți de consilierul educativ al școlii (un profesor desemnat de
directorul școlii).
Învățământul preșcolar(grădinițele)
Grădinița Bobicești
În anul 1966, în centrul comunei Bobicești, în casa fostului boier
Bobicescu (în incinta clădirii Vinalcool), a luat ființă prima grădiniță, iar
după aceea a funcționat în localul unde se află astăzi Banca, apoi în
vechiul local al școlii.
Educatoare au fost mult timp doamnele Dică Ileana, Nicolaescu
Margareta, apoi a venit d-na Bojin Rodica. La început, grădinița a
funcționat cu o singură grupă, apoi s-a extins la două grupe.
În anul școlar 2014-2015, Grădinița Bobicești funcționează în
vechiul local al școlii, cu o grupă mixtă de 16 preșcolari, având ca
educatoare pe doamna Băloiu Maria.
Grădinița Mirila
În satul Mirila, în clădirea fostului moșier Cornel Stăncescu, își
desfășura activitatea o grupă de copii de grădiniță, având ca educatoare
pe d-na Costache Margareta. După o anumită perioadă, grădinița de la
Mirila s-a desființat, iar preșcolarii au mers la Leotești unde funcționa din
anul 1968, o grădiniță cu spațiu suficient (în fosta clădire a școlii vechi,
astăzi Dispensarul uman Leotești).
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Grădinița Leotești
La Grădinița din satul Leotești, înființată în anul 1968, au fost
mult timp, două posturi de educatoare, ocupate de doamnele Costache
Margareta și Lisandru Ana (Nuța).
În anul școlar 2007-2008, Grădinița cu Program Normal Leotești
avea două posturi de educatoare, ocupate de Lisandru Ana-titular și Deliu
Victoria-suplinitor.
În prezent, Grădinița din satul Leotești, funcționează lângă
Căminul cultural Leotești (în cel de-al doilea local vechi al școlii), local
ce a fost complet renovat și modernizat, conform noilor cerințe
educaționale. A fost schimbat acoperișul, s-au făcut departajări ale sălilor
de clasă, s-au construit toalete interioare, tencuieli interioare și
exterioare, spațiu de joacă în curtea grădiniței, etc.

Foto: Grădinița Leotești (în localul Școlii vechi), 2015
În anul școlar 2014-2015, datorită scăderii populației preșcolare,
Grădinița Leotești are o singură grupă combinată de 14 preșcolari,
îndrumați de d-na educatoare Cara Alina.

Grădinița Bechet
În satul Bechet, a luat ființă în anul 1968 grădinița cu o singură
grupă, având ca educatoare pe d-na Ghiță Cornelia. După transferul
acesteia la Balș, postul de educatoare a fost ocupat de d-na Mitrache
Mihaela, venită de la Grădinița Chintești.
În anul școlar 2007-2008, , la Grădinița Bechet, postul de
educatoare era ocupat de d-na Mitrache Mihaela-titular, având o grupă
combinată.
Grădinița Comănești
În satul Comănești, în anul 1968, în incinta școlii, a funcționat o
grupă de preșcolari, având o lungă perioadă de timp ca educatoare pe dna Rădoi Niculina, dar și pe Nicolaescu Margareta și Toma Măndița.
În anul școlar 2007-2008, conform fișei de încadrare, postul de
educatoare la Grădinița Comănești era ocupat de d-na Băloi Marceladetașată, având o grupă combinată.
În anul școlar 2014-2015, la Comănești, în localul fostei școli,
funcționează o grupă preșcolară mixtă, cu 14 copii înscriși, având ca
educatoare pe doamna Nițu Rodica.
Structura anului școlar în perioada 1953-2015:
Începând cu anul 1953, structura anului școlar s-a schimbat din
,,trimestre” în ,,pătrare”, apoi s-a revenit la trimestre, iar în prezent
,,semestre”. De exemplu, ,,structura anului școlar 1954-1955 cuprindea 4
pătrare: pătrarul I: 1 septembrie - 6 noiembrie, pătrarul al II-lea: 9
noiembrie - 30 decembrie, pătrarul al III-lea:10 ianuarie - 17 martie,
pătrarul al IV-lea: 25 martie - 25 mai. Vacanța de iarnă s-a desfășurat în
perioada: 31 decembrie - 10 ianuarie, iar vacanța de primăvară: 17 martie
- 25 mai.”259
După anul 1956, s-a revenit la împărțirea anului școlar în 3
trimestre. Anul școlar pentru școlile de cultură generală și licee, era
împărțit în trimestre, astfel: trimestrul I (15 septembrie -31 decembrie),
trimestrul al II-lea (10 ianuarie - 22 martie), trimestrul al III-lea (5
aprilie - 15 iunie). Vacanța de iarnă: 1 ianuarie - 10 ianuarie, vacanța de
primăvară: 23 martie - 4 aprilie și vacanța de vară: 15 iunie - 15
septembrie.
259

Negreanu Ion, Monografia Liceului Teoretic ,,Petre Pandrea”din Balș,
Editura Diacritic, Timișoara, 2013, p. 23.
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Trimestrul I începea cu perioada de ,,muncă patriotică”, mai ales
după înființarea C.A.P, elevii însoțiți de cadrele didactice desfășurând
practica agricolă, care, se prelungea toamna, uneori, până la 1 noiembrie,
când se strângea din câmp toată recolta. Deși se intra târziu la cursuri,
prin stăruința cadrelor didactice se reușea să fie parcursă întreaga
programă școlară, iar elevii să dobândească cunoștințe la fiecare obiect
de studiu.
Din prezentarea structurii anului școlar pe trimestre, și, a
vacanțelor, se observă faptul că, în perioada comunistă, elevii și cadrele
didactice nu aveau voie să meargă la biserică, fiind ținuți la cursuri de
cele mai mari sărbători religioase ale creștinilor: Crăciunul și Sfintele
Paști. În aceste zile, pentru ca elevii să nu meargă la biserică, erau
organizate ,,activități pionierești” și ,,reuniuni tovărășești” în școli.
După Revoluția din decembrie 1989, au avut loc schimbări
importante în învățământul românesc, fiind înlăturate din planul de
învățământ acele discipline de studiu care elogiau societatea socialistă
(Cunoștințe Social Politice-CSP, Economie politică) și înlocuirea
acestora cu altele noi, ca de exemplu Religia, obiect de tradiție în viața
poporului nostru, înlăturată abuziv din programa școlară în epoca
comunistă. Au apărut manualele alternative, s-a trecut la învățarea
limbilor străine: engleza, franceza, spaniola, germana, și a fost scoasă
limba rusă din programa școlară. S-a introdus Informatica ca obiect de
studiu, încât fiecare unitate școlară dispune de laboratoare de informatică
cu un număr mare de calculatoare cu acces la Internet.
De asemenea, în planul de învățământ au apărut și apar noi
discipline opționale și module care au menirea să satisfacă interesul și
curiozitatea științifică a elevilor.
După 1990, structura anului școlar a suferit permanent
modificări, fiind împărțit în două, apoi în trei și din nou în două semestre.
În anul școlar 2014-2015, structura anului școlar a fost
următoarea: semestrul I (18 săptămâni): 15 septembrie 2014 - 30 ianuarie
2015 (cu vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie- 4 ianuarie),
semestrul al II-lea (18 săptămâni): 9 februarie- 19 iunie 2015 (cu vacanța
de primăvară în perioada 13-19 aprilie). Vacanța intersemestrială s-a
desfășurat în perioada 31 ianuarie - 8 februarie 2015.
O noutate pentru învățământul românesc a fost introducerea
începând cu anul școlar 2012-2013, la începutul lunii aprilie, a
săptămânii ,,Școala altfel”/ ,,Să știi mai multe, să fii mai bun.”,
săptămână în care nu se desfășoară cursuri, ci activități cu caracter

extrașcolar: excursii, vizite la muzee, instituții, ateliere de pictură,
origami, muzică, dans, întreceri sportive, etc.

193

194

7.2 Sănătatea
Dispensarul uman Bobicești
Pentru ocrotirea sănătății populației din comuna Bobicești, după
1960, s-a înființat un Dispensar uman, ce a funcționat într-o casă
naționalizată din centrul comunei ce a aparținut proprietarului Radu
Lache (cel care deținea moara de cereale din vecinătatea Dispensarului).
După Revoluția din 1989, casa a fost revendicată, de către
moștenitoarea fostului proprietar, Radu Ecaterina, și, o perioadă,
Dispensarul uman a funcționat cu chirie până în iarna anului 2013, când,
din cauza uzurii clădirii, dispensarul nu a mai primit autorizație de
funcționare și a fost închis.
În vara anului 2014, la inițiativa primarului Chitez Ilie, a fost
cumpărată clădirea de la fostul proprietar, reparată, modernizată și apoi
redată în folosință ca Dispensar uman.
Despre activitatea sanitară din comuna Bobicești, avem date din
documentele de arhivă ale Primăriei, în care există rapoarte prezentate de
cadrele sanitare ale comunei în ședințele Comitetului executiv al Primăriei.
Astfel, din Raportul prezentat de oficiantul sanitar Crăineanu
Ștefan, la 27 iulie 1973 în ședința Comitetului executiv (Dosar 5/1973
din Arhiva Primăriei Bobicești), se specifica: ,,La nivelul Dispensarului
Bobicești funcționează un medic de medicină generală, o moașe și un
agent sanitar”. Din alte informări aflăm că situația asistenței sanitare s-a
îmbunătățit prin repartizarea altor cadre sanitare cu studii medii și
medici, până la sfârșitul anului 1973.
,,Începând cu 18 septembrie 1973 a fost încadrat la Dispensarul
Uman Bobicești, al doilea medic de medicină generală, Sintinică
Cornelia, cu un salariu tarifar de 1065 lei. Pe lângă cei doi medici, erau
asistente pediatre: Dinu Elena și Truță Silvia, cu un salariu tarifar de
1325 lei, un agent sanitar: Dumitrescu Gheorghe, un oficiant sanitar
Crăineanu Ștefan, iar moașe Bărbulescu Ioana (Jana), cu un salariu
tarifar de 1275 lei. Pe lângă aceștia au mai fost angajate tot la 1

septembrie 1973, ca asistentă, Păun D. Ana, și Mântuleasa(căs. Stoica)
Neli, ca soră medicală.”260
Acest lucru se menționează și în Dicționarul istoric al
localităților județului Olt (A-F), Cezar Avram (coord.) și colab. , p. 57, și
anume: ,,În anul 1973, exista la Bobicești, în centrul de comună, o
circumscripție sanitară cu 2 medici, 7 cadre cu pregătire sanitară medie
și elementară.”
,,Până la sfârșitul anulei 1973, au fost repartizate la Dispensarul
comunei Bobicești, de către Ministerul Sănătății doi medici și anume:
Vancu Eugen Constantin, medic de medicină generală cu un salariu
tarifar de 1510 lei și Stanciu Eleonora, medic stomatolog, cu un salariu
tarifar de 1750 lei. Acești doi medici au fost angajați la 1 noiembrie
1973 prin decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular Bobicești,
al cărui președinte era Chitez Constantin și secretar Truică Nicolae.”261
,,În anul 1983, în comuna Bobicești, exista un Dispensar
(deservit de 3 medici și 4 cadre cu pregătire sanitară medie).”262
Printre medicii care au funcționat la Dispensarul Uman Bobicești
enumerăm: Renghi Marin, Constantinescu Sevastița, Popa Marin, Vațian
Mihai, Vațian Elena, Echert Luminița, Popescu I., Mitrică Anca,
Diaconescu Nicolița.
Dintre cadrele sanitare cu studii medii amintim: Dinu Elena,
Truță Silvia, Dumitrescu Gheorghe, Bărbulescu Jana, Crăineanu Ștefan,
Drăgan Mioara, Atanasiu Eleonora, Mitran Eugenia, Leoveanu Eugenia,
Constantin Cornelia, Nicolae Maria Loredana, Tudosie Ileana, Neacșu
Camelia.
Cu majoritatea acestor cadre medicale a lucrat medicul Mitrică
Anca, ce a servit cu multă dăruire profesională, timp de peste 25 de ani,
populația aceste comune, fiind medic de familie și în prezent, cu un
număr de peste 1000 pacienți, având ca asistentă medicală pe Neacșu
Camelia.

Foto: Dispensarul uman Bobicești, 2015
Dispensarul uman Leotești
La inițiativa primarului comunei Bobicești, Chitez Ilie, în anul
2007, clădirea veche în care a funcționat mai întâi Școala și apoi
Grădinița Leotești (uzată și nefuncțională la acea dată), a fost reabilitată,
modernizată și transformată în Dispensar medical cu două cabinete
medicale. În aceste cabinete lucrează doi medici de familie: Diaconescu
Nicolița și Mitrică Anca cu asistentele medicale: Tudosie Ileana și
Neacșu Camelia.
Cei doi medici de familie, cu asistentele lor, asigură asistența
medicală pentru populația întregii comune, prin rotație, la cele două
Dispensare medicale, Bobicești și Leotești.
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Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar /1973 cu Decizii ale Comitetului Executiv,
p. 34.
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Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar/1973 cu Convocări, Rapoarte, Proceseverbale, Compartimentul secretariat(Decizii), p. 184.
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Avram Cezar(coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F) Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57.
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Foto: Dispensarul uman Leotești, 2015
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Capitolul 8
INSTITUȚII PUBLICE ȘI CULTURALE ÎN COMUNA
BOBICEȘTI
8.1 Evoluția instituțiilor
Pe teritoriul actual al comunei Bobicești, în trecut au existat 3
comune distincte: comuna Bobicești, Bechet și Leotești.
Din punct de vedere administrativ, ele au făcut parte din județul
Romanați, plasa Oltețul. Fiecare din aceste comune, a avut instituții
proprii: școală, biserică, primărie, post de jandarmi, etc.
Comuna Bobicești, înființată prin Legea administrativă din 31
martie 1864, cuprindea satele: Bobicești, Comănești, Chintești, Govora,
cu centrul de comună în satul Bobicești.
Instituții:
,,În anul 1887, erau o școală și o biserică(un preot, doi
cântăreți); în anul 1898-școală primară de gradul I (cu un învățător,
frecventată de 50 de elevi), biserică cu hramul ,,Cuvioasa
Paraschiva”(zidită în anul 1848; deservită de un preot și 2 cântăreți); în
anul 1912-primărie, birou percepție fiscală, post de jandarmi, post
telefonic, ocol silvic, școală, biserică; în anul 1973-primărie, 6
școli(frecventată de 567 elevi), 4 grădinițe (cu 180 copii), oficiu poștal,
circumscripție sanitară, două cinematografe cu bandă îngustă, o
bibliotecă publică; în anul 2005-primărie, ocol silvic, oficiu poștal,
dispensar, 6 școli, 4 biserici.”263

Instituții:
,,În anul 1898, în sat se găseau primărie, post de jandarmi,
poștă-telegraf, școală(înființată în 1839); în 1840 -școală, înv. Gheorghe
Nedelcu, biserică cu hramul ,,Sf. Dumitru”; în 1912 primărie, post de
jandarmi, post telefonic, școală, biserică; în 1928-primărie, post de
jandarmi, oficiu poștal, școală primară (3 posturi de învățător), biserică;
în anul 1941-primărie, post de jandarmi, oficiu poștal, școală primară (3
posturi de învățător), cantină școlară, biserică, bibliotecă parohială.”265
Comunele Bechet și Leotești s-au desființat, rămânând doar sate
ale comunei Bobicești- în urma ultimei împărțiri administrativ-teritoriale
a țării în anul 1968-, când comuna Bobicești aparține de județul Olt.
Acest lucru apare menționat în Indicatorul localităților din România din
1974, p. 85, în care se menționează că: ,,în anul 1972, este menționată ca
și comuna Bobicești.”
8.2 Instituții publice
Primăria comunei Bobicești

Comuna Bechet, înființată prin Legea administrativă din 31
martie 1864, se compunea din satele Bechetul de Sus și Bechetul de Jos.
Instituții: ,,În anul 1898, în comună era o biserică; în anul 1912
-primărie, post de jandarmi rurali, post telefonic, școală, biserică cu
hramul ,,Sfânta Treime”; în 1941- școală, biserică.”264
Comuna Leotești, înființată prin Legea administrativă din 31
martie 1864, desființată în anul 1950, cuprindea satele: Mirila, Leotești,
Belgun, iar o perioadă de timp și Teișul (azi cartier al orașului Balș).

Foto: Primăria și Consiliul local Bobicești, 2015
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Avram, Cezar(coord.) și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F).Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57.
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Ibidem, p. 59-60.

197

265

Ibidem, p. 66-67.
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Descrierea și semnificația stemei comunei Bobicești
Descrierea:
Stema comunei Bobiceşti se compune dintr-un scut triunghiular
cu marginile rotunjite. În câmpul albastru, un ciorchine de strugure de
aur, înconjurat de opt frunze de stejar de acelaşi metal, plasate în giron;
cu şeful de argint, ondulat. Scutul este timbrat de o coroană murală de
argint cu un turn crenelat.
Semnificația elementelor însumate:
Ciorchinele de strugure face
referire la viile din localitate, precum şi la
ocupaţia multor locuitori din zonă,
viticultura. Frunzele de stejar amintesc de
fondul forestier predominant şi de numărul
satelor ce intră în alcătuirea comunei.
Şeful ondulat simbolizează râul Olteţ.
Coroana murală cu un turn crenelat
semnifică faptul că localitatea are rangul
de comună.
În cadrul instituțiilor din comuna
Bobicești, un rol important îl are Primăria.
Dacă o luăm în ordinea înființării,
Primăria, ca instituție, în comunele
Bobicești și Bechet, apare în anul 1912, iar
în comuna Leotești, Primăria- ca instituție, o găsim în anul 1898.
La început Primăriile nu aveau localuri proprii, ele funcționând
în localurile de școală.
Primăria Bobicești a funcționat la început în una din încăperile
din incinta localului Școlii vechi (vis-a-vis de biserica Bobicești).
Începând cu anul 1950, Primăria și-a construit local propriu, în
centrul comunei Bobicești, fiind o clădire spațioasă și bine întreținută.
Alături de Primărie se află Căminul Cultural, Școala Bobicești și sediul
Poliției Bobicești, situate toate în centrul civic al comunei.
În Monografia județului Romanați(1928), se menționează că în
comuna Bobicești erau: ,,Constantin Drăgănoiu -primar, Dumitru
Mihai -notar, Dincă M. Șerban -secretar și casier comunal.”266
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Ricman, Ștefan, și colab., Monografia județului Romanați, Institutul de Arte
Grafice ,,Ramuri”/ SA/, Craiova, 1928, p. 372.
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În comuna Bechet, în aceeași lucrare, se menționează: ,,Primar Nicolae Miu, notar -Mihăilescu R. Constantin, secretar -Tutunescu Ioan,
casier comunal -Nicolae Pârvan”, iar pentru comuna Leotești, la pag.
386, se menționează: ,,Marinescu Rafail -primar, notar -Dumitra R.
Florea, secretar -Florescu Ștefan, casier comunal -Lepădatu G.
Dumitru.”
Mulți ani, a fost notar al comunei Leotești, Dumitru R. Florea,
despre care, nepotul său după mamă -Dumitru Constantin- spunea că,
bunicul era notar la Primăria Leotești, iar după desființarea comunei, a
continuat ca notar la Primăria Bobicești, până la pensionare. De fapt, în
sat, mama sa este cunoscută de toți locuitorii cu numele de ,,Lucica lui
Notaru”.
Ca primar al comunei Leotești, mulți ani a fost Dragomir
Dumitru (Șandăr), în timpul căruia s-a construit Școala veche de la
Leotești. Un alt primar al comunei Leotești, înainte de 1948, a fost
Trușcă Gheorghe.
În perioada comunistă este înlocuit termenul de ,,Primărie” cu
cel de ,,Sfat Popular”, iar în loc de ,,primar” era folosit termenul de
,,președinte” al Sfatului Popular. După Revoluția din 1989, se revine la
vechea titulatură de primar și Primărie.
Primarii comunei Bobicești au provenit atât din satele comunei,
cât și din exterior, mai ales din orașul Balș.
În timpul naționalizării (1948-1949), primar al comunei
Bobicești a fost Roșu Dumitru.
În perioada 1950-1959, primar al comunei Bobicești era
Stuparu Constantin din satul Comănești, poreclit ,,Bahonea”, despre
care, profesorul Manolescu Constantin povestește: ,,Bahonea, cum îi
ziceam noi primarului, făcea parte din rândul chiaburilor, om înstărit, cu
mult pământ, priseacă (stupină), cazane sătești, livadă mare de pomi
fructiferi, plantații cu viță de vie nobilă, păduri întinse, fabrică de
cherestea. El era un bun gospodar. În mijlocul plaiurilor de vii, la
Drumul Dealului în Gevleasca de Deal, avea în stăpânire ,,căsoi”,
necesar pentru depozitarea vinului în condiții de maximă siguranță. Avea
în subordine, echipe de lucrători specializați la muncile viticole, tăietori
ai viței de vie, echipe de stropitori și femei care legau corzile de viță de
vie.”
Tot domnul profesor Manolescu C-tin povestește o faptă hazlie
din copilăria sa referitoare la Bahonea, vecinul său: ,,Eu, fiind la vârsta
de vreo 12 ani, prin anul 1960, Bahonea îmbătrânise, trecuse și el de 60
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de ani și începuse să-și păzească averea. În fiecare zi, noi copiii aflasem,
că în timpul nemiazului, își făcea somnul în grădină, într-un trunchi de
copac scobit, punând sub cap un căpătâi. Crezând că doarme, eu cu
fratele meu, ne-am strecurat tiptil să furăm pere. Ne-a lăsat să intrăm și
să scuturăm perele, iar pe când noi, aplecați să le culegem, ne-a prins,
luându-ne șepcile. Foarte îngâmfat, seara, l-a chemat la gard pe tata și
i-a zis: I-a măi Ioane șepcile copiilor, pe care i-am prins la furat de pere.
Vă dați seama ce a urmat după aceea de la tata, care era un om cinstit și
orgolios.”
,,Comitetul Provizoriu din Comuna Bobicești, Plasa Balș, Județul
Romanați, a acordat ajutoare financiare de la stat următoarelor persoane
sărace: Constantin Cojocariu, Trașcă Maria, Gheorghe I.M. Stanciu,
Angela Smătrea, Ilie, M.I. Elena, Dumitra Duduială, Dumitra Ghidănac,
Andrei Nicolaie, Eugenia Ciobanu, Florea Oprea, Ana I. Răsboi, Radu
Nicolaie, Angela D. Osiceanu, Ecaterina Preda, Rada I. Coman. Tabel
încheiat azi 24 sept. 1950, Ref. N. Lepădatu.” 267
,,În anul 1950, Comitetul Provizoriu al Comunei Leotești, Plasa
Balș, Județul Romanați, a întocmit un tabel cu locuitorii din comună ce
trebuiau să primească pensie IOVR (invalizi, orfani, văduve de război),
după cum urmează: Elena Savu (văduvă), Duduială A. Dumitra (văduvă),
Elena Niță (văduvă), Marin Ioana (văduvă), Păuna F. Bălan (văduvă),
Hîrcă Șt. Maria (văduvă), Ștefana Anastasia (văduvă), Dumitra R. Pătru
(văduvă), Gheorghița Stuparu (văduvă), Nicu C. Nicolaie (invalid de
război), Marin Lăpădatu(invalid de război), Tufăriș Ion (invalid de
război), Ștefan Gabor (invalid de război).” 268
În anul 1960, președinte al Sfatului Popular (primar) al comunei
Bobicești a fost Prună Vasile, urmat de Tutunea I. Grigore, ginerele lui
Stuparu Constantin (Bahonea).
Ca obiectiv important, stabilit în timpul primarului Prună Vasile,
și continuat de Tutunea Grigore, a fost electrificarea comunei.
,,În anul 1960, Adunarea Populară a comunei Bobicești a
hotărât ca pentru anii viitori să se aplice prevederile HCM 229/1958
pentru electrificarea comunei, ca urmare a frumoaselor realizări. S-a
votat ca suma de 710.000 lei, să fie suportată de săteni, iar suma de
142.000 lei să fie suportată de stat. Suma respectivă nu a fost suficientă,

și, întreaga lucrare de electrificare a costat 1.084.000 lei, sumă ce a fost
defalcată pe sate și anume: pentru satele Bobicești, Comănești, Chintești,
Govora, s-a stabilit un debit de 441.000 lei, iar pentru satele Mirila,
Leotești, Belgun, suma de 457.000 lei, iar pentru Bechet suma de
186.000 lei.”269
,,Centralizatorul investițiilor comunei Bobicești la 31 decembrie
1967 cuprinde un total de investiții de 1.073.578 lei, defalcat pe
investițiile făcute în următoarele obiective: clădiri, construcții, inventar
gospodăresc, bibliotecă, animale productive, mijloace de transport.”270
Până la sfârșitul anului 1969 s-a terminat electrificarea întregii
comune și s-au stabilit noi obiective pentru anul 1970, printre care
construirea unui nou local de școală în centrul comunei Bobicești.
,,Președinte al Sfatului Popular în 1969 era Tutunea Grigore, iar
Comitetul Executiv era format din următorii tovarăși: Danciu Gheorghe,
Țiclea Constantin (doctor veterinar), Niculescu Ion (profesor biologie),
Benegui Constanța, Smătrea Ion(vânzător la Cooperativa de Consum),
Mogoșanu Ilie (șef de post de miliție), Pătru Marin(șef de brigadă SMT),
Nicolaescu Mircea(director Școala Bobicești).
În urma alegerilor din 2 martie 1969, pentru Consiliul Popular
Bobicești, s-a votat un număr de 45 de deputați. Din cei 45 de deputați,
31 au fost aleși din rândul muncitorilor și țăranilor, 3 intelectuali și 11
cu alte ocupații. Din totalul deputaților, 13 erau femei. După vârstă, se
împărțeau astfel: 11 deputați cu vârsta până la 35 de ani, 25 deputați cu
vârsta între 35-50 de ani și 9 deputați cu vârsta de peste 50 de ani.
Enumerăm cei 45 de deputați: Benegui Constanța, Brînaru Dumitru,
Bădu Constantin, Bălșanu Tatiana, Ciobanu Marin, Costache Ilinca,
Cojocaru Nicolae, Dică D. Ana, Dincă I. Gheorghe, Danciu Gheorghe,
Dumitrescu Viorica, Delureanu I. Emil, Dumitru I. Dumitru, Dumitru
Gh. Dumitru, Dumitru V. Nicolae, Dincă S. Ion, Fota Viorica, Florescu
Ecaterina, Gherghina Mihai, Ionică Vasile, Ioniță Ștefan, Lăpădat
Niculina, Mitrache Alexandru, Moronescu Elena, Mogoșanu Ilie,
Niculescu P. Ion, Nicolaescu Mircea, Niculescu Marin, Nițu Ioana, Pîrvu
Ilie, Pătru Marin, Răsboi Lucreția, Stoica Nicolae, Stoica M. Ilie, Stoica
I. Ilie, Stanciu Vasile, Smătrea Ion, Tucă D. Anica, Tutunea Gheorghe,
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Arhivele Naționale, Arhiva Județului Olt, Fondul Primăria comunei
Bobicești, Dosar 1/1950.
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Ibidem, Dosar 1/1950.

Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar/1969 cu Convocări, Proiecte de hotărâri,
Informări, Situații, p. 84.
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Arhivele Naționale, Arhiva Județului Olt, Fondul Sfatul Popular al Raionului
Balș, Dosar 11/1967.
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Tudosie Dumitru, Tutunea Grigore, Țiclea Constantin, Vintilă Mihai,
Vintilă Smaranda, Zamfir Firică.”271
Tot în cadrul Adunărilor populare, s-a hotărât ca, ,,în anul 1969,
cetățenii să efectueze un număr de 3186 zile de muncă cu brațele și 486
zile muncă cu atelajele, iar 30 de zile efectuate cu mijloacele de
transport auto, pentru lucrări de întreținere a drumurilor județene și
comunale. Tot în acest scop erau angajați doi cantonieri și un picher pe
nume Stăvaru, care avea menirea să controleze dacă cei doi cantonieri
își făceau munca. În zilele de duminică, utilajele de la cele două CAP-uri
erau folosite pentru transportul balastrului pe drumurile laterale. Pentru
efectuarea celor 3186 zile de muncă erau folosiți bărbații în vârstă de
18-45 de ani și femeile între 18-40 de ani.”272
,,În anul 1969, pe raza comunei Bobicești, funcționau trei
Comisii de judecată din care, una la Consiliul popular și două la cele
două CAP-uri Leotești și Bobicești, pentru sancționarea locuitorilor
comunei care se abăteau de la respectarea legii. Din aceste comisii nu
făceau parte conducătorii instituțiilor. Termenul de împăcare a părților
era d 30 de zile. Cei nemulțumiți de măsurile luate de comisie, se
adresau Judecătoriei. La data de 21.01. 1969, Comisia de judecată a
Consiliului Popular era formată din: președinte-Niculescu Ion (prof.),
locțiitor- Dumitru V. Nicolae (tehnician veterinar), secretar-Dumitru
Alexandru, membrii: Stoica Ilie (gestionar Cooperativă), Nicolăescu
Maria (bibliotecar), Șerban Ilie (pădurar). Făcând analiza Comisiei de
judecată la sfârșitul anului 1969, s-a constatat că din cele 61 de plângeri
privind diferite cazuri, au fost rezolvate 24 în perioada de împăcare, 7 au
fost retrase iar 9 cazuri au fost rezolvate în faza de judecare; 5 cazuri au
fost trimise la Judecătorie, deoarece nu intrau în competența Comisiei
comunale de judecată.” 273
În cele două C.A.P-uri, exista câte o Comisie de judecată,
formată din membri cooperatori, care îi judecau pe cooperatorii care
sustrăgeau din avutul C.A.P-urilor, și cărora le aplicau anumite sancțiuni,
în special, tăierea zilelor de muncă desfășurate la C.A.P, iar cazurile
grave erau trimise către Judecătorie.

,,O altă comisie, constituită la nivelul Consiliului Popular a fost
Comisia P.C.I, formată din 75 persoane, repartizate în 6 grupe, pe sate,
după cum urmează: în satul de centru Bobicești- o grupă din 24 membri,
în satul Comănești -6 membri, în Bechetul de Sus- 8 membri, în Bechetul
de Jos- 8 membrii, la Chintești și Govora -6 membrii, în satul Leotești17 membrii. Președinte al acestei comisii era Truică Nicolae(secretar al
Consiliului Popular) –președinte, Niculescu Ion- secretar și 9 membrii:
Pătru Marin, Stoica Nicolae, Păun Florea, Mogoșanu Ilie, Preoteasa
Marin, Dumitrescu Alexandru, Delureanu Emil, Ștefan Alexandru.”274
,,Pentru anul 1970, s-a propus construirea de trotuare la centrul
comunei Bobicești, construirea a 12 podețe, amenajarea unei baze
sportive la Bobicești, construirea a două stații IRTA. Pentru realizarea
acestor obiective s-a investit suma de 209.000 lei.”275
În perioada 1960-1970, Tutunea Grigorie, a fost președinte de
Întovărășire, președinte al GAC (CAP) Bobicești și președinte al Sfatului
Popular (primar).
Din decembrie 1970 - martie 1973, președinte al Sfatului
Popular Bobicești a fost numit Ristea Pătru, care a deținut și funcția de
secretar al Comitetului de partid comunal, a cărei activitate era
preponderent alocată desfășurării activității celor două CAP-uri Leotești
și Bobicești, în îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Printre perceptorii comunei îi amintim pe: Dincă Ștefan,
Vîlceanu Constantin.
În perioada 1973- 1978, funcția de președinte al Sfatului Popular
și secretar al Comitetului de partid a deținut-o Chitez Constantin, care
fusese primar la Balș. Funcția de vicepreședinte a deținut-o Ristea Pătru,
până la data de 29 noiembrie 1973, când s-a transferat la IOB Balș, iar
funcția lui a ocupat-o Pătru Ion.
Obiectivul important realizat în timpul primarului Chitez
Constantin, a fost construirea în satul Leotești a noului local de școală cu
etaj, intrat în folosință la data de 5 martie 1977, în urma cutremurului
care a deteriorat vechea școală, director la acea dată fiind prof. Bănică
Paula.
În perioada 1978-1980, președinte al Consiliului Popular
Bobicești, a fost Zamfira Dumitru, originar din Balș, iar vicepreședinte
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era Pătru Ion. În acest timp a fost construit Atelierul-școală de la Leotești
și stația de la Mirila pentru autobuzele IGO și IRTA.
În perioada 1980-1985, președinte al Consiliului popular
Bobicești a fost Stanciu Teodor, originar din Vârtina-Balș, iar între anii
1985-1987, președinte al Consiliului Popular a fost Croitoru Agripina
(Pina), din Teiș-Balș, iar vicepreședinte era Vladu Dumitru.
Între anii 1987-1989, președinte al Consiliului Popular Bobicești
a fost Luță Tudor.
Odată cu Revoluția din decembrie 1989, s-a încheiat perioada
comunistă și existența partidului unic: Partidul Comunist Român (P.C.R)
și s-a revenit la democrația constituțională, prin înființarea mai multor
partide, care s-au regăsit și la nivelul comunei noastre: P.S.D, P.R.M,
P.N.L, P.U.N.R, P.D, P.D.L, P.P-D.D.
După Revoluția din 1989, se revine la vechea denumire de
,,primar” și ,,Primărie”.
Funcția de primar, imediat după Revoluția din decembrie 1989,
a deținut-o Lepădat Constantin, numit prin dispoziția prefectului de Olt,
iar la scurt timp, este schimbat tot prin dispoziția prefectului și numit
domnul Ștefan Gheorghe.
Primele alegeri democratice au avut loc în anul 1990, în urma
cărora este ales primar al comunei Bobicești, Ștefan Gheorghe.
În anul 1992, este reales în funcția de primar Ștefan Gheorghe,
iar viceprimar a fost ales Ștefan F. Gheorghe.
În urma alegerilor din anul 1996, a fost ales ca primar Trăistaru
Marian de la P.D și următorii consilieri locali: Bărbulescu Dragoș,
Brînaru Constantin, Chitez Ilie, Delureanu Emil, Dincă Marin, Donțu
Marius, Dragomir Florel, Drăgănoiu Ion, Gigiu Marin, Pătru Gheorghe,
Staicu Dorel, Ștefan Gheorghe, Țuțuman Mihai. Dintre acești consilieri,
domnul Chitez Ilie a fost ales viceprimar.
În urma alegerilor din anul 2000, a fost ales primar Vladu
Dumitru de la P.S.D și următorii consilieri locali: Badea Marian,
Bărbulescu Dragoș, Bălșanu Constantin, Chitez Ilie, Delureanu
Minodora, Delureanu Emil, Dragomir Florel, Gherghina Elena, Gigiu
Marin, Medințu Nicolae, Trușcă Teodor, Ștefan Gheorghe, Trăistaru
Marian, Vasile Marin. Dintre consilieri, viceprimar a fost ales domnul
Dragomir Florel în perioada 2000-2002 și Bărbulescu Dragoș (20022004). În această perioadă a fost refăcută puntea de la Chintești peste
Olteț (în 2004), și, a fost construită Troița-Monument de la Bechet (în
2002). Prefect de Olt în această perioadă a fost domnul Diaconescu

Marin (Minel) din Balș, de la P.S.D. (Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești,
Dosar/2000, p. 8).
În anul 2004, în urma alegerilor democratice, a fost ales primar
Chitez Ilie(P.N.L) și următorii consilieri locali: Badea Marian, Badea
Romeo, Bărbulescu Dragoș, Dragomir Florel, Dragomir George,
Delureanu Minodora, Gigiu Marin, Lăpădat Constanța, Medințu
Nicolae, Ștefan Gheorghe, Stoica Teodor, Vladu Dumitru,Vasile Marin,
Radu Constantin. Viceprimar a fost ales Vladu Dumitru.
În 2008, a fost reales ca primar al comunei Bobicești, Chitez Ilie
(P.N.L) și 13 consilieri locali, din care 7 P.N.L, 3 P.S.D, 2 P.D.L, 1
P.R.M: Staicu Marcel (PDL), Stoica Teodor(PDL), Badea Marian
(PSD), Dragomir George (PSD), Delureanu Simona-Iuliana (PSD),
Ionescu Ioan (PNL), Bălșanu Constantin (PNL), Badea Romeo (PNL),
Stanciu Valentin (PNL), Gavrilă Eugen (PNL), Delureanu Emil (PNL),
Gigiu Marin (PNL), Ștefan Gheorghe (PRM). Dintre consilieri a fost ales
viceprimar Ionescu Ioan.(Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești,
Dosar/2008).
La ultimele alegeri din 10 iunie 2012, a fost reales, pentru a
treia oară, ca primar al comunei Bobicești, domnul Chitez Ilie.
Tot atunci au fost aleși următorii consilieri locali: Badea Marian
(PSD), Badea Rome (PNL), Bălșanu Constantin (PNL), Barbu Georgică
(PP-DD), Ciucă Simona-Iuliana (PSD), Dragomir George (PSD),
Ionescu Ioan (PNL), Marin Gheorghe (PNL); Pîrva Ilie (PP-DD), Ristea
Adrian (PNL), Staicu Marcel (PDL), Stoica Teodor (PNL), Ștefan
Gheorghe (PRM).
Viceprimar a fost reales domnul Ionescu Ioan.
Menționăm că din comuna Bobicești, satul Chintești își are
originea domnul Delureanu Virgil, ales, în anul 2012, deputat în
Parlamentul României, din partea Partidului Social Democrat (P.S.D).
După Revoluția din decembrie 1989, unul din obiectivele
importante urmărite de primarii comunei Bobicești a fost aplicarea Legii
18/1992 și a Legii 10/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate
privată. Acest lucru a fost greu de realizat, prin trecerea de la proprietatea
socialistă și desființarea CAP-urilor, la proprietatea individuală. În acest
scop, au fost constituite Comisiile de aplicare a Legii 18/1992. În
comuna Bobicești au fost stabilite 2 comisii, formate din ingineri
agronomi și ingineri de cadastru, dar și funcționari din Primăria
Bobicești. Președintele ambelor comisii era obligatoriu primarul
comunei.
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Din Comisia Leotești a făcut parte Kirca I. de la Cadastrul
Slatina, Pîrjoloiu Gabriel- inginer agronom, Mogoșanu Gabriel -inginer
agronom, Țuțuman Valerica-funcționar Primăria Bobicești.
Comisia de la Bobicești avea ca inginer cadastral pe Angelescu
Florin, inginer agronom- Stegaru Angela, secretar- Bălșanu Stela. Pe
parcurs s-a mai adăugat inginerul agronom Mema Monica, prin plecarea
celor doi ingineri Kirca și Angelescu.
În prezent, inginer-cadastru la Primăria Bobicești (Camera
Agricolă) este domnul Ungureanu Florin.
Aplicarea Legii18/1992, la nivelul comunei Bobicești, s-a aplicat
greu și defectuos, deoarece legea fiind ambiguă, nerespectându-se
vechiile amplasamente și nici Registrele Agricole, făcându-se chiar
modificări de suprafețe în ele, a adus nemulțumiri locuitorilor comunei,
nevoiți să se adreseze instanței.
Cele mai mari realizări la nivelul comunei Bobicești au fost
realizate în timpul primarului Chitez Ilie (2004- 2015), care s-a implicat
în modernizarea satelor, prin realizarea de proiecte și atragerea banilor
europeni (de la Uniunea Europeană).

Chitez Ilie - Primar
Resursele financiare, au fost folosite pentru introducerea apei
potabile, canalizare, asfaltarea și pietruirea unor străzi, introducerea
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gazelor naturale pe artera principală a drumului județean, în satele Mirila
și Leotești, etc.
Aceste lucruri sunt dovedite mai jos, prin investițiile făcute în
realizarea acestor obiective.
INVESTIȚII ÎN PERIOADA 2004- 2015:
Sănătate:
 A fost cumpărată de la fostul proprietar clădirea uzată în care a
funcționat dispensarul uman, a fost reparată și modernizată și
pusă în funcțiune ca dispensar uman;
 A fost înființat un nou Dispensar uman în clădirea unde cu ani în
urmă a funcționat Primăria Leotești, Școala Leotești si Grădinița
Leotești. Clădirea a fost reabilitată și au fost amenajate două
cabinete medicale și o farmacie.
Învățământ:
 Au fost reabilitate și modernizate toate școlile din comună,
Școala de la Leotești și Bobicești, au fost dotate cu centrale
termice, au fost izolate termic, a fost schimbată tocăria și
acoperișul. Au fost dotate cu laboratoare de informatică și CDI.
Au fost construite toalete în interior;
 Grădinița de la Leotești și cea de la Comănești. Au suferit și ele
reabilitări și modernizări, inclusiv construirea de toalete în
interior;
 Școala a fost dotată cu 2 Microbuze noi pentru transportul
copiilor către, și de la scoală;
 A fost construită CREȘA pentru copii, pentru un număr de 16
copii între 0 – 3 ani, în satul Comănești.
Cultura:
 A fost reabilitat Căminul Cultural Bobicești printr-un proiect
european, a fost schimbat acoperișul, tocăria, instalația electrică.
A fost dotat cu instalație de sonorizare, de lumini. A fost montată
centrala termică și aer condiționat. A fost dotat cu mobilier nou ;
 Biblioteca Bobicești a fost și ea reabilitată în totalitate, fiind
dotată cu mobilier nou, cu calculatoare, proiector, și, anual, a fost
mărit numărul de volume;
 La inițiativa primarului comunei a fost înființat ANSAMBLUL
,,OLTENAȘII”, ansamblu care s-a făcut repede cunoscut la
concursurile de specialitate;
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Tot la inițiativa primarului a fost înființat ,,ATELIERUL DE
TEATRU”, unde își desfașoară activitatea copiii talentați pentru
teatru din comuna noastră. În colaborare cu Consiliul Județean
Olt, a fost înființat concursul „ATELIERELE DE TEATRU”,
unde copiii concurează cu alți copii din tot județul, și, nu de
puține ori, câștigă trofeul concursului;
 Începând cu anul 2008 se sărbatorește Ziua copiilor, pe 1 iunie,
pe izlazul din punctul Dolie, unde copiii au parte de multe
surprize, iar seara se încheie cu foc de tabară și foc de artificii;
 Începând din anul 2008 a fost înființat „FESTIVALUL
MĂRGĂRITARULUI”, ce se sărbătorește anual, pe data de 1
mai, odată cu sărbatoarea oamenilor muncii, în Pădurea Sarului.
Sărbătoarea își propune celebrarea Mărgăritarului ce crește
abundent în această zonă, și în același timp, conservarea
tradițiilor populare.
Sport:
 A fost construită o bază sportivă modernă, cu vestiare, băi și
tribune.
 Echipa de fotbal ,,VIITORUL LEOTEȘTI”, care functionează în
satul Leotești, a terminat sezonul 2013 – 2014 pe primul loc, fiind
campioana judeţeană la categoria la care joacă, iar în sezonul 2014
-2015 va termina sezonul pe locul 7;
 A fost înființată competiția ,,CUPA SATELOR” începând cu
anul 2011. În competiție se înscriu doar echipele satelor
componente ale comunei Bobicești. Competiția se desfașoară
anual, în luna mai.
Infrastructura
 A fost modernizat drumul comunal Bobicești – Chintești –
Govora – Comănești, în lungime totală de 6,4 Km, prin asfaltare
cu beton asfaltic, au fost construite podețe la intrarea în curțile
tuturor cetățenilor și au fost betonate cu beton șanturile în
interiorul satelor; pus in funcțiune în anul 2005.
 A fost construită Gospodăria de apă, 2 puțuri la 160 m adâncime,
bazin de înmagazinare apă de 300 mc, stație de clorinare, stație de
pompare și rețea stradală – 25,4 Km lungime. Rețeaua de apă
deservește toate satele comunei și asigură tot necesarul de apă al
comunei. A fost pusă în funcțiune în anul 2008.
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A fost construită rețeaua de canalizare care la această dată
satisface un procent de 80 % din necesarul comunei, la această oră
fiind construite un număr de 3 stații de epurare în satele Leotești,
Bobicești și Chintești; rețeaua are o lungime totală de 19,2 Km, iar
extinderile pe străzile laterale continuă.
 A fost construită și pusă în funcțiune în anul 2012 rețeaua de
distribuție gaze naturale care la această oră deservește satele Mirila
și Leotești, rețeaua este amplasată de-a lungul drumului județean.
La această oră sunt făcute demersurile pentru a extinde rețeaua de
gaze și în satul Belgun, până la extremitatea satului Belgun.
 Rețeaua de iluminat public a fost realizată în anul 2007, iar
modernizarea ei se desfașoară în continuare.
 Au fost asfaltate străzile Cazanelor în satul Bobicești și strada
Primăverii în satul Comănesti în anul 2014 și strada Bisericii în satul
Leotești în anul 2010. Iar acum se pregătesc pentru asfaltare străzile
Eroilor – sat Bobicești, Izlazului – sat Mirila și strada Răsărituluisatul Leotești.
Valoarea investițiilor:
Drumul comunal DC 12, ruta Chintești- Govora- Bechet, realizat
cu fonduri europene în valoare de 3.030.627 lei pe lungime de 11.771
m dat în folosință în anul 2005;
Alimentarea cu apă potabilă, dată în folosință în anul 2008,
realizată cu fonduri de la guvern, dotată cu stație de clorinare a apei,
stație pompare, rețea de distribuție și înmagazinare, în valoare de
2.707.220 lei;
Căminul cultural Bobicești a fost renovat în totalitate în anul
2010 cu fonduri europene și dotat cu instalații de lumini și sunet în
sumă de 1.091.560 lei;
Creșa de îngrijire copii, construită în anul 2010, cu fonduri
europene, în sumă de 1.978.453 lei;
Rețea canalizare construită în anul 2010 cu fonduri europene în
lungime totală de 8535 m, dotată cu cămin de vidanjare, 5 stații de
pompare și 2 stații de epurare(una la Mirila și alta la Bobicești), în
sumă de 5.780.887 lei;
Extinderea rețelei de apă în satul Bechet, realizată cu fonduri
europene, în valoare de 131.000 lei și extinsă în anul 2010, cu încă
860 m;
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Alimentarea cu gaze naturale în satele Mirila și Leotești, numai
în lungul șoselei județene, pe o lungime de 4207 m lineari, în valoare
de 672.000 lei, dată în folosință în anul 2012, cu fonduri proprii;
Reabilitarea Școlilor Leotești și Bobicești în anii 2007 -2008,
prin reparații capitale pentru sporirea gradului de confort, prin dotarea
cu centrale de încălzire cu combustibil solid, grupuri sanitare, fose
septice, valoarea investiției fiind de 530.000 lei;
Dotarea sălii de sport a Școlii Leotești(dată în folosință în anul
1983), cu investiții în valoare de 76.369 lei;
Repararea și modernizarea școlii vechi din satul Leotești și dată
în folosință ca și Grădiniță în anul 2007;
Investiții în Baza sportivă Leotești(dată în folosință la 30 august
2014), în valoare de 296.736 lei.
(Sursa: Primăria Bobicești, Serviciul Contabilitate, 2014)
De asemenea, comuna Bobicești ocupă locul I în topul
localităților din județul Olt unde există parcuri cu panouri fotovoltaice
pentru producerea energiei alternative. Astfel, pe raza comunei există
două parcuri de panouri fotovoltaice montate pe o suprafață de 32 ha, iar
bugetul localității a crescut considerabil, aceste terenuri fiind trecute la
intravilan, la categoria construcții, așa cum prevede legea.
-

Organigrama Primăriei comunei Bobicești din anul 2014 cuprindea
următorul personal: 22 posturi, din care 18 ocupate, după cum
urmează:
1 post primar- Chitez Ilie
1 post viceprimar – Ionescu Ioan
1 post secretar – Bălșanu Stela
1 post contabil – Badea Daniela
1 post casier - Țugui Magdalena
1 post achiziții publice – Turbureanu Adriana
2 posturi asistenți sociali – Bălan Liliana și Păun Alexandru
1 post cadastru Camera agricolă – Ungureanu Florin
1 post bibliotecar și șef SVS (Serviciu Voluntar Situații de Urgență) –
Donțu Marius
1 post administrator – Danciu Gheorghe
1 post șofer – Osiac Mihai
1 post electrician – Drăgănoiu Constantin
1 post responsabil apă – Gogorici Gheorghe
1 post guard – Asprița Victor
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3 posturi paznici – Badea Dumitru, Bogdan Marin, Roșu Marin.
Pe lângă cei trei paznici, mai este angajat un agent de pază – Ion
George (Geolgău).
(Sursa: Primăria Bobicești, Serviciul Secretariat, 2014).
În fiecare an, Primăria Bobicești întocmește dosare de ajutor
social, ajutor încălzire populație, dosare de handicap, dosare alocații
complementare/susținere, indemnizație creștere copii, etc, după cum
urmează:
Ajutor social (beneficiari/dosare):
2002 – 52; 2006 – 60; 2010 – 30; 2013 – 38
Ajutor încălzire populație (beneficiari):
2007 – 839; 2010 – 298; 2013 – 91 dosare
Alocații complementare/susținere:
2004 – 170; 2010 – 44 dosare.
Alocații pentru susținerea familiei:
2011 – 94; 2013 – 45
Alocații nou-născuți:
2006 – 24; 2008 – 15; 2010 – 6
Trusou nou-născuți:
2007 – 11; 2008 – 19; 2009 – 12; 2010 – 7
Sprijin financiar constituire familie:
2007 – 28; 2008 – 10; 2009 – 6; 2010 – 1 dosar.
Indemnizație creștere copii:
2006 – 31; 2008 – 12; 2010 – 5; 2013 – 10
Minori internați în instituții de ocrotire socială:
1998 – 7; 2001 – 8
Copii ce au instituită măsură de protecție:
2010 – 8; 2013 – 7
Persoane majore internate în instituții de ocrotire:
1998 – 1; 2001 – 1; 2004 – 2; 2014 – 2
Persoane majore cu handicap:
1990 – 10; 2000 – 12; 2001 – 13; 2011 – 44; 2013 – 81
Minori cu handicap:
1998 – 6; 2001 – 2; 2013 – 9.
(Sursa: Primăria Bobicești, Serviciul de Asistență Socială, 2014).
Nomenclatorul Stradal al comunei Bobicești
În locul vechilor ulițe de altădată care și-au păstrat numele în
decursul timpului, s-a trecut la stabilirea nomenclatorului stradal
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Bobicești. Numele satelor se regăsesc în numele străzilor de pe arterele
principale, iar ulițele laterale poartă denumiri noi.
Comuna Bobicești este alcătuită din 8 sate și anume:
1) Satul Mirila, compus din următoarele străzi:
Str. Mirila
Str. Sarului
Str. Teiului
Str. Izlazului
Str. Viilor
Str. Speranței.
2) Satul Leotești, cu străzile:
Str. Leotești
Str. Răsăritului
Str. Bisericii
Str. Dealului.
3) Satul Belgun:
Str. Belgun
Str. Armoniei
Str. Livezilor
Str. Salcâmului.
4) Satul Bobicești:
Str. Bobicești
Str. Comercianților
Str. Cazanelor
Str. Dealul Viilor
Str. Eroilor
Str. Progresului
Str. Liliacului
Str. Câmpului
Str. Coastei.
5) Satul Comănești, cu două străzi:
Str. Comănești
Str. Primăverii.
6) Satul Chintești, cu o singură stradă:
str. Chintești.
7) Satul Govora, tot cu o singură stradă:
Str. Govora.
8) Satul Bechet, cu străzile:
Str. Bechet

Str. Ortacilor
Str. Fântânilor
Str. Lacului
Str. Nufărului
Str. Ghițulani
Str. Ghițulani Deal.
Vechile denumiri ale străzilor (ulițele):
Orice sat, este format din mai multe cătune ce au avut ulițe,
fiecare uliță purtând câte un nume care provenea, fie de la numele unei
familii numeroase sau porecla vreunui locuitor, ori de la numele unei
persoane însemnate din acel loc.
În satul Bechet este cunoscută ,,linia (ulița) Ghițulanilor”,
derivat de la neamul Ghiță/Ghițulani. Altele își aveau denumirea de la
porecla vreunui locuitor, strămoș al vreunui neam care a dăinuit aici până
în zilele noastre.
În satul Leotești este cunoscută ,,ulița Calmucilor” (de la
Calmuca- un sat cu mult noroi din fosta URSS), denumire dată de un
locuitor al acelei ulițe, Cojocaru Dumitru (Mitru lui Nicolin), care fusese
prizonier de război, la ruși, și, asemuise ulița lui noroioasă cu acel sat.
În satul Mirila, exista ,,ulița lui Ciuciu”, după numele unui
localnic, devenită mai târziu ,,ulița lui Stamate”, un descendent al lui
Ciuciu, actualmente ulița poartă denumirea de strada Viilor. Această
uliță, fiind în pantă, iarna era asaltată de puzderia de copii veniți să se dea
cu sania, iar vara era străbătută de săteni pentru a merge în deal, la
muncile câmpului.
O altă uliță din Mirila era ,,ulița Stănceștilor”, nume luat de la
boierii Stăncescu ce își aveau conacul pe această uliță. Astăzi aceasă uliță
poartă denumirea de strada Izlazului.
În satul Bobicești, exista în trecut, ,,ulița de Su’ Coastă, la
Pielecan”, în prezent strada Progresului. Tot aici exista ,,ulița Uzmitești”
de la numele Uzmitu, un locuitor al acestei ulițe.
Strada asfaltată care duce din satul Bobicești spre satul Chintești
(unde era brutăria și sediul fostului CAP), se numea în trecut ,,ulița lui
Benegui”.
În satul Comănești exista în trecut ,,ulița lui Dinache”, om bogat
din sat.
În satul Chintești, exista ,,ulița lui Titi Ionițoiu” sau ,,ulița lui
Dudea”, iar în satul Govora era ,,ulița lui Oacă”, nume provenit de la
nea Mărin Oacă, cel mai mare grădinar din sat.
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Deși s-au dat noi denumiri de străzi, locuitorii satelor, folosesc în
paralel, vechile denumiri ale ulițelor.
Jandarmeria Bobicești
Jandarmeria Română se consideră a fi fost întemeiată în
Moldova, la 3 aprilie 1850, printr-un ,,ofis domnesc” al domnitorului
Grigore Alexandru Ghica, pe baza hotărârii Divanului obștesc privind
,,Legiuirea pentru reformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi”. Acest
document a dat un prim statut juridic Jandarmeriei.
Data de 1 septembrie 1893, reprezintă începuturile Jandarmeriei
Rurale în România, zi cu o profundă semnificație pentru Jandarmeria
Română. Statutul Jandarmeriei Rurale se promulgă de către Regele minor
Mihai I, în anul 1929, la 24 martie, prin ,,Legea pentru organizarea
Jandarmeriei Rurale”, trecându-se de la legiuni de jandarmi, la companii
de jandarmi, astfel, existând la județ- comandament de jandarmi, la
plasă- secție de jandarmi, iar la comună- post de jandarmi.
Postul de jandarmi din comună avea următoarele atribuții:
prevenirea infracțiunilor, menținerea și restabilirea ordinii în caz de
tulburări, paza siguranței publice și de stat, culegerea informațiilor
referitoare la ordinea și siguranța statului, și, raportarea lor la organele de
drept, prinderea infractorilor, executarea mandatelor de aducere de
arestare, etc.
,,În județul Romanați, din care au făcut parte comunele Bechet,
Bobicești și Leotești, Jandarmeria a luat ființă la 30 august 1893, pe
baza Înaltului Decret Regal, no. 2919, sub comanda locotenentului
Georgescu Șerban. În aprilie 1895, Jandarmeria județului Romanați
avea un efectiv de 9 sergenți șefi de secții, 28 jandarmi călări și 3
jandarmi pedeștri, aceștia toți fiind împărțiți în 3 plotoane și 6 secții.
În 1903, se înființează în județul Romanați, primul post de
jandarmi.”276
În timpul Răscoalei din 1907, jandarmii au fost folosiți la
înăbușirea răsculaților în întreaga țară. Țăranii răsculați din satele
comunei noastre și din satele vecine, au fost duși de către jandarmi, la
Postul de Jandarmi din Balș.
,,În anul 1912, în comunele Bobicești, Bechet, Leotești, exista
câte un post de jandarmi rurali”.277
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215

,,La 1 aprilie 1913, Compania Jandarmi Romanați, se găsea
împrăștiată pe 10 secții și 115 posturi, în fiecare comună câte un
post.”278
În comuna Leotești, postul de jandarmi nu avea sediu propriu, ci
se afla în casa localnicului Aurel Staicu.
Jandarmeria și-a adus contribuția la salvarea bunurilor și a
locuitorilor din satele noastre în timpul inundațiilor. Astfel, ,,Jandarmii
din județul Romanați au fost trimiși în anul 1912 la salvarea locuitorilor
de inundațiile Oltului și Oltețului. Ei au scăpat locuitorii comunelor:
Piatra, Enoșești, Slătioara de inundațiile Oltului, iar comunele Balș,
Bobicești, Bârza, Braneț, Leotești, Racovița și Morunglav, de inundațiile
Oltețului. Același lucru s-a întâmplat pe 3 iulie 1914, când, venind mare
Oltul și Oltețul, jandarmii, cu mari sacrificii, au salvat viața și avutul
locuitorilor comunei Bobicești și Cioroiu.”279
În anul 1921, se desființează Postul de Jandarmi de la Balș și i-a
ființă Poliția Balș, nume pe care îl schimbă în anul 1948, cu cel de
Miliție. După Revoluția din 1989, se reînființează Jandarmeria Română.
,,În data de 01.09.1990, în baza H.G nr. 0749 din 05.07.1990,
prin Ordinul Ministrului de Interne se înființează Detașamentul 1
Jandarmi Slatina cu zonă de responsabilitate și în localitatea Balș,
ulterior în temeiul Legii nr. 40 din 18.12. 1997, tot prin Ordinul
Ministrului de Interne din 01.09. 1997, se înființează în Garnizoana
Slatina Batalionul 70 Jandarmi Slatina, având în subordine detașamente
de jandarmi, companii de jandarmi și plutoane de jandarmi printre care
și Plutonul de Jandarmi Balș, care are în subordine grupe de jandarmi.
Actualmente, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt,
reorganizat în baza Legii nr. 550/2004, este format din structuri de
misiuni subordonate, detașamente de jandarmi și secții de jandarmi.
În orașul Balș există o Secție de Jandarmi, care are în subordine
comunele din jur, inclusiv comuna Bobicești.”280
În comuna Bobicești s-a născut Genalul de Corp de Armată, Șef
de Stat Major de Brigadă, profesor universitar doctor, Cearapin D.
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Tudor, din anul 2001 îndeplinind funcția de Comandant al Jandarmeriei
Române, în prezent decedat.
De asemenea, o mulțime de tineri din comuna Bobicești sunt
angajați în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I), la
I.J.J. Olt (Balș și Slatina), I.J.J. Dolj, I.J.J. Hunedoara, I.G.J.R. București,
etc.
Poliția Bobicești

Foto: Postul de Poliție Bobicești, 2015
În anul 1948, în locul denumirii de Poliție a fost introdus cel de
Miliție, până la Revoluția din decembrie 1989, când se revine la vechea
denumire de Poliție.
În fiecare comună exista un post de poliție la care lucra un șef de
post și unul sau doi ajutori de poliție, în funcție de mărimea comunei.
La început, posturile de Miliție au funcționat în incinta
Primăriilor, până în anii 1975-1980, când au fost construite localuri
proprii în fiecare comună. Un asemenea local cu un etaj, a fost construit
în centrul comunei Bobicești, lângă Primărie, local în care locuia șeful de
post.
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Printre primii milițieni care au lucrat în comuna Bobicești au fost
Țucureanu Gheorghe și Fota Dumitru (ultimul, și-a construit casă în satul
Mirila).
Din 20 martie 1969, prin Decizia nr. 4048 a Consiliului Popular
Județean Olt, a fost numit șef de post la comuna Bobicești, Mogoșanu
Ion Ilie.
Din Raportul prezentat de acesta în ședința Comitetului executiv al
Sfatului Popular Bobicești, din 19 dec. 1969, reieșea principala activitate a
organului de miliție ,,de a apăra și întări paza bunurilor celor două C.A.P.Leotești și Bobicești, a Cooperativelor de Consum, a morii comunale, a
Pepinierei și a clădirii Vinalcool, care constituiau principalele obiective ale
comunei. În acest sens, la nivelul comunității erau angajați 8 paznici
obștești.” (Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar 5/1969).
În anul 1973, la postul de Miliție Bobicești au fost încadrați 3
lucrători de miliție, iar șeful postului de Miliție era tot plutonierul-major
Mogoșanu Ilie. Din rapoartele prezentate de acesta și existente în Arhiva
Primăriei, ,,în anul 1973, în comuna Bobicești, s-au înregistrat 23 de
infracțiuni, cele mai multe fiind de sustragere de cereale din câmp. În
acel an, au fost aplicate 204 contravenții, în valoare de 17.950
lei.”(Dosar/1973).
În anul 2005, Postul de Poliție Bobicești era încadrat cu 2 agenți
de poliție ce își desfășurau activitatea pe cele 8 sate ale comunei. Șef al
Postului de Poliție era Șerbănoiu Florea.
Dintre șefii de post care au lucrat în comuna Bobicești au fost:
Țucureanu Gheorghe, Fota Dumitru, Petrovici Ion, Mogoșanu Ilie,
Croitoru Constantin, Jianu I., Pîrvu, Petcu T., iar în prezent (2015), șef
de post este Bubatu Cristian.
În prezent, în aceeași clădire a Poliției Bobicești, la etaj, își
desfășoară activitatea Secția de Poliție Rurală Balș, având ca șef de secție
pe domnul comisar Vladu Nelu, care are în subordine posturile comunale
de poliție din zona învecinată orașului Balș. Tot la această secție, lucrează
și domnul comisar Barbu Gheorghe și Bușe Gheorghe-agent de poliție.
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Poșta Bobicești

Foto: Ghișeul Poștal Bobicești, 2015
Până în 1846, nu a existat în Țările Românești, un serviciu
organizat pentru transportul și distribuirea corespondenței.
,,Până la această dată, transmiterea depeșelor se făcea cu
ajutorul ,,ștafetelor”. Acestea se făceau prin surugii călări, ce mergeau
de la o stație la alta în timpul cel mai scurt posibil. Fugeau zbierând și
pleznind din bici ca să fie auziți de drumeți pentru a se feri din calea lor.
Cel care ar fi îndrăznit să nu se dea la o parte, nerespectând legea, era
izbit cu furie de biciul surugiului.”281
La Mirila era o stație a Poștei, cât și la intrarea în Teiș, unde și
astăzi locuitorii numesc locul ,,La Poștă”. Mai târziu, în locul ștafetelor a
fost introdus ,,olacul” (trăsură deschisă pentru transportul persoanelor).
După 1846, Poșta s-a reorganizat, fiind dată în antrepriză, cu
obligațiunea ca pe lângă transportul de călători, să se facă și transportul
corespondenței oficiale și particulare, de două ori pe săptămână, prin
curieri speciali.
Între anii 1870-1873, se desființează antreprizele, iar stațiile
Caracal și Izlaz, se transformă în ,,Oficii poștale”.
,,În anul 1870, se înființează și Oficiul poștal de la Balș. În anul
1892 diriginte al Oficiului poștal de la Balș era Nicolae Rusu, 3 factori

poștali urbani și 14 factori poștali rurali, cu următoarele servicii:
mesagerii, scrisori, recomandate, mandate, telegraf și telefon.
Odată cu darea în folosință a căii ferate București-Slatina-BalșCraiova și a Gării Balș (1875), corespondența se va transporta cu
trenul.”282
,,În anul 1912, exista câte un post telefonic, la Primăria
comunelor distincte Bobicești, Bechet, Leotești. ”283
În anul 1973, a luat ființă la centrul comunei Bobicești, un Oficiu
poștal, având ca diriginte pe Marin Zoia, iar ,,în anul 2005 exista o
unitate PTTR cu 777 abonamente radio, 779 abonament tv, 29
abonamente telefonice”.284
În anul 2012, pentru o scurtă perioadă de timp, diriginte de poștă
a fost Staicu Constanța.
Ulterior, postul de diriginte a fost desființat, în prezent rămânând
doar doi factori poștali: Ristea Adrian și Manolache Ana.
Din anul 2000, în comuna Bobicești s-a înființat o linie de cablu tv.
Dispensarul veterinar
La centrul comunei Bobicești, a funcționat un Dispensar
veterinar în imobilul naționalizat ce a aparținut proprietarului
Glogoveanu. După Revoluție, imobilul a fost revendicat, și astăzi
aparține proprietarului Rădulescu.
Dintre medicii veterinari ce au activat pe teritoriul comunei
Bobicești îi amintim pe: Țiclea Constantin, Frăticiu, Deac Aurel, Badea
Marian, iar ca tehnicieni veterinari au fost: Dumitru V. Nicolae, Breazu
Constanța (Nuța), Toma Nicolae, iar Iordache Angela și Iordache
Marian- însămânțători artificiali.
În prezent, funcționează ca medic veterinar Badea Marian, cu o
vechime de peste 20 de ani în comună, care s-a privatizat, cumpărând
fostele clădiri ce au aparținut CAP-ului Leotești. Ferma Badea S.A,
dispune de un număr de 40 de porci, 300 capre, 28 bovine, 10.000 păsări
de curte, etc.
8.3 Instituții culturale
În comuna Bobicești, funcționează două Cămine culturale: în centrul
comunei Bobicești și în satul Leotești.
282

Ibidem, p. 248-249.
Avram, Cezar, și colab., Op. cit., 2009, p. 57, 60, 62.
284
Ibidem, p. 57.
283

281

Ricman, Ștefan, și colab., Op. cit, 1928, p. 249.

219

220

Căminul cultural Bobicești

Foto: Căminul cultural și Biblioteca Publică Bobicești, 2015
La început, viața culturală a fost animată de tinerii din comună,
absolvenți ai Liceului din Balș, care se adunau într-o încăpere din Școala
mică (cea veche) de la Bobicești, unde pregăteau diferite activități
artistice.
Căminul cultural din centrul comunei Bobicești, a fost construit,
prin contribuția locuitorilor din comună, în anul 1952, având o capacitate
de peste 200 locuri. Printre tinerii din comună care au revigorat
activitatea culturală, în anii 1955-1960, îi amintim pe: Șerban Constantin,
Ovidiu Dumitru, Paul Iordache, frații Chitez, Stanciu Ion, bibliotecarul
de atunci- Bănică Dumitru, saxofonistul Sandu, care adunau cu mic cu
mare întreg satul, la jocuri și cântece populare, de altfel, singurele
activități distractive pentru locuitorii comunei.
În anul 1970, Căminul cultural a fost dotat cu aparate de
proiecție ce asigurau vizionarea filmelor cinematografice, de trei ori pe
săptămână, cu o medie de participare a sătenilor de 80.175 spectatori/an,
majoritatea copii, deoarece nu existau televizoare în comună.
În prezent, Căminul dispune de două săli laterale, din care una
este Bibliotecă, iar cealaltă, birou pentru referentul cultural, și o sală
mare, cu scenă, în care se desfășoară diferite activități culturale (serbări
școlare, simpozioane, jocuri distractive, șah, table, tenis de masă, dansuri
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populare, piese de teatru școlare, discotecă, etc), dar și ședințe publice ale
Consiliului local.
Căminul cultural mai este închiriat și pentru nunți, botezuri,
majorate, etc, chirie care este folosită pentru dotarea și reamenajarea
Căminului. De exemplu, ,,în anul 2005, la venituri proprii, Căminul
cultural Bobicești, a încasat suma de 86.822. lei, din care s-au
achiziționat: un televizor color, o masă de tenis, șah, table.”285
În anul 2007, Căminul cultural Bobicești a fost dotat cu scaune
moderne și sistem de sonorizare.
În anul 2012, Căminul cultural Bobicești, a fost renovat cu
fonduri europene, fiind dotat cu instalații de lumină și sunet, în valoare
de 1.091.560 lei, a fost schimbat acoperișul, tocăria, instalația electrică. A
fost montata centrala termica si aer conditionat.
La inițiativa primarului Chitez Ilie, a fost înființat în cadrul
Căminului Cultural Bobicești, un ansamblu de dansuri populare numit
,,Ansamblul Oltenașii”, format din elevii școlilor din comună, ansamblu
ce s-a făcut repede cunoscut la concursurile de specialitate. Clasa de
dansuri populare Bobicești, a fost înființată în anul 2006 și face parte din
cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina, având ca instructor pe
doamna Dragomir Marilena-Paulina.
În prezent, instructor al ansamblului este Nelu Ene, dansator la
ansamblul ,,Doina Oltului” din anul 1985, absolvent al Școlii populare
de Arte si Meserii, secția coregrafie, iar taraful este dirijat de domnul
LANGĂ DOREL- profesor de muzică. Componența ansamblului este
următoarea: DOBEANU ANDREEA, DUCA LAURA, DUCA
ALEXANDRU, BOTESCU MARIA, MUNTEANU DIANA, CIUCĂ
COSMIN, TÎRCĂ FLORENTINA, CHIRICI ANDREEA, CHIRICI TEO,
BUTAN NATALIA, ROȘU DENISA, ȘTEFAN ANDREEA, ILIE
AURELIA, VASILESCU BIANCA, POPA LOREDANA, GHEORGHE
CAMELIA, CEAUȘU LOREDANA, RĂDUȚ ANA MARIA, BROASCĂ
DENIS, VASILESCU ANDREEA, GHEORGHE IONUŢ, VELEA
DANIEL, TUCĂ ȘTEFAN. Din repertoriul dansurilor populare amintim:
,,Suita muntenească”, ,,Dans de fete”, ,,Suita oltenească”, ,,Suita locală”.
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La inițiativa primarulu Chitez Iliei, a fost înființat ATELIERUL
DE TEATRU, unde își desfășoară activitatea copiii talentați pentru teatru
din comuna noastră. În colaborare cu Consiliul județean Olt, a fost
înființat concursul „ATELIERELE DE TEATRU”, unde copiii comunei
Bobicești concurează cu alți copii din tot județul, și, nu de puține ori,
câștigă trofeul concursului:
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Astfel, Trupa de teatru școlar al comunei Bobicești, a obținut
diferite premii (inclusiv I și II), la
faza județeană, sau la concursurile
dintre școli, cu piesele: ,,D-l Goe” de
I.L Caragiale, apr. 2011, Vulpeni,
locul I, secțiunea ,,Micii artiști pe
scenă”; ,,Prânzul” de Marin Sorescu,
nov. 2011 Izbiceni, secțiunea,
,,Ateliere de teatru”, premiul de
originalitate; ,,Gaițele” de Al.
Kirițescu, apr. 2013, Vulpeni, locul I,
secțiunea ,,Micii artiști pe scenă”;
,,Căsătorie cu de-a sila” de Moliere,
Marele premiu la secțiunea ,,Ateliere
de teatru”, ed. a III-a, Giuvărăști,
nov. 2013; ,,Bădăranii” de Carlo
Goldoni, la secțiunea ,,Ateliere de
teatru”-ed. a IV-a, nov. 2014, Izbiceni. (Sursa: Mateescu Daniela,
profesor documentarist CDI, Școala Bobicești, 2015)
Începând cu anul 2008, se sărbatorește Ziua copiilor, pe 1 iunie,
pe izlazul din zona Dolie, unde copiii au parte de multe surprize, iar seara
se încheie cu foc de tabară și foc de artificii.
In anul 2008, a fost înființat „FESTIVALUL MĂRGĂRITARULUI”, ce se sărbătoreste anual, în data de 1 mai, odată cu
sărbătoarea oamenilor muncii, în Pădurea Sarului. Sărbătoarea își
propune celebrarea mărgăritarului ce crește abundent în această zonă, și,
în același timp, conservarea tradițiilor populare. Acest lucru este reliefat
de binecunoscuta și îndrăgita cântăreață de muzică populară Maria
Ciobanu, în versurile: ,,În Pădurea de la Saru /A-nflorit mărgăritarul”.
La inițativa primarului Chitez Ilie, în parteneriat cu preoții din
comuna Bobicești, și preotul din comuna Morunglav, Brânaru Ionuț,
organizează anual, în perioada sărbătorilor de iarnă, la Căminul Cultural
Bobicești, un concert de colinde. Pentru a duce mai departe tradițiile
populare, fiecare preot pregătește câte un grup de colindători învățându-i
colinde vechi din popor. La final, Moș Crăciun dăruiește fiecărui
participant câte un cadou.
Directorii Căminului Cultural Bobicești au fost: Baldăr Ilie,
înv. Mircea Nicolaescu, Stanciu Ion, înv. Păunescu Marin, prof.
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Niculescu Ion, prof. Păunescu Constanța, Chirea Ion, prof. Nicolăescu
Margareta.
În prezent, activitățile culturale ale comunei, sunt desfășurate de
referentul cultural Danciu Gheorghe.
Dintre directorii de mai sus, un rol important în revigorarea
activității artistice în comuna Bobicești l-a avut Stanciu Ion, născut în
comuna Bobicești, satul Mirila, absolvent al Liceului Teoretic Balș în
1956-prima promoție. A urmat Școala Populară de Artă, secțiunea
,,Regie artistică” - 2 ani, apoi Școala Populară de Artă din Craiova,
secțiunea ,,,Actorie”- 2 ani. În perioada 15 aprilie 1959 - 15 decembrie
1963, a fost director al Căminului Cultural Bobicești, după care s-a
transferat la Casa de Cultură a Raionului Balș, metodist cu probleme
artistice. Întreaga activitate, până la pensionare, a desfășurat-o în
domeniul artistic la Casa de Cultură din Balș, ca metodist și director,
organizând mari spectacole artistice.
În perioada acrtivității ca director al Căminului cultural
Bobicești, a stimulat repertoriul formațiilor artistice, culminând cu
sărbătoarea populară din toamna anului 1961, organizată în satul
Comănești, comuna Bobicești, la Ocolul Silvic, ,,Între brazi”, în
minunatul cadru natural, amenajându-se o mare scenă, pe care au evoluat
formațiile artistice din Bobicești, Balș, Morunglav, Iancu Jianu,
Pârșcoveni, Șopârlița, alături de prestigiosul ansamblu ,,Doina Gorjului”
cu invitata de onoare, marea artistă a neamului românesc, Maria Tănase,
la ,,Sărbătoarea viei și vinului”.
Tot cu această ocazie, poetul popular Marin Dumitrescu
(Cârloganu), renumit viticultor din comuna Bobicești, a recitat, din
creația populară,
poezia ,,Testamentul viei”, poezie pe care o
reproducem mai jos:
,,O, prea scump pământ
Lovit de ploi, bătut de vânt
Destul ai stat înțelenit
Și zilele ți-ai vestejit.
Ca să-mi dai un rod bogat
Cu cazmaua te-am săpat
Și cu vie te-am plantat
Dar și jurământ am lăsat
Ca după moartea mea copiii
Păstra-vor testamentul viei
Pe pergament l-am lăsat scris
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Eu mi-am îndeplinit un vis.
Când ceasul îmi va prevesti moarte
Din casă, spital, sau altă parte
În car, pe braț, cum vor putea
Să mă ducă-n via mea
Să-mi dau sfârșitul în ea.
Îi rog să-mi sape mormântul
Pe rândul care- am sădit nucul
Că obosit, când mă odihneam la umbra lui
Gingașul cânt al cucului
Alene-urcuș-al soarelui
În adierea vântului
Cădeam pe brațul visului.
Aci de-acum fie-ți mormântul
Atunci mi-a spus în vis pământul
Destul m-ai tulburat cu sapa
Cu ploaie fără nori, tu m-ai udat cu apa
Vița te va plânge, va rămâne veșnic vie
Iar luna la capu-ți va lumina făclie.”
Căminul cultural Leotești

Foto: Căminul cultural Leotești, 2015
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Căminul cultural din satul Leotești a fost construit în anul 1951,
fiind aproximativ de mărimea celui din centrul comunei Bobicești. A fost
refăcut de câteva ori, iar reparația capitală s-a făcut în preajma alegerilor
din anul 2000, în timpul primarului Trăistaru Marian.
În trecut, neavând televizoare, sătenii mergeau la Căminul
cultural, unde se prezentau filme, de trei ori pe săptămână.
În anul 1970, cele două Cămine culturale, erau dotate cu aparate
de proiecție, ce asigurau vizionarea filmelor cinematografice.
În anul 2008, a fost racordat la rețeaua de apă, au fost construite
grupuri sanitare și o anexă dotată pentru a fi folosită ca bucătărie la
diferite evenimente.
În prezent, în Căminul cultural Leotești, se desfășoară activități
culturale, serbări școlare, simpozioane, etc. De asemenea, mai este folosit
pentru adunări sătești, alegeri electorale, sau este închiriat pentru nunți,
botezuri, petreceri.
Biblioteca comunală Bobicești
În incinta Căminului cultural Bobicești, funcționează Biblioteca
Comunală Bobicești, formată, în prezent, din două săli și un depozit de
carte.
Primul bibliotecar al comunei, în anul 1955, a fost Șerban Costel,
urmat de Bănică Dumitru în perioada 1956 - sept. 1958, apoi de
Mihăilescu Teodor (1958-1965), Nicolaescu Margareta (1965-1969).
Din anul 1970, funcția de bibliotecar o deține Dică Elena,
Biblioteca comunală Bobicești dispunând de 8.000 de volume și un
număr de 260 cititori.
La 21 august 1974, bibliotecara Dică Elena este înlocuită cu
Păunescu Constanța, iar din 1990, bibliotecara Păunescu Constanța este
înlocuită de Donțu Marius.(Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești)
În anul 2013, în Raportul statistic de utilizare a Bibliotecii
comunale Bobicești, întocmit de bibliotecar Donțu Mariu, se
menționează următoarele: total vizite la bibliotecă (4250), tranzacții de
împrumut -total documente difuzate, împrumutate la domiciliu și
consultate (18.000), total colecții-cărți și periodice tipărite (10.815), nr.
de locuri în sala de lectură (10), documente audiovizuale(36), documente
consultate în bibliotecă (12.300), nr. sesiuni Internet (1102), nr. programe
și evenimente culturale (23), nr. expoziții(10).
,,Biblioteca Comunală Bobicești, este o bibliotecă publică. Ea
reprezintă o instituție culturală, organizată pe principiul teritorial,
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funcționând sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii și a
Inspectoratului de cultură Slatina, județul Olt, iar din punct de vedere
administrativ, a Consiliului local al Primăriei Bobicești.
Biblioteca Comunală Bobicești, funcționează ca instituție
bugetară în condițiile stabilite de lege. În cadrul Bibliotecii se
desfășoară: studiu în sala de lectură, împrumuturi de carte, expoziții,
simpozioane, dezbateri, activități culturale, în colaborare cu elevii de la
școlile din comună și cu Căminul cultural. Conducerea curentă a
Bibliotecii Comunale se asigură de către bibliotecar, fiind unitate cu un
singur post. Activitatea Bibliotecii se desfășoară pe baza unui plan
(anual și trimestrial) aprobat de bibliotecar și de Consiliul local.” 286
,,Biblioteca Comunală Bobicești a participat la programul
,,Carte pentru sufletul României”, spectacol pentru arte, muzică și
poezie, în perioada 2005-2006, program propus de Asociația culturală
,,Ionașcu Art”, organizație nonguvernamentală, nonprofit, finanțată cu
suma de 8.800.000 lei, reprezentând contribuția de la bugetul Primăriei,
în procent de ¼ din costurile de editare și tipografie, pentru Biblioteca
comunală Bobicești. Acest program a avut ca obiective principale:
dotarea bibliotecii cu încă 100 de bucăți carte din diferite domenii ale
culturii, dotarea cu periodice și reviste de circulație națională, dotarea
cu cărți din autorii clasici și cu cărți cuprinse în programa școlară ce
lipsesc din bibliotecă.
Conform proiectului propus se prevedea: înființarea în comuna
Bobicești a unui cenaclu literar-artistic cu caracter cultural-educativ,
promovarea meșteșugurilor tradiționale, promovarea tinerilor în
domeniul artistic, literar, muzical, grafic, pictural, etc.”287
În anul 2009, Biblioteca Comunală Bobicești, a fost prinsă întrun program național de informatizare, numit ,,Biblionet”, susținut de
primarul comunei Bobicești, Chitez Ilie, Biblioteca Județeană ,,Ion
Minulescu” Slatina,- program finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates
și Primăria Bobicești. Acest program național, a făcut posibilă dotarea
bibliotecilor din întreaga țară cu calculatoare, iar bibliotecarii au
beneficiat de cursuri de formare în tehnologia informației și
administrarea bibliotecilor.
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Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar/1996, Raport, p. 288.
Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar/2005 cu Adrese, Procese-verbale,
Dispoziții, Hotărâri, -Referat prezentat de bibliotecar Donțu Marius pe 25. 05.
2005, p. 34.
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Din 1990 și până în prezent (2015), bibliotecar este Donțu
Marius, care deservește un număr de 495 cititori înscriși, punând la
dispoziția acestora un fond de carte de 10.800 volume (cărți, periodice,
casete audio, CD-uri, DVD-uri, etc.)
(Sursa: Donțu Marius- bibliotecar, 2015)
Bâlciul de la Bobicești
Târgurile și bâlciurile, au avut întotdeauna un rol foarte
important în promovarea relațiilor de schimb, ele apărând ca o necesitate
în viața oamenilor de la sate. Târgul cel mai apropiat de comuna
Bobicești, este cel de la Balș, înființat în anul 1864, menținut și în
prezent, în fiecare sâmbătă, unde oamenii vin să vândă sau să cumpere
produse agricole (grâu, porumb, ovăz), animale(porci), diferite obiecte
din lemn (mese, scaune, uși, cherestea).
Duminica, locuitorii comunei noastre, merg la Piața Mare din
orașul Balș, pentru comercializarea produselor animaliere (lapte, brânză,
ouă, păsări), a zarzavaturilor, cartofilor, răsadurilor de legume, a fructelor
proaspete, obținute în propria gospodărie

sărbători religioase: de Florii(ultima duminică înainte de Paște), de Sf.
Gheorghe (23 aprilie), de Sf. Ilie (20 iulie), de Sf. Maria (15 august și 8
septembrie).
În vecinătatea comunei Bobicești, s-a organizat din vechime (dar
și în prezent), bâlciul anual de la Balș, pe 8 septembrie, de Sf. Maria
(Mică). Astfel, locuitorii comunei Bobicești, mergeau în fiecare an, pe
jos sau cu căruța, la ,,Bâlciul de la Balș”, unde cumpărau sau vindeau
diferite produse meșteșugărești tradiționale(linguri de lemn, străchini
făcute de olarii de la Oboga, mături, tuciuri, scăunele și mese cu trei
picioare, velințe din lână), petreceau și sărbătoreau cu întreaga familie, în
special cu copiii, care așteptau cu nerăbdare tot anul, să meargă la bâlci,
fiind încântați de diferitele dulciuri (sugiuc, turtă dulce, halviță, covrigi,
vată pe băț, înghețată, bragă, susan) și jocuri (tiribombe, călușei, roata
norocului, circul, etc), care nu se găseau decât aici. Bâlciul era prilejul de
întâlnire a tuturor neamurilor sau a cunoscuților din alte sate.
Deși și-a pierdut farmecul de altădată, bâlciul de la Balș, atrage
și astăzi mulți locuitori din zona învecinată a orașului Balș, inclusiv din
comuna Bobicești.
În anul 1998, a fost organizat, pentru prima dată la Bobicești,
,,Bâlciul anual”, de ,,Sf. Ilie”, pe stadionul din comună. Organizatorii de
atunci au fost: primarul Trăistaru Marian, viceprimarul Chitez Ilie și
Consiliul local Bobicești.
Pentru prima organizare a bâlciului, în 1998, nu s-au perceput
taxe pentru agenții economici, așa cum reiese din Dosar/1998, p. 148,
existent în Arhiva Primăriei Bobicești: ,,Nu se vor percepe taxe pentru
agenții economici care participă la bâlciul anual, însă, consumul de
curent electric folosit, va fi suportat de fiecare consumator în parte.”
De atunci, în fiecare an, pe 20 iulie (de ,,Sf. Ilie”), are loc la
Bobicești, bâlciul tradițional, cu multă veselie și voie bună.

Față de târguri și piețe care se organizează săptămânal, bâlciurile
se organizează anual.
În organizarea bâlciurilor, s-a ținut seama de anotimp (de obicei,
primăvara și vara, când este cald), dar și de nevoile populației pentru
aprovizionare. De fapt, dintotdeauna, bâlciurile s-au organizat de marile
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,,În anul 1887, în comună erau o școală și o biserică de lemn (un
preot, doi cântăreți).” 288
,,Înainte de a se construi din cărămidă, fenomen care se
generalizează în satul oltean de la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul
sec. al XIX-lea, au existat biserici din lemn. Informațiile referitoare la
acestea sunt extrem de reduse și se găsesc mai cu seamă în catagrafii.”
289

8.4 Lăcașuri de cult în comuna Bobicești
Biserica Parohiei Bobicești

,,În satul Bobicești era o biserică cu hramul Sf. Paraschiva,
ridicată în anul 1818, reconstruită în anul 1908.” 290
Pisanie: ,,Această sfântă biserică cu hramul Sfânta Cuvioasa
Paraschiva s-a ridicat din temelie în anul 1907-1908 în zilele
Preasfințitului episcop Atanasie Mironescu al Râmnicului cu toată
cheltuiala și osteneala preotului Dumitru Bobicescu. Zidirea bisericii a
fost executată de către domnul Grantz Demetza din Slatina, iar pictura a
fost executată de către domnul Gheorghe Baba din Craiova. Lucrarea a
început în anul 1907 și s-a terminat în anul 1908, iar la 14 octombrie
1908 de ziua Cuvioasei Paraschiva, s-a sfințit de către P. S. Episcop
Atanasie Mironescu, Preot paroh fiind Dimitrie Bobicescu.”
Fondatorul bisericii Bobicești a fost preotul Dimitrie Bobicescu
(1837-1915), ale cărui oseminte se află în biserică. La intrarea în curtea
bisericii, pe partea stângă, se află înmormântat fiul său, preotul Gheorghe
Bobicescu (1882-1967), iar în partea dreaptă, se află înmormântat preotul
Moștenescu Constantin și soția sa, înv. Moștenescu Alexandrina.
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Foto: Biserica din satul Bobicești, 2015
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Avram, Cezar(coord.), și colab., Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt(A-F)Comune, Editura Alma, Craiova, 2009, p. 57.
289
Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităților și monumentelor feudale din
Țara Românească, vol. I, Craiova, 1970, p. 77.
290
Idem.
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În Monografia Județului Romanați-Contribuțiuni (Ștefan N.
Ricman și colab., 1928, p. 370), se specifică: ,,Biserica parohială cu
hramul Cuvioasa Paraschiva, construită din zid în 1908, în comuna
Bobicești, reparată în 1940, în stare foarte bună. Casă parohială nu este.
Are 8 ha. Pământ și 2 cimitire împrejmuite cu gard de ulucă, unul la
Bobicești, al doilea în Chintești, având și o capelă ruinată. Cor bisericesc
mixt pe 4 voci. Biblioteca parohială cu puține cărți.Cămin cultural
înființat 1938, preotul e președinte. Starea religios-morală bună. Sectanți
nu sunt. Intelectuali ridicați din parohie: 2 preoți, 6 învățători, 1 inginer, 2
doctori, 1 magistrat, 1 ofițer –fii de săteni. S-au donat de enoriași 100.000
lei pentru restaurarea bisericii, un monument al eroilor și împrejmuirea
cimitirului. Cantina școlară alimentează cu ceaiu elevii săraci.”
În anul 1940, cu ajutorul și obolul tuturor enoriașilor, s-a
restaurat și spălat pictura, de către preotul pictor Constantin Barneanu din
Craiova, ajutat fiind de pictorul Gheorghe Tudor.
Resfințirea s-a făcut în ziua de 20 octombrie 1940, dar în a treia
duminică de la sfințire, un grozav cutremur din noaptea de 9/10
noiembrie a adus mari avarii bisericii. Prin stăruința preotului paroh
Constantin Moștenescu și cu ajutorul enoriașilor parohiei Bobicești, după
o muncă ce a durat 4 ani, s-a putut renova complet, și, astfel, în ziua de
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24 noiembrie 1944, s-a sfințit din nou, în prezența tuturor autorităților
locale și județene, precum și a enoriașilor din comună.
Anul 1977 este din nou un an greu pentru biserica parohială.
Marele cutremur din 4 martie 1977 ce a zguduit destul de serios țara
noastră, a dus la avarierea gravă, în cea mai mare parte, a construcției
bisericii. Au fost întreprinse ample lucrări de rezidire, subzidire a clădirii
bisericii, prin străduința preotului paroh Gheorghe Delureanu și a
enoriașilor parohiei Bobicești.
Aceste lucrări au fost executate de meșteri germani, conduși de
domnul Iosif Nutz. De asemenea, în cadrul acestor lucrări, s-au făcut și
lucrările de repictare, acestea fiind executate de preotul pictor Ioan
Ilioniu. Comitetul care a participat la restaurarea bisericii Bobicești:
cantor Dumitru Ilie, epitrop Drăgănoiu Ion, membrii Stoica Gheorghe,
Ionescu Dumitru, Cioran Dumitru, Drăgănoiu Ștefan, Dincă Gheorghe,
Mateescu Petre, Badea Ilie, Văduva Ilie, Rădulescu Nicolae, Preot paroh
Delureanu P. Gheorghe (1 IX 1979).
Resființirea bisericii a avut loc la data de 9 noiembrie 1979, și, a
fost oficiată de către P.S. Episcop Gherasim Cristea.
În urma cutremurului din 1987, biserica a suferit din nou, mai
ales la partea interioară, pictura fiind avariată în mai multe locuri. Prin
stăruința aceluiași preot paroh, Gheorghe Delureanu, și, cu ajutorul dat
de Facultatea de Teologie din București, o grupă de viitori pictori
bisericești, conduși de pictorul George Păunescu din Bobicești, au
petrecut vara anului 1998 pe schelele din interiorul bisericii, reparând, în
cea mai mare parte, avariile produse la interior, în urma cutremurului din
1987.
Tot în anul 1998, s-a renunțat la tencuiala exterioară, refăcânduse în întregime, tot prin stăruința preotului paroh Gh. Delureanu.
În iulie 2002, pictura a suferit din nou o spălare și repictare, prin
unele locuri, atât în interior cât și în exterior, prin stăruința preotului
paroh Augustin Delureanu, ajutat fiind de enoriașii parohiei Bobicești,
pictor fiind domnul Cârstea Cornel. Comitetul care a participat la
restaurarea picturii bisericii Bobicești: cântăreț Botescu Ștefan, membrii
Consiliului parohial: Pătru Ilie, Florea Dumitru, Radu Gheorghe, Osiac
Constantin, Craiț Ion, Epitrop: Stoica Ion.
Resfințirea bisericii s-a făcut la data de 10 noiembrie 2002, de
către P.S. Gherasim, în prezența tuturor oficialităților județene și locale și
a enoriașilor parohiei.
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În anii 2003-2004 s-au făcut lucrări de reparații la gardul
împrejmuitor de către enoriași și Preotul paroh Augustin Delureanu, ce
slujește și în prezent parohia bisericii Bobicești.
Biserica de la Bobicești, a fost declarată de curând, ,,monument
istoric”.
În fața bisericii, s-a ridicat un Monument dedicat eroilor din
Bobicești, căzuți în Războiul pentru întregirea patriei (Primul Război
Mondial: 1916-1918), în luptele de la Tg. Jiu-Cerna, Mărăști, Mărășești,
Oituz. Numele acestor eroi sunt inscripționate pe fațadele monumentului,
și sunt pomenite de către preot în biserică, în fiecare an de Înălțare, de
,,Ziua Eroilor”.(vezi Tabelul cu Eroii din Bobicești la Capitolul 2).

În anul 1987, Preotul paroh Delureanu Gheorghe a reușit să
realizeze aici următoarele lucrări: construirea unei capele cu clopotniță
din cărămidă, lărgirea și împrejmuirea cimitirului cu gard din plăci
prefabricate de beton.
Biserica din satul Leotești

Foto: Biserica Leotești, 2015

Foto: Biserica Bobicești și Monumentul eroilor, 2015
În satul Comănești nu există biserică și locuitorii satului sunt
nevoiți să meargă la biserica din satul Bobicești. Aici există însă un
cimitir, despre care preotul Gheorghe Delureanu își amintește cum ,,Moș
Ilie, țăran autentic, din satul Comănești, îmbrăcat în haine de dimie și cu
opinci, s-a luptat mult timp pentru ca la Comănești, sătenii să aibă un
cimitir al lor și un clopot, care, prin bătaia lui să anunțe sătenii de
anumite evenimente. Fiind preot la biserica Bobicești, mergeam la
Comănești unde slujba de înmormântare o făceam sub acel clopot, pe
care sătenii au reușit să-l obțină, ca de altfel, și locul pentru cimitir.”
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Această biserică este așezată în satul Leotești, comuna Bobicești,
în mijlocul parohiei care acoperă trei sate: Mirila, Leotești și Belgun.
Date despre vechimea acestei biserici avem de la începutul sec.
al XIX-lea.
,,Comuna Leotești are două biserici: ,,Sf. Dimitrie”(1862) în
Leotești și ,,Cuvioasa Paraschiva”(1882) Teișul, deservite de doi preoți
și 4 cântăreți.” 291
În acele vremuri, satul Teiș aparținea comunei Leotești, astăzi
este cartier al orașului Balș.
În Monografia județului Romanați (Șt. Ricman) din anul 1928, se
precizează: ,,Leotești are o singură biserică cu hramul ,,Sf. Dumitru”
291

Lahovari, George, Ioan, Marele Dicționar Geografic al României, vol. IV,
București, 1901, p. 155.
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construită în anul 1852 din lemn, zidită din cărămidă la 1863, și refăcută
complet din temelie la 1900 de enoriașii comunei. E slujită de preotul
Grigorie Gâlcescu.” 292
Pisanie: ,,Această Biserică cu Hramu Sf. Dumitru, construită în
anul 1900, prin stăruința pr. C. Papugescu, Stancu Niță, Barbu Dinu, N.
Nuțulescu și alții, s-a sfințit la 1900 de P.S. Episcop Atanasie Mironescu,
12 noiembrie. Iar la 1929 s-a renovat complet de către domnul Ion
Stănciulescu și soția sa Maria, în memoria decedatului lor fiu Matei, în
zilele P.S. Episcop Vartolomeu.”
Biserica Parohiei Leotești, cu hramul ,,Sf. Dumitru”, a fost
construită în anul 1900, din cărămidă, prevăzută cu două turle mari și
două turle mici, acoperită cu tablă zincată și are formă de cruce.
Clopotnița este în turla Bisericii. Pictura interioară a fost realizată prima
dată în ulei de către pictorul I. Constantinescu din Craiova.
Pe frontispiciul Bisericii se află două inscripții:
- prima, scrisă pe piatră, cu litere chirilice de mână, ce nu poate fi
descifrată;
- a doua, scrisă pe marmură, cu litere latine, ce reprezintă pisania
lăcașului.
Așa cum reiese din pisanie, Biserica Parohiei Leotești, s-a sfințit
la 12 noiembrie 1900 de către P.S. Episcop Atanasie Mironescu, și
renovată complet de familia Ion și Maria Stănciulescu.
Ca preoți slujitori în această Biserică, îi menționăm pe: Pr. C.
Papugescu; Pr. Grigorie Gâlcescu; Pr. Nicodim Roșca; Pr. Gheorghe
Popescu; Pr. Dumitru Șerban; Pr. Constantin Cosmin Șerban - în
prezent.
De-a lungul timpului, la biserica din satul Leotești, s-au efectuat
o serie de lucrări.
După cutremurul din 4 martie 1977, s-a schimbat tabla de pe
acoperiș, iar în interior s-au făcut reparații și s-a retușat pictura, în timpul
preotului Gheorghe Popescu.
În anul 1999, în timpul Pr. Dumitru Șerban, s-au efectuat lucrări
la exteriorul Bisericii.
În anul 2010, s-a schimbat tabla și scândura de pe turle, s-au
înlocuit ferestrele existente cu ferestre termopan- imitație stejar.
În anul 2011, în timpul preotului Constantin Cosmin Șerban, cu
ajutorul enoriașilor din parohie (în special a enoriașului Diaconu Victor
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din satul Mirila), s-a refăcut pictura interioară de către pictorii Bengescu
Alexandru Hary, Popa Eugen și Preda Luminița, și tot atunci, s-a
prelungit streașina acoperișului cu 50 cm.
În anul 2013, s-au realizat lucrări la exteriorul bisericii, s-a
construit o ,,Troiță”, din lemn, în spatele bisericii, la șosea, și tot atunci, a
avut loc resfințirea Bisericii. În anul 2014, a fost construit gardul din fierbeton la intrarea în biserică.
Cimitirul parohial se află aproape de biserică, la marginea de
vest a satului Leotești, și este împrejmuit cu gard din plăci de beton.
În prezent, preotul Bisericii Leotești este Constantin Cosmin
Șerban, îndrăgit de enoriașii săi care participă în număr mare la slujbele
religioase.
Biserica din satul Bechet

Foto: Biserica Bechet, 2015
Pisanie: ,,Această sfântă și dumnezeiască biserică cu hramul
,,Sfânta Treime” din parohia Bobicești, satul Bechet, comuna Bobicești,
județul Olt, a fost construită din lemn de domnul Șerban Musceleanu la
anul 1805 și s-a reconstruit din temelie de preotul Preda cu toată obștea
comunei în 1857, din cărămidă, în formă de corabie, cu o singură turlă
din lemn, lungă de 18 m și lată de 6 m. Din cauza cutremurului din 9
noiembrie 1940 a suferit avarii mari încât nici nu s-a mai putut sluji.
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Cu binecuvântarea Pre Sfințitului Gherasim, Episcop al Eparhiei
Râmnicului și Argeșului, între anii 1984-1985, biserica a fost
consolidată din nou, iar în anul 1987 a fost împodobită cu pictură nouă,
în tehnica fresco, lucrările fiind executate la stăruința preotului paroh
Gheorghe Delureanu din contribuția credincioșilor satului Bechet.”
,,Biserica parohială cu hramul ,,Sf. Treime”, construită din zid
în 1857, în Bechetul de Jos, reparată în 1923, în stare mediocră,
evaluată la 500.000 lei, neasigurată. Casă parohială nu este. Are 8 ha
pământ de la 1864. Cimitirul între cătune, la 1 km de biserică, bine
îngrijit. Cor bisericesc în formație. Bibliotecă parohială cu 160 volume
și 150 cetitori. Cămin cultural înființat în 1938, afiliat F.R., preotul e
președinte. Starea religios-morală bună. Sectanți nu sunt. Intelectuali
ridicați din parohie: 1 inginer silvic și 1 învățător - fii de săteni săraci.
Enoriașii contribue cu obolul lor de câte ori se apeleză la ei pentru
nevoile cultului. S-a înființat în 1939 cantină școlară, care dă masa
elevilor săraci. Paroh, Pr. Ioan Ghica, născut 1910, în Matița, Prahova,
hirotonit 1936, seminar gr. II, transferat 1940. Cântăreți: Haralambie
Florescu, născut 1897, asimilat, numit în 1926; Ion Petru, născut 1898,
asimilat, numit 1926.” 293
Biserica a suferit avarii, atât la cutremurul din 1940, cât și la
cutremurul din 4 martie 1977. Ea a fost consolidată în totalitate, între anii
1984-1985, de preotul paroh al acestei biserici, Pr. Delureanu Gheorghe.
Dintre preoții acestei biserici îi amintim pe: Pr. Ioan Ghica, Pr.
Preda, Pr. Constantinescu, Pr. Moștenescu Constantin , Pr. Popescu
Gheorghe, Pr. Delureanu Gheorghe.
După plecarea preotului Constantinescu, biserica Bechet, s-a
desființat ca parohie și a devenit filie(filială) a parohiei Bobicești, sub
conducerea preotului paroh Moștenescu Constantin, până în anul 1977 când
acesta se pensionează. Între anii 1977-1978, în locul preotului Moștenescu
Constantin, a suplinit la biserica Bobicești și la toate filiile (Chintești,
Bechet), preotul paroh Popescu Gheorghe de la biserica Leotești.
Începând cu 1 octombrie 1978, a fost numit preot paroh la
biserica din Bobicești, Delureanu Gheorghe. Din acest an, parohia
Bobicești (cu toate filiile ei) începe să înflorească, deoarece, tânărul preot
își folosește toată energia și puterea de muncă pentru revigorarea
activității religioase, renovând toate bisericile din comună.
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Biserica din Bechet era deteriorată complet, deoarece timp de 60
de ani nu mai fusese reparată. Între anii 1985-1987, la biserica ,,Sf.
Treime” din Bechet, s-au executat următoarele lucrări și reparații:
reconstrucția din temelie a bisericii, pictură nouă cu tehnica ,,fresco”,
construirea clopotniței și a magaziei, împrejmuirea curții bisericii și a
cimitirului cu gard din plăci prefabricate de beton, înzestrarea bisericii cu
mobilier din lemn sculptat, odăjdii, sfinte vase, sfeșnice, policandru,
clopot mare, etc.
Din anul 2000 și până în prezent (2015), preotul paroh al acestei
biserici este Pr. Matei Dorel, care prin credința și dăruirea sa, atrage la
sfintele slujbe cât mai mulți enoriași din sat. Biserica deține multe cărți
bisericești vechi, unele de la sfârșitul sec. al XIX-lea.
În incinta bisericii, se află tabele cu numele eroilor din satul Bechet,
care s-au jertfit în cele două războaie mondiale, eroi care sunt pomeniți
de preot în timpul slujbei, în fiecare an, de Înălțare, când este sărbătorită
și ,,Ziua Eroilor”.
Biserica din satul Chintești

Foto: Biserica Chintești, 2015
Pisanie: ,,Cu vrerea Tatălui cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea
Sfântului Duh, ziditus-a din temelie între anii 1950-1966, această sfântă
biserică cu hramul ,,Sf. M. M. Dumitru” din Parohia Bobicești, satul
Chintești, Raionul Balș, prin osîrdia credincioșilor a PC Preot Paroh și
cu sprijinul Sf. Arhiepiscopii a Craiovei. Slujba sfințirii s-a săvârșit în
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ziua de 9 luna octombrie anul 1966 de către IPS Firmilian Arhiepiscopul
Craiovei și Mitropolitul Olteniei, secretar general al Departamentului
Cultelor fiind domnul profesor Dumitru Dogaru, Protoiereu al Raionului
Balș PCP Pr. Șt. Dumitrescu, iar paroh PC Preot Constantin
Moștenescu.
În urma cutremurului din 4 martie 1977, această sfântă biserică
a suferit avarii. Datorită așezării ei pe un loc mai jos unde apa nu avea
scurgere, în zidurile bisericii a apărut igrasia la cca 2 m înălțime de la
pământ. Din aceste motive în anul 1981 s-au făcut lucrări de reparații și
scoaterea igrasiei, iar în anul 1982 s-au făcut lucrările de restaurare și
spălare a picturii –fresco. La toate aceste lucrări au contribuit locuitorii
satelor Chintești și Govora sub îndrumarea Preotului paroh Gheorghe
Delureanu.
Sfânta slujbă a resfințirii s-a făcut în ziua de duminică, 5 iunie
1983. Preot paroh Delureanu Gheorghe.Pictor: N. Bălășescu.”
Această biserică s-a zidit pe locul unei vechi troițe din lemn.
Zidirea ei din temelii a avut loc între anii 1950-1966. Ea a fost sfințită la
9 octombrie 1966. Hramul bisericii este ,,Sf. Dumitru”.
Preoții care au slujit la această biserică au fost: Pr. Moștenescu
Constantin (1966-1977), Pr. Popescu Gheorghe de la biserica Leotești
(1977-1978), Pr. Delureanu Gheorghe (1 oct. 1978-2001).
Biserica a fost deteriorată în timpul cutremurului din 4 martie
1977 și refăcută de Preotul paroh Delureanu Gheorghe, în perioada
1981-1983, când au fost realizate următoarele lucrări: reparația capitală a
bisericii, cu subzidire, refacerea picturii în tehnica ,,tempera”,
împrejmuirea curții cu gard de plasă din sârmă.
În prezent (2015), slujbele religioase sunt făcute de Preotul
paroh Delureanu Augustin de la Biserica din Bobicești. La aceste slujbe
participă enoriașii din satele Chintești și Govora.
Biserica Adventistă din satul Mirila
Credința (religia) adventistă a apărut pe meleagurile localității
noastre, după Primul război mondial, după anii 1916-1918, fiind adusă în
sat de către Gherghina Mitrache (nea Pipi), din Leotești, acesta auzind
despre ea în timpul războiului, pe front. Ceva mai târziu, în 1930, au
îmbrățișat credința adventistă Gherghina Rafailă și Gherghina Mihai din
satul Mirila.

În acea perioadă nu exista în satele noastre un lăcaș de cult
adventist (biserică), credincioșii fiind nevoiți să meargă sâmbăta, pe jos,
la Piatra Olt, unde exista o biserică adventistă.
Mai târziu, au aderat la credința adventistă Ristea Constantin
(Geoadă) din satul Mirila, Stanciu Marin și soția sa Sevastița, din satul
Leotești, care au acceptat ca în locuințele lor să se practice slujbele
religioase. În acea perioadă, venea un ,,frate de credință” pe nume
Stanciu Constantin (nenea Puică) de la Braneț, care ținea loc de pastor
(predicator) și ținea orele de cult, predicând Evanghelia în fiecare
sâmbătă (Sabat).
În perioada 1936-1940, Biserica Ortodoxă avea putere deplină,
iar credința adventistă era îngrădită.
În anul 1941, în satul Mirila, comuna Leotești, deși nu exista o
biserică adventistă, pe lângă persoanele de religie ortodoxă, erau și câțiva
locuitori de religie adventistă. Acest lucru, apare într-un document din
Arhivele Statului Slatina, în care primarul comunei Leotești raporta la
județ (județul Romanați), date despre biserica ortodoxă, amintind că: ,,în
comună mai există și 13 persoane adventiste de ziua a 7-a.”294
După cel de-al doilea război mondial, cultele religioase din
România au avut ceva libertate, și în mai multe localități se construiesc
,,case de rugăciune”, cea mai apropiată de satele noastre, fiind ,,Casa de
rugăciune” a lui Nicolae Ion din satul Butoi, comuna Pârșcoveni. Aici se
adunau adventiștii din Leotești, Braneț, Butoi și localitățile învecinate, în
fiecare Sabat. După anii 1955-1960, libertatea religioasă, începe să se
restrângă de către regimul comunist, iar ,,Casa de rugăciune” de la Butoi
se desființează, și adventiștii încep să meargă la ,,Casa de rugăciune” din
satul Băleasa, în casa fratelui Ciovică, desființată și ea în anii 1968-1970.
Atunci, toți adventiștii au fost nevoiți să cumpere o casă, la Baldovinești,
pe care au transformat-o în ,,Casă de rugăciune”.
Treptat, din satul Mirila, la credința adventistă, până la Revoluția
din 1989, au aderat locuitorii: Andrei Maria, Brânaru Ioana, Ristea Ilie,
iar după Revoluție, Mihai Tudor, Mihai Maria, Țucureanu Viorica,
Gabor Gena, Roșițoiu Tena, Trușcă Dumitru. După anul 2000, au
îmbrățișat religia adventistă încă 6 persoane: Țucureanu Georgeta, Ristea
Elena, Nicolae Maria, Mina Maria, Andrei Valerica, Ferariu Dumitru,
care mergeau la ,,Casa de rugăciune” din Balș.
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8.5 Activitatea sportivă
Sportul este o activitate de petrecere a timpului liber pe care
copiii și tinerii o practică cu multă plăcere, individual sau organizat, în
echipă, pentru menținerea sănătății sau din pasiune.
Tinerii din comuna noastră au practicat diferite sporturi: fotbal,
box, atletism, unii remarcându-se pe plan național și chiar internațional,
obținând diverse premii și medalii.
Fotbalul
Pe raza comunei Bobicești, a luat ființă echipa de fotbal
,,Viitorul” Leotești, în anul 1972, după un meci de baraj cu echipa ,,Jiul”
Balș, scor 2:1 după prelungiri.
Dintre artizanii victoriei amintim: Gorică, Paul Spânu, Ghidănac,
Ciurez (,,Ciombe”), Dragomir Florel (,,Fentă”), Floricel Bălan, Titi
Ionescu, Mitică Vijulie. Ultimii doi, plus Ciombe, au preluat frâiele
echipei, în anul 1973, an în care echipa a activat în Campionatul
Județean.
Despre ,,Ciombe” din Leotești ne povestește cu mult haz
domnul Bălșeanu Ion:
,,Există oameni care, prin faptele lor, şi-au pus amprenta pe
anumite evenimente din viaţa comunei noastre. Dintr-o atare
perspectivă, din paginile acestei monografii nu ar trebui să lipsească un
om a cărui poreclă, „Ciombe”, nu ştiu ce poate spune generaţiilor de
azi, dar care pentru noi s-a transformat în renume. Este Petrică Ciurez
din Leoteşti.
Nu se mai ştie cine a fost cel care i-a pus această poreclă,
devenind astfel „naşul” lui, iar „finul” o vedetă a satului natal şi a
comunei. Se pare că la originea întâmplării ar fi fost fraţii Măcău,

consătenii noștri mai în vârstă, totul petrecându-se la unul dintre
meciurile de fotbal dintre adolescenţii din sat. Ei au fost impresionaţi de
efortul lui Petrică, de răcnetele lui când lovea cu sete mingea, care se
asociau cu culoarea feţei sale, ca abanosul, precum a legendarului
fotbalist mozambican Eusebio, marea vedetă a echipei Benfica Lisabona
şi a naţionalei Portugaliei, care fusese eroul Campionatului Mondial de
fotbal din Anglia din 1966.
Mi-am asumat riscul de a-l aduce în aceste pagini nu pentru că
locuieşte şi acum pe uliţa copilăriei noastre, legendara Calmuci,
botezată azi strada Răsăritului, ci pentru că am transpirat mult împreună
în acele încrâncenate meciuri de fotbal jucate pe uliţe, apoi în echipa
Viitorul Leoteşti, care, în 1972, a promovat în campionatul judeţean Olt,
la prima participare ocupând un foarte onorant loc trei şi fiind un
arbitru al promovării în eşalonul superior şi ajutând indirect IOB - Balş.
Consăteanul meu avea un suflet de copil, în corpul unui om
matur şi un coeficient al inteligenţei cu mult peste medie, avea mereu
idei, adesea năstruşnice, ce, la prima vedere, păreau utopii, care,
transpuse în realitate, uimeau prin pragmatismul şi eficienţa lor. Cum
spuneam, în 1972, echipa Viitorul Leoteşti a câştigat cu 2-1 barajul
pentru promovare în campionatul judeţean Olt, în urma unui meci de
pomină, desfăşurat pe stadionul din Balş, golul victoriei fiind înscris de
regretatul Nelu Rusu - Pârvu, din Mirila. El era şi un redutabil rugbist al
echipei Electroputere - Craiova. După „serbările galante”, care nu se
mai terminau la MAT-ul (bufetul) lui Șașu, „sponsori” fiind atunci Ion
Panţucu (Minează) şi Biscuite, care locuia gard în gard cu Biserica,
Ciombe, cel pe umerii căruia apăsau toate greutăţile privind startul în
noua ediţie, la un nivel superior, cum spunea el, a avut idei valabile şi
azi. Astfel, dat fiind că terenul de joc de la Cintezoaia nu avea gazon, el
a dirijat dislocarea unor brazde din poienile de sub Cimitir şi Urlăitoare,
care au fost transportate la „stadion” şi udate din belşug cu pompa din
grădina de zarzavat a CAP-ului.
După începerea operaţiunii „Brazde pentru stadion”, care a
durat două zile, contabilul şef de la CAP Leoteşti, Petre al lui Căpăţână,
care întâmplător, era și unchiul lui Ciombe, o sistează brusc şi nu mai
acordă niciun fel de sprijin logistic- remorci pentru transport şi pompă
pentru udat- aşa cum promisese iniţial, acuzându-l că „distruge mediul
la Cimitir şi Urlătoare”. Unii „prieteni”, invidioși pe Ciombe ori lipsiţi
de caracter, i-au cântat „prohodul”, aşteptând ca echipa să se retragă
din campionat. Surpriză, după patru zile, Ciombe sună adunarea şi dă
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Datorită creșterii numărului de credincioși adventiști, abia în
anul 1994 s-a trecut la construirea unei biserici adventiste în satul Mirila,
prin contribuția tuturor adventiștilor din sat, pe locul donat de adventiștii
Roșițoiu Ion și Tena. Construcția a durat doi ani (1994-1996), clădirea
fiind realizată de Ristea Constantin (Geoadă), zidar de meserie, și de
copiii acestuia. Unul dintre copii, Ristea Ilie, a mers la lucru în Spania, să
strângă bani pentru terminarea construcției și utilarea acesteia
(canalizare, apă curentă, centrală termică pe lemne, mobilier).
La recensământul din anul 2011, au fost înregistrați în satul
Mirila, comuna Bobicești, un număr de 17 credincioși adventiști.(Sursa:
Ristea Ilie din satul Mirila, 2015).

startul pregătirilor. Din păcate, în primele cinci etape, echipa a suferit
numai eşecuri, În cea de a şasea, primeşte pe teren propriu, Unirea
Turia. Era prima duminică din octombrie, cu lumină difuză, mirosea a
boască, mai toţi, în pofida interdicţiilor, făceau ţuica, soarele era blând,
unii aveau gutui la ei din care muşcau cu poftă şi chiar struguri din
trupinile ocolite la culesul viilor. La marginea terenului foşneau foile
uscate ale porumbului strâns deja. În spatele uneia dintre porţi s-a încins
o horă, cânta la vioară faimosul Codică, acompaniat la bas de Ochea,
ambii vecini din Mirila, iar solistă vocală era soţia celui din urmă, o
femeie cu o voce tulburătoare- ori aşa ni se părea nouă.
Cu zece minute înainte de a începe meciul, Ciombe a intrat în
cabină, anunţând formaţia de start. Surpriză, vârf de atac – el - şi nu
prietenul şi vecinul lui, Severică! Jucătorii s-a răzvrătit imediat,
anunţând că nu mai intră pe teren, dar el a avut sprijinul lui Ropan
Matei, vecin de-al lui, care făcea parte din „stafful” echipei.
Dezamăgire, eşec: 0-1!, cu toate zbaterile lui Ciombe. Întrebat ce l-a
determinat să ia aceste decizii radicale, Ciombe a răspuns: „Toţi
fotbaliştii au petrecut ca în filmul DACII, hârdăul cu vin lângă ei şi
hălci de carne friptă la un prieten din satul Comăneşti. El a dorit ca
astfel să le dea un avertisment datorită abaterilor disciplinare”. Din
acea zi, echipa Viitorul, condusă magistral de Ciombe, a avut numai
victorii în 22 de meciuri. Au făcut excepţie deplasările de la Piatra Olt şi
IOB- Balş, în care a făcut egaluri.
În iarna lui 1972, Ciombe a convocat acasă la el toţi studenţii
din sat veniţi în vacanţă. Le-a oferit vin fiert cu scorţişoară, le-a pus
şorici pe masă, apoi le-a comunicat motivul intempestivei convocări.
„Cei ce iubim datinile, obiceiurile, locurile natale, părinţii, bunicii,
vecinii şi oamenii locurilor și au voce cât de cât şi ţinere de minzte să
înjghebăm o STEA şi să colindăm din noaptea de Crăciun până la Anul
Nou”, le-a spus el. La început, oaspeţii au amuţit, apoi s-au organizat,
au făcut repetiţii şi au urmat colindele din casă în casă, la Mirila,
Leoteşti şi Bulgun. În final s-au strâns circa 11.000 de lei, cu care
Ciombe s-a dus şi a cumpărat cel mai frumos echipament pe care îl
avusese vreodată echipa. Altădată, la un meci acasă, căpitanului echipei
i s-a rupt banderola. Cum nu s-a găsit nicăieri, la nimeni din ce să se
facă una, iar arbitrul nu pornea meciul, Ciombe a fost salvatorul și de
data asta- s-a dus pe marginea drumului, a cules pe îndelete troscot, l-a
împletit și i l-a pus pe post de banderolă căpitanului echipei. Arbitrul,

întâi s-a închinat, spunând că nu a mai văzut așa ceva pe unde a fost,
după care a fluierat reluarea meciului.
Despre această insolită vedetă a Leoteștilor, care avea mereu
idei trăznite, se pot povesti multe. Este un boem în cel mai frumos sens al
cuvântului, un consătean care îşi putea depăşi oricând condiţia, un fiu de
ceferist, unul din mulţii fii de ceferişti din satele noastre, care a avut, şi
are, o inimă de aur, un om ce s-a „risipit” adesea, cu un unor înnăscut,
care, vrând nevrând, ne aminteşte de nea Mărin, al lui Amza Pellea şi
lumea lui, care a fost, este şi va rămâne şi a noastră.
PS. Cine a fost Chombe, cel de la care a venit porecla lui Petrică Ciurez
? Moise Chombe, pe numele său complet, a fost om politic din statul
african Congo, care, imediat după proclamarea independenţei ţării,
1960, a proclamat secesiunea bogatei provincii Katanga. În presa anilor
1960, Moise Chombe era mereu pus la zid pentru că l-ar fi asasinat pe
premierul ţării, Patrice Lumumba, şi pentru că era omul „Vestului”. Pe
atunci, era prezent mereu în actualitatea politică a lumii, fiind citat şi în
diverse articole şi note din presa românească. De aici, poate, şi porecla
lui Ciombe din Leoteşti !”
La sfârșitul turului din Campionatul 1974-1975, echipa
,,Viitorul” Leotești, a ocupat primul loc, după o celebră victorie de 2: 0
împotriva echipei ,,Viitorul” Scornicești. Arbitrul acestui meci a fost
domnul Cenea, cel care în scurt timp a devenit arbitru de Divizia A.
Echipa ,,Viitorul” Leotești care a câștigat acest campionat era
compusă din: Ciurez (Ciuri), Cicică, Beacu, Florea Bălan, Dinu Ilie
(Tătaru), Ionescu Ioan (Creangă), Tudor Constantin (Bonea), Mitică
Vijulie, Panțucu(REP), Marin Pătru, Pocu. Dintre aceștia, câțiva jucători
au luat drumul Diviziei C: Tătaru, Creangă, Bonea, Vijulie (,,Picior de
Aur”), Marin Pătru.
Echipa a continuat în Campionatul județean cu evoluții bune și
foarte bune, până în ziua de astăzi, la echipă evoluând o serie de jucători
precum: frații Ion și Adi Ristea, Lepădat Petruș, Pascu Antonie, Tălășică,
Savu, Olteanu, Mărgineanu (Doe), Vali Drăgănoiu, care este în prezent
antrenorul echipei.(Sursa: Ionescu Ioan(Creangă)-membru al echipei ,
viceprimar).
,,Echipa de fotbal ,,Viitorul” Leotești, înființată în anul 1972, s-a
constituit în anul 2005, în Asociația Sportivă ,,Viitorul” Leotești, în baza
Legii 69/2000, ca persoană juridică, conform O.G. 26/2000.
În anul înființării Asociației sportive (2005), Consiliul de
Administrație al acesteia se compunea din: președinte- Chitez Ilie,
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vicepreședinte- Bărbulescu Dragoș, secretar- Bălșeanu Constantin,
membrii: Vladu Dumitru, Danciu Gheorghe, Donțu Marius, Ionescu
Ioan, Iordache Marian, Mărgineanu Alexandru. Organizator competiții:
Dragomir Florel.”(Sursa: Arhiva Primăriei Bobicești, Dosar/2005, p.
168).
Asociația sportivă ,,Viitorul” Leotești, își desfășoară activitatea
pe lângă Primăria Bobicești, fiind constituită dintr-o echipă de juniori și o
echipă de seniori. Asociația are emblemă proprie, culorile fiind albalbastru. Sediul Asociației sportive este în satul Leotești, comuna
Bobicești, nr. 213.
Competiția de fotbal ,,Cupa Satelor” a fost înființată în anul
2011, competiție în care se înscriu doar echipele satelor componente ale
comunei Bobicești. Această competiție se desfășoară anual, în luna mai.
Jucătorii echipei ,,Viitorul” Leotești din anul 2011, ce apar în
fotografia de mai jos, de la stânga la dreapta sunt: Chitez Dragoș (Vodă),
viceprimarul comunei Ionescu Ioan (Creangă), Mărgineanu Doru (Doe),
Pascu (Pinghi), Tănase (Delevanu), Pascu (Ali), Vali Drăgănoiu,
primarul comunei Ilie Chitez, Dorel (din Bechet), Panțucu Marin.

jucători: Vava, Caliciu, Pascu (Pinghi), Tănase (Delevanu), Geolgău,
Culcea, Ioana, Gimi, Marian Bălșeanu, Chitez Dragoș (Vodă), Dorel,
Bebeto (golgheterul echipei).

Echipa se bucură de ajutorul nemijlocit al primarului Chitez Ilie
(președinte al Asociației sportive) și al viceprimarului Ionescu Ioan
(vicepreședinte).
Din comuna Bobicești, au plecat, fără să joace la echipa
comunei, Bălșeanu și Florin Vlăduț, în Divizia B: Dinamo Slatina și
F.C.M. Brașov.
În satul Leotești, s-a construit o Bază Sportivă, dată în folosință
la 30 august 2014, formată dintr-o clădire impunătoare, cu o cameră
pentru gazde, o cameră pentru oaspeți, o cameră cu baie pentru arbitrii,
hol, două vestiare, două băi, magazie, wc-uri de serviciu. Investiția făcută
în Baza sportivă Leotești a fost de 296.736 lei.

Foto: Echipa ,,Viitorul” Leotești, 2011
În anul competițional 2013-2014, echipa s-a clasat pe primul loc,
fiind campioana județeană la categoria la care joacă, iar în sezonul 20142015, va termina sezonul pe locul 7. Echipa este formată din următorii
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Foto: Petre Mehedințu în echipa Politehnica Timișoara

Din comuna Bobicești s-au remarcat câțiva tineri, care au jucat la
echipele de fotbal din Divizia A și B, în campionatele naționale și
internaționale, dintre care îi amintim pe Petre Mehedințu, Liviu Mihai și
pe Nicușor-Dragoș Bănică.
Petre Mehedințu, născut în anul 1949, în satul Leotești, fiul lui
Sandu (al lui Gică Odede) și al Tudoriței, plecat de mic la Lugoj și
Timișoara, a jucat la diverse echipe: ASM Lugoj-în 1966, ,,Vulturii”
Lugoj (seniori), ,,Politehnica” Timișoara (juniori), ,,C.F.R.” Timișoara echipă cu care a promovat în Divizia A, în anul 1970. În anul 1973 a
promovat în Divizia A la Politehnica Timișoara, la seniori. A făcut parte
din Naționala Studențească a României care în anul 1974 a câștigat
Campionatul Studențesc din Franța. A fost selecționat în echipa
Națională a României, cu care a jucat 6 meciuri.
A jucat peste 350 meciuri de Divizia A și B. În prezent, este
pensionar și locuiește la Timișoara.

Liviu Mihai, născut în satul Mirila, fratele lui Tudor Mihai (al lui
Dragu), a jucat la ,,Universitatea” Cluj, urmat de fiul său Liviu Mihai jr.
care joacă la aceeași echipă.
Nicușor-Dragoș Bănică, fiul lui Ion și Florina Bănică din satul
Mirila, născut la 07.01. 1984. A urmat clasele I-VIII, în cadrul Liceului
Teoretic Balș, la clasa sportivă a profesorului Teodosescu Ionel,
participând la diverse competiții sportive județene și naționale.
A urmat Liceul Sportiv din Craiova, făcând parte din echipa de
juniori a Universității Craiova, cu care a obținut rezultate foarte bune la
fazele naționale și internaționale.
În anul 2001, a obținut, împreună cu echipa de juniori a
Universității Craiova, locul I cu medalia de aur, la Campionatul Balcanic
de Fotbal Juniori-17 ani.
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În cadrul Universității Craiova, a avut peste 20 de prezentări pe
prima scenă a fotbalului românesc. De la Univ. Craiova s-a transferat la
,,Minerul” Lupeni, apoi la Drobeta-Tr. Severin și la ,,Pandurii” Tg. Jiu.
În prezent, activează la ,,Minerul” Motru. În toată activitatea sportivă a
activat pe post de portar.

Andrei Tudor s-a născut la 14 aprilie 1932 în satul Chinteşti,
comuna Bobiceşti, fiul lui Dumitru şi Ioana-agricultori. Şcoala primară a
făcut-o în satul Chinteşti, Gimnaziul Mixt la Balş, Liceul de Drumuri şi
Poduri în Craiova şi Liceul Teoretic la Tg. Mureş. Apoi a urmat Şcoala de
Artilerie din Bucureşti şi Şcoala Militară din Sibiu- clasat în anul 1956.
Tot în anul 1956 a făcut Şcoala de Arbitrii de Fotbal din Sibiu.
În perioada 1957-1965 a lucrat ca funcţionar contabil la I.I.S
Drapelul Roşu Sibiu, iar între anii 1965-1990 a lucrat ca şef depozit la
I.I.S Steaua Roşie Sibiu.
Concomitent cu serviciul a desfăşurat şi activităţi extraprofesionale legate de arbitraj şi anume:
-în perioada 1957 1972 a fost arbitru de fotbal diviziile C, B, A şi
internaţional;
-între anii 1972 1990 –a participat la delegaţii şi competiţii
intenaţionale în China, Coreea, Iugoslavia, Polonia, Rusia;
-1974 – 1990 a fost preşedintele Colegiului de Arbitrii Sibiu.
Căsătorit, are două fiice şi locuieşte în Sibiu.
Boxul
Un alt sport, îndrăgit de unii tineri din comuna noastră a fost și
boxul.
Din satul Mirila, comuna Bobicești, s-a remarcat la box, Ocică
Petre, născut la 15.02.1949, fiul lui Dumitru și al Anei. A urmat clasele
primare la Școala Mirila, iar clasele V-VII, la Școala Leotești, după care a
urmat Școala Profesională ,,Electroputere” Craiova și liceul seral la Balș.

Foto: Nicușor Bănică cu Echipa de juniori Univ. Craiova, 2002
Foto: Ocică Petre- campion național la box în anul 1969
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Despre cum a îmbrățișat acest sport, ne-a relatat chiar el: ,,Fiind
elev la Școala Profesională, făceam și practică la Uzina Electroputere.
Într-una din zile, trecând pe lângă Stadionul Electroputere ce era în
incinta uzinei, atunci am văzut pentru prima dată cum se antrenau
boxerii. Eram cu un coleg de clasă, căruia i-am destăinuit ideea de a
merge la antrenament la box, dar îmi era rușine să merg să-i spun
antrenorului dorința mea, fiind fascinat de acest sport. Colegul, auzindumă a mers el și i-a spus antrenorului care a fost de acord și m-a înscris
la antrenament. După mine, din clasa mea s-au mai înscris 12 colegi,
dintre care și un consătean din Bobicești, Vîlceanu Ion. Dintre toți
colegii, numai eu am rămas la antrenamente. După un timp, am fost
selecționat pentru a participa la concursul de box de ,,Ziua recoltei”, la
Strehaia. După această dată, am participat la Campionatul Național,
faza pe orașul Craiova, unde am concurat cu renumitul boxer
Lumezeanu Marin, meci câștigat de el. În anul 1968, am reușit să câștig
meciul de la Constanța cu campionul țării, Fătu Ion, iar la finala pe țară,
nu am putut participa, deoarece am fost grav bolnav. În anul 1969, în
semifinală la categoria COCOȘ-54 kg, l-am înfrânt pe Moraru
Gheorghe, obținând locul III cu medalia de bronz. După această
întâlnire, am continuat să boxez pentru medalia de argint cu Pometcu
Gabriel, dar am fost înfrânt de acesta, mulțumindu-mă cu medalia de
bronz.
Cei mai buni boxeri ai anului 1969, la categoria COCOȘ -54 kg,
așa cum s-a scris în presa sportivă a vremii, au fost: locul I cu medalia
de aur -Aurel Dumitrescu (Steaua București), locul II cu medalia de
argint -Gabriel Pometcu (Voința București), locul III cu medalia de
bronz -Petre Ocică (Electroputere Craiova).
Din 1970, am plecat în armată și am participat la Asociația
sportivă a Armatei-Tg. Mureș, unde am boxat în finala anului 1970, fiind
învins de Lungu Iulian (,,Metalul” București). După terminarea stagiului
militar, m-am retras la Balș, angajându-mă la Fabrica de Osii și
Boghiuri(IOB), unde am fost antrenor și am înființat echipa de box,
formată din 15 jucători. Dintre aceștia s-a evidențiat consăteanul meu,
Ristea Cornel.”
Ristea Cornel, născut la 3 aprilie 1957 în satul Mirila, fiul lui
Constantin și al Sofiei, ne povestește: ,,Clasele primare le-am făcut la
Școala Mirila, iar gimnaziul la Școala Leotești. Am urmat Școala
profesională la Balș, după care m-am angajat la I.O.B Balș. Fiind elev la
Școala profesională, am fost selecționat pentru antrenament la box, de

antrenorul Ocică Petre. Echipa din care am făcut parte, era formată din
juniori, elevi ai Școlii profesionale, cât și din seniori, muncitori angajați
la IOB Balș. Antrenamentul se desfășura în sala de sport a Grupului
școlar nr. 1 Balș. În echipa de juniori am participat la multe campionate
zonale și interjudețene, unde am obținut de fiecare dată locurile I și II,
cu diplome și cupe. Timp de aproape 10 ani am participat la diferite
campionate, fiind scos din producție. După o anumită perioadă de timp,
ni s-a impus să desfășurăm activitatea sportivă după orele de muncă,
lucru ce m-a determinat să renunț la acest sport.”
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Foto: Ristea Cornel- învingător la un Campionat de box

Capitolul 9
PERSONALITĂȚI ALE COMUNEI BOBICEȘTI
GHEORGHE CHIȚU
Magistrat, avocat, publicist, profesor, academician și om politic

Un nume de marcă pe care Oltenia, respectiv Romanațiul, l-a dat
spiritualității românești a fost magistratul, omul politic, cărturarul,
publicistul Gheorghe Chițu. Deși, nu s-a născut în comuna Bobicești, el
și-a petrecut o bună parte din viață la moșia sa din satul Mirila, comuna
Bobicești, unde de altfel a și decedat, pe 27 octombrie 1897, declarată ,,zi
de doliu național”, corpul său neînsuflețit fiind condus cu mare alai de la
moșia Mirila, la Craiova unde a fost înmormântat.
Gheorghe Chițu, născut la 24 august 1828 în comuna Oboga,
județul Olt, decedat la 27 octombrie 1897 în satul Mirila, județul Olt, a
fost un mare om politic și publicist român.

A fost membru al guvernelor: Manolache Costache Epureanu
(2), Ion C. Brătianu (1) și Ion C. Brătianu (4).
A fost Ministru de Finanțe al României între anii 1881-1882 și
primarul Craiovei între anii 1862-1864.
A fost de două ori Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice.
Membru titular al Academiei Române.
Tatăl său, un mic negustor de cojoace, ştiutor al limbii greceşti,
s-a refugiat din calea turcilor aşezându-se cu familia în părţile
Romanaţilor. Fiul a urmat şcoala primară şi cea secundară la Craiova sub
îndrumarea profesorului Ion Maiorescu. Fiind un elev sârguincios,
adolescentul Chiţu a fost luat sub protecţie de caimacamul I. Bibescu,
care i-a asigurat condiţiile pentru a studia la prestigiosul liceu „Sfântul
Sava” din Bucureşti.
În timpul mişcării revoluţionare paşoptiste, Guvernul provizoriu
i-a încredinţat misiunea de comisar cu propaganda în Oltenia. După
stingerea conflictelor, unii din capii revoluţiei au fost izgoniţi în afara
graniţelor ţării, printre aceştia fiind şi Gheorghe Chiţu, care pleacă la
Viena. Aici urmează studii juridice, luându-şi licenţa în Drept în anul
1857.
Revenit în țară, la Craiova, Chiţu intră în magistratură. Ajunge
preşedinte al Tribunalului, apoi procuror general la Curtea de Apel din
Craiova, dar ulterior demisionează din magistratură şi începe să practice
cu succes avocatura.
Intră în Baroul Craiova. de la început, cu dorința sinceră de a-i
apăra pe cei săraci, pe cei care aveau dreptate și nu o puteau obține.
,,Susținător și adept al Unirii, face parte din Comitetul Unionist
craiovean alături de Petrache Cernătescu și Emanoil Chinezu, începând
încă din 1857 să scoată ziarul ,,Românul” care este oprit de autorități. Nu
renunță, și peste o lună, la 22 aprilie 1857, editează ,,Vocea Oltului”, o
adevărată tribună de luptă în spiritul unirii din întreaga Oltenie.”295
,,Cu prietenul său Theodorian înființează la 16 sept. 1871 o
tipografie proprie unde se tipăreau lucrări de cea mai bună calitate pentru
vremea aceea. A scris mult și divers, versuri, cronici teatrale, foiletoane
satirice și chiar note folclorice pe acestea publicându-le în revista lui
Hașdeu ,,Columna lui Traian (…). De la Gheorghe Chițu ne-au rămas
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Botar, Dumitru, Fiii Romanațiului, Editura ,,Lotus-Co”, Craiova, 1996, p. 65.
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poeziile ,,Essilatul” scrisă în 1853, dedicată lui Gheorghe Magheru, și
,,Către români”(1854)”. 296
Tot în această perioadă, Gheorghe Chiţu intră în politică ca
membru al grupării liberale.
,,În scurt timp devine unul dintre liderii liberali din Oltenia, iar în
aprilie 1866, din funcţia de primar al Craiovei se asigură să se facă o
bună primire principelui Carol în drumul său spre ocuparea tronului
României.
Din acest moment intervine o curbă ascendentă în cariera politică
a lui Gheorghe Chiţu. Este, pe rând, deputat, senator, ministrul
Finanţelor, ministrul Justiţiei, ministru de Interne în guvernele conduse
Ion C. Brătianu, iar pe 24 mai 1875 se numără printre membrii fondatori
ai Partidului Naţional Liberal.
Ctitor al Şcolii comerciale din Craiova, care astăzi îi poartă
numele, a predat aici dreptul comercial (octombrie 1878 - noiembrie
1891), apoi a fost profesor de ştiinţe juridice la Universitatea din
Bucureşti. Chiţu a fost preşedinte al Societăţii pentru învăţătura
poporului român (iunie 1887 - iunie 1888). Pentru merite deosebite în
dezvoltarea învăţământului şi culturii româneşti, a fost ales membru
titular al Academiei Române pe 27 iunie 1879.” 297
El a încercat să pună în aplicare Legea Instrucțiunii Publice din
1864. Ca un prim pas în această direcție, a constituit-o preocuparea
pentru înființarea unui număr tot mai mare de școli rurale și urbane.
La începutul anului școlar 1876/1877, ministrul Gh. Chițu, a
insistat să pună în discuție noua programă școlară și să precizeze rolul
important al inspectorului școlar, ce avea obligația să aprecieze nivelul
cunoștințelor elevilor și cadrelor didactice, și să întocmească rapoarte
exacte, cu propuneri de îmbunătățire a situației școlare.
La 23 iunie 1884, Gh. Chițu, este din nou numit Ministrul
Instrucțiunii, unde va continua linia inaugurală în anii 1876 - 1878.
Acum va acționa pentru constituirea și în țara noastră a învățământului
preșcolar.
În anul 1887, cu ocazia vizitei făcute de regele României, Carol I
pentru a asista la manevrele Diviziilor 1 și 2 de la Teiș și de la Mirila, se

întâlnește cu Gheorghe Chițu, după cum reiese din textul de mai jos din
jurnalul lui Carol I:
,,Joi, 1/13 octombrie, Slatina
Ora 7 sculat, dejunat. Ora 8 vizitat noul palat administrativ.
Vreme frumoasă, foarte cald. Ora 9 la gară, cu trenul special la Balș,
acolo încălecat. Au început îndată manevrele Diviziilor 1 și 2. Sakelarie
atacă poziția puternică de la Teiș, Vlădescu o apără și se retrage. La
Mirila, acolo vorbit cu Chițu. Câteva atacuri de cavalerie.Ora 2 și jum.
încheierea. Plecat călare la Balș, de acolo cu trenul special, la ora 4 în
Slatina. Vizitat școala. Seara dineu, 30 de persoane, ofițeri străini,
episcopul de Argeș, funcționari. Seara scris. Ceva ploaie, barometrul
coborât. Noaptea ploaie puternică.
1887- Carol I”298
,,Înrăutățirea stării sănătății va provoca demisia lui Gh. Chițu la 1
februarie 1885 și retragerea sa la moșia Mirila, județul Romanați, unde
va înceta din viață la 28 octombrie 1897, în vârstă de 69 ani.” 299
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GHEORGHE DELUREANU
Preot paroh Biserica Spitalului Județean Slatina
Fiul lui Petre și al Ecaterinei
Delureanu, născut la 12 iulie 1951 în
comuna Bobicești, județul Olt. Școala
primară a făcut-o la Bobicești, în
Școala mică (cea veche), avându-i ca
învățători pe Andreescu Constanța
(clasele a I-a și a II-a), Mircea
Nicolaescu (în clasa a III-a) și Elena
Nicolaescu(în clasa a IV-a).
Școala gimnazială cu clasele
V-VII le-a urmat tot în comuna natală
Bobicești. Urmează apoi Seminarul
Teologic din Craiova, și, mai departe,
Institutul
Teologic
de
Grad
Universitar din București, speciali,,Cartea-jurnal a lui Carol I ”, vol. I, 1881-1887, Editura Polirom, 2007, p.
524.
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tatea ,,Teologie pastorală”, absolvit în anul 1976, cu diplomă de licență
în Teologie.
Pe data de 11 iulie 1976 a fost hirotonit întru diacon la BoișoaraVâlcea, în preot în ziua de 18 iulie 1976, la Vaideeni, județul Vâlcea, pe
seama bisericii cu hramul ,,Sf. Mc. Dimitrie” din Parohia Săltănești,
comuna Priseaca, județul Olt. În perioada 1976-1978, și-a desfășurat
activitatea pastorală la Parohia Săltănești, ca preot paroh.
La 1 octombrie 1978, s-a transferat la Parohia Bobicești, județul
Olt, unde a început să se ocupe de consolidarea și repararea bisericii,
restaurarea picturii bisericii din centrul comunei Bobicești, cu hramul
,,Cuvioasa Parascheva”, dar și a filiilor din comună, distruse de
cutremurul din 4 martie 1977: biserica din satul Chintești(renovată în
perioada 1981-1983), biserica din satul Bechet (renovată în anii 19851986). În anul 1987, preotul construiește, împreună cu enoriașii, o capelă
cu clopotniță, din cărămidă în satul Comănești.
Din anul 2001 s-a transferat la Slatina, pe postul de preot la
Spitalul Județean de Urgență, în curtea căruia a ridicat din temelie capela
cu hramul ,,Sfântul Vasile cel Mare”, pe care a înzestrat-o cu toate cele
necesare săvârșirii rânduielilor religioase.
Între anii 1985-2007, preotul Gheorghe Delureanu, a fost
membru și apoi președinte al Consistoriului Eparhial al Eparhiei
Râmnicului, iar din anul 2009, președinte al Consistoriului Eparhial al
Episcopiei Slatinei și Romanaților.
În perioada 1991-2000, a predat disciplinele Religie și Educație
muzicală la Școala cu clasele I-VIII Bobicești. În perioada iunie-august
2008, a funcționat în calitate de consilier administrativ eparhial la
Episcopia Slatinei și Romanaților.
Pentru activitățile deosebite în domeniul lucrării bisericești, sub
raport liturgic, misionar-pastoral, cultural, social, edilitar-gospodăresc,
administrativ-economic, a obținut următoarele ranguri onorifice
bisericești: în 1979- iconom stavrofor, pentru activitate bisericească
excepțională, 1986- purtător de brâu roșu, în 2002 și 2005- ,,Diploma de
Excelență” oferită de Episcopia Râmnicului, în 2004- ,,Crucea
Patriarhală pe viață” pentru activitate meritorie îndelungată pe tărâm
pastoral-misionar, administrativ-bisericesc, social-filantropic, în 2008brâu ciclamen.
Începând cu anul 1998 a demarat o colaborare cu Biserica
Grecească din Dortmund- Germania, desfășurând împreună acțiuni
filantropice în Parohiile Bobicești și Leotești, la Azilul de bătrâni din

Slatina, la Școala Ajutătoare din Balș, la Grădinița de copii defavorizați
din Slatina, etc. În anul 2000, a colaborat cu Biserica Greco-Catolică din
Dortmund, pentru înființarea unei parohii ortodoxe pentru românii
ortodocși din zonă. A desfășurat misiune pastorală la familiile de români
din Germania, prin oficierea unor ierurgii.
În prezent, funcționează ca preot la capela din curtea Spitalului
de Urgență Slatina. Este căsătorit cu Delureanu Minodora, profesoară, și
are 2 copii, dintre care fiul, Augustin, este preot paroh la biserica
Bobicești, iar fiica, este medic la Spitalul Județean Slatina.
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MIRCEA NICOLAESCU
Învățător, director al Școlii Bobicești
Născut la 20 iulie 1918 în
comuna Bobicești, decedat la 20
decembrie 2008.
Fiul lui Gheorghe și al Anei
Nicolaescu din comuna Bobicești. Au
fost 7 frați, din care 4 fete și 3 băieți. A
urmat școala în comuna natală, având
în clasele I-IV ca învățător pe domnul
Petrulian. După gimnaziu, a urmat
Școala Normală de învățători la Rm.
Vâlcea, pe care a absolvit-o în 1939, an
în care a fost luat în armată.
În timpul stagiului militar i sau acordat grade militare, ajungând la
funcția de ofițer al Armatei Române. A
participat timp de 4 ani pe cele două fronturi, de Est și de Vest, obținând
diferite distincții și medalii.
După război, a fost angajat la Școala primară Bobicești ca
învățător, și, mulți ani a fost director de școală, desfășurându-și întreaga
activitate didactică în comuna natală, până la pensionare, în anul 1978.
A fost persoana care s-a implicat nu numai în activitatea
didactică, ci și în viața comunității locale, participând la toate acțiunile
desfășurate în comună, în domeniul cultural, social, politic, etc.
S-a ocupat permanent de recondiționarea și dotarea materială a
școlilor de pe raza comunei Bobicești, în calitate de director coordonator.
De asemenea, a contribuit la ridicarea noului local de școală din centrul

comunei Bobicești, intrat în funcțiune în anul 1973. Activitatea domnului
învățător Mircea Nicolaescu, a fost o activitate de excepție, fiind un om
de omenie, cu o înaltă ținută morală.
A fost căsătorit cu Elena Nicolaescu, învățătoare la Școala
Bobicești, având două fete, Doina și Violeta.

Fiul lui Ion și Angelica Manolescu,
născut la 30 aprilie 1951 în satul Comănești,
comuna Bobicești. Clasele I-IV le-a
frecventat la Școala Comănești, având ca
învățător pe Bărbulescu Ion. Clasele V-VIII
le-a continuat la Școala generală Bobicești
pe care a absolvit-o în anul 1966.
A continuat studiile la Liceul
Teoretic Balș, secția Real, susținând
examenul de bacalaureat în anul 1970. Apoi
a urmat studiile superioare la Universitatea
din București, Facultatea de Filozofie,
specializarea
Pedagogie-Lb.
română,
luându-și diploma de licență cu nota zece în
anul 1974.
După terminarea facultății a funcționat în învățământ, parcurgând
toate treptele carierei didactice preuniversitare (învățător, profesor) și
apoi universitare.
După terminarea studiilor, în perioada septembrie 1974-august
1976 a funcționat ca învățător la Școala generală nr. 55 din București.
Din septembrie 1976- august 1980 a fost profesor de limba și literatura
română la Școlile generale: 46, 47, 58, 71 din București.
În perioada septembrie 1980- februarie 1984 a fost angajat în
presă. Din feb. 1984 - martie 1990 a fost director la Centrul de Cercetare
pentru Problemele Tineretului (CCPT).
Din 1990 până în 2000 a fost profesor la Liceul
Pedagogic/Școala Normală ,,Elena Cuza” din București și director
adjunct al acestei școli în perioada 1997-2000.

Din anul 2000 până în prezent a funcționat în învățământul
superior ca lector, conferențiar, profesor universitar, deținând diferite
funcții didactice, academice și administrative .
În anul 2002 devine doctor ,,Magna cum laudae” în Științele
Educației la Universitatea din București, susținîndu-și tema de doctorat:
,,Evaluarea în școală. Particularități ale evaluării în învățământul primar.”
În perioada 2001-2003 a fost șef Serviciu Formare a cadrelor
didactice în Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală
Educație Continuă, Formarea și Perfecționarea Cadrelor Didactice din
Învățământul Preuniversitar.
A deținut funcția de director al Colegiului Universitar de
Institutori București care se transformă în anul 2006 în Departamentul
pentru Pedagogie în Învățământul Primar și Preșcolar (DPIPP) București.
În perioada 2004-2006 a fost decan al Facultății de Psihologie
Cognitivă a Universității Ecologice din București.
În prezent este profesor universitar doctor la Facultatea de
Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București,
este conducător de doctorate, referent de specialitate pentru manuale
destinate învățământului primar, didactici ale disciplinelor din
învățământul preuniversitar, documente curriculare auxiliare.
A participat și participă în continuare ca expert, consultant,
formator la diferite proiecte naționale și internaționale în domeniul
Științelor Educației, la simpozioane și conferințe pe teme de educație.
Este autor și coautor a numeroase cărți și articole de practică
pedagogică, formare inițială și continuă a studenților și a cadrelor
didactice din învățământul primar și preșcolar, expert ARACIS.
În perioada iunie- august 2012 a cooordonat Programul Național
de Formare a cadrelor didactice care au preluat clasa pregătitoare în anul
școlar 2012/2013 și includerea acestei clase la învățământul primar.
Funcţii didactice/ academice şi administrative:
 2006-2011: director, Departamentul pentru Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar Bucuresti;
 2001-2003: şef Serviciu “Formarea cadrelor didactice” în
Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 2003-2004: director adjunct, Colegiul Universitar de
Institutori din Bucureşti;
 2004- 2006: director, Colegiul Universitar de Institutori
București ;
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MARIN MANOLESCU
Profesor universitar, doctor în Științele Educației la Universitatea
din București

 2004- 2006: decan, Facultatea de Psihologie ,,Cognitiva”,
Universitatea Ecologică din București;
 2006- 2007: director DPPD, Universitatea Ecologică din
București;
 2000- 2011; Departamentul CREDIS, Universitatea din
Bucureşti; cadru didactic, coordonator academic;
 1985-1991: cadru didactic asociat, DPPD- Universitatea
Politehnică din Bucureşti;
 2006: Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti; Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
 2004-2005; 2005–2006, cadru didactic asociat, Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu;
 2008- 2014, cadru didactic asociat, Universitatea din Pitești;
 2013-2014, cadru didactic asociat, Universitatea din Craiova.
AURELIAN MĂRGINEANU
Colonel criminalist, fost șef al Miliției Capitalei
Aurelian Mărgineanu, născut la 25
octombrie 1929, în satul Leotești, comuna
Bobicești (tatăl-Ștefan, mama-Floarea),
este un exemplu grăitor al copilului plecat
de la țară care ajunge departe, atât
geografic, cât și pe scara socială.
Școala primară- în satul natal, apoi a
reușit primul la Liceul Militar din Craiova, de
unde a fost transferat la Liceul Militar din
Chișinău, la care a rămas până când
Basarabia a fost ocupată de trupele sovietice.
A revenit în Cetatea Băniei, dar la un liceu
civil, la care și-a dat bacalaureatul.
În acea perioadă și-a cunoscut
viitoarea soție – Liudmila - refugiată din Basarabia. Ulterior a urmat o
școală a M.A.I din Galați, în 1950 fiind numit șef raion de Miliție în
Oravița, localitate de la granița cu Iugoslavia. Între 1952 și 1955 a avut
aceeași funcție la Mehadia, de unde a fost avansat în cadrul Miliției
Regiunii Banat, ca șef al Serviciului Economic, apoi al Serviciului
Criminalistic până în 1968, când a fost numit adjunct al șefului Miliției
Județene Timiș. Trei ani mai târziu a primit o funcție de mare răspundere,
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aceea de adjunct al șefului Miliției Capitalei, fiind promovat, în 1972, șef
al Miliției Municipiului București, post pe care l-a deținut până în 1974.
A fost o perioadă în care și-a dovedit din plin calitățile sale manageriale
și mai ales profesionale. Astfel, între altele, ca ofițer criminalist, a
coordonat echipa care l-a prins pe vestitul criminal în serie- Râmaru. De
altfel, a fost avansat adesea în grad înainte de termen datorită succeselor
sale profesionale.
A fost un ofițer recunoscut pentru cinstea, corectitudinea și
onoarea sa și a primit numeroase distincții, cea mai importantă fiind
Steaua Republicii clasa a II-a. Cu toate acestea, în urma unor manevre și
intrigi la nivelul ministerului a fost determinat să se pensioneze medical
în plină glorie profesională. Dat fiind că, în 1962, și-a dat licența la
Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, a putut deveni juristul unui C.A.P
din județul Giurgiu.
În urma catastrofalului cutremur din 4 martie 1977, în blocul
prăbușit în Piața Universității din București i-au decedat al treilea dintre
fii, Aurelian, 18 ani, și nepotul Alexandru, de 7 luni. Tragica întâmplare
a determinat familia Mărgineanu să revină în Timișoara, el activând în
cadrul U.J.C.A.P Timiș, în calitate de consilier juridic, post pe care l-a
ocupat până cu trei luni înainte de a deceda subit, pe 2 februarie 2010, la
vârsta de 81 de ani.
A fost recunoscut de colegi, colaboratori și subalterni drept un
criminalist de excepție, cu fler și intuiție, bine pregătit profesional. În
volumul „Ultimul curier ilegal”, apărută în 2013, la editura „Marist” din
Baia Mare, autorul, ofițerul de informații Cornel Nemetzi, evocă în
termeni dintre cei mai elogioși pe col. Aurel Mărgineanu, sub comanda
căruia și-a început cariera.
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DUMITRU DUMITRU
Colonel M.A.I, fost comandant al Poliției BALȘ

ION BĂLȘEANU
Economist, director al S.C. BALȘCOM S.A

Are același nume și prenume, nu
pentru că era vorba de o sărăcie de nume în
satul său natal, Bechet, ci întrucât părinții
au respectat cu sfințenie tradiția
strămoșească de a pune prenume copiilor
lor pe cele ale nașilor. S-a născut pe 17
martie 1952, tatăl- Ilie Dumitru, fost cantor
bisericesc, cunoscut în toată zona, iar mama
- Constantina.
Clasele primare și generale le-a
făcut la Școala din Bechet. Între 1967 1971 a fost elev al Liceului din Balș, după
care a urmat Școala M.A.I din București, pe
care a absolvit-o în 1974. În paralel s-a
înscris la Facultatea de Drept din București, unde și-a dat examenul de
stat în 1976. În perioada 1977-1978 a urmat cursuri de psihopedagogie la
Universitatea din București.
Din 1974 și până în 1998 a fost profesor la Școala de subofițeri
de Miliție (Poliție) din Slatina, iar din 1998 până în 2007, când s-a
pensionat, a lucrat în cadrul I.P.J. Olt, unde a deținut funcții de comandă
și execuție. Între acestea s-a aflat cea de Comandant al Poliției din orașul
Balș, funcție deținută în perioada 1999-2002.
Colegii și apropiații îi spun ,,Comandantul”, cu referire la
calitățile sale de conducător, dovedite în numeroase prilejuri. Ofițer cu o
mare experiență, profesionist de excepție, a elaborat manuale, a lansat și
colaborat la revista Școlii de Poliție, între 1996-1998, a făcut scenarii
pentru filme didactice, a amenajat cabinete documentare criminalistice,
realizând în paralel filme didactice, și a redactat trei lucrări de cercetare
de specialitate, la una dintre ele obținând brevet de invenție și drept de
autor. De asemenea, a făcut parte din grupul coral ,,Armonia” al Școlii de
Poliție, laureat al unor mari concursuri naționale.
Este căsătorit, iar soția este învățătoare. Locuiește la Slatina. Are
patru copii, două fete și doi băieți, toți având studii superioare. Dintre ei
o amintim pe fiica cea mică, cadru universitar la Facultatea de Chimie a
Universității Politehnice “Traian Vuia” din Timișoara.

Ion Bălșeanu s-a născut în
satul Leotești, comuna Bobicești, la 10
noiembrie 1949, tatăl- Dumitru, mamaTatiana, vestita Titina din Calmuci,
partea de răsărit a Leoteștilor.
La fel ca și alți colegi de
generație din sat, a rămas orfan de tată
încă din copilărie, eveniment dramatic
ce i-a marcat într-un fel destinul
datorită dificultăților de ordin material
cu care s-a confruntat.
Școala primară a făcut-o în
satul natal între 1956 și 1960,
învățătoare fiindu-i d-na Maria
Popescu, și tot aici a urmat și școala
generală în perioada 1960-1963. A urmat saltul la Craiova, oraș în care
nu a ajuns, precum Marin Sorescu, într-o căruță, ci cu trenul. În Cetatea
Băniei s-a înscris la Grupul Școlar Electroputere și, după trei ani, în
1966, a devenit lăcătuș la celebrele uzine.
Între anii 1966 și 1971, a urmat cursurile serale ale Liceului din
Balș. Admis (în 1972) la Facultatea de Științe Economice din Craiova șia dat examenul de stat în 1976, după care a devenit economist la
întreprinderea I.M.A.I.A. Balș, nou apărută pe harta economică a acestui
oraș.
După trei ani, în 1979, s-a transferat ca economist principal, la
I.O.B Balș, întreprindere fanion nu numai a orașului de pe Olteț, ci și a
județului. De acolo, în anul 1983, a fost promovat director la I.C.S.M.
Balș, care, din 1991, și-a schimbat numele în S.C. BALȘCOM S.A.
Același post, de director, îl deține și la ora actuală.
Este căsătorit, soția lui, Agripina-Fira, originară din Vârtina, este
medic primar la Spitalul Orășenesc din Balș. Are un fiu, Adrian, doctor
în științe medicale, care este cadru universitar la Universitatea de
Medicină și Farmacie din Craiova.
Cel ce se numește Bălșeanu și este director la S.C. Balșcom nu
putea locui decât în Balș.
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ILIE STANCIU
Profesor, licențiat în geologie-geografie și comerț exterior, om de
afaceri
S-a născut în satul Belgun din
comuna Bobicești, pe 4 aprilie 1943, tatălDumitru, lucra la CFR – iar mama - Maria.
Școala primară a făcut-o în satul Leotești,
învățători fiindu-i Ion Florescu și Maria
Popescu. În Balș a urmat cursurile școlii
generale pe care le-a absolvit în 1957, an în
care a dat admiterea la Liceul din același
oraș, unde și-a dat bacalaureatul în 1961.
În perioada 1961-1966 a fost
student al Facultății de Geologie-Geografie
a Universității București, la absolvirea
căreia deține postul de profesor la o școală
din Balș. A fost apoi director al Școlii Generale din Leotești, fiind unul
dintre primii fii ai satului reveniți la vatră, care au contribuit din plin la
dezvoltarea spirituală a acestuia.
Fire ambițioasă în sensul creativ-pozitiv al cuvântului, a dorit
mai mult, fapt pentru care, între 1968 și 1971, a urmat cursurile unei a
doua facultăți, cea de Comerț Exterior a Academiei de Studii Economice
din București. În acele vremuri era un fapt extrem de rar ca o persoană cu
studii superioare să-și mai dea o a doua licență. Ilie Stanciu este unul
dintre ei, din 1971 și până în 1989 el exercitându-și cea de a doua
profesie și lucrând în diferite întreprinderi românești de comerț exterior.
A fost o activitate în care s-a confruntat cu mari provocări, în fața cărora
cunoștințele profesionale, flerul, stăpânirea de sine și intuiția lui s-au
evidențiat cu brio. A fost o experiență remarcabilă, care, în 1990, l-a
ajutat enorm în momentul în care și-a creat propria firmă de comerț SIBCO-, aceasta având rezultate deosebite îndeosebi în primii ani de
activitate.
Fire generoasă, călcând pe urmele mult mai bogaților săi
înaintași americani precum Guggenheim, Getty, Rotschild, Rockefeller și
alții, el a sponsorizat în anii 1992-1993 revista LUMEA care se
confrunta cu mari dificultăți financiare. În anul 2000, s-a pensionat.
Este căsătorit, soția lui e bălșancă, profesoară de limba română.
Are o fată și un băiat. Locuiește în Corbeanca- Ilfov.
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ION CÂRSTOIU
Inginer, licențiat în comerț exterior, fost director al I.O.B Balș
Cel cunoscut de apropiați drept Mihai și numit Mișu, a fost
botezat de fapt Ion, și s-a născut la 2 noiembrie 1942, în satul Comănești
din comuna Bobicești, tatăl-Constantin, iar mama-Maria. A devenit cu
timpul unul dintre reprezentanții de seamă ai neamului ,,Cârloganilor”.
A urmat Școala elementară în satul natal, învățător fiindu-i Ion
Bărbulescu, iar pe cea generală în Balș, oraș în care, în 1960, a absolvit
Liceul Teoretic. Între 1960 și 1965 a fost student al Facultății de
Mecanică a Institutului Politehnic din București, la terminarea căruia a
fost repartizat la Combinatul Chimic din Craiova, în care a lucrat până în
1968. Ulterior s-a transferat la proaspăt înființata I.O.B. din Balș, unde a
ocupat diferite posturi de conducere.
În paralel, în 1969, a absolvit a doua facultate- cea de Comerț
Exterior a A.S.E. București. În perioada 1975-1982 a fost Șeful Secției
Economice a C.J.P Olt, post din care a coordonat activitatea de profil din
județ.
În anul 1981 a urmat cursurile Facultății de Economie a
Academiei “Ștefan Gheorghiu” din Capitală, instituție de învățământ
superior la care și-a pregătit teza de doctorat cu tema ,,Eficientizarea
materialului rulant”, pe care nu a mai reușit s-o susțină după 1989. Între
timp, în anul 1982, el a revenit la I.O.B Balș întrucât i s-a încredințat
funcția de director general, pe care a deținut-o până în 1985, în perioada
de vârf a acestei întreprinderi- fanion din județ și din țară. De acolo, până
în 1991, a fost director comercial la Centrala Industrială de Vagoane și
Material Rulant din București, după care a lucrat în domeniul privat,
unde activează și în prezent.
În anul 2014 și-a dat licența la Facultatea de Drept a
Universității Ecologice din București. Are doi fii din două căsătorii
diferite. Locuiește în București.
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DUMITRU CONSTANTIN
Jurnalist, editorialist, publicist, scriitor
Cunoscut de consăteni drept
Miti, s-a născut pe 20 ianuarie 1945, dar
în București, întrucât mama lui (Lucica,
fiica notarului Florea Dumitra din
Leotești) tocmai se dusese în vizită la soț
(Niculae, fiul lui Ciută din Mirila, vestit
întrucât prindea iepuri cu mâna). Pe
atunci, soțul ei, era lăcătuș la Uzinele
Malaxa din Capitală.
Școala primară -la Mirila,
învățători fiindu-i Lidia Tomenco și
Gheorghe Stănculescu, ultimul, dascăl al
atâtor generații din acest sat.
A absolvit, în 1962, Liceul din
Balș, apoi, în 1968, Facultatea de
Filologie din București, devenind redactor la revista săptămânală
„LUMEA”, care se ocupa de probleme internaționale. A realizat
comentarii, note, reportaje și documentare mai ales despre zona Africii și
Orientului Mijlociu, în care a și călătorit în interes de serviciu.
În 1992 s-a transferat la ziarul „ADEVĂRUL”, Departamentul
Externe, unde a lucrat până la 1 ianuarie 2007, după care, până la 31
decembrie 2009, când s-a pensionat, a fost șeful Departamentului
Editori-Secretariat la Agenția Română de Presă - AGERPRES. Ulterior a
devenit editorialist la ediția on-line a „COTIDIANULUI”. De-a lungul
anilor a avut rubrici de succes la importante publicații: între 1971 și
1975, la revista „SĂPTĂMÂNA”, condusă de Eugen Barbu; din
primăvara lui 1977 și până la finele lui 1985 a semnat rubrica ,,Mondo
umano?” în revista „FLACĂRA”, al cărei redactor șef era Adrian
Păunescu.
Încă din primii ani de presă a colaborat cu Radio România
Actualități și la Radio România Tineret. Îndeosebi după 1990 a colaborat
cu TVR și Realitatea TV (aici, sporadic).
A scris următoarele volume: „America celor trei asasinate”
(împreună cu Stelian Țurlea); ed. Dacia, Cluj-Napoca,1982; „Miliardarii
și mizeria lor morală”, ed. Facla, Timișoara,1983; „Mondo umano? ”, ed.
Albatros, București,1985; „Miliardarii, magii banilor murdari”, ed.
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Facla, Timișoara, 1986; „Procesul mercenarilor”, ed. Albatros,
București, 1989 ; la volumul „Enola Gay” (tradus împreună cu Doina
Condrea-Cioiu), ed. Politică- București, 1983, a semnat prefața și notele;
„Drama dezrădăcinaților”, antologie și cuvânt înainte, ed. Politică,
București, 1987.
A intervievat figuri marcante ale vieții politice internaționale:
regi, președinți, premieri, miniștrii de Externe, etc.
Este căsătorit, soția sa, translatoare de limba franceză, a fost șefa
translațiilor de la AGERPRES. Are un fiu, expert în comunicare audiovideo. Locuiește în București.
TUDOR CEARAPIN
General de Corp de Armată în MAI, prof. univ. dr., Comandant al
Jandarmeriei Române
Născut la 12 decembrie
1948 în comuna Bobicești, jud.
Olt.
Clasele
I-VII
le-a
frecventat la Școala Bobicești,
urmând liceul la Balș, curs real,
absolvit în anul 1966, cu diplomă
de bacalaureat.
După absolvirea liceului
a urmat Școala Militară de ofițeri
activi ,,Nicolae Bălcescu” din
Sibiu, specialitatea ,,Trupe ale
Ministerului de Interne”, absolvită la 30 dec. 1969, apoi Academia de
Înalte Studii Militare din București (1974-1976), Curs post-academic de
stat major (1987), Colegiul Național de Apărare (2001).
Ca studii civile, a absolvit în anul 2000, Facultatea de Inginerie
și Management agro-turistic, Universitatea Bioterra București.
Activitate profesională:
În anul 1969 după terminarea Școlii Militare din Sibiu a fost
repartizat în funcția de comandant de pluton la UM 0650 Lugoj, până în
anul 1974. În intervalul 1974-1976 a parcurs studiile la Academia de
Înalte Studii Militare, Facultatea de Arme întrunite.
Între anii1977-1981 a îndeplinit funcția de locțiitor al
Comandantului de Batalion pentru munca de educație la UM 0613
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București. În perioada 1981-1990 a îndeplinit funcțiile de Comandant de
Batalion Unitate specială și Șef de Stat Major de Brigadă.
În anul 1990 a fost numit Comandantul Brigăzii de Jandarmi
București, funcție pe care a îndeplinit-o până în anul 1997, când a fost
numit Comandant al Comandamentului Teritorial de Jandarmi Bacău.
Din anul 1999, a fost promovat în funcția de adjunct al
Comandantului Jandarmeriei Române pentru Ordine Publică.
Din 10 ianuarie 2001 a fost numit Comandant al Jandarmeriei
Române.
În anul 1997 a susținut teza de doctorat și i s-a conferit titlul
științific de doctor în Știință Militară, specialitatea Artă Militară.
Începând cu anul 1999, în calitate de profesor universitar la
Universitatea Bioterra București, Facultatea de Inspecție și Legislație
Fitosanitară și Zooveterinară și la Academia de Poliție ,,A. I. Cuza” din
București a Ministerului de Interne, a susținut comunicări științifice și a
participat la întocmirea cursurilor și manualelor în calitate de autor
pentru disciplinele: Securitate și apărare națională, Tactici de protecție a
organelor de control și Reguli de conduită și comportament.
Din 1999 a devenit membru correspondent al Academiei
Oamenilor de Știință din România. A fost căsătorit, un copil. În prezent
decedat.
PETRE MEHEDINȚU
Inginer, căpitanul echipei de fotbal ,,Politehnica” Timișoara
La sfârșitul anilor 1955 și
începutul anilor următori, în locurile de
joacă, sau pe terenul de fotbal din satul
Leotești, se remarca un copil, ce avea o
viteză deosebită și o poftă remarcabilă de
sport, drept pentru care, colegii l-au
poreclit ,,Pașalega”, mai toți prevestindu-i
o mare carieră în fotbal.
Născut pe 8 septembrie 1949, în
satul Leotești din comuna Bobicești (tatălSandu lui Gică Odede, mama Tudorița), a
urmat școala elementară și cea generală în
satul natal, după care unchiul său Petrină
Mehedințu l-a luat la Lugoj, oraș în care,
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în 1967, a absolvit Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”.
În 1974 și-a luat licența la Facultatea de Electrotehnică a
Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, iar, în 1983, a
absolvit Facultatea de Științe Economice, Secția Economia Industriei,
Construcțiilor și Transporturilor din cadrul Universității din Timișoara.
Încă de când era elev de liceu a fost legitimat, în 1966, la echipa de fotbal
ASML Lugoj, după care s-a transferat la juniorii Politehnicii Timișoara,
apoi la ,,Vulturii ”Lugoj (seniori) și CFR Timișoara, echipă cu care a
promovat în Divizia A, în 1970.
A revenit la Politehnica Timișoara, dar la seniori, cu care a
promovat în Divizia A, în 1973. Este clubul la care a jucat până în 1980,
devenind căpitanul echipei și, totodată, un nume de referință în fotbalul
românesc, fiind considerat de specialiști unul dintre cei mai buni fundași
centrali din țară. Pe teren a impresionat prin tehnică, vigurozitate,
clarviziune și eleganță. A făcut parte din naționala studențească a țării
noastre care, în 1974, a câștigat Campionatul Mondial Studențesc din
Franța și fost selecționat în Echipa națională a României, cu care a jucat
șase meciuri.
Și-a încheiat cariera sportivă la UM Timișoara, în 1986, după ce
a fost prezent pe teren în 350 de meciuri de Divizia A și B.
A fost salariat pe rând la Electrometal Timișoara, Trustul I.A.S
Timiș, A.E.M, U.M.T- șef de atelier, C.I.U.M.M.R Timișoara, șef de
birou, Sucursala PECO Timiș, Casa Județeană de Pensii Timiș, din 2005,
unde, în 2010 și până la pensionare, a fost director executiv adjunct
Stabiliri și Plăți Prestații.
Este căsătorit, are o fiică și un nepot. Este cetățean de onoare al
Timișoarei. Locuiește în Timișoara.

DUMITRU BĂNICĂ
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Radiotelegrafist, primul mirilean marinar pe Dunăre
S-a născut pe 4 martie 1939, în
satul Mirila, comuna Bobicești, tatăl Petre, iar mama - Floarea. Școala primară
a făcut-o în satul vecin, Leotești, întrucât,
pe atunci, în Mirila, nu exista școală,
învățător
fiindu-i
celebrul
Gică
Antonescu.
La Balș a urmat cursurile Școlii
gimnaziale de băieți, după care, în 1953,
a fost admis la proaspăt înființata Școală
Medie (Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea”
de azi), el făcând parte din prima
promoție. Examenul de maturitate
(bacalaureatul de acum) l-a dat în 1956,
întrucât, la ora respectivă, studiile liceale
durau trei ani.
După absolvire, s-a încadrat ca bibliotecar la Biblioteca Sătească
din comuna Bobicești (în perioada 1956 -septembrie 1958), iar un an mai
târziu, a primit postul de învățător la Școala din satul Olari, comuna
Pârșcoveni.
În perioada 1960-1962 urmează Școala de radiotelegrafiști din
Timișoara, la terminarea căreia a fost repartizat ofițer-radiotelegrafist pe
fluviul Dunărea. Până în 1973, cât a deținut funcția respectivă, a lucrat pe
vase ca „Spiridon Vrânceanu”, „Alexandria” sau „Dacia”, cu care a
navigat îndeosebi pe Dunăre în sus, ajungând până în porturile fluviale
din Austria şi de pe teritoriul vest-german (de atunci).
Când revenea la Mirila, copiii din vecinătatea casei părintești, ca
și cei în vârstă primeau întotdeauna, bomboane, sau, în premieră, gumă
de mestecat, fie țigări sau câte un breloc aduse din străinătate de ,,Mitru
lu` Stamatie”, cum era cunoscut de toți.
Retrăgându-se din navigația fluvială, s-a încadrat la Aeroportul
din Craiova, tot ca radiotelegrafist, post pe care l-a deținut un an.
Ulterior s-a transferat la Direcția Muncii Slatina, lucrând la
repartiția forței de muncă din județul Olt. După înființarea Autobazei 5 Balș s-a transferat la această instituție ca șef de personal, fiind astfel mai
aproape de domiciliul din Mirila.
A decedat la 17 octombrie 2002, la vârsta de 63 de ani.
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Soția lui, Paula Bănică, profesoară de istorie mai întâi la Școala
Olari, apoi la Școala Leotești (unde a ocupat și funcția de director în
perioada 1970-1972 și 1976-1980), la Liceul Teoretic din Balș și la
Școala Bobicești(2000-2003), actualmente pensionară, este autoarea
,,Monografiei orașului Balș”, apărută în anul 2013 și a acestei
Monografii a comunei Bobicești.
Are două fete, Elisabeta-Luminița Vasile (profesor de istorie la
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” din Balș) și Adriana Buică (profesor de
geografie la Colegiul Tehnic Balș), autoare ale Monografiei comunei
Bobicești.
PAUL IORDACHE
Radiotelegrafist, primul marinar bobiceștean pe Dunăre
S-a născut la 11 iulie 1941, în
comuna Bobicești, părinții - tatăl Ion, iar
mama Constanda - fiind țărani
agricultori. Școala primară a făcut-o în
satul natal, iar gimnaziul la Balș, oraș în
care a absolvit și Liceul Teoretic. Ca și
Dumitru Bănică-prietenul lui, și-a
continuat studiile la Școala de
radiotelegrafiști din Timișoara, după care
a fost repartizat la flota fluvială, unde, în
perioada 1960-1971, a fost ofițer
radiotelegrafist pe vasele „Petrila”,
„Segarcea”, „Horea”, „Lotru”, ș.a.
Ulterior, s-a transferat tot ca
radiotelegrafist la Aeroportul din
Craiova, apoi a lucrat la ONT Slatina și,
în final, a deținut funcția de șef de personal la Fabrica „Jiul” din Balș,
cea mai veche întreprindere economică din orașul de pe malurile
Oltețului.
A decedat în iulie 1987, la vârsta de 46 de ani, în urma unei boli
incurabile. A fost căsătorit cu Angela. Are o fiică, Mirela, și un fiu, Gigi.
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TRAIAN BĂRBULESCU
Profesor, director TVR Craiova

S-a născut la 28 septembrie 1946 în comuna Bobicești, satul
Comănești, județul Olt, fiul lui Ion și al Teodorei (Dorinei).
Școala primară a făcut-o în satul Comănești, avându-l ca
învățător pe tatăl său, Ion Bărbulescu. Clasele V-VIII le-a făcut la
Colegiul Carol I din Craiova, iar Liceul la SM 3 (,,Elena Cuza”), secția
umanistă.
A urmat mai întâi cursurile Institutului Pedagogic de 3 ani din
Craiova Facultatea de Filologie, absolvită în anul 1968, continuându-și
studiile la Universitatea din Craiova, Facultatea Lb. română-Lb. Franceză
cu licență în 1972.
Între 1 septembrie 1968-1 septembrie 1990 a funcționat ca
profesor de lb. română la Școala generală cu clasele I-VIII Bobicești, iar
din 1976 -1988 a fost director al Școlii Bobicești și director coordonator
al celor 6 școli din întreaga comună. În anul 1986 a obținut gradul
didactic I în învățământ, cu tema ,,Teatrul expresionist la Lucian Blaga”.
De la 1 septembrie 1990 este transferat de la Ministerului
Educației și Învățământului la Radioteleviziunea Română, Studioul de
Radio Oltenia- Craiova (1991-1996). În această perioadă a fost șef secție
Social-anchete Radio Oltenia, în perioada 1992-1994 a făcut transmisii
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zilnice la Radio din Parlamentul României sub coordonarea jurnalistului
Dionisie Șincan. În martie 1994 a fost trimis în Rep. Moldova la
Chișinău pentru a transmite în direct la Radiodifuziunea Română primele
alegeri libere din Rep. Moldova.
În aprilie 1996 s-a transferat de la Radiodifuziunea Română la
Televiziunea Română pentru a realiza Studioul Teritorial TVR Craiova,
iar din 15 mai 1996 este numit director al TVR Craiova până la 1 iulie
2010.
Între 1 iulie 2010 -15 iulie 2012 a fost membru titular în C.A. al
TVR.
În toată această perioadă și-a respectat statutul de realizator și
producător de televiziune realizând sute de emisiuni. Din anul 1999 a
realizat pe TVR Internațional și TVR Craiova emisiunea ,,Românii de
lângă noi” cu comunitățile românești din Serbia, Bulgaria, Macedonia,
Albania.
A fost trimis ca jurnalist al TVR în teatrele de operațiuni militare
din Irak, Afganistan și Kosovo.

A primit numeroase premii în România și în alte țări. A fost
nominalizat de postul de televiziune american CNN pentru reportajul
,,Cărămidarii la cot”. A fost numit vicepreședinte al Forumului
Internațional al jurnaliștilor români.
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Căsătorit cu Nicoleta, profesoară de istorie, având două fete
Alina și Clara. În prezent locuiește în Craiova.

Născut la 29 mai
1940 în satul Comănești,
comuna Bobicești, județul
Olt. Fiul lui Ion și al Dorinei,
fratele lui Traian Bărbulescu.
Absolvent al claselor primare
I-IV la Școala Comănești
avându-l ca învățător pe tatăl
său Ion Bărbulescu. Clasele
V-VII le-a urmat la Liceul
,,Carol I” din Craiova apoi
Colegiul ,,Carol I”(Nicolae
Bălcescu) în 1957. A urmat
cursurile Academiei de Artă ,,Nicolae Grigorescu” din București în anul
1964.
Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România-Filiala
Craiova.

A fost mai întâi profesor de arte plastice la Colegiul Național
Pedagogic ,,Ștefan Velovan” Craiova din 1964 până în 2009, apoi
profesor asociat la Universitatea din Craiova- coordonator științific
pentru lucrări de gradul didactic I.
În perioada 1985-2002 a fost director adjunct și director al
Colegiului Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” din Craiova.
În anul 1995 a înființat cu sprijinul Muzeului de Artă din
Craiova, în localul școlii, o ,,Pinacotecă” ce cuprinde lucrări de pictură
ale unor artiști și pedagogi care au trecut prin acest lăcaș de învățământ
sau au absolvit această școală.
O lungă perioadă de timp a fost președintele Societății
profesorilor de Arte Plastice-Filiala Dolj.
A debutat la Expoziția de Arte Plastice a Studenților, în mai
1964. Din 1966 participă la expoziții anuale, regionale, interjudețene și
republicane, la Saloanele artiștilor plastici în cadrul Uniunii Artiștilor
Plastici (U.A.P.)-Filiala Craiova și în cadrul Societății Naționale a
Profesorilor de Arte Plastice București.
Expoziții personale:
- 25 de expoziții de pictură și grafică deschise la Craiova, Calafat, Balș,
Slatina, Gap(Franța);
- expoziție personală retrospectivă de pictură și grafică la Galeria ,,Arta”
a U.A.P-Filiala Craiova;
- 2011- Expoziție personală de pictură la Galeria ,,Artis”-Slatina.
Expoziții naționale: în 1977, 1982, 1984, 1988, 1990, 1998 București.
Expoziții de grup:
- peste 50 de expoziții de grup, dintre care: ,,Grup 6”, ,,Grup 6+1”, ,,Grup
Nicolae Truță, Paul Tudor, Ovidiu Bărbulescu”;
- 1992-2001 ,, Salonul Anual al Artiștilor Plastici Olteni”, Muzeul de
Artă Craiova;
- 1998 - ,,Salonul de Sud”, Râmnicu Vâlcea;
- 1998 - ,,Craiova- oameni și locuri sec. XIX-XX”, Muzeul de Artă
Craiova;
- mai 2006 - Expoziția ,,180 de ani de pictură românească la Craiova”,
deschisă la Palatul ,,Jean Mihail” Craiova;
- 2004-2008 - ,,Salonul Municipal de Artă Plastică”, Muzeul de Artă
Craiova;
- 2008 - ,,Aquarelle Groupe”, Galeria ,,Arta” Craiova, Galeria ,,Radio
Art” Craiova, Muzeul Sătesc Dobriceni, județul Olt;
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OVIDIU BĂRBULESCU
Profesor de desen și educație plastică, pictor celebru, membru al
Uniunii Artiștilor Plastici

- 2009 - ,,Un secol de artă cultă în Țara Oltului”, Muzeul de Artă Craiova
și Muzeul Județean de Artă Slatina, Olt;
- 2009 - ,,Aquarelle Groupe”, Galeria ,,Lascăr Vorel” Piatra Neamț și
Galeria ,,Arta” Craiova;
- mai 2010 - ,,Expoziția de pictură, grafică, sculptură și arte decorative” a
U.A.P. -Filiala Craiova, Galeria ,,Arta” Craiova;
- 2011- ,,Salonul Municipal de Artă Plastică- Craiova 2011, Galeria
,,Arta” Craiova;
- 2012- ,,Salonul Municipal de Artă plastică Craiova, Galeria ,,Arta”
Craiova;
- 2012- ,,Aquarelle Groupe= 6+1”, Muzeul de Artă Calafat;
- 2012- Salonul Municipal de Artă plastică, Craiova;
- 2013- ,,Aquarelle Groupe”-Galeria ,,Arta”, Craiova;
- 2013- Salonul Municipal de Artă Plastică, Craiova;
- 2014-,,Aquqrelle Groupe” Galeria ,,Arta” ,Craiova;
- 2014- Salonul Municipal de Artă Plastică Craiova.

Belgia, Polonia, Rep. Moldova, S.U.A, Austria, Spania, Portugalia,
Germania, Italia).
-Documentări în străinătate: Cehoslovacia-1968, Iugoslavia-1968,
Bulgaria-1991, Polonia-1994, Austria, Italia și Franța-1998, Italia, Franța
și Germania-2002, Bulgaria-2010, Cehia (Praga, Karlovi Vary)-2010,
Polonia (Cracovia)-2011.
Autor de ilustrații de carte și publicistică:
Cronici de artă plastică în revistele: ,,Ramuri”, ,,Mozaicul”, ziarele:
,,Demnitatea”, ,,Meridian”, ,,Cuvântul Libertății”, ,,Gazeta de Sud” și
emisiuni la Radio Oltenia Craiova, TV Sud Craiova, TVR Craiova, TVR
2, TVR 3
Publicații în domeniul artistic:
- 1993 - ,,Dicționar de artă. Termeni de atelier”, Ed. Sigma, București(în
colab. cu Ion N. Șușală);
- 1995 - ,,Gheorghe Teodorescu-Romanați” Craiova;
- 2003 - ,,Dicționar de arsmatetică”, București(în colab. cu Ion N.
Șușală);
Menționat în A.B.I (Institutul American Biografic), în cadrul celei de-a
IX-a ediții a Registrului Internațional al Conducerii Distinse –sept. 1998
și în Enciclopedia Personalităților din România, ediția a IV-a, 2009.
- 2006-2009 - profesor asociat la Facultatea de Psihologie și Științele
Educației- D.P.I.P.P., Universitatea din București.
,,Diplome de Excelență”:
- acordată de M.E.C. pentru întreaga activitate didactică de creație și
managerială (2002);
- acordată de Consiliul Local al comunei Bobicești, jud. Olt (2003);
- acordată de Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” Craiova
(2005);
- acordată de Muzeul de Artă Craiova (2010).
Ca profesor de arte plastice a făcut parte din grupele de lucru ale
M.E.N. la îmbunătățirea programelor și manualelor școlare de educație
artistică și plastică, fiind membru în Comisia Națională de Educație
Plastică.

Lucrări în colecții:
-Are lucrări în muzee și instituții din țară, în colecții particulare din țară
și străinătate (Franța, Anglia, Canada, Israel, Iran, Olanda, Danemarca,
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PETRE NIȚU
Comandant Unitate Jandarmi

IULIAN STOICA
Economist, doctor în științe economice

Fiul lui Ion și al Ioanei, Petre Nițu s-a născut la 11 septembrie
1949 în satul Leotești, comuna Bobicești județul Olt.
Școala primară a făcut-o la Leotești, având-o ca învățătoare pe dna Popescu Maria. Școala generală a făcut-o tot la Școala Leotești.
Urmează Liceul Teoretic din Balș în perioada 1963-1967. După
absolvirea liceului, a urmat Școala Militară de Ofițeri ,,Nicolae
Bălcescu” Sibiu (pentru trupele M.A.I) în perioada 1967-1970, cu gradul
de absolvire locotenent. Apoi urmează Academia Militară (ulterior
Academia de Înalte Studii Militare, actualmente Universitatea Națională
de Apărare), cu diplomă de licență în Știință Militară, specialitatea Arme
Întrunite.
În cadrul Colegiului de Comandă și Stat Major, urmează un curs
post-academic de perfecționare în domeniul Managementului educațional
militar(1996), iar în cadrul Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza”urmează
cursul de Management, specialitatea Jandarmi (2002).
În anul 1995, M.A.N și Ministerul Învățământului i-au eliberat
Atestatul privind echivalarea studiilor în specialități și funcții civile
economice: de planificare, organizare, aprovizionare și desfacere.
Funcții îndeplinite în M.A.I:
-1971-1979: Comandant pluton independent, comandant de companie;
-1979-1981: Studii Academia de Înalte Studii Militare;
-1981-1986: Locțiitor comandant de unitate;
-1986-1990: Comandant unitate de Jandarmi, Tecuci, jud. Galați;
-1990-1998: Comandant Centrul de Instrucție Drăgășani, jud. Vâlcea,
ulterior transformat în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi;
-1998-1999: Șef de Stat Major la Inspectoratul de Jandarmi Județean
Vâlcea;
-1999-2000: Comandant Unitatea de Jandarmi Pitești, jud. Argeș;
-2000-2004: Comandant Unitatea de Jandarmi Rm. Vâlcea;
-30 oct. 2004-ieșire la pensie, având o vechime de peste 37 ani în M.A.I.
Este cetățean de onoare al comunei Bobicești. A fost căsătorit cu
Nițu Mariana, decedată în anul 2010. Are doi copii: Adrian și Mihai,
ambii ofițeri jandarmi. Locuiește în orașul Drăgășani, jud. Vâlcea.

S-a născut la 7 ianuarie 1940 în satul Comănești, comuna
Bobicești, jud. Olt.
Clasele I-IV le urmează la Școala Comănești, avându-l ca
învățător pe Bărbulescu Ion (Oană). Urmează clasele V-VII la Școala din
Balș, continuând cu Școala Profesională la Electroputere Craiova și liceul
la seral la ,,Elena Cuza”din Craiova.
După absolvirea liceului a urmat cursurile Universității ,,A. I.
Cuza” Iași, Facultatea de Științe Economice, cu diplomă de licență.
După absolvire a fost repartizat ca profesor de științe economice
în Craiova. Pe parcurs și-a luat și doctoratul în științe economice. A fost
profesor la Școala Județeană de Partid Dolj și director la Secția
Gospodăria Partidului pe regiunea Oltenia.
Căsătorit cu o fostă colegă de facultate din Iași, economistă la
Prefectura Consiliului Județean Dolj.
A avut doi băieți: Ștefan- Bucur, absolvent al Facultății de Științe
Economice, deputat PDL și Viorel, absolvent al Facultății de Științe
Economice și al Facultății de Agronomie-Horticultură din Craiova.
Decedat pe 5 februarie 2011.
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MARIN HÎRCĂ
Director general al I.C.L MOBILA București
S-a născut la 8 decembrie 1922 în
satul Leotești, comuna Bobicești. Fiul lui Ilie
(al lui Călcâi) și al Constantinei. Au fost 7
frați din care 3 băieți și 4 fete, el fiind al
șaselea copil din cei șapte.
Școala primară a făcut-o în satul natal
Leotești. După aceea a mers ca ucenic,
învățând cojocăria la Balș, la Ionică
cojocarul, timp de doi ani de zile. Venind
acasă a început să confecționeze cojoace și
din când în când să plece cu produse
agricole(făină, mălai, fasole) să le vândă la
București. Având o soră mai mare, Leana,
căsătorită în București, s-a statornicit la ea,

urmând treptat cursurile liceului la seral.
Fiind un om cinstit și modest, a reușit să-și continue studiile: Institutul
Comercial de 3 ani București și să îndeplinească diverse funcții:
-președinte al Cooperativei de Consum București, sector 4
-director general la Sfatul Popular al Capitalei, secția Comercială,
București
-director general al I.C.L. Mobila pe țară, cu sediul în București, în
perioada 1973-1978.
A fost căsătorit cu Angela, fără copii. Decedat la 26 februarie
1999 la București.
SEVERICĂ MITRACHE
Arhitect și pictor
S-a născut la 24 septembrie
1956 la Timișoara, fiul lui
Alexandru și al Pușei, din comuna
Bobicești, jud. Olt. În anul 1971 a
absolvit
Școala
generală
la
Bobicești, jud. Olt. A urmat
cursurile
Liceului
Industrial
Metalurgic Slatina pe care l-a
absolvit în anul 1976. După
absolvirea liceului a urmat Institutul
de Arhitectură ,,Ion Mincu”
București.
Lucrări de referință în arhitectură:
- 1983-1984: Complexul Sportiv
Slatina-conductor arhitect
proiectant;
-1985: Detaliu de sistematizare Centrul Civic Slatina-conductor arhitect
proiectant;
- 1986-1987: Locuințe colective B-dul Nicolae Titulescu Slatina –
conductor arhitect proiectant;
- 1988-1989: Cinematrograf Slatina, capacitate 480 locuri-conductor
arhitect proiectant;
- 1990: Amenajarea Muzeului de Istorie și Etnografie al Județului Olt-șef
de proiect;
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- 1991-1994: Proiectare de detalii și execuție BCR Cluj Napoca, Orșova,
București-Podul Izvor, C.EC Drăgănești Olt, Balș, București-Calea
Giurgiului, Hotel Lido București, Gozna Semenic, Cabana Rânca;
- 1995-1998: Spații comerciale-2400 mp Satu Mare- șef de proiect și
antreprenor general;
- 2000: Consulatul German din Sibiu-proiectare detalii și execuție;
- 2002: Studioul TVR Craiova- șef de proiect;
- 2004: reabilitare Centrul vechi Slatina- colaborator.
Expoziții de pictură:
- 2003: Balș, -expoziție personală Galeria PRO ART Club;
- 2004: Slatina- expoziție personală Muzeul Județean Olt;
- 2005: Balș- expoziție personală Galeria PRO ART Club;
- 2005: Slatina –expoziție personală Biblioteca Județeană Olt;
- 2006: Craiova –expoziție personală Galeria Radio Art.
- 2006: Slatina –expoziție personală Galeria Art Delia.
O serie de lucrări se găsesc în colecții particulare răspândite în întreaga
lume: Canada, SUA, Franța, Germania, Grecia, Bulgaria, Italia, Spania.
GEORGE PĂUNESCU
Pictor celebru, profesor universitar de desen și educație plastică

S-a născut la 25 ianuarie 1961 în comuna Bobicești, județul Olt,
fiul lui Marin și al Constanței.
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Lucrările sale se află în colecțiile particulare și în muzeele atât
din România, cât și din străinătate (S.U.A, Canada, Australia, Italia,
Franța, Japonia, Germania, Anglia, Ungaria, Austria, Finlanda, Suedia,
Spania).
După ani de muncă intensă, talentul său este recunoscut și pe
plan internațional, de unde, periodic, începe să primească invitații pentru
expoziții și întâlniri de specialitate. Acest fapt face ca lucrările pictorului
George Păunescu să aibă o cotă mereu în creștere, iar tablourile sale să
fie căutate nu numai de iubitorii de frumos, dar și de colecționarii de artă.
Educație și activitate profesională:
În perioada 1968-1972, George Păunescu urmează clasele I–IV
la Școala generală din comuna natală (Bobicești, Olt). Părinții – ambii
cadre didactice - își dau seama de talentul înăscut al fiului lor, motiv
pentru care decid ca acesta să-și continue studiile (clasele V-XII) la
Liceul de Artă din Craiova (în perioada 1972 - 1980).
"Nu am moștenit pictura de la nimeni" - avea să-și amintească
pictorul peste ani de zile. Primele desene le face în primii ani ai
copilăriei, după care începe să învețe tehnica desenului și a picturii în
perioada petrecută la liceu.
În 1987 devine student al Universității de Artă din București,
secția Artă Murală, pe care o termină în 1994. Se specializează, mai apoi,
în Restaurare Monumente de Epocă, Pictură Murală (1997 - 1999). În
anul 2000 pleacă, pentru un an de zile, la Roma - Italia, pentru
specializare în Pictură Murală Antică la "Pontificio Instituto di
Archeologia Cristiana".
După studii aprofundate, în anul 2009 devine doctor în Arte
Plastice și Decorative.
Paralel cu studiile în domeniul artei, tânărul artist lucrează,
pentru început, la Televiziunea Română - București, ca realizator TV,
slujbă pe care și-o ia prin concurs în 1994. După un an de zile renunță la
această funcție pentru a deveni preparator la Universitatea de Artă din
București.
În anul 1996, este acceptat ca membru stagiar al Uniunii
Artiștilor Plastici din România, iar în 1998 devine membru titular. Din
1998 și până în 2008 este asistent titular la Universitatea din București Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secția Artă Sacră. În anul 1999 devine
membru al Asociației Internaționale de Arte Plastice, UNESCO, Paris.
În anul 2006 devine doctorand la Facultatea de Arte Plastice
Timișoara, unde este angajat ca lector colaborator al acestei facultăți la

secția de Restaurare. Doi ani mai târziu, în 2008, devine lector titular la
Universitatea din București - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secția
Artă Sacră.
Expoziții personale:
Din 1987, George Păunescu începe să-și expună tablourile într-o
serie de expoziții personale.
Galeriile de Artă Slatina îi găzduiesc lucrările periodic (1987,
1988, 1989, 2000). De asemenea, îl regăsim la Galeriile „Căminul Artei”
din București (1997), Galeriile de Artă Râmnicu-Vâlcea (2002), Galeria
„Pro Arte” din Balș (2003), Galeriile de artă U.A.P. Craiova (2005) sau
la Galeria de Artă Helios Timișoara (2010). Lucrările sale sunt prezentate
și la Centrul Național pentru pregătirea cadrelor din Ministerul de Interne
din Slatina, în cadrul a două expoziții personale din 2008 și 2010.
Expune în Spania, la Galeria Municipală Oviedo (2007) și la
Universitatea Oviedo, Departamentul Istoria Artei (2008).
Anul 2011 începe cu două expoziții personale: "Culorile
neliniștii" - la Muzeul Județean Olt, Galeria Artis din Slatina și
"Misterele Omului" la Biblioteca Județeană Olt.
Expoziții colective:
Paralel cu expozițiile personale, artistul participă periodic și la o
serie de expoziții colective. Începe în 1987 la Galeriile de Artă Slatina,
după care continuă în diverse locații din țară și Capitală unde are un real
succes la public. Îl întâlnim, în București, la "Sala Dalles" (1988, 1993,
1995), la Galeria "Căminul Artei" (1994, 1997, 2010), în cadrul
"Expoziție de icoane" de la "Teatrul de Comedie" (1994, 1996), în 2001
la "Târgul Internațional de Artă Vizuală" și la "Salonul Național
Romexpo", în 2010 la "Galeriile de Artă Apolo", iar in 2013
la Accademia di Romania din Roma.
În țară participă la expozițiile colective organizate la "Galeriile
de Artă" din Râmnicu Vâlcea (1989), la Muzeul de Artă din Craiova
(1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2009), la Muzeul de Artă din Târgoviște
(1994), la "Galeria Pro Arte" din Balș (2002), la "Galeria Art Delia" din
Slatina (2003), la "Galeriile de Artă" Slatina (2005, 2010), la Biblioteca
județeană Slatina (2007, 2008), la Muzeul Municipiului Calafat (2008),
la "Sala Artis" a Muzeului Județean Olt (2010), la Galeriile de Artă UAP
Alba-Iulia (2012) etc.
Pe lângă acestea a expus și în Viena- Austria (1990) și Paris Franța (1999).
Tabere de creație, șantiere de restaurare :
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Aflat într-o continuă căutare și perfecționare, artistul participă
intens la o serie de șantiere de restaurare și tabere de creație/pictură,
amprenta sa artistică rămânând, astfel, pentru eternitate nu numai pe
pânze, dar și pe zidurile vechilor lăcașuri de cult românești.
Începe în 1980 la Tabăra de sculptură -piatră din Strehareț, jud. Olt
și continuă cu Monumentul Eroilor din Ipotești, jud. Olt (1984) și Șantier
de restaurare - monument istoric sec. XVI din Clocociov-Olt (1985).
Urmează o serie de șantiere de restaurare la Comenița-Argeș (1986), la
Plătărești-Giurgiu (1992)- monument istoric sec. XVI, la Lupșa-Alba
(1996), la Suceava (1996)- monument istoric sec. XVI – biserica Sf.
Dumitru, la Bobicești-Olt (1998), la Zlatna-Alba (1998), Lainici-Olt
(1999), Morunglav-Olt (2007), Dobrești-Argeș (2008, 2009).
La acestea se adaugă tabere de creație/pictură la Vitomirești-Olt
(1985, 1987), la Bistrița-Năsăud (1991), la Râșca-Suceava (1992), la SeacaOlt (1995, 1997), la Moșteni-Olt (2000, 2001, 2002), la Crivaia - CarașSeverin (2003), Gărâna - Caraș-Severin (2004, 2005, 2008), Dobrețu-Olt
(2006, 2007, 2008, 2009), Călimănești-Vâlcea (2008, 2009) etc.
Nu trebuie uitată icoana pentru Mănăstirea Putna cu prilejul
canonizării Domnitorului Ștefan cel Mare sau participarea sa la
Simpozionul de Artă Murală de la Costinești (1990).
Călătorii de documentare:
Pentru a se informa în noile sale proiecte, George Păunescu face,
periodic, călătorii de documentare în diverse țări. Surprinde, astfel,
esențialul locului, obiceiurile oamenilor și istoria zonei în lucrări pe care
le va prezenta, mai apoi, publicului. Printre locurile pe care le-a vizitat
pentru documentare, se numără: Germania - Munchen, Rusia - Moscova,
Ucraina - Kiev, Cernăuți, Republica Moldova - Bălți, Chișinău, Franța Paris, Italia - Roma, Napoli, Veneția, Bologna, Florența, Serbia Dulubak, Zlatibor, Slovenia, Bulgaria - Plevna, Calaka, Veliko Târnovo,
Vidin, Austria - Viena, Gratz, Ungaria - Gyula, Szeged, Budapesta,
Spania - Barcelona, Zaragoza, Bilboa, Gijon, Oviedo etc.
Premii:
Încă din tinerețe talentul său artistic este recunoscut printr-o serie
de premii. Astfel, în 1995 primește "Diploma de Onoare" din partea
orașului Roman, jud. Neamț; în 1997 - "Premiul pentru Tineret" oferit de
Muzeul de Artă Craiova.
Urmează o serie de diplome: în 2000 - "Diploma de Onoare
pentru contribuția excepțională în dezvoltarea culturii în județul Olt", în
2002 - "Diploma de Onoare a Muzeului Județean Olt", în 2003 "Diploma de excelență în semn de prețuire pentru întreaga activitate"

oferită de Consiliul Local Bobicești, iar în 2007 - "Diploma de merit"
oferită de Primaria Municipiului Slatina.
Anul 2005 îi aduce prima recunoaștere internațională: "Paleta de
cristal" - acordată de Primăria localității Reit im Winkl - Germania, oraș
care îi va oferi și "Premiul Europa Kunstlerpreis", în 2008.
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ȘTEFAN DINU
Viceamiral
Ştefan Dinu s-a născut la 7
februarie 1929, în comuna Bobiceşti,
județul Olt. În anul 1950 a absolvit
Şcoala de ofiţeri politici, iar în anul
1953 - Academia Militară, Secţia
Marină. În anul 1960 a terminat
Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti.
Ulterior, în anii 1975-1976, a
urmat Cursul postacademic superior,
Arma Marină. Ştefan Dinu a deţinut
următoarele funcţii:
ofiţer
în
Compania Cercetare a Brigăzii a 3-a,
ofiţer la Direcţia Cadre a Armatei din
cadrul Direcţiei Superioară Politică a
Armatei
(1950),
locţiitor
al
comandantului Batalionului 33 Infanterie Moto Medgidia din cadrul
Brigăzii
25
Mecanizate
Basarabi,
subordonată
operativ
Comandamentului Apărării Litoralului, şef Secţie şi locţiitor al
comandantului Şcolii Militare Superioare de Marină (1953-1955),
locţiitor al comandantului Distrugător 4 (fost Mărăşeşti - 1955-1957), şef
al Secţiei Organizare şi locţiitor al şefului Direcţiei Politice din cadrul
Comandamentului Marinei Militare (1957-1962), dar şi lector superior la
catedra de Istorie din Academia Militară (Bucureşti 1962-1964).
Totodată, viceamiralul a fost ofiţer în Statul Major al Academiei
Militare (1964-1965), instructor central pentru Marina Militară în
Consiliul Politic Superior al Armatei (1965-1966), locţiitor al şefului
Direcţiei Organizatorice din Consiliul Politic Superior al Armatei (19661972), locţiitor al comandantului Marinei Militare (1972-1978), şef al
Direcţiei Informaţii a Armatei (1978-1990), precum şi şeful Direcţiei a 3-a
Contraspionaj din Departamentul Securităţii Statului (1990).

A fost trecut în rezervă în anul 1990, când s-a pensionat. Ştefan
Dinu a fost decorat cu medalia şi ordinul „Meritul Militar", clasele III, II,
I. A deţinut gradele militate de locotenent (1949), contraamiral (974),
viceamiral (1984) şi viceamiral în retragere cu 3 stele (2008).
Viceamiralul (r) Ştefan Dinu s-a preocupat de reconstruirea localului şi
reamenajarea expoziţiei Muzeului Marinei Române. În anul 2010 a
publicat cartea „Condamnat la discreţie", în care împărtăşeşte din tainele
unei cariere dedicate Armatei şi Serviciului Secret de Informaţii Militare
şi face dezvăluiri din culisele militare ale Revoluţiei române din
decembrie 1989, vorbind totodată şi despre fenomenul teroristdiversionist din decembrie 1989.
GEORGICĂ MITRACHE
Arhitect, conferențiar doctor la Institutul de Arhitectură ,,Ion
Mincu” București
Georgică Mitrache, fiul lui
Alexandru și Pușica Mitrache din
Bobicești, s-a născut la data de 26
decembrie 1961 și este fratele
arhitectului Severică Mitrache.
A absolvit Școala cu clasele
I-VIII în comuna Bobicești. În
perioada 1978-1982 a urmat cursurile
Liceului Industrial Nr. 22 (Grupul
Școlar de Construcții, Arhitectură și
Sistematizare) București iar între anii
1982- 1987 a urmat Institutul de
Arhitectură ,,Ion Mincu”- Facultatea
de Arhitectură și Sistematizare din
Bcurești.
În perioada 1987-1988 lucrează ca arhitect execuție ansambluri
de locuințe ale centrului civic Pitești, Colibași la Trustul de Antrepriză
Generală Construcții Montaj-județul Argeș. Între 1988-1989 a lucrat la
ISLGC București, având ca domeniu de activitate elaborarea de planuri
de arhitectură la Palatul Culturii-Văcărești.
Între 1989-1990 a lucrat ca arhitect proiectant și șef de proiect la
Întreprinderea SETUM București și din 1994 la Biroul de Proiectare
Total Ami Design SRL, elaborând, coordonând, verificând proiecte de
arhitectură și urbanism, proiecte de mobilier urban, etc..
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În anul 1999 obține diploma de Doctor în Arhitectură.
Din anul 2002 este conferențiar architect în cadrul Institutului de
Arhitectură ,,Ion Mincu” București, apoi din anul 2003 este șef de atelier,
anul VI-V, iar din anul 2005 este șef de catedră anul IV-V, coordonând
activitatea didactică și organizatorică a studenților la Arhitectură.
Abilităţi şi competenţe organizaţionale:
- Desfășurarea și coordonarea activității în calitate de cadru
didactic universitar și Director de Departament An IV-V în cadrul
Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București Facultatea de Arhitectură – Departamentul Sinteză de Proiectare;
- Departamentul Bazele Proiectării în funcția de Șef de Atelier;
- Departamentul Istoria Arhitecturii: colaborator în cadrul Proiectului
Specialitate al anului 5;
- Curs „Management de proiect” la Master de Urbanism, Facultatea de
Urbanism, U.A.U.I.M;
- Desfășurarea activității în calitate de cadru didactic universitar în
Universitatea de Arhitectură și Urbanism, Facultatea de Arhitectură,
Departamentul Bazele Proiectării în funcția de Șef de Lucrări, Conf.
Dr.Arh. al Atelierului an IV (V) în cadrul Departamentului Sinteza de
Proiectare;
- Îndrumator de Diplome în U.A.U.I.M. București și în co-tutela cu
Universități din Marseille și Paris;
- Coordonarea activității de proiectare în urbanism și arhitectură din
cadrul C.C.P.E.C. al U.A.U.I.M. București - Șef de Proiect, Coordonator
de Proiecte;
- Coordonarea activității de proiectare în urbanism și arhitectură din
cadrul firmei de proiectare Total Ami Design SRL - Șef de Proiect,
Coordonator de Proiect, Verificator de Proiect (B1,D,E,F);
- Organizator workshop în colaborare cu Facultatea de Arhitectură
Lamcambre Horta, Bruxelles;
- Tutor workshop „Arhitectura în orașe istorice”, Fondazione Romoaldo
del Bianco, Florenza, 2005,2006,2007;
- Moderator debate pe tema Built Heritage Values and Contemporary
Architecture, masă rotundă cu invitați, în cadrul sesiunii de comunicări
științifice Valori de patrimoniu și arhitectură contemporană, 26 februarie
2010, București;
- Coordonator Expoziție de Proiecte de hotel realizate de studenții
U.A.U.I.M., Romexpo, 3 – 6 noiembrie 2011;
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- Curator Expoziție de Proiecte din cadrul Bienalei de Arhitectură,
octombrie 2014 – Secțiunea: Arhitectura dotărilor comunitare și de
producție;
- Coordonator Expoziție Cartierul de Justiție, Parteneri instituționali:
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, U.A.U.I.M., 16- 23 iunie
2014.
din 2004 – Verificator atestat M.D.R.L. proiectare în construcţii civile,
industriale, agro-zootehnice exigentele B1, D, E, F;
din 2009 – Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei Sector 1;
din 2009 – Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea
Teirotiului din cadrul Direcției de Urbansim a Primăriei Municipiului
Galați, Jud. Galați;
din 2009 – Membru al Comitetului Tehnic 11 pentru Cerințe funcționale
și Fizica construcțiilor al M.D.R.L.;
2009 – 2013 - Membru în Comisia Națională de Avizare a Normativelor
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;
din 2011 – Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei Sector 2;
Membru OAR, Ordinul Arhitecților din România: membru cu drept de
semnătură, membru fondator;
Membru RUR, Registrul Urbaniștilor din România: drept de semnătură
documentații conform exigențe D, E, F6, G5, G6;
Participare contract colaborare inter-universitară cu Universitatea
de Arhitectură din Florida - Facultatea de Arhitectură Vicenza,
U.A.U.I.M., februarie 2007, 2009;
Îndrumător la concursul internațional Velux Awards 2010,
proiect: Bioluminescence in public space;
Sesiune de comunicări științifice cu participare internațională
„Valori de patrimoniu și arhitectură contemporană” – „Susținere articol:
Valori de Patrimoniu și Arhitectura Contemporană”, 25 – 26 februarie
2010, U.A.U.I.M., București;
Invitat Conferință „National, Regional, European and Global
Identities : International Workshop” – Departament of Sociology and
Social Work and Center for Study of Social Transfornations,
Universitatea Oradea – Susținere articol “Structuri Identitare “, 28 – 29
mai 2010;
International Conference CITTAM: Sustainable environment in
the Mediterrean region: from housing to urban and land scale
construction, Centro Interdipartimentale di ricerca per lo studio delle

Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea, 12 – 14 februarie 2012,
Universita degli studi di Napoli Federico II;
World Conference on Design. Arts and Education – Susținere
articol: “Architecture. Art, Public Space” , DAE – 2012, Ankara
University, Bahcesehir University & Near East University, 01-04 mai
2012, Antalya, Turkey;
World Conference on Business, Economics and Management –
Susținere articol: “Sustainable management in academic architectural
research”, BEM – 2012,
Hacettepe University and Bahcesehir
University, 04-06 mai 2012, Antalya, Turkey;
International Conference on Architectural Research –
(RE)WRIGHTING HISTORY (ICAR) – Susținere conferință: “Building
blocks – fundamentals reclaimed”, 19-20 mai 2012, București;
2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture
and Building Materials – Susținere articol: “Spatial Patterns of
Traditional Romanian Houses – a Roadmap to National Specificity” ,
CEABM 2012, 25-27 mai 2012, Yantai, China;
GEC 2012 – Susținere articol: “Design studio, coursework and
complementary projects – A transition from the basics to the synthesis of
architectural design”, septembrie 2012, Cipru;
3 rd World Conference on Learning, Teaching and Educational
Leadership" – Susținere articol: “The sketch project – a key element of
studio based architectural education”, octombrie 2012, Bruxelles, Belgia;
2nd World Conference on Arts, Design and Education –
Susținere articol: “Critical of the architectural project design educational
process”, WCDAE, 9 - 11 mai 2013, București
Expoziții :
Participare permanentă cu proiecte realizate la Bienala de
Arhitectură si Anuala de Arhitectură București, începand cu 2000-2002;
Grafica pliantului si afișului Expoziției ALUMNI 2006 și a
materialului aferent expozțtiei găzduite de Centrul Cultural European
Praga, Cehia 2006;
Expoziție internațională “10 000 ARCHITECTS“ – în cadrul
UIA 2011 TOKYO cu lucrare: Casa Goanță, noiembrie 2011, Japonia;
ROMHOTEL – coordonator expoziție proiecte de hotel realizate
de studenții UAUIM – Expoziție 3-6.11.2011, Romexpo;
ROCAD 2012 - UAUIM – 120 de ani de învățământ superior de
arhitectură – Participare la expoziția cu lucrările de arhitectură ale
cadrelor didactice UAUIM;
Expoziție Cartierul de Justiție, Parteri instituționali: Ministerul
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Justiției și Libertăților Cetățenești, UAUIM 16-23 iunie 2014;
Bienala de Arhitectură 2014 București 15-30.10.2014 - Curator
al Secțiunii Arhitectura Dotărilor Comunitare și de Producție.
Moderator Sesiunea de Comunicări Știintifice “București Forme urbane de arhitectură“, 6-7 aprilie 2006;
Coordonator dezbatere masă rotundă Sesiune de Comunicări
Științifice, “Valori de patrimoniu şi arhitectură contemporană”, 25-26
februarie 2010, UAUIM București;
Conferință națională “Social Research and Policy Conference” –
Susținere articol: “Need for identity“, Oradea, 28-29 mai 2010;
Participare masă rotundă pe tema “Conservarea, Reestaurarea și
Punerea în Valoare a Moonumentelor și Zonelor Istorice Protejate din
România”, Brăila, 10-13 octombrie 2011;
Sesiunea de Comunicări Științifice “Cercetarea prin Proiect:
Cercetarea în proiectul de arhitectură", 15-16 mai 2014, U.A.U.I.M.
București;
Sesiunea de Comunicări Științifice "Educația în Arhitectură"- 2021 mai 2015, U.A.U.I.M. București.
Experiență națională:
Verificator Proiecte Construcții civile industriale, agrozootehnice
(B1), toate domeniile (D,E,F ) – MDRT;
Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a
Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei Sector 1 (2009prezent) și Sector 2 (2011-prezent), Bucuresti;
Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a
Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei Galați, Județul
Galați, 2009-2013;
Membru în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajare a
Teritoriului din cadrul Direcției Județene de Urbanism a Consiliului
Județean Brăila, 2009-2013;
Membru în Comisia de Examinare RUR pentru dobândirea
dreptului de semnatură pentru documentații de amenajarea teritoriului și
urbanism, 2009-prezent;
Membru în Comisia Națională de avizare a Normativelor din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului – CTS11, 20092014
Membru în juriul concursului Fațada Anului 2012 organizat de
Baumit România;
Membru în juriul olimpiadei Naționale de Arhitectură Craiova
2013, Slatina 2014;
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-

Membru în juriu pentru turnul de control Romatsa,Cluj,2014.
Premii :
Premiul II al Comitetului Olimpic Român, pentru proiectul de
modernizare a stadionului Lia Manoliu, 2002;
Nominalizare Premiu pentru Arhitectură – Anuala de Arhitectură
2004 pentru proiect: Locuință cu birou Str. Vasile Gherghel Nr 91,
București
Premiul Anualei de Arhitectură – Secțiunea Design Interior
2009 pentru proiect: Sediu de Birouri Bd. Nicolae Grigorescu Nr. 123,
București;
- Nominalizare Premiul Bienalei de Arhitectură 2014 – Secțiunea
Design Interior pentru proiect: Remodelare Locuință Unifamilială Str.
Vasile Gherghel 70, București.
VIRGIL DELUREANU
Economist, Deputat în Parlamentul României
Fiul lui Emil și Sofica din satul
Chintești, comuna Bobicești, Virgil Delureanu
s-a născut la 30.05.1963. Școala primară a
făcut-o la Chintești, avîndu-l ca învățător pe
Delureanu Alexandru. A urmat Școala
gimnazială și Liceul de Matematică Fizică ,,Ion
Minulescu” Slatina (1978-1982), continundu-și
studiile superioare la ASE București,
Facultatea de Economia producției Agricole și
Alimentare, Specializarea Contabilitate și
Economie (1987-1991). După facultate, a
urmat diferite cursuri de perfecționare și studii postuniversitare.
În perioada 1991-1993 a ocupat funcția de inspector
Administrație la Prefectura Olt, realizând activități de audit și control
financiar preventiv.
Intre anii 1993-1996, a ocupat funcția de Șef Serviciu Control
Financiar General la Consiliul Județean Olt, desfășurând activități de
audit în domeniul gestionării fondurilor publice alocate de la buget și
celor cu destinație specială, precum și în ceea ce privește administrarea
patrimoniului public la nivelul Consiliului Județean Olt și instituțiilor
subordonate.
În perioada 1996-2012, a ocupat funcția de Director
Administrația Publică Locală, în cadrul Consiliului Județean Olt, unde
294

elaborează proiecte de acte normative, programme, studii, analize și
statistici necesare realizării și implementării politicilor publice. În această
perioadă, între octombrie 2004- noiembrie 2005 a deținut funcția de
deputat în Parlamentul României, activând în Comisia Buget-Finanțe a
Camerei Deputaților.
La alegerile parlamentare din iunie 2012, este ales deputat în
Parlamentul României, unde activează și în prezent. Este căsătorit,
locuiește în Slatina.
Alți intelectuali ai comunei Bobicești
Din comuna Bobicești provin foarte mulți intelectuali, absolvenți
de diferite facultăți: scriitori, profesori, ingineri, economiști, medici, etc.
Din rândul scriitorilor, pe lângă bine cunoscutul publicist și
scriitor, Dumitru Constantin din satul Mirila, face parte și Bucur M.
Dumitru, din satul Comănești, inginer de profesie, care a scris mai multe
cărți, printre care și ,,Zilele și nopțile inginerului Radu Hagiu”, apărută în
Editura Cartea Românească, compusă din două părți, însumând 237
pagini.
Din satul Bobicești, doamna profesoară Pătru Mariana, s-a
remarcat, pe lângă activitatea didactică și prin publicarea unor volume de
poezii.
Numărul cel mai mare din rândul intelectualilor comunei noastre,
îl dețin cadrele didactice: profesori, învățători, educatori.
Multe cadre didactice au activat sau încă activează la școlile din
comună, unele născute aici, altele provenite: Nicolaescu Mircea,
Nicolaescu Elena, Gârlea Ion, Gârlea Eugenia, Nicolăescu Margareta,
Păunescu Marin, Păunescu Constanța, Bărbulescu Ion, Bărbulescu
Traian, Bărbulescu Nicoleta, Bărbulescu Valerică, Bărbulescu Maria,
Bărbulescu Dragoș, Dragomir Florel, Dragomir Leontina, Delureanu
Alexandru, Delureanu Aneta, Delureanu Minodora, Delureanu Manuela,
Pătru Mariana, Bănică Paula, Rădoi Niculina, Costache Margareta,
Lisandru Ana, Toma Măndița, Vladu Ana, Niculescu Ion, Niculescu
Larisa, Dică Ileana, Bojin Rodica, Ghiță Dumitru, Ghiță Cornelia, Roșu
Marin, Vijulie Stela, Chitez Aura, Spiridon Dorina, Cojocaru Niculina,
Nițu Mioara, Gherghina Elena, Chirea Dorina, Pârvu Viorica, Delureanu
(căs. Ciucă) Simona, Țuțuman (căs. Paraschiva) Daniela.
Multe cadre didactice, deși născute în comuna Bobicești, și-au
desfășurat activitatea în alte unități școlare: Alexandru Anișoara,
Alexandru Rodica, Floricu Dorina, Mihalache Floarea, Brânaru Ioana,
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Băloiu Marcel, Dincă Teodora, Nițoiu Maria, Manolescu Constantin
(profesor și director la Şcoala Găvăneşti, director la Casa Pionierilor,
Casa de Cultură și Casa Tineretului din Balș), Bănică (căs. Vasile)
Elisabeta-Luminița, Bănică (căs. Buică) Adriana, Trușcă (căs. Badiu)
Liliana, Capră (căs. Matei) Mirela, Badea(căs. Barbu) Ana, Panțucu
Ștefania, Dumitru (căs. Mihalache) Claudia-Rozica, Pârva Nicoleta,
Pârva (căs. Moraru) Mihaela, Gherghina Tania, Truică Frusina Sinela,
Pârva (căs. Vasile) Ioana, Smarandache (căs. Iorga) Simona, Chitez
Mădălina, Spiridon Amelia, Păunescu Ina, Chiroiu (căs. Gherghina)
Mădălina, Mihalache Aida, Niculescu Tania, Cojocaru (căs. Coadă)
Monica, Ilie Eugenia.
În domeniul cercetării s-a remarcat Gherghina (căs. Eftene)
Carmen- Alina din satul Leotești, doctor în pedologice (soluri) la
Institutul Agronomic București.
Din satul Bobicești, la TVR Craiova, lucrează ca reporter și
prezentator știri, Oana Danciu.
În domeniul medicinei, din comuna Bobicești s-au remarcat:
Stanciu Valentin-psihiatru, Crăineanu Vilu(medic militar), Vasilescu
Virgil, Hîrcă (căs. Moga) Constanța-medic chirurg Timișoara, Delureanu
Mihaela(medic specialist neurolog Spitalul Județean Slatina), Nicolae
(căs. Dică) Lavinia- medic de familie Balș, Stegaru Alain-medic radiolog
Spitalul Jud. Slatina, Stegaru Cristian-medic stomatolog Balș, Dragu
Monica-medic psihiatru la Timișoara.
Cadre medicale cu studii medii născute în comună: Moștenescu
Dorel-asistent Laborator analize Spital Balș, Gherghina Mariana, Chirea
(căs. Mardaloiu) Getuța, Ilie (căs. Ciochia) Marilena (Spitalul din Balș),
Ilie Nona(Spitalul Județean Slatina), Gherghina Cristian (Spitalul de
Copii ,,Grigore Alexandrescu” București), Bălan Olivia-asistent farmacie
Balș, Grigorie (Eremia). Maria – asistent farmacie).
Asistenţi sociali: Păun Alexandru, Gherghina (căs. Dorobanţu)
Elena Gabriela, bibliotecari: Donțu Marius, Nițu(Enăchescu) Mihaela.
În domeniul justiției s-au remarcat: Florea Gheorghe din satul
Bobicești (fost judecător la Înalta Curte de Justiție și Casație București),
Dinu (căs. Leonte) Daniela- judecător la Judecătoria Balș, născută în
satul Mirila, Ciucă Emil- avocat, Pătru Cristian-avocat, jurist Niţă
Mariana, Smarandache (căs. Atanasiu) Eleonora- avocat, Ocică Aura din
satul Mirila -jurist la BCR București, Stoica (căs. Nicolae) Lidia- grefier
la Judecătoria Balș, Mărunţelu Oana-jurist, Mărunţelu Dan, Spiridon
(căs. Ene) Mirabela, etc.
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Preoți din comuna Bobicești: Dimitrie Bobicescu, Gheorghe
Bobicescu, Moștenescu Constantin, Popescu Gheorghe, Delureanu
Gheorghe, Delureanu Augustin, Șerban Dumitru, Șerban Cosmin, Matei
Dorel, Brânaru Ionuţ, Danciu Florentin, Uţoiu Florentin.
Economiști: Bălșeanu Ion (director al Balșcom), Nicolăescu
Constantin, Vijulie Dumitru(dir. adj. la BCR Balș), Smarandache Marin
din satul Bechet (fost primar al orașului Balș, înainte de Revoluția din
1989, consilier judeţean; a contribuit la pietruirea drumului ce duce în
satul Bechet, a participat la ridicarea troiţei din satul natal), Păun
Aurel (inspector Garda Financiară), Nițu Ilarie și fiul Nițu DanielAdmin. Financiară Balș, Spătaru (căs. Rusănescu) Rozalia din Bechetdirector la Administrația Financiară Balș, Stanciu (căs. Gheorghe)
Luminița, Admin. Financiară-Balş, Răsboi (căs. Roșiețeanu) GabrielaDr. Tr. Severin, Chitez Ion, Moștenescu Ioana-Primăria Balş, Ivan
Adrian, Ivan Stela, Mihalache Marius, Vladu (căs. Atanasiu) Mirela,
Gherghina Mihăiţă-Ovidiu, Chitez Oana, Şerban (căs. Ciontu) ElenaDaniela, Dragomir Gigel, Gogoşanu Loredana, Minculescu Cătălin,
Hîrcă Adrian, Niţă (căs. Marcu) Dorina, Rotaru Simona, etc.
Dintre arhitecți amintim pe: Mitrache Severică, Georgică
Mitrache, Georgică Ionescu (director gen. la Trustul O.N.T CarpațiConstrucții).
Din rândul inginerilor care și-au desfășurat activitatea și au
ocupat diferite funcții în cadrul întreprinderilor din Balș- I.O.B(SMR),
IMAIA, JIUL (TERMEX), dar şi în alte instituţii şi localităţi, enumerăm:
Brânaru Constantin, Brânaru Nicolae, Ionescu Titi, Ionescu Ioan,
Ionescu Marin, Ionescu Dumitru, Staicu Mircea (Marcel), Mehedințu
Nicolae, Chitez Ion, Bălșeanu Constantin, Nedelcu Marian, Hîrcă (căs.
Vilcea) Florentina, Grigorie Viorel, Grigorie Ionuţ, Costache Ecaterina,
Costache Gheorghe, Ivan Ecaterina, Ștefan M. Iulian, Roșu Ilie, Roșu
Eugenia, Constantin Doru, Medințu Valentina, Panțucu Tamara, Truică
Ilie, Dumitru Anișoara-director Centrul Vinalcool Craiova, Hîrcă Sorin,
Hîrcă Magdalena, Dragomir Mihai, Matei Ion, Matei Marin, Gogoşanu
Alexandru Marian, Staicu Narcisa, Vasile Marin, Chitez Dragoş,
Bălşeanu Ionuţ, Ştiucă Daniel, Bălan Marius, Vintilă Dumitru, Gigiu
Claudiu, Gigiu Georgică, Moştenescu Cosmin, Brânaru Adrian, Brânaru
Diana, Gherghina Claudiu, Badea Ilie (Boby), Nicolăescu Cătălin,
Nicolăescu Daniel, Dinu Marian, Ciontu Sorin, etc.
În domeniul agriculturii au lucrat inginerii agronomi: Ciucă
Paul, Stegaru Angela, Bălșeanu Stela, Pătru Ion, Gherghina TeodorAlexandru.

În domeniul activităților economice și comerciale private s-au
remarcat: Niţu D. Daniel, Barbu Tenuel.
Dintre tinerii născuți în comuna Bobicești care lucrează în
Ministerul Apărării Naționale (MApN) se regăsesc: Pârva Mihai
(locotenent-colonel), Chirea Emil (locotenent-colonel), Manea Valentin
(locotenent-colonel, doctorand), Manea Constantin (locotenent-colonel),
Răsboi Mihai (maior), Lisandru Liviu (maior), majoritatea participând la
teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan.
În Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I), lucrează mulți tineri
din comuna Bobicești, unii dintre ei ocupând funcții superioare.
La I.J.J. Olt lucrează: Spătaru Vicențiu(locotenent-colonel),
Botan Emanuel-Theodor (locotonent-colonel), Toma Marian (locotenentcolonel), Toma Daniel, Mihăilescu Marin, Ionescu Constantin, Neacșiu
Teodor, Botan Emanuel, Munteanu Gheorghe, Coadă Claudiu,
Gherghina Constantin; la I.J.J. Dolj lucrează: Stanciu Daniel, Dică
Daniel, Dică (căs. Popa) Camelia, Ștefan Cristian ; la I.J.J. Hunedoara
lucrează: Staicu Ilie.
La I.G.J.R. București lucrează Munteanu Severică, Nicolae Alin,
Terejan Gabriel.
Din comuna Bobicești, în cadrul Poliției(marea majoritate la
Poliția Balș), lucrează: Staicu Ionuț, Stoica Constantin Adrian, Rădoi
Florin, Coman Constantin, Bojin Ionuț, Buruiană Ionuț, Brânaru Adrian,
Nicolae Mihai- Bolintin, jud. Giurgiu, Nicolae Florin, Nicolae GheorgheCraiova, Nicolae Marius-Poliția Dr. Tr. Severin, Medinţu ConstantinCraiova.
În Poliție au mai lucrat: Smătrea Dumitru (Mitrilă)-comandantul
Miliției Dr.Tr. Severin, Zaharia Ion (Jiglă), ofiţer la Școala de Poliție
Slatina, Dumitru Dumitru-profesor la Școala de Poliție Slatina, apoi
comandantul Poliției Balș.
În domeniul culturii s-au remarcat: Manolescu Constantin (a fost
director al Casei de Cultură şi al Casei Tineretului din Balş), Stanciu Ion
(a fost director al Căminului cultural Bobiceşti, metodist şi director al
Casei de Cultură Balş). Tot în domeniul cultural s-a remarcat Dumitru
Emilian din Bobiceşti care a fost coregraf la Casa de Cultură Balş,
continuându-şi studiile la Timişoara unde a activat ca maestru coregraf
la Ansamblul folcloric ,,Doina Banatului” al studenţilor şi maestru
coregraf la Ansamblul folcloric ,,Banatul” din Timişoara, prezentând
numeroase activităţi culturale la TVR Timişoara, recunoscut ca un
coregraf de excepţie la nivel naţional.
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Capitolul 10
TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN COMUNA BOBICEȘTI
,,Satul e un organism arhaic, multisecular care poate trăi în sine,
de la sine și pentru sine.”(Nicolae Iorga)
,,Satul, ca formă de organizare umană(social-politică) apare în
istorie cu mult înaintea orașului. Deci era normal ca civilizația să se fi
născut la sat! Tradiții, datini, obiceiuri specifice mersului natural și
modului de viață rural, însemna că originea satelor trebuie să o căutăm
încă din perioada relațiilor gentilice, deci să începem a urmări
civilizația și cultura lor încă de când ocupația de bază era lucrarea
pământului, deci agricultura.” 300
,,Satul este o categorie social-teritorială complexă, alcătuită
dintr-o aglomerație de case și dependințe (vatra satului), și dintr-un
teritoriu de pe care se obține producția agricolă, numit în țara noastră
hotarul sau moșia satului.” 301
,,În partea de sud-est a Olteniei, la confluența Oltului cu
Dunărea, se află zona etnografică Romanați, din care a făcut parte și
satele comunei Bobicești. Din cele mai vechi timpuri, principalele
ocupații ale locuitorilor au fost: agricultura, creșterea animalelor,
meșteșugurile casnice, pescuitul, vânătoarea și comerțul. Originea
obiceiurilor și tradițiilor locale derivă din specificul geografic, socioistoric și cultural al unei zone de câmpie, zonă cu caracter agricolpastoral.
Alături de cultele legate de sfinții creștini, obiceiurile și tradițiile
unei comunități rurale sunt practici străvechi, de împlinire a vieții și a
muncii, de prevenire a factorilor malefici, constituind un suport moral în
viața materială și spirituală a locuitorilor.” 302
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***Marea Enciclopedie Română, Secțiunea I, vol. VII, Cultura și civilizația
țărănească, Editura Geneze, p. 14.
301
Ibidem, vol. IX, Dimensiunile Vetrei Țărănești, Editura Geneze, p. 89.
302
***Muzeul Oltului, t. 2, Anuar editat de Muzeul Județean Olt, Slatina,
Editura MJM, Craiova, 2012, p. 405.
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10.1 Obiceiuri legate de ciclul vieții
Cele patru obiceiuri legate de ciclul vieții omului sunt: nașterea,
botezul, nunta și moartea.
Obiceiuri de naștere
Preocuparea familiei pentru nașterea viitorului membru al său se
manifestă înainte de naștere, din momentul confirmării sarcinei. Nașterea
unui copil este un moment de mare bucurie ce impune o serie de
responsabilități. Încă din timpul sarcinii, femeia trebuie să se ferească de
frig, să nu facă eforturi mari, să respecte o igienă corespunzătoare.
În trecut, femeile nășteau acasă, de obicei cu o altă femeie mai în
vârstă care se ocupa de ea, numită ,,moașă”. Aceasta era și cea care tăia
buricul copilului. Mai tărziu au apărut moașele comunale care se ocupau
de nașterea pruncului. Pe lângă aceasta, fiecare părinte își stabilește
moașa copilului, adică acea persoană care are unele atribuțiuni, și anume:
imediat după naștere, moașa merge la preot cu o sticlă de apă, o chită de
busuioc și o floare roșie în sticlă. Apa sfințită de preot este folosită zilnic
la scalda copilului, până la șase săptămâni.
A treia zi, moașa punea ,,ursitorile” copilului, care constau în:
așezarea unei mese pe care se pueau trei pâinici nedospite, coapte ,,în
spuză”, făcute din făină cernută de un băiat și o fată cărora le trăiau ambii
părinți. Aceste pâinici erau unse cu miere. Alături de ele se puneau trei
străchini cu puțină apă cu zahăr, trei linguri de lemn, trei pahare cu vin, o
carte, creion, un ban și tot felul de semințe pentru ca pruncul să aibă
noroc, bogăție și viață lungă, cum îi vor prezice cele trei ursitori. Moașa
aducea în dar o fașe din fire de lână colorate, răsucite și împletite, iar la
capătul fașei se punea de obicei un ban de argint, un cărbune, bucățele de
tămâie pentru a feri copilul de duhurile rele. Dacă moașa era mai
înstărită, aducea și scutece sau cămășuță.
În seara când se puneau ursitorile, moașa dormea cu lăuza
(tânăra mamă), având grijă să lase ușile neîncuiate- chiar deschise dacă
era vară-, pentru a nu împiedica intrarea ursitorilor.
În timpul nopții, moașa stătea mai mult trează, pentru a auzi ce
anume sorocesc ursitoarele noului născut. Dimineața, mama copilului
povestea ceea ce a visat, iar moașa tălmăcea visul. Timp de șase
săptămâni, moașa trebuia să vină zilnic să scalde copilul, având grijă să
pună de fiecare dată apă sfințită în scaldă. Când la nașterea copilului
ploua, se spunea că la nunta lui va fi ploaie, dar aceasta va însemna
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bogăție și noroc în viață. Și în prezent, în satele noastre, se mai păstrează
unele dintre aceste obiceiuri legate de nașterea unui copil.
Obiceiuri de botez
Un obicei important în viața oricărui creștin este botezul. Pentru
acest lucru trebuiau stabiliți ,,nașii”. De fapt, era tot familia care
cununase părinții copilului. Nașii erau cei care stabileau numele copiilor.
Dacă nașul era decedat, boteza o altă rudă apropiată în locul lui,
împreună cu nașa de baștină. Între nași și fini existau anumite obligații,
de ambele părți. În trecut, finii, înainte de nuntă, ca și la botez, mergeau
cu plocon la nași, pentru a-i pune în temă cu data evenimentului.
Ploconul era consistent, de regulă, se ducea o vadră de țuică, una sau
două vedre de vin, o oală cu sarmale, o pasăre friptă, cârnați, prăjituri,
două trei pâini în țest. Finii mai duceau plocon la nași și în timpul anului,
și anume: înainte de lăsatul Secului de Paște, la Paște, la Crăciun, la Anul
Nou.
Nașii se pregăteau și ei, având obligația de a cumpăra lumânarea
de botez, o pânză albă să primească copilul după botez, o panglică roșie
ca să nu se deoache copilul, costumașe, cămășuțe, plăpumiță, iar la masă
dădea o sumă de bani.
După două sau trei săptămâni de la naștere, sau chiar mai mult,
copilul trebuia creștinat(botezat). În ziua botezului, moașa era cea care
îmbrăca copilul cu hăinuțele cumpărate de ea și-l purta în brațe până la
biserică. Ea era însoțită de nașă și de alte rude, uneori chiar de mama
copilului (,,lăuza”), pentru a-și face moliftă(slujba preotului). Înainte de
intrarea în biserică, preotul întreabă de trei ori moașa cu copilul în brațe:
,,Te lepezi de Satana?”, iar moașa răspunde: ,,Mă lepăd de Satana”.
Apoi intră în biserică moașa cu copilul și cu tot alaiul. Preotul introduce
de trei ori copilul în cazanul cu apă, apoi este uns cu mir și înmânat
nașei, care îl primește pe o pânză albă și îl îmbracă după botez cu hainele
aduse de ea.
,,Ajuns acasă, copilul era dus la oborul vitelor și în grajd, pentru
a avea noroc de animale, după care era dat în brațele tatălui ca și
următorul copil să fie băiat. Dacă se dorea ca următorul copil să fie
fată, atunci copilul era primit în brațe de mamă. La intrarea în casă,
nașa și moașa urau familiei să le trăiască copilul, iar tinerii le sărutau
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mâna, ca expresie a recunoștinței pentru tot ceea ce au făcut pentru ei.”
303

Apoi urma o masă festivă la care participau nașii, moșii, familia
și rudele invitate care aduceau daruri în obiecte sau bani.
Tăiatul moțului
Dacă copilul era băiat, i se lăsa părul să crească până la un an și
jumătate sau chiar trei ani, când i se tăia ,,moțul” numai de către nași. În
vederea desfășurării ritualului, băiatul era așezat pe o masă, îmbrăcat
frumos, cu hainele aduse de nași, pieptănat cu părul ridicat și împletit
într-o codiță legată cu fire de lână roșie ca să nu se deoache. Deasupra
capului se așeza un covrigel prin care se scotea codița (moțul), pe care se
puneau bani și busuioc. Cu foarfeca, nașa sau nașul tăiau moțul copilului,
care era bine ascuns de familie pentru ca să nu fie văzut de băiat până la
adolescență pentru că ,,era rău de moarte”. După tăierea moțului urma
,,cumetria de moț”(petrecerea) la care participau și alți invitați ai familiei
și ai nașilor. Aceste obiceiuri legate de naștere, descrise mai sus, se
practică și astăzi în zona noastră, nu numai în sate, dar și la orașe.
Obiceiuri de nuntă
Căsătoria
,,Înainte de căsătorie unele obiceiuri erau impuse de necesitatea
de a facilita posibilitatea de a se cunoaște. Preocuparea pentru
constituirea unei familii se manifesta cu mult înainte de momentul
căsătoriei. Șezătorile, horele constituiau prilejuri de întâlnire și
cunoaștere a tinerilor. Aici se înnodau relațiile, se analizau calitățile
tinerilor, în văzul și cu aprobarea comunității în vederea căsătoriei.” 304
Fetele, după ce se prindeau în horă, la 15 ani, erau tot mai mult
curtate de băieți. Ele se căsătoreau începând cu vârsta de 16-17 ani. Dacă
o fată trecea de 23 de ani, era socotită ,,fată bătrână”. Băieții se
căsătoreau, în majoritate, după efectuarea stagiului militar. Și la ei, dacă
treceau de 25 de ani se hotărau mai greu să se căsătorească. Erau situații
când, înainte de armată, tinerii se logodeau și rămânea ca fata să-l aștepte
să vină din armată.
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Comunitatea avea grijă să-i sancționeze pe cei rămași neînsurați
sau pe fetele nemăritate, cu ocazia ,,Lăsatului Secului de Paște”, când
erau strigați de sătenii adunați în jurul focului, și în mod ironic spuneau și
cauza care a condus la acest lucru.
Zestrea
La încheierea căsătoriei, un rol important îl constituia ,,zestrea”.
Băiatul trebuia să aibă pământ, loc de casă, animale, deci să fie înstărit.
Fata, trebuia să îmbrace casa cu țesături, scoarțe, macate, velințe,
prosoape, îmbrăcăminte, vase, să aducă chiar și animale (vaci, oi, cai), iar
fetele înstărite aveau salbe de aur, toarte de aur (cercei), așa numitele
,,toarte împărătești”.
Nu era suficient ca tinerii să se placă și să fie de acord cu
căsătoria, deoarece interveneau părinții lor. Cu greu se căsătorea o fată
fără zestre cu un băiat bogat. Această zestre se discuta înaintea căsătoriei,
cu ocazia ,,pețitului”, momentul când se decidea familia băiatului să
ceară în căsătorie fata. Erau situații când părinții tinerilor nu se înțelegeau
la pețit, și atunci tinerii, fie renunțau, fie ,,fugeau” fără voia acestora,
lăsând timpul să treacă pentru ca părinții lor să accepte într-un final
căsătoria.
La data hotărâtă a pețitului, părinții băiatului, împreună cu el și
alte rude veneau la familia fetei. Aceștia aduceau o ploscă cu vin pe care
o țineau ascunsă la începutul discuțiilor. Numai după încheierea
înțelegerii cu privire la zestrea oferită de ambele părți, plosca era așezată
pe masă și era chemată fata. Părinții băiatului spuneau: ,,Dacă vrei să te
căsătorești cu băiatul nostru, ia plosca, dacă nu, plecăm cu ea plină”. 305
Dacă era de acord, fata, bea din ploscă, după care bea și ginerele. Când
părinții fetei nu erau de acord, spuneau mai pe ocolite: ,,Nu suntem gata
pentru nuntă” sau ,,Nu avem fată de măritat”.
Dacă totul decurgea bine, se stabilea logodna sau chiar nunta. Cu
ocazia pețitului se stabilea data nunții, se stabileau nașii, care în general,
erau nașii de botez ai băiatului. Nașii se respectau cu strictețe, rare erau
cazurile când se schimbau nașii- numai cu consimțământul lor.
Relațiile dintre fini și nași erau dintre cele mai bune. La toate
sărbătorile mari, finii mergeau cu ,,plocon” la nași, iar înainte cu o
săptămână de nuntă se mergea cu ,,ploconul de veste”, de atenționare a
nașilor că se apropie nunta. La această petrecere erau invitați de către
nași mai multe familii care îi însoțeau pe parcursul nunții. Mărimea
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ploconului era în funcție de câți invitați avea nașul. De fapt, nașii, socrii
mari și socrii mici, erau personajele importante în organizarea și
desfășurarea nunții. Nașii mergeau la cumpărături împreună cu finii și cu
mama miresei pentru târguielile de nuntă. Nașii cumpărau: lumânările de
nuntă, voalul miresei, ,,lămâița”, coronița miresei, beteală, floarea
mirelui și un material de rochie (numit ,,savon”) ce se punea la mâna
miresei, iar la masă, darul consta în bani și cadouri pentru tineri. La
rândul ei, soacra mică, cumpăra pentru nași: pijamale, cămăși, lenjerii,
covoare, tot ceea ce pretindeau nașii, și tot soacra mică cumpăra daruri
pentru socrii mari și pentru rudele acestora, așa cum se înțeleseseră la
,,pețit”.
Nunta urma să fie organizată de socrii mari, de regulă la casa
mirelui, însă, atunci când mireasa era singurul copil la părinți, nunta se
mai făcea și la socrii mici. Lăutarii erau tocmiți de socrul mare. Alături
de nași și socrii, la nuntă mai participau: cumnatul de mână, fata cu
colacul miresei, băiatul care ducea bradul miresei, un băiat și o fată (de
obiceii copiii nașului) care duceau lumânările mirilor, bucătarul și
alergătorii.
Părinții ginerelui trebuiau să cumpere și ei pentru soacra mică
pantofi și pentru socrul mic, ghete.
Invitațiile la nuntă nu se făceau în scris, ci cu ,,plosca” prin sat
(cu țuică sau vin), înainte cu una sau două zile înainte de nuntă. Mireasa
avea pentru ziua nunții batiste frumos cusute sau brodate care se prindeau
pe pieptul nuntașilor. Pentru nași, batistele erau mult mai mari și mai
frumos ornamentate. De asemenea, se foloseau cămăși cusute, date în dar
de nuntă pentru naș, mire și socrii, iar pentru nașă maramă. Mireasa
trebuia să aibă pentru nuntă un număr mare de prosoape, cusute sau
țesute în război, ce se puneau după gât în mod obligatoriu nașilor,
socrilor, cumnatului de mână, băiatului cu care mireasa mergea la apă.
Mireasa era îmbrăcată în cămașă din borangic și costum popular
(boșcele roșii alese, maramă cu fes roșu), iar la gât purta mărgele sau
salbă. Mai târziu, s-a introdus rochia albă de mireasă și voalul alb.
Nunta se făcea în curte la mire, sub șoproane sau corturi
amenajate. Ea începea de joia, când în casa miresei se adunau fete și
flăcăi ce confecționau ,,cocardele”, florile de pus în piept ale mesenilor
și tăierea bradului ce avea să fie împodobit în duminica nunții, în curtea
miresei. Seara avea loc hora în timpul căreia, fata invita tinerii din sat la
nuntă.Vinerea, împreună cu lăutarii, cu clarinetul, în văzul sătenilor, se
aducea de la ginere rochița miresei și punea în schimb cămașa și prosopul
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brodat al ginerelui. Nunta propriu-zisă începea de sâmbătă seara și dura
până luni seara.
Dacă mireasa se lua cu nuntă de la casa părintească, se desfășura
nunta și la casa miresei. Dacă fata era luată în casa socrilor de la logodnă,
nunta se desfășura toată la casa mirelui.
Duminică dimineața, ginerele își punea cămașa primită de la
mireasă și prosopul brodat după gât, și se mergea cu alai la nași pentru ai pune floarea pe piept. Urma ceremonia ,,bărbieritului mirelui ”de către
un prieten apropiat, în cântecul lăutarilor:
,,Of, of, of, Pusei briciul să mă rad,
Of, of, of, Toate fetele fac haz,
Of, of, of, Că flăcăul s-a-nsurat,
Nu mai umblă noaptea-n sat.
Ginerică, ginerel,
Roagă-te de bărbier
Să-ți mai lase-un firicel
Ca să te mândrești cu el.
Ce bine era flăcău
Că mergeam unde vream eu.
Bine e și însurat
Că știu noaptea unde trag
Nu mai stau pe lângă gard
Să mai iau o bâtă-n cap.”
În paralel, la casa miresei, se desfășura ,,udatul”. Întregul alai de
fete și băieți, împreună cu mireasa, mergeau la o fântână din sat aleasă
dinainte. Mireasa și cu un flăcău țineau o vadră de apă înfășurată cu un
prosop, iar în ea era un buchet de busuioc. Ajunși la fântână, flăcăul
scotea apă cu o singură mână și turna în vadră, iar mireasa arunca cu
busuiocul înmuiat în apă în cele patru zări. Mireasa vărsa apă din vadră
cu piciorul drept, de trei ori. Se făcea o horă, după care se întorceau
acasă.
Apoi avea loc ,,împodobirea bradului” cu două batiste cusute de
mireasă, doi covrigi, două mere, busuioc, floricele și beteală. Se încingea
apoi o horă în care bradul era învârtit de trei ori, purtat din mână în mână.
Urma masa bradului cu toți participanții veniți de dimineață. Între timp,
socrii mari trimiteau la nași ploconul.
Apoi mirele cu lăutarii luau nașii de la casa lor și mergeau la
mireasă, urmând ,,învelirea miresei”, în cântecul lăutarilor:
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,,Înfloriți pomi, înfloriți
Că mie nu-mi trebuiți.
C-atunci când îmi trebuiți
Voi atunci îmbobociți.
Ia-ți mireasă ziua bună
De la frați, de la surori
De la grădina cu flori.
Plângi mamă cu lacrimi multe
Că nu mă mai vezi prin curte.
Nici prin curte nici prin casă
Nici cu dumneata la masă.”
Cu tot alaiul, mergeau la biserică unde se oficia cununia
religioasă. Venind acasă la ginere, se juca ,,hora miresei” și se împărțeau
darurile, după care urma jocul. Când se însera, se așezau la masă, într-un
cort improvizat.
Spre dimineață, se strângea ,,darul” (banii) în strigătul lăutarului
ce mergea în mână cu o pâine și o găină friptă, luând-o cu strângerea
darului de la nași, invitații acestuia și mesenii, rând pe rând.
După strângerea darului, are loc ,,dezvelirea” miresei: se ia de
către nașă coronița si voalul miresei de pe cap și îi pune un batic, ce
sugerează intrarea în rândul nevestelor, iar voalul se pune pe capul unei
fete ca să se mărite mai repede. Ginerelui i se ia floarea din piept și se
pune la un flăcău.
A doua zi, urma din nou petrecere, cu rudele apropiate și masă
luni seara.
Obiceiuri de înmormântare
Moartea este privită ca un lucru firesc, o trecere dintr-o lume în
alta, însoțită de ritualuri.
În trecut, oamenii credeau în anumite semne prevestitoare morții,
și anume: ,,dacă te spurcă cucul” sau ,,vezi un mânz fără să fi mâncat”,
,,dacă visezi că ți-ai scos o măsea”, ,,dacă se sparge o oglindă” sau
,,visezi nuntă”, ,,dacă pe casă cântă cucuveaua” sau ,,îți urlă neîncetat
câinele”, sunt semne prevestitoare de moarte.
Înainte de moarte, bolnavul își cere iertare de la cei din familie,
rude sau vecini, dacă a avut vreun conflict cu ei. O atenție mare este și în
prezent ca omul să moară ,,cu lumânare, grijit și spovedit de popă”.
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Moartea unui om este anunțată în sat prin tragerea clopotului de
la biserică și prin fixarea steagului negru la poartă. În cazul în care
mortul era necăsătorit, se făceau toate obiceiurile de nuntă (se îmbrăca în
ginere sau în mireasă, se împodobea brad ținut cu vârful în jos și cu
muzică). Acest obicei se păstrează și în prezent.
În casa mortului se aduc de la biserică însemnele de doliu: un
sfeșnic pentru lumânări ce se așează la capul mortului și steagul negru
pus la poartă. În acest timp, cei apropiați se ocupă de pregătirea mortului,
având grijă ca el să fie spălat și îmbrăcat de persoane de același sex. Se
consideră că nu e bine să moară omul în săptămâna dinaintea Paștelui
(,,Săptămâna Patimilor”) sau în ,,Săptămâna Rusaliilor”, dar e bine să
moară în ,,Săptămâna Luminată” (prima săptămână de după Paște).
10.2 Obiceiuri de peste an
Obiceiurile calendaristice sunt grupate în patru cicluri care
corespund celor patru anotimpuri.
,,În cultura tradițională, obiceiurile calendaristice, împreună cu
cele ale vieții de familie formează un sistem de complexe inter-relații, un
sistem corelat cu viața omului, cu viața neamului, ca celulă
fundamentală a societății tradiționale, cu viața comunităților. Acest
sistem de reguli, exprimat prin moduri de comportament, prin obiceiuri,
asigură buna rânduire a societății tradiționale.” 306
Obiceiuri de iarnă
Crăciunul
Este o mare sărbătoare creștină, sărbătorită în fiecare an la 25
decembrie, zi care marchează ,,Nașterea Domnului Iisus Christos”.
Înainte de Crăciun, preotul satului merge cu icoana, din casă în casă,
pentru a vesti Nașterea Domnului și a aduce gânduri bune pentru fiecare
credincios.
Pregătirile pentru celebrarea Crăciunului încep cu data de 20
decembrie în ,,ziua de Ignat”, zi destinată tradițional tăierii porcului în
toate gospodăriile. Înjunghierea porcului intra în obligațiile unui bărbat
din familie, ori se apela la un vecin priceput. După tăierea porcului,
fiecărui membru al familiei i se făcea un semn pe frunte cu sânge, cu
credința că va fi sănătos ca porcul. Înainte de pârlirea porcului, se

smulgeau smocuri din părul acestuia din care se făceau perii pentru
văruit.
Porcul se pârlea la foc de paie, apoi era spălat cu apă caldă, după
care se acoperea cu sac de cânepă pentru a se înmuia șoricul. În fruntea
porcului se făcea o cruce, se punea sare, se tămâia și apoi se trecea la
tranșarea lui, din care se pregăteau diverse preparate: cârnați, mațe, tobă,
șuncă, iar grăsimea și restul cărnii se topeau și se păstrau în oale de
pământ în pivniță până la seceriș .
Până la Crăciun, oamenii țineau post, iar în Ajunul Crăciunului
țineau post negru, fără să mănânce și să bea apă, cu credința că vor fi
iertați de păcate. Tot în Ajun, femeile pregăteau mâncăruri tradiționale
din carne de porc: piftii, sarmale, mațe (caltaboș), friptură. Aceste tradiții
și obiceiuri se păstrează și astăzi în comuna noastră.
În ziua de Crăciun, oamenii se trezeau de dimineață, deschideau
porțile pentru a primi copiii care veneau cu ,,Steaua”. Ulițele satelor
noastre vuiau de cântecele colindătorilor, grupați în cete de 5-6 copii,
dintre care unul ducea ,,Steaua”, trei simbolizeau ,,magii”, unul primea
darurile(nuci, bani, colăcei, mere) și ducea traista, mergând din casă în
casă, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului.
Tot în ziua de Crăciun, cete de câte 12 tineri mergeau cu
,,Irozii”. Din grup făceau parte ,,cei trei crai”, Irod, doi soldați, îngerul,
un păstor și restul alaiului. Toată desfășurarea avea aspectul unui teatru
popular. Colindătorii purtau, în trecut, haine țărănești și coifuri de hârtie
colorată pe cap.
La iniţiativa primarului Chitez Ilie, în parteneriat cu preoţii din
comună şi preotul satului Morunglav, Brânaru Ionuț, se organizează
anual în perioada sărbătorilor de iarnă la Căminul cultural Bobiceşti un
concert de colinde. Pentru a duce mai departe tradiţiile populare, fiecare
preot pregăteşte câte un grup de colindători, învăţându-i colinde vechi
din popor. La final, Moş Crăciun dăruieşte fiecărui participant câte un
cadou.
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Anul Nou
Ca fiecare început de nou ciclu calendaristic, la Anul Nou, aveau
loc ritualuri ce marcau un nou început. În trecutul istoric, Anul Nou se
serba la 1 martie, odată cu începutul primăverii, până în anul 1701, dată
de când la noi, Anul Nou se sărbătorește la 1 ianuarie.
În Ajunul Anului Nou, cete de colindători, pornesc cu
,,Plugușorul” prin sat, trecând pe la fiecare casă, pocnind din bici,
sunând din clopoței, cântând și urând gazdelor:
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,, Mâine anul se-nnoiește
Plugușorul se pornește
Și începe a ura
Pe la case-a colinda
Plugușor cu patru boi,
Plugușorul tras de noi.
Ia mai mânați măi flăcăi: Hăi, hăi.
Iarna-i grea, omătul mare,
Semne bune anul are
Semne bune de belșug
Pentru brazda de sub plug.”
A doua zi copiii merg cu ,,Sorcova” la vecini și rude cântând:
,,Sorcova vesela,
Să trăiți să-mbătâniți,
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir,
Tare ca piatra, iute ca săgeata
Tare ca fierul, iute ca oțelul,
La anul și La mulți ani!”
Un alt obicei moștenit în satele comunei noastre, este ,,Datul la
grindă” al copiilor sub 3 ani, de către moașă.
În momentul trecerii în noul an, copiii încep să fie dați la grindă.
Astfel, copilului i se pune pe cap un covrig mare pe care sunt puse
următoarele: câteva fire de busuioc ce formează o chită legată cu ață
roșie, bani, slănină și sorcova. Moașa, așezată cu picioarele pe pragul ușii
pe un fier, cu fața la răsărit, după ce a îmbrăcat nepotul cu hainele
cumpărate de ea, îi așează covrigul pe cap, îl ridică la grindă de trei ori,
urându-i sănătate și ,,La mulți ani”.
După efectuarea acestei ceremonii se fierbe țuica și se așează
masa pentru petrecerea numită ,,La moașă”. Această sărbătoare dura în
trecut trei zile, oamenii neavând la acea vreme un loc de muncă. La
această masă participau nepoții care aduceau la moașă mâncăruri alese:
pâine în țest sau în sobă, friptură, sarmale, cârnați, cozonac, vin, țuică,
dar și un dar pentru moașă: o rochie, un prosop cusut, etc.
În noaptea de Anul Nou, fetele ieșeau în curte, pe întuneric,
numărând nouă pari și pe al nouălea îl legau cu o basma. Dimineața
mergeau și analizau parul pe care l-au legat noaptea pe întuneric. Dacă
parul era drept, ursitul era înalt și drept, dacă parul era strâmb, ursitul era
311

cocoșat, strâmb, dacă parul avea multe noduri însemna că avea mulți
frați, etc.
Boboteaza (Botezul Domnului Iisus Christos)
Este un vechi obicei care se păstrează și astăzi, nu numai în zona
noastră, ci chiar în întreaga țară, când pe 6 ianuarie are loc sfințirea apei
și toți locuitorii satelor merg la biserică pentru a lua apă sfințită
(,,aghiasmă”). Venind acasă, sătenii stropesc cu aghiasmă toate
camerele, grajdul animalelor, cotețele păsărilor, ca toate să aibă rod bogat
și să fie ferite de boli și primejdii.
În trecut, se obișniuia ca în seara de Bobotează să aibă loc așa
numitul ,,Vrăjit”. Cu mult înainte, se organizau cete de băieți și fete ce
fixau casa în care avea loc vrăjitul. Pe o masă, se așezau 9 străchini sau
căciuli, și sub ele se puneau nouă obiecte: inel, creion, pâine, cărbune, un
ban, un pieptăn, o carte, o oglindă, o muzicuță. Aceste obiecte erau
așezate de gazdă fără ca tinerii să le vadă unde sunt plasate. Pe rând,
tinerii treceau la ghicit, ridicând trei obiecte. În funcție de ce găseau,
însemna că așa va fi ursitul sau ursita. De exemplu, dacă respectivul a
găsit sub căciulă pâinea, însemna că ursitul (ursita) sunt buni ca pâinea,
dacă a găsit banul însemna că este bogat(ă), oglinda că este mândru,
fudul,etc.
Sf. Ion (7 ianuarie)
A doua zi de ,,Bobotează”, grupuri de băieți, merg pentru a
boteza fetele care poartă numele de Ioana. În trecut era foarte interesant
obiceiul când în dimineața de Sfântul Ion, cu cântec de lăutari, fetele
prinse în horă la Paștele trecut, erau duse desculțe la cea mai apropiată
fântână și erau udate pe picioare cu 2-3 ciuturi de apă. Totul, seamănă cu
un botez, iar familiile ale căror fete au fost udate erau mândre pentru
cinstirea și respectul cuvenit.
Obiceiurile de primăvară
După sărbătorile de iarnă, urmează perioada ,,Cârnelegilor”,
timp în care se fac din nou nunți, până la ,,Lăsarea Secului ”(postul de
Paște).
Dintre obiceiurile de primăvară, se înscrie și sărbătoarea de
,,Dragobete” ținută la 24 februarie. Dragobetele este o sărbătoare a
dragostei dar și o sărbătoare a fertilității. În această zi, se constituiau
perechile la păsări, ca să nu rămână singure tot anul, și începeau să-și
312

construiască cuiburile. Tinerii mergeau la pădure și culegeau flori
împreună cu fetele și căutau să le sărute, de unde și expresia
,,Dragobetele sărută fetele”.
O altă sărbătoare din calendarul creștin-ortodox o reprezintă
,,Buna Vestire sau Blagoveșteniile” pe 25 martie. În această zi se
serbează ,,Vestirea fecioarei Maria de către arhanghelul Gavril că va
naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos”. În această zi se mănâncă
pește și nu se lucrează în câmp. Se spune că acum se dezleagă limba
păsărilor și începe să cânte pupăza și cucul. De aceea, oamenii aveau
grijă să nu iasă din casă înainte de a mânca ceva, ca să nu-i spurce
pupăza sau cucul și să le meargă rău tot anul. Tot în legătură cu păsările,
dacă vedeai în zbor în ziua de Bunavestire barza se credea ca vei fi
sănătos și ușor, iar dacă era așezată pe cuib, vei fi bolnav tot anul.
,,Lăsatul Secului” marchează începutul postului Paștelui. Se lasă
,,Sec de carne” iar după aceea, timp de o săptămână oamenii au voie să
consume lapte, brânză și ouă. După ,,Lăsatului Secului de brânză”,
începe postul propriu-zis. În această săptămână numită ,,Săptămâna
brânzei”, tinerii care doresc neapărat să se căsătorească și să facă nunta o
pot face. Pentru cei care vor face nunta în această săptămână, sătenii au
numit-o ,,Săptămâna nebunilor” sau ,,Săptămâna oarbă”. După această
săptămână, nu se mai fac nunți până la Paște.
În seara Lăsatului Secului, se făcea foc la răscruce de drumuri
sau pe două dealuri, iar de acolo tinerii purtau un dialog ăntre ei, căutând
să dea în vileag toate faptele rele din viața comunității cu scopul de a le
îndrepta. Ei satirizau fetele trecute de vârsta măritișului:
,,Toate fetele s-au măritat
Numai cutare fată a rămas
Să facem leagăn de mătase
Și s-o aruncăm la cutare băiat în casă.”
De luni, după Lăsatul Secului, se înlocuiau toate vasele în care sa gătit ,,de dulce” și erau așezate în parii de la gard sau în pod, pentru a
nu mai fi folosite până la Paște.
Floriile
Sărbătoarea ,,Intrării Domnului Iisus Christos în Ierusalim”, este
ultima duminică înainte de Paște. De Florii nu se lucrează și este
dezlegare la pește.
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,,Sâmbăta Floriilor” mai este numită și ,,Sâmbăta lui Lazăr” și
nu se lucrează.
În dimineața din duminica Floriilor, femeile duc și astăzi ramuri
de salcie la biserică, simbol al fertilității și al renașterii vegetației de
primăvară. Ramurile sfințite la biserică se aduc acasă, se pun la uși, la
ferestre, la icoane, la grajdul animalelor pentru a fi ocrotite de rele.
Aceste ramuri pot fi folosite peste ani, în scop curativ pentru durerile de
spate, persoana suferindă fiind încinsă cu câteva ramuri de salcie.
Paștele
Unele obiceiuri sunt practicate în ,,Săptămâna Mare”(dinaintea
Paștelui) și încep cu ,,Joia Mare” (Joimar). În această zi se face și astăzi
focul în curtea casei cu boz (boji) pentru alungarea spiritelor. Până ân
această zi, în trecut, fetele trebuiau să termine de cusut cămășile și de
țesut zăvelcile cu care se îmbrăcau a doua zi de Paște, la horă, așa cum
era tradiția. Vineri, după cum este tradiția, în fiecare sat se vopseau ouăle
pentru Paște. Culoarea preferată este și astăzi roșu. Această zi se mai
numește ,,Vinerea Mare” sau ,,Vinerea Patimilor”, în care a fost răstigni
Domnul Iisus Christos și în care se ține post negru. La slujba din această
seară mse înconjoară biserica de trei ori cu lumânările aprinse. În
sâmbăta Paștelui se pregătea ,,pasca” moment ritualic important. În
credința populară, în noaptea Paștelui ,,se deschid cerurile, ard comorile,
se practică magia”. În ziua de Paște toți sătenii merg la biserică
îmbrăcați cu haine noi. La biserică preotul îi împărtășa pe cei care au
postit, îi miruia și primeau ,,paște”.
Sf. Gheorghe (23 aprilie)
,,Ziua Sf. Gheorghe marchează începutul noului an pastoral,
dată la care se constituiau turmele. De această dată, se legau o serie de
practici și obiceiuri: se angajau ciobanii până la Sf. Dumitru, se
aprindea focul viu, se treceau oile peste foc și se atingeau cu o ramură
verde, etc.(…) În scopul protejării gospodăriei și animalelor, în noaptea
de Sf. Gheorghe, oamenii mergeau în pădure să aducă ramuri verzi de
,,mânecătoare”(Carpinus betulus), pe care le puneau în stâlpii porților
de la intrarea în gospodărie, la grajdurile animalelor și la vasele în care
se mulgeau vacile, cu credința că astfel vor îndepărta spiritele rele.” 307
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Obiceiuri de vară
Înălțarea
La 40 de zile de la Paște are loc ,,Înălțarea Domnului la Ceruri”.
În această zi, sunt pomeniți prin slujbe religioase toți eroii care
s-au jertfit în războaiele purtate de țara noastră.
Rusaliile
Perioada Rusaliilor care durează aproximativ o săptămână, este o
perioadă a timpului ritual în care morții și spiritele malefice devin
periculoase și active.
,,Rusaliile sunt, potrivit credințelor populare, ființe feminine
care cântă și joacă noaptea înainte de cântatul cocoșilor. Ele sunt
considerate spirite rele, care după ce au părăsit mormintele la Joimar și
au petrecut Paștele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în lăcașurile lor
subpământene.” 308
În satele comunei noastre, potrivit tradiției, la Rusalii trebuie să
joace ,,Călușarii”. Pregătirile pentru căluș se fac cu mult înainte de
Rusalii, deoarece dansul călușului are mișcări greu de executat. De aceea,
tinerii care doreau să fie primiți în ceata de călușari, începeau din vreme
pregătireile, învățând mișcările dansului de la cei mai vârstnici din sat pe
la șezători, pe toată perioada de iarnă. Începând din primăvară, se alegeau
cei mai buni dansatori care formau ceata de Călușari, formată din 7, 9, 11
persoane. Odată intrați în ceată, tinerii trebuiau să rămână în joc cel puțin
trei ani.
Călușul începea în noaptea de ,,Sâmbăta Rusaliilor”, când își
făceau călușarii steagul. Liderul grupului, ,,Vătaful”, trebuia să fie bun
dansator, să-i instruiască pe ceilalți. El avea puteri nelimitate asupra
celorlalți călușari, care aveau obligația să-i asculte comenzile. Vătaful nu
era ales de călușari, ci de un alt vătaf.
Un alt personaj al cetei călușarilor este ,,Mutul” care comunică
numai prin semne și nu are voie să vorbească în timpul desfășurării
ritualului. El trebuie să poarte pe cap o mască, fiind deghizat.
După constituirea cetei călușarii mergeau toți în pădure, alegeau
o prăjină lungă și dreaptă din care confecționau steagul. În vârful
steagului legau un prosop, batistă albș sau roșie, pelin, busuioc, usturoi,
grâu verde. Odată făcut steagul, ceata mergea la hotar sau la o rpăscruce
de drumuri, unde cu mâna pe steag rosteau jurământul. Vătaful cetei
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Ibidem, p. 78.

315

întreba pe fiecare membru: ,,Juri frate, că joci până la moarte în credință
și dreptate?” iar răspunsul primit era: ,,Joc frate, până la moarte în
credință și dreptate(…).”
Nerespectarea jurământului aducea îmbolnăvirea sau ,,luatul din
căluș”. După depunerea jurământului, toți călușarii treceau pe sub steag.
Steagul era ținut de o altă persoană care nu făcea parte din rândul
călușarilor. El era numit stegar. Călușarii erau însoțiți întotdeauna de
muzicanți.
Pentru primirea călușarilor, oamenii făceau pregătiri speciale.
Călușul se juca întâi în curte (în jurul unui drob de sare, unei vedre de
apă, al unei mese joase pe care se punea o pâine coaptă în țest și usturoi),
apoi în oborul oilor. Dansul începea cu pași mărunței, apoi cu bătăi din
ce în ce mai repezi și se încheia cu o horă mare. Călușul este ,,îngropat”
după trei zile. Tradiția le interzice călușaruilor să ducă ceva acasă, totul
trebuie consumat în comun. Oamenii nu lucrau toată săptămâna de teamă
de ,,a nu fi luați din căluș”.
Îmbrăcămintea călușarilor avea o semnificație rituală. La
sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, călușarii purtau
pe cap fes roșu, împodobit cu mărgele policrome și cu un ciucure mare
din mătase neagră. În perioada interbelică, fesul a fost înlocuit cu pălăria
neagră decorată cu panglici și mărgele policrome.
Cămașa cusută sau cu șabace, lungă sub genunchi, peste care se
încingea un brâu roșu. Pe poalele cămășii erau aplicate batiste lucrate cu
croșeta pe margine și cusute. Peste cămașă, se pun în diagonală, bete cu
alesături și mărgele. De la brâu nu lipsea pelinul și usturoiul care, după
terminarea jocului, devin plante tămăduitoare. Pantalonii călușarilor erau
izmene din pânză. În picioare aveau ciorapi albi, tricotați din lână, peste
care aveau turecii cusuți cu flori și împodobiți cu clopoței. Încălțămintea
se compune din opinci de piele și pinteni.
În mână, călușarii aveau o bâtă la care se prindea o batistă,
ciucuri de lână colorată, clopoței și pelin.
Călușarii jucau în toate gospodăriile din sat, cu credința că
jocurile lor alungă duhurile rele. La intrarea în curte, ei erau întâmpinați
de gazdă cu o vadră cu apă, un drob de sare, pelin, usturoi. Apa din
găleată și sarea era dată la animale după jocul călușarilor. La spartul
Călușului, masca și bâta Mutului erau rupte, îngropate, marcând moartea
simbolică a Călușului.
În satul Mirila, a fost o formație de călușari cu tradiție condusă
de Mihai Nicolae (Nicolae al lui Dragu), având în ceata de călușari pe
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următorii: Stan Constantin (Ochea), Fieraru Grigore (Goace), Păun Marin
(Marin al Gheorghiței), iar restul proveneau din comuna Bârza. Cu
steagul (prăjina) era Nicolae Gheorghe(Hăpănău).
Formație de călușari a existat și în satul Bechet.
În prezent, în cadrul comunei Bobicești, din rândul elevilor de la
cele două școli (Leotești și Bobicești), s-a format o echipă de călușari
condusă de coregraf Dragomir Mihaela, care în zilele de Rusalii,
cutreieră toate satele comunei, jucând călușul.

Foto: Echipa de călușari a Școlilor Bobicești-Leotești, 2014
Drăgaica (Sânzienele)
Face parte din obiceiurile tradiționale, sărbătorită în fiecare an, la
24 iunie. Din această zi se începea seceratul, și se spune în popor că
,,plantele dau înapoi, iar florile își pierd mirosul, cucul încetează să mai
cânte, ziua începe să scadă, iar noaptea să crească”. În această zi,
femeile duc la biserică flori de sânziene care sunt citite de preot, sunt
aduse acasă și păstrate cu rol de binefacere.
Sfântul Ilie
Sărbătorirea Sfântului Ilie are loc pe 20 iulie. În această zi,
nimeni nu îndrăznea să lucreze la câmp sau în gospodărie, de frica
trăsnetelor și a furtunilor provocate de Sf. Ilie. Sfântul Ilie, reprezintă
stăpânul arșiței, al ploii, al tunetelor și al fulgerelor.
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În această zi, de Sf. Ilie, în centrul comunei Bobicești, începând
cu anul 1998, se organizează de către Primăria Bobicești, ,,bâlciul” anual.
Paparudele
Acest obicei nu este unul religios, ci unul popular, moștenit din
vechime.
Vara, când nu ploua mult timp și era secetă mare, fetițele de 1012 ani, acoperite cu frunze de boz/boji (plantă cu frunză mare, lată), sau
de lipan, de la brâu în jos, jucau ,,paparudele”, implorând ploaia:
,,Paparudă, rudă,
Vino, dă ne udă
Cu găleata nouă
Dumnezeu să plouă
Unde dai cu sapa
Ca să curgă apa.
Să nu dai cu strachină
Că e rău de pagubă.
Și să dai cu ciurul
Să umple pătulul
Deschideți porțile
Să intre ploițele”.
Un alt obicei de vară, popular, de invocare a ploii- în urma unor
secete prelungite-, îl povestește doamna prof. Bănică Paula: ,,Noi copiii,
fete și băieți, ne adunam la unul dintre noi, pentru a construi din lut două
figurine ce reprezentau ,,Muma Ploii” și ,,Tatăl Soarelui”. Aceste
figurine erau modelate de fete și puse pe o tavă pentru a se usca la soare.
Băieții luau din grădini dovleci, le decupau ferestre, puneau înăuntrul
lor lumânări, făcând adevărate felinare. Când soarele scăpăta și ziua se
îngâna cu noaptea, ne adunam cu mare alai toate fetele și toți băieții de
pe ulița noastră, și într-o hărmălaie de nedescris, începeam să jelim pe
Muma Ploii și să ne rugăm: Dă Doamne să plouă! Apoi, mergeam cu
alaiul prin sat, iar oamenii ieșeau cu gălețile de apă și ne stropeau.
Când oboseam, aruncam figurinele într-o fântână sau mergeam la Olteț
și le dădeam pe apă, așa cum făceam și cu felinarele din dovleci, apoi ne
împrăștiam fiecare pe la casele noastre gândind că am făcut și noi o
faptă bună.”
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Sfânta Maria (Mare)
,,Adormirea Maicii Domnului” sau ,,Sântămăria Mare” se
sărbătorește la 15 august. În această zi nu se lucrează, oamenii merg la
biserică, iar când vin acasă dau de pomană pepeni verzi (lubenițe) și
pepeni galbeni, colaci.
În această zi sfântă, în multe sate și orașe din zona noastră, se
organizează bâlciuri, unde oamenii locului indiferent unde se află în țară,
vin acasă și se întâlnesc cu cei dragi, petrecând în ritmul muzicii și în
vuietul tiribombelor. Tot cu ocazia bâlciului are loc expunerea cu
vânzare de obiecte tradiționale oltenești, și nu numai.
Obiceiuri de toamnă
Sfânta Maria (Mică)
La 8 septembrie, de ,,Sântămăria Mică”, se sărbătorește
,,Nașterea Fecioarei Maria”, care marchează sfârșitul verii. Sfânta Maria
este ocrotitoarea fetelor, pe care le ajută să se căsătorească, le ajută pe
femei la naștere și pe toți cei care se roagă la ea.
De Sfânta Maria Mică, se organizează din vechime, ,,Bâlciul de
la Balș”, unde participă și locuitorii satelor comunei Bobicești, comună
care se învecinează cu orașul Balș. Sătenii din comuna noastră veneau,
cu mic cu mare, pe jos sau cu căruța, la bâlciul de la Balș, să-și procure
cele necesare în gospodărie (mături, scăunele și mese cu trei picioare,
tuciuri, străchini), ceea ce nu găseau în satele lor, sau, să vândă anumite
produse proprii realizate în gospodărie. Tot timpul anului, sătenii își
adunau banii pentru bâlci, dar mai ales copiii, care așteptau cu nerăbdare
să guste din dulciurile râvnite tot anul (sugiuc, vată pe băț, turtă dulce,
înghețată, bragă), sau să încerce toate jocurile din bâlci(tiribombe,
călușei, bărci, dulap, roata norocului și nelipsitul circ).
Nimeni nu poate descrie mai bine bâlciul de la Balș decât a
făcut-o scriitorul Nicolae Teică, din Corbeni, în cartea Căprioara de
smalț (1961), care povestește cum își petrecea, -copil fiind-, ziua de
bâlci: ,,Cine n-a văzut bâlciul din Balș, de la Sfânta Maria Mică, a
pierdut nespus. N-o să-l mai vadă niciodată (…). De dimineață, începea
să se adune ciopor de lume, cu toate că toiul lui era pe seară. Veneau
săteni de pe toată Valea Oltețului, de sus de la Bălcești, până jos la
Pârșcoveni, din Popânzălești și Leu, Piatra-Olt și mai departe.
Pâlcuri, pâlcuri de oameni, gătiți în ce aveau mai arătos, se
revărsa din toate părțile în orășel de te miri cum îi încăpea pe toți. Unii,
cei mai bătrâni, și copiii veneau claie peste grămadă în carele cu boi,
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încărcate cu lucruri de vânzare sau gătite numai ca să-i aducă pe ei.
Huruiau străzile de ghiociuri și briști, parcă bubuia cerul a ploaie.(…)
Bărbații ar fi tras o litruță, femeile prin magazine după stămburi,
marchizeturi, crepdeșin, flăcăii și fetele la tiribombe și lanțuri, copiii pe
la tarabele cu dulciuri.(…)
Și eu când eram copil la fel mă bucuram. Adunam din vreme ban
lângă ban, uneori îi luam și de pe unde erau puși rău, ca să am cât mai
mulți pentru ziua cea mare. Plecam tot de dimineață, pe inima goală,
fără părinți, cu ceilalți copilandrii de seama mea, și când auzeam de
departe ghiuleaua de la încercarea puterii sau tobele, mă treceau
fiorii.(…) Îmi cumpăram fes din hârtie, trompetă, sabie și porneam
colindul prin bâlci. De ici o gogoașe, de dincolo un sugiuc, o bogace, le
amestecam pe toate în burtă și bune mai erau pline de pulberea
bâlciului, care se ridica până în slava cerului de nu zăreai soarele. Mă
dădeam în călușei, în bărci, în dulap, întram la Marioara și Vasilache, la
Panorama, la femeia-șarpe, la omul-ce-trage-să –moară și o lună în
urmă aveam ce povesti și visa noaptea. Până la nemiaz nu-mi rămânea
un ban în buzunar, dar nu luam drumul îndărăt. Rămâneam să văd totul
până la sfârșit.(…)
Bâlciul era înțesat cu tarabe încărcate cu ce-ți poftea sufletul și
plin de lume. Sfîrîiau mititeii pe grătare, gogoșile și gurițele în
untdelemn, bufneau tobele, țipau clarinetele și trompetele, vîjiau
tiribombele, scîrțiau dulapul, bărcile, călușeii,(…), venise circul și
Mircea-fotograful la minut. Magazinele de stat aduseseră pânzeturi,
colectiviștii din Bârza miere, turcii din Balș bragă, sugiuc, noi ceilalți
după meserie: coșuri din nuiele, rogojini, văsărie, băieții pieptene de
cap, un bătrânel vreo zece mândrețe de cruci ca să aibă oamenii la necaz
de ceva. Se găseau de toate și fiecare cu reclama lui.”
Ziua Crucii
La 14 septembrie se sărbătorește ,,Înălțarea Sfintei Cruci”, zi în
care în credința popiulară toate insectele, șerpii, toate gângăniile care au
ieșit la lumină și la soare, trebuie să se retragă în pământ, înainte de
venirea iernii.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (Sânmedru)
Se sărbătorește în ziua de 26 octombrie. Este timpul când se
termină de strâns de pe câmp recoltele, iar oamenii se pregătesc pentru
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iarnă. Acum se coboară oile de la munte, pentru a fi duse la iernat.
Nimeni nu lucrează în această zi fiind rău de boală.
Hramul Bisericii din satul Leotești, comuna Bobicești este ,,Sf.
Dumitru”, când oamenii pomenesc pe cei morți.
Sfântul Andrei
Sărbătorit la 30 noiembrie care marchează începutul iernii. În
această zi nu se lucra pentru ca lupii să nu le mănânce animalele.
Sfântul Nicolae
Sărbătorit pe 6 decembrie, considerat ocrotitorul fetelor sărace și
protectorul celor care călătoresc pe apă. Odată cu această sărbătoare,
încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă (Crăciunul și Anul Nou).
10.3 Alte obiceiuri păstrate în viața comunității
Din categoria acestor obiceiuri amintim: obiceiul de a lăsa
moștenire, obiceiul de asociere (clacă, șezătoare), obiceiul de a construi
fântâni, obiceiul de a respecta bătrânii, obiceiul legat de pâine, obiceiul
legat de hora satului, etc.

În timpul vieții, părinții hotărau cu cine să rămână în casă dintre
copii, și acela avea obligația să-i îngrijască la bătrânețe și să se ocupe de
înmormântare și de pomenirea morților. De obicei, rămânea în casa
părintească copilul cel mai mic care numai după moartea părinților
devenea stăpân pe toate bunurile din gospodărie: pe casă și acareturi fără
ca vreunul din frații și surorile sale să aibă vreo pretenție. Aceste lucruri
erau bine stabilite de părinți încă din timpul vieții sau chiar pe patul de
moarte când moștenirea se lăsa prin viu grai cu ,,limbă de moarte”. Cele
hotărâte de părinți se respectau întocmai de copii.
Privind moștenirea, se foloseau și acte juridice ca testamente, foi
de zestre, dotă, mai ales pentru fetele bogate. Dacă cineva dintre frați
dorea să-și vândă pământul moștenit trebuia să respecte anumite reguli.
El trebuia să întrebe mai întâi frații, și dacă ei nu-l cumpărau atunci se
adresa vecinilor. Dacă nici vecinii nu doreau să-l cumpere, vânzătorul se
adresa străinilor. Era rușinos în sat să-ți vinzi pământul moștenit.

Obiceiul de moștenire
În satele comunei noastre, ca de fapt și în alte sate din județul
Olt, se practica sistemul egalității la moștenire, dar se avea în vedere ca
atunci când părinții făceau împărțeala, să oprească o parte din pământ și
bunuri pentru ei atâta vreme cât erau în viață.
Fetele la căsătorie primeau ca ,,zestre”: pământ, animale,
îmbrăcăminte, țesături din lână(scoarțe, velințe, macate, ștergare,
căpătâie, cergi), cât și obiecte de podoabă: salbă, cercei de aur, (fetele
bogate).
Băieții primeau în general, pământ, loc de casă în vatra satului
pentru construirea unei case, cât și animale. Dacă părinții aveau mai
mulți băieți, și nu aveau loc suficient în vatra satului ca să le ofere
tuturor, atunci le dădea o parte din terenul pe care se afla casa
părintească. Astfel, în aceeași curte își făceau case și ceilalți băieți.
Foarte rar se întâmpla ca părinții unui băiat să accepte ca acesta să-și
construiască casă pe locul primit de la socrii (de la părinții fetei). Dacă
era o singură fată la părinți, rar acceptau părinții băiatului ca acesta să se
ducă în casa socrilor, socotit lucru rușinos în sat pentru părinții băiatului.
Se obișnuia să se spună că ,,băiatul s-a măritat”.

Obiceiul de asociere
Obiceiul de a se ajuta unii pe alții s-a practicat și se mai practică
și în prezent în satele comunei noastre. Una din formele de asociere
foarte răspândite, este ,,claca”, ce se organizează mai ales la munca
câmpului pentru: culesul porumbului, bătutul florii-soarelui, tăiatul
cocenilor, culesul viilor sau alte lucrări.
Când se organiza claca, gazda anunța cu câteva zile înainte
rudele, vecinii cărora le comunica ce avea de lucrat la clacă. Gazda
pregătea pentru participanți gogoși și câteva borcane cu vin. La clacă era
invitat și cineva care știa să cânte la un instrument muzical, de obicei
fluier, muzicuță, vioară, deoarece la terminarea lucrului, mai ales
tineretul încingea câteva hore. Claca se făcea cu rândul, o seară la o
familie, o altă seară la alta, și tot așa până se termina treaba. După ce
muncile câmpului se terminau, urma claca de iarnă pentru scărmănatul și
torsul lânii. Acestea erau mai mult treburi pentru femei, uneori ele erau
însoțite și de bărbați care le ajutau dacă se pricepeau, fie spuneau glume,
ghicitori ori cântau pentru a înveseli pe participanți.
La clăcile de femei din timpul iernii, gazda pregătea boabe fierte
de porumb, gogoși, vin. Se obișnuia să se facă clacă la construirea unei
fântini sau a unei case. La aceste construcții participau toate rudele și
vecinii care veneau cu toții ca să-i ajute.
O clacă mai puțin obișnuită se organiza pentru terminarea zestrei
unei fete, dacă se impunea ca nunta să se facă, din diferite motive mai

321

322

repede. În acest caz rudele veneau în ajutor la țesut, la cusut prosoape
perne, cămăși, ca totul să fie gata până la nuntă. De precizat, că la o astfel
de formă de asociere ,,claca”, tot lucrul se făcea pentru gazdă. Putem să
afirmăm că și astăzi sătenii se mai asociază pentru a culege porumbul, a-l
depănușa de foi, la culesul viei sau la alte lucrări în gospodărie.
,,Șezătoarea” reprezintă o altă formă de asociere a locuitorilor
din satele noastre.
Spre deosebire de clacă, la șezătoare, fiecare își venea cu lucrul
său de acasă. La ea participau atât femei cât și bărbați. În timpul șezătorii
se cânta, se spuneau cimilituri, ghicitori, snoave, ba uneori se mai și juca.
Șezătoarea se organiza mai ales în nopțile lungi de iarnă unde participau
săteni de toate vârstele. La șezători, tinerii se cunoșteau mai bine și
uneori îmbinau relații de prietenie, ducând chiar la căsătorie.
În prezent, șezătorile sunt organizat tot mai rar, deoarece timpul
liber sătenii și-l petrec la televizor, la calculator, etc.
Obiceiul de a construi fântâni
,,Fântâna este reperul istoric al evoluției comunităților umane,
veriga indispensabilă a activităților economico-sociale, expresia
solidarității de grup.” 309
Fântânile sunt construcții obștești numite fântâni publice,
construite de către locuitori la intersecția de ulițe sau în câmp, unde avea
accesul neîngrădit al fiecăruia la apă, dar mai ales, preocuparea pentru
drumețul obosit care trebuia să-și stingă setea. Locul ales pentru
construirea fântânii era mai întâi stropit cu apă sfințită și se făcea o slujbă
înainte de a începe săparea.
După terminarea construcției se arunca în fântână un ban de
argint, un glod de sare și unul de var stins. Urma ,,sleitul”
fântânii(scoaterea apei), înainte ca preotul să o slujească. Lângă fântână
sau la cumpăna fântânii se ridica o cruce. Femeile făceau pomană la care
participau toți sătenii la sfințirea ei. După slujirea preotului, se arunca în
fântână o pâinicică nedospită (,,azimă”), un fir de busuioc și sare. Azima
de pâine era scoasă și mâncată de fete și flăcăi pentru a se căsători, iar
busuiocul păstrat de fete pentru a fi căutate de băieți așa cum sunt căutate
fântânile de oameni.

309

Revista ,,Rădăcini”, anul I, nr. 2, decembrie 2012, p. 37.
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Fântânile erau săpate manual de oamenii de pe aceeași uliță, cei
care urmau să se folosească de ele. Ele erau largi, cu un diametru de
1,20-1,40 m. Groapa era săpată până se găsea un izvor de apă bun, apoi
era împrejmuită cu bucăți de lemn încheiate în formă de pătrat numite
ghizduri. Fântânile mai erau clădite și din blocuri de piatră cioplită,
semirotund, numite ,,colaci”.
Mai târziu, când a început să se folosească cimentul, aceste
ghizduri sau colaci, au fost înlocuite cu tuburi rotunde de beton armat.
Aproape toate fântânile în trecut erau cu cumpănă. Treptat au apărut
fântâni cu scripeți fixate pe un suport de beton, numindu-se fântână cu
lanț cu două ciuturi de lemn prinse cu cercuri. Mai existau și fântâni cu
roată mare și cu o singură ciutură, mai ales în stațiile C.F.R.
,,Fântâna este sacră în viața omului, fapt demonstrat prin grija
și respectul ce i-o poartă, împodobind-o aproape peste tot cu cruci,
având încrustate sau pictate chipul mântuitorului Iisus Christos sau al
Fecioarei Maria.” 310
Din apa ei se botează pruncii, miresele merg la udat, iar de
Bobotează (6 ianuarie) se sfințește apa tuturor fântânilor. A doua zi, de
Sf. Ion, grupuri de băieți merg pentru a boteza fetele pe care le cheamă
Ioana.
Un rol mare îl aveau fântânile din câmp, unde era nevoie de apă
pentru țăranii care lucrau pământul în arșița soarelui. Aproape în fiecare
tarla era săpată câte o fântână, al cărei nume era al ctitorului, iar pe tubul
de la suprafață erau scrise numele sătenilor care au contribuit la ridicarea
ei.
Majoritatea fântânilor aveau ,,cumpănă”. Ele erau construite din
bârne de lemn de esență tare sau bucăți masive de piatră fixate cu mortea
care la partea superioară ce era cu un metr deasupra solului i se punea o
centură de fier ce dădea stabilitate construcției. Deasupra era construit
din lemn un stâlp gros înalt de 3 m sau chiar mai mult, terminat la partea
superioară cu o bifurcație (furcă), în care printr-un șurub gros metalic era
prinsă cumpăna.
Cumpăna era făcută din lemn tare, de obicei din salcâm, lungă de
6, chiar 7 m, prevăzută la partea din spate cu contragreutăți, iar la partea
din față se afla ciutura legată printr-o lumânare(o articulație mobilă a 4
sau 5 segmenți din lemn rezistent, gros cât să poată să fie prins de palma
omului).
310

Ibidem, p. 37.
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Greutățile din partea superioară a fântânii trebuia să aibă
valoarea egală cu a ciuturii pline cu apă. La fiecare fântână exista și un
jgheab din lemn, scobit într-un trunchi de copac, având, capacitatea de
30-40 litri. Mai târziu, jgheaburile de lemn au fost înlocuite cu cele
turnate din ciment. Ele erau necesare pentru adăpatul animalelor. Apa din
fântânile publice era folosită numai pentru consumul casnic și adăpatul
animalelor. Din când în când, pentru a înprospăta apa și aa curăți
izvoarele, se scoteau cantități mari de apă ce se depozita în butoaie mari
d lemn. Această operație purta numele de ,,sleitul fântânii”. Până la
înființarea CAP-urilor, fântânile publice erau buine întreținute pentru a
avea apă suficientă pentru animalele fiecăruia din gospodărie. După
colectivizare, când oamenii nu mai aveau animale, au început să
abandoneze fântâna publică, și să-și foreze puțuri fântâni în curte, pentru
consum dar și pentru udatul grădinilor.
În prezent, odată cu introducerea sistemului de apă potabilă,
încetul cu încetul sunt abandonate și fântânile din curțile oamenilor.
Vom reda, pe sate (Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești,
Comănești), fântânile publice(unele dintre ele dezafectate sau incluse în
curțile oamenilor), începând de la Șoseaua Națională spre Morunglav,
situate de o parte și de alta a șoselei județene: fântâna de la intersecția
Șoselei Naționale cu Drumul Județean, fântâna lui Ciurlea(de la poarta
lui Gîrniță), fântâna lui Prichindel(la Delevanu), fântâna Dudești (la
Maria lui Streche), fântâna lui Biole, fântâna lui Ion Ceganu (Dogaru),
fântâna lui Ivan(Ivan Ilie), fântâna lui Blejea(Dobrin), fântâna de la
Livezi, fântâna lui Savaot, fântâna de la Țârcanu(Băluță), fântâna lui
Găla Marin.
Lateral, pe strada Islazului, spre SMT, întâlnim următoarele
fântâni: fântâna lui Orbu (Radu Nicolae), fântâna de la Manega
(Stanciu Constantin).
Pe strada Teiului există: fântâna de la Boroncioaia (Bușescu) și
fântâna de la Lipan(Nedelcu).
Pe Calmuci: fântâna de la Pițigoi și fântâna de la Jianu.
Fântânile din câmp sunt: fântâna de la Vâlceaua lui Matache a
Delegățoaiei (Irimia Anica), fântâna de la Saru, fântâna lui Biole
construită în stânga Șoselei Naționale, spre Pădurea Saru.
Cișmele din satul Mirila: cișmeaua de la Stăncești, cișmeaua lui
Marin Staicu, cișmeaua lui Marchidon.

În centrul comunei, în satul Bobicești întâlnim fântânile: fântâna
lui Stuparu, fântâna de la Iordache, fântâna din curtea fostului C.A.P
Bobicești, cișmeaua lui Moștenescu și binecunoscuta cișmea din Dolie.
În centrul comunei, în fața Școlii Bobicești s-a construit o
fântână arteziană denumită ,,Fântâna Miresei” (Foto).
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Cișmeaua din Dolie, refăcută lângă cea veche, pe a cărei placă
scrie: ,,Domeniu public- Primăria Bobicești. Executată de către
,,SOCOM Constructorul” Balș, în august 1998, director Chirea Mihai,
ctitori - primar Trăistaru Marin, viceprimar Chitez Ilie, secretar Bălan
Maria; constructori - ing. Sîrbu Marin, ing. Săndoi Aurică, muncitori:
Bucinincă Ilie, Naciu Gheorghe, Novac Ion, Jurebie Sm., Mateescu
Victor”.

Geambașu Marin cu obștea, în anul 1938, pe vremea primarului Băloiu
Dumitru și a secretarului Dumitru Smarandache).
Datele au fost furnizate în aprilie 2015, de către locuitorul Ghiță
Dumitru din Bechet, în vârstă de 78 ani, fost morar la Moara din
Bobicești (Moara lui Lache).
În satul Govora sunt următoarele fântâni: fântâna lui Roșiu,
fântâna lui Chiroiu, fântâna lui Florescu(date furnizate de familia
Chiroiu).

Foto: Cișmeaua din Dolie
În satul Comănești, există: fântâna din Obște (ctitor Procopie al
lui Sache din Morunglav, în Gevleasca de Vale), fântâna lui Vladu
(aproape de capul satului Chintești, la Mărinică în coastă, zis Borangic,
construită în anul 1932, de Vladu Ion), fântâna lui Bădănac,
funcționabilă, ctitor -Dumitrescu Gheorghe, fântâna ,,Mare”, care este
de fapt o cișmea, ctitori au fost frații Vârnoveanu din cătunul
,,Plopi”(cătun format din câteva case și se întindea de la Vârnoveni până
la Gura Iașului, punct de referință pentru locuitorii din satul Bărăști, com
Morunglav).
(Sursa de informare pentru fântânile din satul Comănești: prof.
Manolescu Constantin).
În satul Bechet există următoarele fântâni publice: fântâna lui
Anghel Voica, fântâna lui Barbu, fântâna lui Taboiu, fântâna lui
Prunică, fântâna de la Streje (în fața vechii Primării), fântâna lui
Armigu.
De asemenea, în Bechet există și astăzi, cișmeaua de la școală
(vis-a-vis de școală), pe dreapta Bârluiului (făcută de învățătorul
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Obiceiul de a respecta bătrânii
Respectul față de bătrâni, se manifestă atât în societate cât și în
familie. Bătrânii satului erau cei care luau hotărâri și soluționau
neânțelegerile care se iveau la nivelul comunității, mai ales cekle
referitoare la pământ. Sfatul bătrânilor era desemnat să rezolve aceste
neînțelegeri și mai puțin implicată justiția. Bătrânii se bucurau conform
tradiției de mult respect în sat.
Când trecea un bătrân pe drum, dacă femeile se aflau pe scaune
la poartă, ele se ridicau în picioare și mulțumeau bătrânului pentru salut.
În biserică, duopă terminarea slujbei, bătrânii(bărbații), întâi primeau
primii împărtășania și se miruiau. Și în prezent, în biserică se mai
păstrează acest obicei ca primii să fie împărtășiți și miruiți bătrânii, și
apoi ceilalți bărbați. Dacă un bătrân și chiar un bărbat mai tânăr, trecea
pe drum și se întâmpla ca o femeie să fie cu găleata cu apă și trebuia să
traverseze drumul, ea aștepta până când trecea bărbatul și se depărta de
ea, abia atunci ea își urma drumul.
Și în familie, bătânii se bucurau de respectul tuturor membrilor.
Ei se așezau primii la masa cu trei picioare și tot ei erau serviți primii. În
camera unde dormea bătrânul avea locul lui situat ,,lângă sobă”, pentru a
avea suficientă căldură.
Erau situații când sătenii aveau animale bolnave, și din lipsă de
doctori ei apelau la bătrânii cei mai pricepuți în vindecarea animalelor.
Este vorba de animalele sângerate sau cele umflate din cauza lucernii sau
trifoiului mâncat în exces, ale căror simptome se manifestau prin lipsa de
a mai mânca.
În satul Mirila, exista un bătrân, Stanciu Mihail- nea Mielache al
lui Streche- cum îl cunoșteau sătenii care apelau la el când li se
îmbolnăveau animalele. Nea Mielache știa să ,,le dea de sânge”, cu o
unealtă specială numită ,,târnea”, pe care o înfigea în fruntea animalului
într-un loc special știut numai de el. Din fruntea animalului țâșnea sânge,
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iar după un timp animalul își revenea. Dacă oamenii se aflau cu animalul
la câmp și era ,,sângerat”, crestau cu un briceag urechea animalului și cu
o nuia bătea urechea pentru a curge sânge.
Când animalul era umflat, el era sondat sub o coastă sau îi făcea
clismă, iar pe cale bucală îi dădea zeamă de varză. Astfel, animalul își
revenea.
În satul Comănești era Nae Vintilă(primul magaziner al G.A.C
Bobicești), care în timpul liber cutreiera satele, fiind solicitat de cetățeni
pentru a le sonda animalele mari(boi și vaci), când se umflau din lucernă
și trifoi. El era cel care castra porci și cai ca un adevărat veterinar al
satului. Mai târziu oamenii comunei au apelat la doctorii și tehnicienii
veterinari.
Tot bătrânii îi învățau pe tineri să cânte din frunză, fluier, cobză,
sau să cânte anumite doine și cântece numai de ei știute. Ei le povesteau
tinerilor și nepoților întâmplări din viața lor, basme, ghicitori, și îi
învățau cum să se comporte în comunitate și familie. Unii bătrâni care
cunoșteau anumite meșteșuguri căutau să-i învețe și pe cei tineri
împletitul coșurilor din nuiele, olăritul, cum să planteze pomi sau viță
devie, să învețe cojocărie, tâmplărie, croitorie, cizmărie, etc. Toate
povețele bătrânilor aveau menirea educării tineretului și formarea unui
comportament exemplar.
Obiceiuri legate de pâine
Pâinea, are în cadrul satelor noastre o semnificație deosebită.
Pâinea este folosită în viața de zi cu zi a omului ca hrană de bază. Ea este
prezentă în toate momentele importante ale vieții: naștere, botez, nuntă,
moarte.
Grâul și pâinea sunt consacrate și în Biblie. Prezența Domnului
Iisus Christos în pâinea și vinul euharistic, are un rol important în
credința creștin-ortodoxă. O importanță deosebită în viața locuitorilor din
satele noastre are și ,,anafura” luată de la Biserică și pe care oamenii o
folosesc când sunt bolnavi. În trecut, frământatul pâinii avea semnificația
ei, nu orice femeie avea voie să frământe pâinea deoarece erau impuse
anumite interdicții. Nu avea voie să frământe: lăuza care nu și-a făcut
molifta la biserică după naștere, femeia care a lepădat copiii, femeia care
omorâse chiar din greșală un animal și nu se spovedise la preot pentru a
cere iertare. De asemenea, pentru a frământa pâinea, dar mai ales colacii
ce se făceau acasă pentru înmormântare aveau voie femeile în vârstă,
curate, ,,iertate”. Înainte de a frământa coca pentru pâine, femeile se

spălau pe mâini, pe față, iar părul se acoperea cu o cârpă fiind interzis a
se lăsa părul liber.
După frământare coca se închina, se acoperea cu un prosop curat
și se punea la un loc cald spre a se dospi, a crește, iar după aceea să se
coacă.
Pâinea joacă un rol important și în timpul sărbătorilor de iarnă
când se fac ,,bolindeții”, apoi covrigul pentru datul la grindă al nepoților.
La nuntă se face ,,colacul miresei” și pâinea pentru strâns darul.
În satele noastre se pregăteau mai multe tipuri de pâine: ,,pâinea
în spuză”, frământată din făină, apă și sare, fără a se lăsa la dospit, se
punea direct pe vatra încinsă și acoperită cu cenușa rezultată din focul
făcut în vatră.
,,Pâinea dospită”, coaptă în țest, se frământa fie cu aluat, fie cu
turtițe făcute din drojdie de vin, fie din drojdie din comerț, uscată sau
proaspătă.
Când pâinea se frământa cu aluat -o bucată din cocă de la ultimul
frământat-, cocă pe care o înmuia făcând o plămadă care se lăsa la dospit,
folosită la frământat, lăsată apoi la dospit. Când pâinea era bine dospită,
se punea în tavă sau uneori direct pe vatra încinsă și coaptă în țestul bine
încins. Pâinea coaptă în țest are forma rotundă, ca și forma țestului.
Despre modul cum se făceau țeste în satul Mirila ne relatează
Andrei Maria (tanti Măria a lui Streche), în vârstă de 88 de ani: ,,Mai
multe femei ne hotăram să facem țeste pe timpul verii. Noi aduceam de la
,,hoagă”, de sub cimitir, pământ galben care avea în compoziția lui și
nisip. Pământul adus de noi era depozitat în locul unde fixasem să facem
țestele, în curte la Fieraru Elena (poreclită Leana Mare). Pământul
galben îl amestecam cu baligă de cal pentru a obține o pastă bună de
lucrat țeste.
Seara udam pământul, ca pe timpul nopții să se înmoaie, să se
dospească. A doua zi îl luam la jucat de nouă ori de toate femeile așezate
una după alta, și după fiecare jucare, îl ridicam și îl făceam un fel de
movilă, apoi îl luam la bătut cu un ciumag până se întindea tot pământul
din movilă, apoi iar îl ridicam și îl luam la bătut. Această operație se
făcea de nouă ori până când se obținea o pastă ca untul. O femeie mai
pricepută, făcea din alt pământ, mușuroaie pentru a aplica pasta și a da
forma țestului. Pentru ca pasta să nu se amestece cu pământul, se
puneau pe mușuroaie, frunze de brusture. Din compoziție, se lua o
cantitate de material în funcție de mărimea țestului dorit și se aplica pe
mușuroi, și cu mâinile întindeam materialul și-i dam conturul țestului,
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apoi mai luam o bucată mai mică din pastă și o puneam deasupra
formând ,,chitia” țestului. Aveam grijă să întindem bine pasta să facă
legătura dintre chitie cu țestul propriu-zis. În mijlocul chitiei se făcea o
gaură și se introducea un fier de mărimea celui folosit la țest în timpul
coacerii pâinii. Acest fier se ridica fiind atârnat de zalele coșului până
când se încingea cu focul sub el, apoi era lăsat peste pâinea care se
cocea. Locul unde erau făcute țestele era bine ales, la umbră, ca soarele
să le usuce încet, să nu crape.”
Pe lângă țest, pâinea mai era coaptă pe tavă în ,,soba oarbă”, iar
mai târziu s-au construit cuptoare speciale din cărămidă folosite pentru
coptul pâinii. Din comoditate, gospodinele coc în prezent pâinea în
cuptorul de la aragaz sau în cuptorul electric.
Obiceiul legat de hora satului
În vechime, hora satului era un obicei nelipsit din cursul firesc al
vieții de la țară, făcând parte din stilul de viață al țăranilor așa cum era
munca câmpului. Obiceiul de a face hore cu prilejul sărbătorilor mari
Paște, Rusalii, Sf. Ilie, Sf. Maria, etc., în satele noastre este încă viu în
memeoria sătenilor. Horele se desfășurau în locuri special rezervate în
acest scop sau în fața cârciumilor din sat și la răscruce de drumuri.
La hora satului participau oameni de toate vârstele, indiferent de
starea civilă sau socială, respectând reguluile de conduită stabilite prin
tradiție. Vara se mai obișnuia să se facă horă și la pădure, la care mai
participau și tineri din satele învecinate, prilej să cunoască fete, să
stabilească relații de prietenie sau relații în vederea unor viitoare
căsătorii. La horele din sat, cu greu pătrundeau feciori din alte sate,
deoarece părinții urmăreau ca feciorul și fata când se căsătoreau să fie din
același sat, ca să nu se înstrăineze pământul, să aibă ajutor la ridicarea
casei, dar mai ales cunoașterea familiei cu care urma să se înrudească.
De organizarea ,,horei satului” se ocupau câțiva flăcăi mai isteți
ce se numeau ,,garanți”. Ei tocmeau lăutarii și tot ei se ocupau de
strângerea banilor și a produselor de la fete și flăcăi pentru plata acestora.
Se obișnuia ca lăutarii să fie angajați să cânte la toate sărbătorile pe un an
întreg. Proprietarii de cârciumi, pentru a-și atrage clienții care să le
folosească produsele lor, mai ales băutura, tocmeau și ei lăutari, iar hora
se juca în fața cârciumii. Putem aminti horele de la cârciuma lui Nițu
Nicolae(Nicolae al Ioanii), de la cârciuma lui Manega, ambele din satul
Mirila, de la cârciuma lui Ionescu(Mâineșteanu), la cârciuma lui
Dragomir Florea în satul Leotești, iar în satul Bobicești, hora de la

cârciuma lui Cârloganu, ,,Hora dintre brazi”( la Ocolul silvic) din satul
Comănești.
În Bechet, hora satului se făcea între cele două sate, la ,,Streje”,
în fața Primăriei, iar vara, la salcia numitei Voicu Smaranda (Balețoaia).
La horă cântau lăutarii: Gogu lui Voicu cu vioara și Constantin Voicu
(Conghea) cu țambalul. (Date furnizate de localnicul Ghiță Dumitru, 78
ani, fost morar, în aprilie 2015).
Locuitorii din satul Govora, mergeau la hora satului la Chintești,
la Gheorghe Botescu cârciumarul sau la hora de la cârciuma lui Băloiu
Constantin. La horă se jucau: bordeiașul, siminocul, hora în două părți.
Se mai obișnuia, și în timpul săptămânii după o zi de lucru să se
încingă hore la răscruci de drumuri unde cântau sătenii. De exemplu, în
satul Mirila, din fluier cânta Tufăriș (Mondir), din vioară cânta
învățătorul Stănculescu Gheorghe, iar la Leotești, pe Calmuci, cânta Noru
din vioară de răsuna tot satul.
Existau în satele noastre lăutari ce cântau la nunți: Stan
Constantin (Ochea) la contrabas, Moldoveanu Ion la vioară, soția lui,
Maria, era solistă, apoi Noru la vioară și soția lui solistă. Mai târziu,
renumit a fost Sandu Petre care cânta din saxofon la nunți.
La sărbătorile mari, mai ales la Paște, avea loc ,,prinsul în horă
al fetelor mari”. Acest eveniment important în comunitate se desfășura
după anumite obiceiuri din bătrâni, bine stabilite și anume: tinerii până în
16 ani care veneau să joace la hora satului, trebuiau să aștepte ca să
înceapă hora flăcăii mai mari apoi se prindeau și ei. Fetele de 15-16 ani
,,se prindeau în horă” pentru prima oară. La intrarea în horă, tinerii
cunoșteau deja horele pe care le învățaseră din timpul iernii la șezători, la
clacă sau în diferite alte ocazii, ca la intrarea în horă să știe bine să le
joace, să nu se facă de râs în sat. Despre ,,prinsul în horă” ne povestește
Andrei Maria (tanti Maria a lui Streche), în vârstă de 88 de ani, din satul
Mirila, comuna Bobicești.
,,Acum 73 de ani, pe când aveam 15 ani, m-am prins în horă
marți după Paște cu mai multe fete de seama mea: Constantin Maria
(Maria a lui Sârbu), Constantin Eugenia (a lui Ciută) și multe alte fete.
Hora s-a făcut la noi, la Mirila, în fața cârciumii lui Nițu Nicolae
(Nicolae al Ioanei). Pe timpul iernii, noi, fetele, ne întreceam să cusăm
cămăși-ii cu modele câtmai frumoase pentru a ne prinde în horă la
Paște. Dintre toate fetele care s-au prins ân horă atunci, eu am avut
cămașa cea mai frumoaă, drpt pentru care flăcăii m-au premiat cu o
sticlă de parfum și tot satul, a doua zi discutau despre frumusețea
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cămășii mele. Îmi amintesc și acum că acea cămașă cusută pe marchizet
avea pe ea o tavă cusută cu culori cât mai frumoase. Această cămașă am
dat-o la nepoata mea.
Dacă într-o familie erau mai multe fete, ele se prindeau ,,în
horă” pe rând, mai întâi sora cea mare, apoi celelalte. Același lucru
avea loc și în cadrul căsătoriei. Se întâmpla rar ca înaintea căsătoriei
fetei cele mari să se prindă în horă cea mai mică decât ea, dar numai cu
acceptul părinților.”
Hora începută de flăcăi după care se prindeau pe rând fetele,
fiecare alături de băiatul pe care-l plăceau. Părinții și cei vârstnici stăteau
pe marginea horei și urmăreau lângă cine a intrat în horă băiatul sau fata
lor. Dacă părinții socoteau nepotrivită alegerea, acasă ei discutau și îi
dojeneau pe tineri, și nu le mai îngăduia din diverse motive să joace
împreună. Nevestele tinere trebuiau să joace lângă bărbații lor sau lângă
un bărbat, numai dacă erau rude. Fetele nu aveau voie să joace lângă un
bărbat însurat deoarece s-ar fi ivit certuri și ar fi fost discutată în sat.
Prinsul în horă al fetelor avea în vedere și starea socială. Fetelor
sărace nu le era îngăduit să se ,,prindă în horă” lângă un băiat cu stare.
Fetele mari nu aveau voie să umble cu mai mulți băieți, și nici să meargă
noaptea singure la șezători, ci însoțite da mamă sau rude apropiate. Dacă
o fată avea o comportare urâtă, ieșită din comun, ea era ocolită de băieții
buni, cuminți și cu stare. Pentru comportamentul ei necorespunzător satul
avea grijă s-o sancționeze cu ocazia ,,Lăsatului de Sec” de Paște prin
,,strigătul peste sat”, când sătenii dădeau în vileag toate defectele ei.
Dacă se întâmpla ca o fată să rămână însărcinată nefiind
măritată, era o mare rușine pentru familia sa. Mama fetei era cea care
suporta toate criticile, pentru ca nu și-a supravegheat bine fata. Sătenii o
considerau pe fată ,,păcătoasă”, și că toate relele din natură (grindină,
secetă) se datorau acestui fapt. Cănd ajungea să se nască copilul ,,din
flori”, bastardul se obișnuia ca ,,păcătoasa” să meargă acasă la casa
băiatului presupus tată ca să-i ,,cadă-n vatră” și să-i ceară ca să o ia de
nevastă. Dar de cele mai multe ori era alungată de părinții băiatului.
Acesta nu avea nicio putere în fața părinților care-l amenințau cu
dezmoștenirea. Nici părinții fetei nu acceptau copilul ,,din flori”, și de
cele mai multe ori el era înstrăinat, ,,dat de suflet”, cum se spunea în sat,
unor familii fără copii și doreau să-l înfieze. O fată cu copil din flori cu
greu se mai putea mărita.
În satul Comănești, comuna Bobicești, pe lângă horele țărănești,
se obișnuia în fiecare an, în luna mai o serbare câmpenească ,,La Brazi”,

la Ocolul Silvic. Aici se întreceau tarafele de lăutari de la Morunglav sau
Iancu-Jianu, ce erau tocmiți special la această serbare câmpenească.
Vestiți erau din Morunglav, Gheorghe Roncea cu solist vocal, Ioana
Roncea, prima femeie din zona noastră cu înregistrări la Radio Craiova și
alți lăutari din Morunglav care se întreceau cu rivalii săi din Iancu-Jianu
ai lui Gică Chirea. Aceste bande de lăutari erau tocmite la horele
țărănești, iar la serbarea câmpenească de la ,,Ocol” erau nelipsiți.
La hora satului se juca: ,,sârba”, ,,hora de mână”, ,,brâul”,
însoțite de strigături.
Despre serbarea câmpenească ne povestește profesorul
Manolescu I. Constantin: ,,Oameni buni, au existat ani mulți când în
toiul petrecerilor avea loc un concurs de perspicacitate: câțiva tineri
aduceau din pădure o prăjină lungă de 7-8 metri, pe care o ciopleau
bine, o șlefuiau cu dibăcie, și o ungeau cu seu de oaie, după care era
lăsată să se răcească până către seară târziu. Între timp făceau o groapă
adâncă, în care fixau apoi prăjina în pământ, în vârful căreia, într-un
prosop (cu motive populare), agățau prețul unui ,,groștei” sau
echivalenul a 2-3 lăzi cu bere. Cine reușea să ajungă în vârful prăjinii
numai cu ajutorul mâinilor și al picioarelor, acela devenea
,,beneficiarul” concursului stimulent. Din câte știu eu, au fost mai mulți
,,protagoniști”, dar cel care câștiga cel mai adesea, un anume Costel
Răceală, pe numele său adevărat Mătușa Constantin din Comănești. Eu
am fost coleg de școală cu el, la Școala Comănești.”
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Superstiții
Deși suntem în secolul în care știința a evoluat foarte mult, totuși
mai sunt unii cetățeni (de obicei cei ami vârstnici) care mai cred în
superstiții:
- ,,Nu este bine să auzi cucul cântând pentru prima dată dacă nu teai spălat pe față și nu ai mâncat deoarece îți va merge rău tot
anul”.
- ,,Când vezi o singură barză stând pe cuib înseamnă că vei fi
singur și bolnav tot anul, iar dacă vezi un stol de berze zburând
înseamnă că vei fi vioi și sănătos, și-ți va merge bine în anul
respectiv.”
- ,,Când vara fulgeră la ,,Cornul Caprei” este semn că nu va
ploua”.
- ,,Când vezi e cer nori negrii care prevestesc ploaie și piatră,
trebuie aruncată în bătătură coronița sau florile de salcie sfințite

la biserică în ziua Floriilor, cu credința că ploaia cu grindină se
va opri”.
- ,,Dacă luna este cu colțul în jos, va fi secetă mare.”
- ,,La terminarea secerișului se lăsa la capătul locului o mână de
spice nesecerate, legate cu fir roșu, denumit ,,Barba lui
Dumnezeu”, ca mulțumire pentru recolta avută. La fel se
procedează și când se culege la vie, se lasă o viță neculeasă,
pentru ca anul viitor să fie mai bogat.” Acest obicei se mai
practică și astăzi de către unii săteni la culesul viilor.
- ,,Când porcul adună paiele în cocină înseamnă că se strică
vremea, se apropie iarna.”
- ,,Când urlă câineele în curte, înseamnă că este semn rău, și
prevestește moartea.”
- ,,Dacă cântă cucuveaua sus pe casă, este tot semn rău, înseamnă
că această casă va rămâne pustie.”
- ,,Dacă găina cântă cocoșește, trebuie să o tai, deoarece este un
semn rău.”
- ,,Dacă îți taie calea o pisică neagră, înseamnă că ai ghinion la
drum și nu-ți poți rezolva favorabil treburile.”
- ,,Dacă îți iese în cale cineva cu găleata de apă goală, de asemenea
nu poți să-ți rezolvi problemele.”
- ,,Dacă vezi pui sau mânzi pe nemâncate, înseamnă că te-au
spurcat și este semn rău, a pagubă.”
- ,,În zilele de Filipi nu trebuie să dai gunoiul afară din casă
deoarece te mănâncă lupii.”
- ,,Să nu te speli pe cap în ziua ,,Morților de iarnă”, deoarece îți
tremură capul ca piftia.”
- ,,În ziua de Elisei, pe 14 iulie, nu trebuie să lucrezi mai ales în
câmp deoarece este rău de piatră (grindină).”
- ,,Când vinzi o oaie sau un miel să oprești un smoc de lână, ca să
nu-ți vinzi norocul.”
Sunt multe superstiții legate de zilele săptămânii:
- ,,Lunea nu se iau ouăle din cuibar, pentru a nu pleca găinile de pe
cuib.”
- ,,Nu se dau ouă cu împrumut până când gazda nu pune prima
cloșca (cloța).”
- ,,Nu este bine să dai nimic din casă lunea deoarece vei da toată
săptămâna.”
- ,,Nu se merge în pețit lunea, ci joia sau sâmbăta.”
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- ,,Marțea, nu este bine să te speli pe cap deoarece te doare capul.”
- ,,Nu este bine să începi lucrul marțea, deoarce nu-l mai termini
niciodată.”
- ,,Miercurea nu este bine să speli rufe deoarece te vei opări.”
- ,,O zi bună pentru lucru este joia.”
- ,,Vinerea, nu se pun cloțe, deoarece puii vor fi numai cocoși.”
- ,,Sâmbăta, fiind sfârșit de săptămână, nu se începe lucrul.”
- ,,Duminica, fiind o zi de odihnă, nu se lucrează, ci se merge la
biserică sau la distracție.”
Descântecul de deochi
În trecut, în lipsă de doctori, atunci când un copil plângea, se
speria în somn, se spunea că este deocheat. Atunci mama copilului
chema din sat pe femeia care știa descântecul respectiv. Se spune că
persoana care deoache ar avea ochii verzi , cu o privire pătrunzătoare și
cu multă ură, ar transmite o energie negativă și atunci persoana se
deoache, mai ales copiii mici. Descântecul se spunea în șoaptă pentru a
avea efect pozitiv și el suna așa: ,,Fugi deochi/ Dintre ochi/Să rămână
copilul curat/Cum Dumnezeu l-a lăsat/De-o fi deocheat de o fată
nemăritată/Să stea tot neluată/Și de-o fi de vreun bărbat/Să rămână
neînsurat/Fugi deochi/ Dintre ochi/Și să-l lași pe copil/Curat, luminat și
de deochi scăpat.” De obicei, la copiii mici se pune la căciuliță o fundă
roșie sau se leagă la mâna dreaptă un fir de lână roșie pentru a nu se
deochea.
Aceste superstiții au fost culese de la oamenii din satele comunei
Bobicești, dintre multe altele pe care le știau ei.
În prezent, oamenii cred mai puțin în superstiții, dar au început
să creadă în prezicerile ,,horoscopului”.
10.4 Portul popular
,,Portul popular este un factor fundamental în comunitățile
rurale care reflectă totul: starea socială, ocupațiile, trecutul istoric și
elementele înnoitoare, raporturile cu zonele învecinate.” 311
Un rol important în decorarea pieselor din costumul popular îl au
ornamentele.
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,,Motivele ornamentale de pe costumul popular femeiesc sunt în
marea lor majoritate geometrice, chiar atunci când sursa de inspirație a
acestor motive este natura, elementele ei cu flori, păsări, animale, mai
rar figuri omenești sunt supuse adeseori unui proces de stilizare. Aceasta
nu înseamnă însă că în ornamentica românească nu apar și motive
florale, zoomorfe sau antropomorfe”. 312
Prin structura morfologică, prin funcționalitatea completă și
diferențiată, prin cromatica sa, portul popular constituie un element al
culturii populare. În portul popular al locuitorilor din comuna Bobicești,
există multe elemente comune cu cel din întrega Oltenie, dar sunt
elemente specifice acestei zone de pe Olteț. Există mici deosebiri chiar
de la sat la sat, datorită pătrunderii influențelor din zonele învecinate
județului Romanați din care făceau parte satele noastre. Aceste deosebiri
se referă la materia primă folosită, croială, dispunerea ornamentelor,
colorit și cromatică.
Pentru satele comunei noastre, specificul constă în coloritul viu,
bine armonizat, prin antrenarea nuanțelor de contrast cu tonuri neutre.
Culorile din care sunt confecționate motivele de pe costumul popular
erau obținute în general, din prelucrarea plantelor. Culorile roșu și negru,
erau culorile de fond, la care se adăuga culori pastelate, fire metalice,
fluturi, mărgele, etc.

Foto: Băltărețu Floarea din satul Govora

Țesăturile și cusăturile au avut o mare însemnătate în viața
locuitorilor din satele noastre. În afară de folosirea lor pentru
îmbrăcăminte, acestea erau folosite pentru împodobirea interiorului casei
cu scoarțe, velințe, ștergare, folosite pentru acoperirea paturilor, lavițelor,
pereților, etc.
Analizând piesele de port popular din satele comunei Bobicești,
am putut constata că materiile prime folosite, au fost în cea mai mare
parte cele folosite în gospodărie: in, cânepă, lână, bumbac, borangic, iar
mai târziu s-au adăugat: beteala, fluturii, mărgelele, firul de aur și de
argint, ca dovadă a preocupării mereu crescânde pentru aspectul estetic al
costumului. Aceste materii prime trebuiau prelucrate folosind ca tehnici
de lucru torsul și țesutul.
Torsul, se făcea cu furca și fusul, cu ajutorul cărora se obțineau
firele fine. Din aceste fire fine țesute se obținea pânza, prosoapele,
zăvelcile, brâiele, dimia, maramele, etc.
,,La noi, - spune tanti Joița Stanciu din satul Leotești - înainte
de țesut, se urzeau firele cu urzitorul pe gard, pe lungimea cât doreai să
faci țesătura. Țesutul se făcea în două și patru ițe. Țesutul în două ițe, se
făcea prin împletirea firelor de urzeală cu cele de băteală. În două ițe se
făcea pânza pentru cămăși, marame. ”
,,Pânza țesută în ,,două ițe” apare în două forme: pânză simplă
țesută cu un fir de dinte(un fir de urzeală introdus în fiecare dinte al
spetei) și pânza cu margini, având introdusă în urzeală fire de bumbac
mai gros formând dungi de aceeași culoare.” 313
Acest procedeu se practica și în satele comunei noastre, așa cum
confirmă țesătoarele mai în vârstă.
Țesutul în patru ițe, era folosit mai ales la realizarea țesăturilor
mai rezistente: zăvelci, brâie, dimie.
Pe teritoriul comunei Bobicești ca de fapt în întreaga regiune sau folosit două procedee în ornamentarea pieselor de port popular prin
țesătură și anume: alesătura și năvăditura.
Prin alesătură, ornamentele ies în evidență din țesătura de fond,
prin suprapunerea unor fire de altă culoare sau chiar aceeași culoare cu
fondul. ,,Alesătura se obține manual, prin introducerea firului de băteală
printr-un număr mai mare sau mai mic de urzeală, conform modelului,
dar cu rostul închis. Firul se trage cu mâna de la stânga la dreapta, dar
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și invers, realizând motivul respectiv.”, așa cum ne-a povestit Răsboi
Maria(tanti Oara) din satul Mirila.
La noi s-a practicat mult țesătura velințelor cu sbilțe, cu fire
scoase în relief.
Al doilea procedeu, în ornamentarea pieselor de port popular îl
reprezintă năvăditura.
,,Năvăditura se realizează pe un număr mare de ițe, de la 3 la
32, prin organizarea firelor de urzeală cu urzitorul, înainte de așezarea
războiului și cu acela al ițelor în timpul introducerii urzelii în războiul
de țesut. Prin călcarea tălpicelor, se manevrează ițele în așa fel încât se
formează modelul. Suveica trece prin rostul deschis, purtând firul de
băteală, iar ornamentul se formează în funcție de modul cum sunt
grupate firele de urzeală.”- procedeu descris de Panțucu Maria( tanti
Maria a lui Jidanu).
,,Cea mai răspândită este năvăditura în coaste, obținută din
țesutul în patru ițe, dar și năvăditura în ochiuri, în mici romburi și în
brazi, utilizată la realizarea dimiilor, stofelor pentru fuste și pentru
brâie.” 314
Pe costumul popular, motivele se realizau nu numai prin țesătură
dar și prin cusătură.
Cusătura realizată prin numărarea firelor prin care trece ața, face
parte din meșteșugurile casnice practicate în toate satele noastre.
Ornamentele cusute se întâlnesc pe cămăși, poale, zăvelci, cojoace,
sumane, cârpe.
,,Dintre cusăturile cu rol decorativ, cele mai răspândite sunt
punctul românesc sau musca, executate pe pânza în două ițe. Modelul se
realizează prin încrucișarea a două liniuțe oblice, lucrate pe un număr
mic de fire (2 sau 4). De obicei se duce un rând de liniuțe oblice de la
stânga la dreapta și se întoarce cu un rând de liniuțe oblice în sens
invers.” 315
În comuna noastră, pe lângă cusătura la muscă s-a folosit și
cusătura la fir, folosită la cămășile femeiești și bărbătești, a căror pânză
era țesută în două ițe. De asemenea este folosită cusătura în urma acului
sau cusătura peste fire. Ea se face ducând firul de ață peste mai multe fire
ale țesăturii, formând linii drepte așezate una lângă alta. Mult timp s-a
folosit și cusătura în gherghef.

Tot o formă de cusătură o reprezintă șabacul, având la bază
principiul cusăturii prin fire scoase și brodate cu acul.
Pe lângă cusătură este folosită și broderia pe costumele populare
românești și anume pe cămășile femeiești, pe altițe, pe mâneci, pe piept,
pe poale.
,,Cele mai vechi broderii sunt în genere cele executate pe pânză
de in sau de cânepă, lucrate cu lână și mătase. Motivele decorative sunt
reprezentate foarte precis, cu motive geometrice, foarte des prin flori,
mai rar prin animale. Îmbrăcămintea populară românească este
împodobită cu broderii al căror desen și colorit poartă pecetea
preocupării artistice a femeilor din țara noastră. În Oltenia se mai aplică
broderia și pe ciorapii de lână și pe mânuși. Tot în domeniul broderiei,
intră și ornamentația cu găitane negre cu care se decorează hainele de
dimie albă din Oltenia.” 316
Broderia s-a folosit și la realizarea fețelor de masă, a lenjeriilor, a
șervețelelor de masă.
Renumite sunt și astăzi, broderiile executate manual de tanti
Lușa Trușcă din satul Mirila, obiecte ce le deține în locuința sa. Tehnica
broderiei o învățase de la mama sa în urmă cu 60 de ani.
Începând cu anii 1970, în satele noastre s-a lucrat la ,,lasetă” din
,,macrame” , fețe de masă, șervețele cu diverse modele. Mai târziu,
femeile noastre au început să coase ,,goblenuri”, lucru ce se practică și în
prezent.
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Costumul popular femeiesc
Portul femeiesc din satele comunei Bobicești se încadrează
portului popular din zona Romanați, de pe malul stâng al Oltețului, fiind
compus din: cămașa cu poale, cârpa de borangic sau fișiu, zăvelci sau
boscele, bete, iar pentru zilele de sărbătoare se îmbrăca iia, iar în picioare
tusluci și opinci.
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Cămașa cu poale, este piesa de bază a portului femeiesc, cea mai
bine chibzuită și echilibrată prin linie, croi și dispunerea ornamentelor.
Croiul ei atestă vechimea portului, deoarece piese similare erau purtate
de dacii reprezentați pe Columna lui Traian din Roma.
Tipuri de cămașă:
- Cămașa dreaptă, care a fost purtată de femeile în vârstă în
zilele din lucru. La cămașa dreaptă, ornamentele sunt dispuse
pe umăr, pe guler în jurul gâtului, pe marginea mânecilor, pe
poale. Ornamentele cămășii sunt cusute cu ață colorată la
muscă sau în cazul șabacelor, cusute cu ață albă.
- Cămașa cu platcă, croită din foi drepte, cu tăietură pe umeri,
peste care se adaugă platca, un încreț format sub platcă
denumit fagure, sau ,,ciocul raței”. Ea este cusută la guler, la
marginea mânecilor și la marginea poalelor.
Cămașa dreaptă și cămașa cu platcă sunt croite împreună cu
poalele.
- Cămașa încrețită la gât era folosită de femei în zilele de
lucru.
Un loc aparte, îl constituie iia, cămașă de sărbătoare. Fie este
țesută în război, cu alesături sau cusută cu arnici de diferite nuanțe pe o
pânză specială numită marchizet.

Poalele, reprezintă o altă piesă a costumului femeiesc, sub formă
de fustă din pânză albă, încrețită la mijloc și cu motive cusute lateral și la
poale, ce se văd pe sub zăvelci.
Zăvelcile sau boscele sunt două țesături de formă
dreptunghiulare, lungi de aproximativ 1-1,20 m și late de 0,60 m, așezate
în față și spate, peste poale. ,,Zăvelcile au pânza țesută în patru ițe cu
urzeală și băteală din lână toarsă cu furca, bine răsucită.” 317
Fondul zăvelcilor este negru sau roșu.
Betele se înfășoară la mijloc, peste zăvelci. Ele sunt țesute din
fire de lână colorate, în două ițe și alese în dungi verticale, în romburi sau
linii șerpuite. Lățimea betelor era de 2-3 cm iar lungimea de 2-3 m,
înfășurându-se cu ele de câteva ori în jurul taliei.
Pentru acoperirea capului era folosită marama sau fișiu, numit
așa în satele din Câmpia Romanațiului, dar și cârpele de borangic (cârpe
albe cu broderie). Maramele sunt țesute în două ițe cu șabace și alesături
la cele două capete sau chiar acoperite în întregime cu ornamente.
Maramele de borangic au fondul alb sau gălbui, cu excepția celor de pe
Valea Oltețului unde întâlnim și culoarea bleumarin, denumită maramă
scrobită. Marama era folosită în trecut ca simbol al marilor evenimente,
fiind dată în dar soacrei, nașei și chiar la rudele apropiate cu ocazia
nunții.
Femeile în vârstă acopereau capul cu un testimel (basma mai
mare, neagră și cu ciucuri pe margine). Pe timpul iernii, femeile purtau
peste fișiu, broboadă albă din lână, cu ciucuri pe margine.
,,Unele femei aveau întregul costum popular lucrat din
borangic”- așa cum ne relatează d-na prof. Nicolaescu Margareta. Tot
dânsa relatează că în anul 1950, la concursul cu cele mai frumoase
costume populare femeiești din comună, premiul I a fost câștigat de
Mateescu Marița, al cărui costum era lucrat în totalitate din borangic.
Această știre o are de la bătrânele din sat.
Încălțămintea se compunea din ciorapi de lână în diferite culori,
lucrați în ochiuri, lungi până la genunchi.
,,Tuslucii, un fel de cipici, au fost lucrați până în perioada dintre
cele două războaie mondiale, din lână cu un cârlig gros de lemn, și au
forma unor pantofi cu talpa dublată cu piele de porc sau de bou. Uneori,
se croșetau în două culori. După al doilea război mondial au început să
317

Stoica, Georgeta, Ilie, Rada, Portul popular în județul Olt- Comitetul
județean de cultură Olt, București, 1981, p. 34.

341

342

se lucreze tusluci din dimie neagră cu aplicații de postav și tighele trase
la mașină.”318
În satele noastre se folosea mai mult termenul de ,,cipici”.
Renumit în confecționarea cipicilor din postav și cu tighele trase la
mașină era croitorul Dinu Ion (Nelă al lui Duman) din satul Mirila.
Opincile au fost răspândite în toate satele, fiind purtate atât de
femei cât și de bărbați. Opincile erau confecționate din piele de porc sau
de bou, strânse pe picior, cu vârful adus în față și cu nojițe pentru a fi
legate peste picior. Cu timpul opincile au fost înlocuite cu ghete și iminei
(pantofi negri de lac).
La sărbători, iarna, femeile purtau scurteică (haină trei sferturi
din catifea de culoare neagră sau verde închis, cu clini, care avea la gât
blană de vulpe), iar în zilele de lucru purtau cojoace.
Ansamblul costumului popular femeiesc se completa cu diferite
podoabe în funcție de vârstă și stare socială. Podoaba cea mai de preț
purtată de fetele cu stare economică deosebită a fost salba din bani de aur
și argint. Aceste salbe făceau parte din zestrea fetei și se transmitea din
generație în generație. Cerceii de aur și argint s-au purtat în toate satele
de către fetele înstărite.
Pieptănătura părului juca un rol important în găteala capului. Ea
varia în funcție de vârstă de starea civilă și socială. Fetițele până la vârsta
de 7-8 ani purtau părul scurt, rotunjit în jurul capului. După această
vârstă, părul era lăsat să crească și se purta cu cărare pe mijlocul capului
și împletit cu două codițe legate cu pleteri (fire de ață colorată) și lăsate
să cadă pe spate. Acest tip de pieptănătură era folosit de fete până la
căsătorie. Fetele puteau merge oriunde cu capul descoperit până se
măritau.
În timpul muncii, fetele și femeile măritate purtau pe cap un
tulpan alb de formă triunghiulară împodobit cu șabace sau dantelă lucrată
cu croșeta. În ziua nunții pieptănătura era mai deosebită: ,,În cozi se
puneau frumoase panglici colorate, iar pe cap o maramă cu o bentiță din
mărgele colorate sau paiete. Se mai purta și un fes roșu împodobit cu
monede de argint la frunte peste care se așeza marama de borangic.” 319

Costumul popular bărbătesc
Piesele componente ale costumului popular bărbătesc erau:
cămașa, pantalonii, cingătoarea(brâul sau betele), căciulă, ciorapi,
opinci.
Cămașa bărbătească se încadrează în cele două tipuri răspândite
pe tot teritoriul României: cămașa dreaptă și cămașa cu platcă.
,,Cămașa dreaptă lungă până sub genunchi, cu spatele și fața
croite dintr-o singură bucată de pânză și cu câte un cli lateral, cu mânecile
formate dintr-o lățime de țesătură, cu broschiță sub braț, și guler drept,
înalt de 6 cm. Cămașa cu platcă, introdusă în port în ultimele decenii ale
sec. al XIX-lea, avea spatele și piepții ușor încrețiți. ” 320
Pe cămășile bărbătești, ornamentele erau cusute sau alese în
război cu arnici sau mătase albă, dispuse cu discreție pe piept, platcă,
guler, manșete, poale. Din punct de vedere al tehnicilor de decorare, se
întâlnesc mai multe feluri de cămăși bărbătești și anume: ,,Cămașa aleasă
în război, cămașa cusută în punct românesc, cămașa cusută la fir, cămașa
cusută cu șabace”. 321
Pantalonii, erau purtați după sezon: izmenele din pânză albă
pentru vară și cioarecii din dimie albă iarna.
Cingătoarea. Peste cămașă, bărbații se încingeau cu chimiruri
din piele frumos decorate cu modele sau cu brâul țesut din lână. Brâul
țesut în patru ițe din fire de lână roșie sau neagră cu o lungime de 2-3 m
și o lățime de 40 cm. Pentru încins bărbații mai foloseau betele care erau
țesute tot din lână, dar cu modele, în romburi, linii șerpuite, tot de
lungime ca și brâul.
Pe cap, bărbații purtau în funcție de sezon, vara- pălărie de paie,
iar iarna -căciulă de miel. La sărbători era folosită pălăria de postav.
Iarna, bărbații purtau haine din blană sau dimie, ori cojoace. Cea
mai răspândită haină lucrată din blană de oaie sau de miel era laibărul sau
cojocul, o vestă scurtă până în talie, fără mâneci, încheiată în față cu
copci.
Încălțămintea se compunea din ciorapi groși din lână, opinci și
foloseau obiele (cârpe albe ce înveleau picioarele), iar mai târziu s-au
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folosit ghetele sau bocancii. Vara, atât bărbații cât și femeile umblau
desculți.
În zilele noastre, costumul popular și-a pierdut din funcția de
obiect util, fiind folosit numai ca obiect de podoabă. În unele zone din
țară, costumele populare sunt îmbrăcate de bătrânii satului în ziua de
duminică, la biserică, în zilele de sărbătoare, la nunți, etc.

Din păcate, în satele comunei noastre, costumul popular este
îmbrăcat numai la serbările populare doar de către copii sau de către
ansamblurile de dansuri populare.
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10. 5 Etnografie și folclor
Etnografie și folclor, două piese fundamentale care sunt așezate
la temelia culturii românești.
Folclorul s-a născut din nevoia de frumos a țăranului, din nevoia
de inedit, de nou, din nevoia de a separa banalul de monotonie. El a făcut
ca un popor să se distingă de altul, el ducând mai departe limba, tradițiile
și obiceiurile. Un rol important în răspândirea folclorului îl au
proverbele, zicătorile, basmele, cântecele, jocurile și strigăturile.
,,Proverbele sunt răspândite în toată țara încă din cele mai vechi
timpuri. Ele au diferite denumiri în funcție de zonele unde le găsim.
Exemple: proverbe/zicături/vorbe din bătrâni.
Proverbul este o expresie impersonală înzestrată cu autoritate și
purtătoare de înțelepciune. Proverbele au un pronunțat caracter filozofic
ce exprimă experiența populară. Există proverbe metaforice sau alegorice
de tipul: ,,Buturuga mică răstoarnă carul mare”, ,,Cine aleargă după doi
iepuri nu prinde niciunul”. Sunt și proverbe nemetaforice ca de exemplu:
,,Cine se scoală de dimineață, departe ajunge”. Unele expresii sunt
exprimate printr-un epitet metaforic, determinativ, ce dă noțiunii
exprimate o semnificație stabilă: ,,Soare cu dinți”, ,,Zile fripte”. Alte
proverbe apar sub forma unor propoziții enunțiative, afirmative sau
negative, care exprimă în mod direct o deplină judecată ca de exemplu:
,,Sănătatea e mai bună decât toate”, ,,Mâța blândă, zgârie adânc”.
Proverbul reprezintă un ,,consens general” formulat printr-un
simbol logic, ca de exemplu: ,,Capra sare masa, iada sare casa”. Din
punct de vedere logic sunt neadevărate, dar foarte adevărate din punct de
vedere al consensului colectiv.”(Marea Enciclopedie Română, vol. VII,
Cultura și civilizația țărănească, Editura Geneze, București,p. 121)
Proverbe culese din satele noastre: ,,Oala nu se umple cu vorbe”,
,,Apa trece, pietrele rămân”, ,,Leneșul mai mult aleargă, scumpul mai
mult păgubește”, ,,Nu te duce la moară cu sacul gol că n-are de unde să
iasă făină”, ,,Vorbești ca o moară neferecată”, ,,S-a făcut coadă ca la
moară”, ,,Buna ziua căciulă că stăpânul n-are gură”, etc.
Zicătorile sunt prin definiție, predicate logice, metaforizate,
exprimând totdeauna un fals logic ce le conferă el însuși o semnificație
puternică. Exemple: ,,Afară plouă cu găleata”, ,,Un om mare cât toate
zilele”.
Ghicitorile sunt forme ale folclorului foarte des folosite cu
ocazia șezătorilor și a clăcilor. Ele se mai numesc cimilituri. Ghicitori
culese de la săteni: ,,În pământ se-ngroapă și de moarte scapă”(R:
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sămânța), ,,Ațe-ntinse, gheme strânse”(R: vrejurile și pepenele), ,,În
văluri mireasă/Mi-a venit în casă/Să șadă la masă/Când își lasă din
veșminte/Plâng, deși am fost cuminte”(R: ceapa), ,,Patru frați
îmbrățișați/Într-o cămașă-mbrăcați”(R: sâmburele de nucă), ,,Am o fată
zdrențuroasă/Șade cu Vodă la masă”(R: varza), ,,Fel de fel de
pălării/Ascunse prin bălării”(R: ciupercile), ,,Ce nu se pune-n cui?(R:
oul), ,,Nouăzeci și nouă de frați/Într-un singur brâu legați”(R: snopul de
grâu).
Basmele. În timp de iarnă, bătrânii povesteau nepoților
întâmplări din viața lor, iar seara la culcare le spunea câte un basm. Toți
am fost copii și urmăream peripețiile lui Făt-Frumos, Ileana-Cosânzeana,
Baba Cloanța.
Basmul este o narațiune mai amplă în proză, în care se împletesc
întâmplările reale, obișnuite, cu cele fantastice, la care iau parte
personaje cu puteri supranaturale, reprezentând binele și răul. Puterea
personajelor este neobișnuită, ,,trec peste nouă țări și nouă mări”, pot
zbura( ca vântul și ca gândul). De asemenea, paloșul și buzduganul sunt
fermecate. Orice basm începe cu ,,A fost odată, ca niciodată…” și se
termină cu ,,Ș-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa”.
Basmele le-a dezvoltat imaginația oamenilor de la sate. Este de
precizat faptul că, este cu neputință ca un basm să se termine cu moartea
eroului principal, și chiar dacă acesta moare, el reînvie până la finalul
basmului, folosind ,,apa vie”, care readuce eroul la viață.
Cântece, jocuri, strigături oltenești

Cu ocazia dferitelor evenimente istorice, oamenii au creat doine,
balade și cântece de vitejie și de revoltă socială, care s-au transmis prin
viu grai în lumea satelor.
Redăm mai jos două cântece despre război culese de la Trușcă
Elena(Lușa) din satul Mirila, în iunie 2014:
,,Frunză verde baraboi
Greu e Doamne în război
Cade unul, cade doi
Cade-o sută dintre noi
Și mi-l vede-o fată mare
Lasă, lasă, fată mare
Că în loc de lumânare
Are-o pușcă la spinare
Și în loc de viorele
Are la brâu cartușele”.
,,Pe un drum ce vine din Munții Balcani
Se-ntâlni o fată cu-n mândru căpitan
De unde vii oare, mândre căpitane
Vin din luptă, din Munții Balcani.
N-ai văzut tu oare mândre căpitan
Un sergent ce purta numele de Ioan.
L-am văzut fetițo, chiar el m-a servit
Pe câmpul de onoare cu cinste a murit.
Nu vrei tu fetițo să-mi fii a mea mireasă
Și-n puține zile, vei fii căpităneasă.
Chiar căpităneasă, chiar împărăteasă
Altuia mireasă nu vreau ca să fiu
Mă duc la mănăstire, mă călugăresc
Sfânta mănăstire cu drag o slujesc
Nu-ți cunoști fetițo, inelul ce ți-am pus
Când am plecat de-acasă și la război m-am dus
Eu sergentul Ioan acum mă-ntorc din luptă
Mândru căpitan.”
Despre vitejia lui Iancu Jianu haiducul, s-au creat balade și
cântece. Omul de rând, făcuse din el un fel de ,,păunaș al codrilor”, cel
care reușise să bage spaima în ciocoime. Și în satele noastre se cântau
aceste cântece:
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,,Auzita-ți de-un Jian,
D-un Jian și d-un oltean ?
Trece Oltul năpristan
Fără teamă de dușman,
Frunzuliță viorea,
Toți boierii se temea,
Pân la Vodă Caragea.
Când de el că-mi auzea
Iar Iancu ce făcea
La ciocoi că se-ncrunta
Și din gură poruncea:
Scoate-ți boieri galbenii,
C-ați jupuit sărmanii
Și li-i dau eu înapoi
Să-și cumpere vaci și boi”.
O doină culeasă de la o bătrână din satul Leotești sună așa:
,,Văzui primăvara că vine
Pe frunze de mărăcine
Pe cântatul cucului
Pe hăitul plugului.
Hai, primăvara când sosește
Neica la plug hăiește
Mândra la pânză-nălbește
Cine-i om atunci trăiește
Și ce-i drag tot iubește.
Frunzuliță ca smiceaua
Văzui frunza cât paraua
Și lăstarul cât undreaua
Îmi luai pușca și vergeaua
Și-mi apucai poteceaua,
Suii dealul și vâlceaua
Și-mi așternui ipingeaua
Unde cântă turtureaua.”
Un cântec popular bătrânesc, cules de la Băltărețu Floarea, în
vârstă de 81 de ani din satul Govora, în aprilie 2015, sună așa:
,,Se ceartă cucul cu corbul
Care să rămâie-n codru
Corbu mi-are pene negre
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Intră-n codru și se vede
Cucu mi-are pene verzi
Intră-n codru și nu-l vezi”.
Duminica sau cu ocazia diferitelor sărbători religioase, avea loc
,,hora satului” unde se jucau: sârba, rustemul, galaonul, hora mare,
ciuleandra, brâulețul, mai nou tărășelul, etc., jocul fiind vioi, sacadat, cu
multe strigături. Jocul este înviorat permanent de strigăturile bărbaților și
chiuitul fetelor.
Aceste strigături se fac fără nicio greșeală și sunt executate ca la
comandă în pauzele muzicale: ,,Hei, hei/Și una, și două”, însoțite uneori
de strigături: ,,Eu când mândro te-am văzut/Numai ochii mi-au plăcut”,
,,Foaie verde siminoc/Haideți fetelor la joc/Tot pe loc, pe loc, pe loc/Să
miroase-a busuioc”, ,,Hai la horă să jucăm/Fata să ne-o mărităm/Și una
și două/Ferice de noi c-om da-o/Vai de capul cui o lua-o”, ,,I-auzi lele
popa toacă/Ieși afară și te roagă/Să moară bărbatul tău/Să rămâi să te
iau eu”, ,,Hai mai sus, picioare moi, că dă dracul peste voi”, ,,Nu sta mă
ca un buștean, daca-i sânge de oltean”, ,,Și la stânga și la dreapta/Uiteașa se joacă fata”.
Un dans specific pentru satele din județul Olt și, implicit, pentru
satele comunei noastre, îl reprezintă ,,călușul”, care este un dans foarte
vioi, cu o costumație specială. Pașii sunt complicați, cu ritm rapid,
călușarii jucând în cerc, unul în spatele altuia, conduși de un vătaf care dă
comenzile. Ca elemente distinctive ale acestui joc sunt: steagul, portul
popular românesc, pălăriile înflorate, bâta, clopoțeii atârnați în jurul
brâului și la opinci. De asemenea, nu lipsește ,,mutul”- personaj mistic
care în perioada jurământului nu are voie să vorbească.
La nivelul comunei noastre au existat și există încă echipe de
călușari. În trecut, ,,călușul” se juca numai de Rusalii, astăzi este jucat pe
scenele Căminelor culturale, ca un joc popular, dar și prin sat, o dată pe
an, cu ocazia Rusaliilor.
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isteț, și-a dat seama ce are el de gând, crezând că poate să-l scoată din
impas, pune paie pe foc strigând: ce tot ocolești domle, zii că era cum e
cotiga Mitrei, aia de-o ține în coastă și trăsăși cu măgarul la ea. Toată
lumea din sală a izbucnit în râs și directorul Păunescu a anunțat
programul artistic, scăpând și de această dată cu fața curată.”

Întâmplări hazlii din viața locuitorilor comunei Bobicești
Profesor Păunescu Constanța din satul Bobicești, povestește o
întâmplare hazlie petrecută la Căminul cultural Bobicești, în timpul când,
soțul său, învățătorul Marin Păunescu deținea și funcția de director de
Cămin cultural:
,,Cotiga”
,,Într-o duminică ne adunasem toți la Căminul cultural
Bobicești, că aveam serbare. Obligatoriu, înaintea spectacolului,
directorul de Cămin, trebuia să vorbească cetățenilor din sală și apoi să
prezinte programul artistic. Între timp, el fusese chemat la Balș, la partid
și a întârziat puțin. Era sala plină de oameni care așteptau să înceapă
spectacolul. Văzând că el întârzie, am hotărât să începem noi, dar el a
sosit, dar nu-și pregătise cuvântul de deschidere. Norocul a fost că
directorul, Păunescu Marin, avea imaginație și improviza pe loc câte
ceva și mai întotdeauna ieșea din impas. A ieșit pe scenă și a început:
,,Stimați concetățeni, să vedeți ce mi s-a întâmplat de am întârziat.
Venind eu de la Balș, pe vale, ca să ajung repede(drumul se făcea pe
jos), mă întâlnii cu un om cu un măgar care era înhămat la o căruță din
aia, cum să spun, nu o căruță obișnuită, ci din aia … cu două roți, cum
se spune mă……Și tot lungind el cuvintele ca să mai tragă de timp, să-i
mai vină vre-o idee, Gheorghe, un cetățean din sală, prieten cu el, om
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O bună perioadă de timp, bibliotecar și director al Căminului
cultural Bobicești a fost d-na prof. Păunescu Constanța, care ne
relatează dificultățile întâmpinate în activitatea culturală: ,, Pe lângă
munca la catedră, noi, cadrele didactice, obligatoriu trebuia să prestăm
și muncă culturală. Aceasta consta, fie în pregătirea unor formații
artistice, ca instructori, fie ca artiști. În primii ani ai CAP-ului, venea
tineret la Căminul cultural și aveam de unde alege artiștii, apoi s-a
introdus curentul electric, s-au înmulțit aparatele de radio, oamenii din
sat munceau la CAP sau la fabricile ce se înființaseră în Balș, și, venind
obosiți seara de la muncă, nu mai veneau la Căminul cultural. Noi,
cadrele didactice, trebuia să avem formații de cor, grup vocal, dansuri
populare, brigadă artistică de agitație, montaj literar, soliști, etc. Cu
cine să faci? Eram nevoiți noi să intrăm în componența formațiilor,
împreună cu câțiva tineri pe care îi mai prindeam pe la Căminul
cultural.”
Tot doamna prof. ne descrie întâmplarea de la preselecția cu
Adrian Păunescu de la ,,Cântarea României”: ,,Cu această ocazie, am
fost chemați la Slatina, la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru
selecție. După ce am stat vreo 2 zile pe coridorul Casei de Cultură, ne-a
venit și nouă rândul să ne asculte mai întâi Victor Socaciu, omul de
încredere al lui Adrian Păunescu. După ce ne-a ascultat tot repertoriul,
a ales 2 cântece populare pe care să le prezentăm pe scenă în fața lui
Adrian Păunescu, cel care hotăra dacă ne vom prezenta sau nu la
,,Cântarea României”. Neavând lăutari în sat, nu aveam
acompaniament. De la Slatina, ne-a pretins să ne acompanieze un
țambal. Atunci, directorul Căminului cultural Bobicești, Dragomir Florel
a mers la Morunglav și a tocmit un lăutar, care nu ne-a acompaniat
corect pe motivul că nu a fost mulțumit de suma de bani ce trebuia s-o
primească. Eu, fiind mai pricepută la muzică, am primit sarcina să dau
tonul, iar lăutarul adus de la Morunglav să ne acompanieze. El în loc să
cânte cele trei măsuri stabilite, zdrăngănea cu totul altceva și nu se mai
oprea. Eu nu știam ce să mai fac. Toate femeile erau atente la mine, dar
nu au putut să intre în ritm tocmai datorită acompaniamentului. Ne-am
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redresat din mers, dar după câteva versuri, Adrian Păunescu ne-a oprit
și ne-a spus să cântăm alt cântec. Am dat tonul, am început să cântăm,
dar ne-a oprit din nou zicându-ne: ,,Oribil. N-am văzut ceva mai prost și
sunteți îmbrăcate ca niște glugi de coceni. Am ieșit rușinate și am plecat
acasă cu Aro CAP-ului cu care venisem”.
Domnul Dumitru Dumitru, locotenent-colonel în rezervă din
satul Bechet ne povestește următoarele întâmplări:
,,Vine inspecția!”
,,Era prin anul 1961, toamna târziu-își amintește domnul
Dumitru Dumitru- când învățătorii ne-au anunțat să ne pregătim bine
lecțiile, să ne facem temele, să ne îmbrăcăm curat, că la școala noastră
din Bechet vine inspecția.Nu știu cum ne-am descurcat noi la carte și
cum au fost apreciați învățătorii la inspecție, dar țin bine minte că la
plecare, mașina în care se aflau inspectorii au rămas în nămolul și
hârtoapele din drumul Ciureștilor. Atunci domnul învățător Păunescu
Marin a venit acasă la noi și a rugat pe tata și pe fratele lui să vină cu
boii și să scoată GAZ-ul împotmolit în noroaie. Am urcat și eu repede
dealul și pe marginea drumului l-am văzut îmbrăcat într-un costum
elegant, cu cravată și pantofi negri pe domnul Fălcău care se confesa
colegilor inspectori astfel:,, Nu voi mai veni în viața mea prin aceste
coclauri. Și cred că s-a ținut de cuvânt!”

începea să apară. Săracul Gică era trist și privea în gol cu părere de rău
pentru soacra sa, că nu fusese ca alte soacre, ci ea a fost cuminte, ba-i
crescuse și pe cei doi copii. La Balș, alți doi tineri consăteni, le-a făcut
cu mâna iar șoferul a oprit și i-a urcat și pe aceștia în camion. După ce
s-au urcat cei doi tineri, și-au acoperit capul cu un fâș din cauza ploii.
Deodată au zărit sicriul ,,Iată măi frate, o aduseră pe muma”, zise unul
dintre ei. ,,Cred că a fost internată la spital”, replică celălalt. Când
ajunseră prin dreptul Doliei, ploaia încetinise, dar camionul tot greu
mergea din cauza gropilor din pietrișul drumului care era acoperit cu
apă. Deodată, cei doi a spre sicriul al cărui capac se ridică și o mână
care se balansa însoțită de o întrebare răgușită: ,,Mai plouă mă ?” fu
comanda care-i făcu pe cei doi tineri să sară din camion, peste obloane
în șanțul drumului plin cu apă. Camionul mergea greu, iar în mersul lui
lăsa în urmă câteva icnete și țipete: ,,Aoleu mumă, înviași matale și
murim noi”. Celălalt: ,,Aoleu picioarele mele”.
,,Soacra, capra și controlorul,Ori e soacră, ori e capră!”

,,Săracu Gică”
,,După înființarea Gospodăriei Agricole Colective (GAC) ,,6
martie” din Bobicești, președintele, Ilie Stoica, a fost invitat la o
întâlnire la Direcția Agricolă Regională-Oltenia din Craiova, să ridice
imprimate, registre, facturi, etc. A luat camionul GAC-ului ,,Steagul
Roșu”, condus de șoferul Chiroiu Gheorghe și a plecat cu el la Craiova.
Cu ei a mers și un consătean gică, să cumpere de la oraș un sicriu pentru
soacra decedată și alimente pentru pomana acesteia. În Craiova l-a lăsat
pe Gică la un Atelier de tâmplărie și l-au asigurat că la întoarcere îl vor
lua tot din acel loc. După-amiază, au venit cu camionul la locul stabilit,
a urcat sicriul proaspăt vopsit și pe capacul acestuia erau însăilate cu
bronz alb numele și vârsta defunctei. La ieșirea din Craiova, pe un timp
ploios, le-a făcut cu mâna, disperat, un alt cetățean, căruia șoferul i-a
indicat să urce sus în camion că nu avea loc în cabină. Pe drum, ploaia
s-a întețit, și fiind toamnă târzie, ziua se micșorase iar întunericul

,,Nea Ionițoiu Marin din satul Chintești, vechi ceferist, nu mai
avea acasă liniște din partea soției și a soacrei care-l sâcâiau zilnic să le
cumpere o capră. Fiind bătut la cap toată iarna, nea Mărin, în
primăvară s-a hotărât să le cumpere o capră. A testat el piața și într-o zi,
a mers în Gorj, la Tg. Jiu, unde a găsit animalul dorit. Problema cea
grea o constituia transportul caprei până la Balș. Deoarece mijloace de
transport în acele vremuri nu prea erau, s-a hotărât să urce capra în
tren, să o aducă până la Craiova, iar de acolo la Balș, tot cu trenul. Așa
a și făcut, a urcat capra în tren, a așezat-o între scaune, a acoperit-o cu
o pătură și o șubă. Venind controlorul de tren, i s-a părut suspectă
mărimea bagajului și l-a întrebat pe nea Mărin ce are acolo acoperit. El
a răspuns sec: ,,E soacră-mea”. ,,Păi, ia s-o vedem și noi”-ia replicat
controlorul. ,,Dacă dumneata ai curaj s-o trezești din somn, n-ai decât”
i-a zis nea Mărin. Controlorul trage șuba și când vede capra îi zice lui
nea Mărin: ,,Bine măi omule, asta-i capră, nu e soacră!”. ,,Nu e
domnule nicio diferență între ele, sunt tot un drac, amândouă au
coarne!”. ,,Știi că nu ai voie să transporți animale în tren? O să-ți fac
predare la Miliție în gara Craiova”. Din gara Craiovei, nea Mărin a
plecat cu capra, tot cu trenul până în gara din Balș, iar de acolo, pe jos
până la Chintești.”
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Profesorul Manolescu Constantin ne povestește următoarele
două întâmplări:
,,Cu patina de cocean/Am spart ouăle-n ghiozdan!”
,,Nenea Tudorică Niculescu, ceva mai mic decât tatăl meu,
Manolescu Ion, cu vreo trei-patru ani, a fost multă vreme președintele
Cooprativei de Consum din Bobicești: se ocupa cu achizițiile de la
populație(strângea ouă din sat, păsări de curte, iepuri de casă, bibilici).
Când a mai îmbătrânit, a lucrat ca vânzător la Magazinul sătesc. În
vremea aceea, noi, copiii, furam de acasă, mai ales primăvara, ouă din
cuibar, spre a ne cumpăra și noi dulciuri: biscuiți vărsați- opt la leu,
mentosane sau bomboane spirtoase și eugenii. Când dădeam ouăle, la
magazin, lui nenea Tudorică, acestea erau măsurate cu un inel metalic;
dacă oul trecea prin inel primeam 0,65 lei/ou, iar dacă nu trecea,
primeam 0,75 lei, exact cât costa o eugenie. În primăvara anului 1961,
am luat și eu, de acasă, spre vânzare, vreo 5-6 ouă, pe care le-am băgat
în ghiozdanul de mucava, printre caiete și cărți. Ghiozdanul l-am luat la
spinare plecând spre școală la Bobicești. Când am ajuns la ,,Cloțăști”,
am aruncat ghiozdanul pe margine și am început a mă da pe gheață cu
ceilalți copii. Înainte de a pleca la școală am luat ghiozdanul în brațe
uitând de ouă și m-am aruncat cu burta pe ghiozdan ca pe sanie, dândumă de câteva ori pe gheață alături de ceilalți. De teamă de a nu întârzia
la școală, am pornit-o trap -săltat, cu toții. Când am ajuns la magazin în
sat, și cu ghiozdanul tot în spate, l-am rugat pe Vergi lui Bucur să-mi dea
și mie ouăle jos din ghiozdan cu care să-mi cumpăr eugenia. Când a
deschis ghiozdanul, Vergi m-a întrebat așa nevinovat: ,,Băi, Costele, tu
ai miere pe pâine?” Pe el l-a pufnit râsul, iar pe mine m-a luat groaza
când am văzut cărțile și caietele mânjite de ouă. Am luat bătaie și la
școală, dar și chelfăneală zdravănă de la tata că am furat ouăle de acasă
și mi-am bătut joc de cărți și caiete, făcându-le talmeș-balmeș, unt cu
ouă ca la nașu. Toți copiii au râs de mine datorită întâmplării cu ouăle
sparte la ghețuș.”

îngrijire, luam banii pe ei, în funcție de greutatea la care ajungeau, ne
cumpăra haine, plătea fonciria(datoriile la stat) și ne pregătea pentru
anul școlar în curs. În vremea aceea, nenea Mitruș(Dumitru Stuparu),
era pândar la CAP, zona ,,Obște”, de la Ocol și până la rudari. În anul
în care vă povestesc, plouase foarte mult, și, pe terenul lui Bahonea, care
acum era terenul CAP-ului, crescuse mohorul până la burta calului.
Fura care cum putea, deoarece pământurile deveniseră ale colectivului.
Ne feream unii de alții, mai ales noi copiii, temându-ne de pândari.
Făceam, asta, între prânz și-ntre nemiaz, când credeam că nu ne vede
nimeni. După ploile căzute, apa ajungea la genunchi. Eu am luat secera
iar fratele meu Marinică, sacii la subsioară și am luat-o pe la dud să
aducem iarbă pentru viței. Eu tăiam mohorul cu secera, iar el ducea
iarba în porumb, să o facem căpătâie. Am tăiat ce am tăiat și, dintr-o
dată, ne-am pomenit cu Mitruș pândarul, la marginea drumului lui
Bahonea. De frică, frate-meu Marinică, s-a pitulat în porumb și tremura
ca varga, neștiind ce reacție voi avea eu la vederea acestuia. Cu
bastonul în mână, pândarul a început să mă certe, că ce caut eu acolo,
că e tarlaua colectivului.Mă-ndemna să ies afară din baltă și să plec
acasă că, oricum, referat tot îmi va face la președintele CAP-ului. Cu
pantalonii sumeși deasupra genunchiului, m-am îndreptat mai mult spre
mijlocul bălții și am prins un pic de curaj spunându-i: ,,Dacă ai curaj
vino-ncoa la mine!” și i-am arătat secera. Când a auzit aceste vorbe s-a
speriat și a luat-o la fugă pe drumul ce ducea la noi acasă. Noi, am luato prin dos, mai drept și am ajuns repede în dreptul casei noastre, peste
drum, pitulați, așteptam cu nerăbdare să auzim ce-i spune tatălui nostru.
Nea Mitruș i-a spus tatei că fiu-său cel mare l-a amenințat cu secera. La
auzul celor spuse, tata i-a răspuns: ,,Lasă-i pe seama mea”. Noi,
tremuram oarecum de frică, dar ne și amuzam în porumbii de peste
drum. Ca să ne împăcăm, a fost nevoie de trecerea timpului, ceea ce s-a
și întâmplat în decursul anilor.”

,,O întâmplare din timpul Colectivului”
,,Când aveam în jur de 15 ani, -povestește domnul profesor
Manolescu Constantin- tata avea grijă să nu stăm degeaba. Ne cumpăra
viței să-i creștem pentru ORACA (la contract), pentru care la un an de
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CONCLUZII

Necesitatea cunoaşterii de către tineri a orizontului local şi a
dezvoltării localităţii Bobiceşti de-a lungul timpului, din punct de vedere
economic, social şi politic, au determinat elaborarea acestei monografii
pe care o considerăm o lucrare interesantă şi frumoasă.
Ideea întocmirii Monografiei comunei Bobicești, datează din
anul 2000, când una din autoarele acestei cărți, Bănică Paula, pe atunci
profesor de istorie la Școala Bobicești, a început studiul asupra istoricului
comunei, publicând în fiecare număr al revistei școlii, câte o temă legată
de comuna Bobicești.
Extinderea documentării și hotărârea de a întocmi această
monografie, a fost luată în anul 2013, împreună cu celelalte autoare ale
acestei lucrări, profesoare de istorie şi geografie, care au copilărit şi au
învăţat în această comună. Efectiv, în acest an, s-a trecut la strângerea
materialului, studiind documente de arhivă, Anuare statistice,
recensăminte, monografii, reviste, informări de la locuitorii din satele
comunei noastre.
Monografia comunei Bobiceşti este structurată pe 10 capitole
care se referă la caracteristicile fizico-geografice, istoricul localităţii,
evoluţia administrativă, viaţa economică de-a lungul timpului, evoluţia
proprietăţii, demografia, învăţământul şi sănătatea, instituţii publice şi
culturale, personalităţi, tradiţii şi obiceiuri în comuna Bobiceşti. De
asemenea, lucrarea este însoţită de anexe şi fotografii din viaţa
locuitorilor comunei noastre.
Un sprijin deosebit l-am avut din partea domnului primar al
comunei Bobicești, Chitez Ilie, interesat de întocmirea acestei
monografii, punându-ne la dispoziție documentele din Arhiva Primăriei
Bobicești, pentru care îi aducem mulțumiri. De asemenea, informații și
documente, ne-au oferit secretara Primăriei, Bălșeanu Stela și toți
funcționarii acestei instituții, pe domeniile lor de activitate (Bălan
Liliana, Turbureanu Adriana, Țugui Magdalena, Badea Daniela,
Ungureanu Florin, Păun Alexandru), inginerii Ciucă Paul, Marin
Constantin, fosta contabilă a CAP Leotești Gheorghe Tatiana, cărora le
mulțumim.
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Un rol important în documentarea acestei monografii, l-a avut
Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopșor” din
Craiova, care prin amabilitatea domnului director Cezar Gabriel Avram
și a doamnei cercetător Mitu Maria Narcisa, ne-au fost oferite documente
și cărți importante(Dicționarul istoric al localităților din județul
Olt.Comune. A-F, Catagrafia obștească a Țării Românești din 1831,
Istoria moșnenilor, vol. 1), și multe alte documente pentru care le
mulțumim.
Multe informații despre satul Bechet, au fost furnizate de domnul
colonel în rezervă Dumitru Dumitru, pasionat de cunoașterea istoricului
comunei Bobicești, care ne-a pus la dispoziție spre cercetare unele
documente de arhivă, procurate de dânsul, precum și a unor lucrări de
licență sau grade didactice nepublicate ale profesorilor din comună,
pentru care îi aducem mulțumiri.
În realizarea Monografiei comunei Bobicești, am studiat și am
folosit diferite informații din ,,Monografia comunei Bobicești”manuscris, realizată de învățătorul Mircea Nicolaescu în anul 1973,
,,Monografia etnolingvistică a comunei Bobicești” -1980, lucrare de
licență nepublicată a prof. Păunescu Constanța, ,,Învățământul din Școala
Leotești între anii 1900-1948”-lucrare de obținere a gradului didactic I,
prof. Dragomir Leontina.
Despre istoricul, evenimentele, obiceiurile și tradițiile
locuitorilor din satul Comănești, ne-a oferit informații prețioase domnul
profesor Manolescu Constantin, interesat în cunoașterea satului natal, un
adevărat povestitor al evenimentelor trăite în satul natal, pentru care îi
aducem mulțumiri.
Pentru cunoașterea evoluției învățământului de pe raza comunei
Bobicești, am utilizat documentele de arhivă ale școlilor din comună,
puse la dispoziție de directorii Ciucă Simona, Francu Steliana și de
doamna profesor documentarist Mateescu Daniela, iar pentru activitățile
culturale și activitatea Bibliotecii comunale, am folosit informații oferite
de domnul Donțu Marius, doamna Nicolaescu Margareta, domnul
Stanciu Ion, doamna prof. Păunescu Constanța, cărora le aducem
mulțumiri.
Date despre istoricul și evoluția lăcașelor de cult de pe raza
comunei Bobicești, ne-au fost oferite de preoții Delureanu Gheorghe,
Delureanu Augustin, Șerban Cosmin, Matei Dorel.
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La întocmirea Monografiei au fost consultați un mare număr de
locuitori ai comunei, care s-au născut și au copilărit în comună, printre
care îi amintim pe: Dumitru Constantin (ziarist), Bălșeanu Ion
(economist), Dumitru Dumitru (colonel în rezervă), Bărbulescu
Ovidiu(pictor), Bărbulescu Traian (director TVR Craiova), Manolescu
Marin (prof. universitar la Univ. din București), Manolescu Constantin
(profesor), Delureanu Gheorghe (preot), Staicu Marcel (inginer), Ionescu
Ioan (inginer, viceprimar al comunei Bobicești).
În redarea tradițiilor și obiceiurilor din satele comunei noastre, de
un real folos au fost locuitorii: Diaconu Victor, Răsboi Ilie, Răsboi Maria
(Oara), Gavrilă Mircea, Gavrilă Marcela, Trușcă Elena (Lușa), Nicolae
Ion, Ocică Petre, Ocică Rina, Andrei Maria, Stanciu Joița, Panțucu
Maria, Panțucu Ion, din satul Mirila, Nicolaescu Margareta din satul
Bobicești, Manolescu Constantin din satul Comănești, Băltărețu Floarea
și Chiroiu Maria din satul Govora, Ghiță Dumitru din satul Bechet.
Tuturor le mulțumim pentru contribuția adusă la realizarea
acestei monografii.
În mod deosebit, mulțumim domnului primar Chitez Ilie, cu
sprijinul căruia Primăria și Consiliul Local Bobicești s-au implicat în
editarea Monografiei comunei Bobicești.
Autoarele acestei lucrări, consideră că nu au epuizat subiectul
despre comuna Bobicești, şi că cercetarea poate fi completată pe baza
unor noi informații și semnalarea unor eventuale erori. Dragă cititorule,
te rog să ne ierți dacă nu am reușit să-ți trezim curiozitatea de a şti şi de a
cunoaște mai mult despre comuna Bobicești.
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Cu multe mulțumiri,
Autoarele:
Bănică Paula, profesor de istorie, gradul I(pensionar), născută la
21 martie 1946 în comuna Pârșcoveni, căsătorită din anul 1968 în satul
Mirila, comuna Bobicești cu Bănică Dumitru, ofițer radiotelegrafist în
Marina comercială, având două fiice: Elisabeta-Luminița și Adriana.
Este absolventă a Institutului Pedagogic de trei ani din Craiova,
Facultatea de Istorie-Geografie şi a Universităţii Babeş-Bolyai din ClujNapoca, Facultatea de Istorie-Filozofie. A funcţionat ca profesor din anul
1967 la Şcoala Olari, comuna Pârşcoveni şi director la şcoala Olari în
perioada 1973-1976, apoi ca profesor şi director la şcoala Leoteşti (19701972, 1976-1980), profesor la Liceul Agricol Balş (1980-1990), profesor
la Liceul Teoretic Balş (1990-2000), profesor la Şcoala Bobiceşti (20002003).
Buică Adriana, profesor de geografie, gradul I la Colegiul
Tehnic Balș, absolventă a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii
de Vest din Timişoara.
Vasile Elisabeta-Luminița, profesor de istorie, gradul I la
Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balș, absolventă a Facultăţii de Litere şi
Istorie şi a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Craiova.
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ANEXE

,,1518 (7026) Ianuarie 28, Pitești.
+ Cu mila lui d<umne>zeu, Ioan Basarab voevod și domn a
toată Țara Rumănească. Dat-am domniia mea aciastă poruncă a
domniei mele cinstitului boiarului domniei mele jupănului Harvat
mare log<o>făt și cu feciorii lui, câți d<umne>zeu îi va dărui, ca să-i
fie lui moșiia Doiceștilor ce iaste între Mirila și între Mănești, din
luncă, la cămp, cătu-i iaste hotarul, pentrucă o au cumpărat jupan
Harvat log<o>fătul dela Barbul al lui Gropeai și dela fămeia lui Mușa,
drept 1500 aspri. Iar Barbul și fămeia lui au dat banii ce s’au zis mai
sus lui Dragosin armașul, pentru un sălaș de Țigani.
Pentru aciasta, am dat și domniia mea jupănului Harvat
log<o>fătul, ca să-i fie lui de moștenire și ohabnică lui și feciorilor lui,
nepoților și strănepoților lui și de nimeni să nu să clătească, după zisa
domniei mele.
Mărturii: Jupan Barbul banul și jupan Calotă mare vornic și
jupan Dumitru vist. și Radul spat., Drăghici peh., Hamza comisul,
Jitiian stolnecul, Badea post. Ispravnici: Oprea părcălabul dela Ribnic
și Neagoe vor.
Și s’au scris în Pitești, luna Gheniarie, 28 zile, leat
7026<1518>”.

Acad. R.P.R., Fondul Credit, dos. 5/309.
Copie rom. După o traducere din 1741-42., Editura Academiei,
vol. I, p. 133.
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,,1636(7144) ianuarie 21, București.
+ Din mila lui Dumnezeu, Io Matei basarab voievod și domn a
toată țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această poruncă a domniei
mele acestui om, anume Lupul cu frații săi, Stan și Radul și Ion și
nepotului său Ion, fiul lui Stan din Bircești, din județul Romanați, și cu
fiii lor, cîți Dumnezeu le va da, ca să fie în pace și slobozi de vecinie, ei
și fiii lor, de către jupan Teodosie fost mare logofăt, ginerele lui Preda
banul și de către fiul său, Preda spătarul, nepotul lui preda banul din
Cepturoaia și de către fiii lor și de către toate rudele lor, de nimeni să
nu aibă tulburare pentru vecinie, în veci.
Pentru că acești oameni mai sus-ziși, Lupul cu frații lui, ei au
fost vecini ai lui Preda banul din satul Birceștii, încă de mai înainte
vreme. Iar apoi, cînd a fost acum în zilele <domniei mele>1, iar jupan
Teodosie logofătul, împreună cu fiul său Preda spătarul, ei s-au gîndit
în inima lor, pentru Dumnezeu, ca să facă pomană și au iertat pe
Lupul de vecinie pentru multă <slujbă>și la bine și la rău prin <țări
străine>1 și cu fapte bune s-au străduit la nevoia lor, iar pe frații lui
Lupul, Stan și Radul și Ion și nepotul <său Ion>, fiul lui Stan, ei i-au
iertat de s-au răscumpărat de vecinie del ajupan Teodosie logofătul și
de la fiul lui Preda spătarul, pentru 60 de galbeni gata, numai capetele,
fără ocină, ca să le fie pomană lor și părinților lor. Și am văzut domnia
mea și zapisele lor de iertare și de răscumpărare la mîna <acestor>1
oameni cu mare blestem și cu mulți oameni buni martori, scrieși în
zapis: din Balș, Stan vătaful și fratele lui Vintilă și din Măinești, Preda
postelnicul și din Chintești Bălin și fratele lui Crăciun și din
Morunglavi,
Mihai
logofătul
și
frații
lui,
Pătru
și
Gli<gorie..ărburești,Barbul și fratele lui, Pătru și din Cepturoaia, de la
…Stan și Ivanco spătarul și Miloș logofătul, fiul lui Scorea logofătul
din Uscați și Dumitru logofătul și alții care au fost <acolo>.
Și au pus jupan Teodosie logofărul și fiul său Preda spătarul
<blestem>, cre din rudele lor se va încerca să strice această pomană și
iertare, acela să fie de trei ori blestemat și anatema< de 318> părinți
care sunt la Nicheia să aibă parte cu Iuda și cu Arie la un loc.
Pentru aceasta, am dat și domnia mea lui Lupul cu frații săi,
Stan și Radul și Ion și nepotului lor, <Ion, fiul lui Stan>, să fie în pace
și slobozi de vecinie, ei și fiii în veci cum este mai sus scris și de nimeni
neclintit, după porunca domniei mele.
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Iată și martori am pus domnia mea:< pan Hriza mare ban al
Craiovei>, pan Ivașco mare vornic și jupan Gligorie mare logofăt, pan
Dumitru mare comis și Vucina mare paharnic și< pan Costandin>
mare postelnic. Și ispravnic, jupan Gligorie mare logofăt.
Și eu, Dumitru logofăt, am scris în cetatea de scaun București,
luna ianuarie 21 zile și de la Adam pînă în <anul 71>44, 1636.
+ Io Matei voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.
Io Matei voevod< m.p.>”

Întâlnirea dintre Gheorghe Chițu și regele Carol I, la moșia de
la Mirila, redată în Cartea Jurnal, vol. I, 1881-1887, Editura Polirom,
București, 2007, p. 523.

Arhivele Statului București, ms.1 233, f. 426, p.206-207, Copie
cu o traducere modernă.
1 Loc rupt.
Academia de Științe Sociale și Politice a R.S.R, Institutul de
Istorie ,,Nicolae Iorga”, DRH(Documenta Romaniae Historica), B.
Țara Românească vol. XXV(1635-1636), volum întocmit de
Damaschin Mioc, Maria Bălan, Ruxandra Cămărășescu, Coralia
Fotino, Editura Academiei R.S.R., București, 1985

,,Joi/1/13 oct. 1887 Slatina
Ora 7 sculat, dejunat. Ora 8 vizitat Palatul Administrativ.
Vreme frumoasă, foarte cald. Ora 9 la gară, cu trenul special la Balș.
Acolo încălecat. Am început îndată manevrele diviziilor 1 și 2.
Sakelarie atacă poziția puternic de la Teiș, Vlădescu o apără și se
retrage.
La Mirila, acolo vorbit cu Chițu.Câteva atacuri de cavalerie.
Ora 2 ½ încheierea. Plecat călare la Balș, de acolo cu trenul special.
La ora 4 în Slatina.Vizitat școala. Seara dineu, 30 de persoane, ofițeri
străini, Episcopul de Argeș, funcționari.
Seara scris. Ceva ploaie. Barometrul coborât. Noaptea ploaie
puternică.
1887- Carol I”
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Ștefan N. Ricman, Vasile Enescu, Fr. Iosif, Paul Constant,
,,Monografia județului Romanați- Contribuțiuni”, Institutul de Arte
Grafice ,,Ramuri”/SA/ Craiova, 1928(date despre cele trei comune):

COMUNA BECHET
,,Așezată la Nord Est de Balș cam la 10 Km, trecând prin Teișu,
Leotești și Bobicești și la 45 Km. de Caracal.
Populația: 601 suflete.
Biserica: Parohia ,,Sf. Treime”, zidită în anul 1857.
Școala și corpul didactic: O școală cu 2 învățători: Maria
Geambașu și F. Gavrilă.
Banca populară: ,,Sfinții 40 Mucenici” înființată în 1909.
Capital 164.000. Depuneri 121.000. Împrumuturi 440.000. Președinte:
Voicu Văduva, casier G. Ionescu.
Primăria: Nicolae Miu primar, notar Mihăilescu R. Const.,
secretar Tutunescu Ioan, casier comunal Nicolae Pârvan.”
COMUNA BOBICEȘTI
,,Așezată cam la 7 Km. Nord-Est de Balș, trecând pe șoseaua
dinspre Leotești și la 42 Km. de Caracal.
Populația: 1461 de suflete.
Biserica: Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva” zidită în 1907. După
Dicționarul Geografic al României, la 1848.
Școala și corpul didactic: O școală cu 2 învățători: Ilie Petrolian
și Paula Georgescu.
Banca populară ,,Înainte cu D-zeu”, înființată în 1904.Capital
282.000.Depuneri 184.000.Împrumuturi 708.000.
Președinte C. Drăgănoiu, casier-contabil Ilie Niculescu.
Cooperativa ,,Sf. Dumitru”, de aprovizionare.
Primăria: Constantin Drăgănoiu primar, notar Dumitru Mihai,
secretar și casier comunal Dincă M. Șerban.”
Foto: Caporalul Stanciu Mihai din satul Mirila, în Al Doilea Război
Mondial

COMUNA LEOTEȘTI
,,Așezată: 38 km. Nord Vest de Caracal pe șoseaua CaracalVlăduleni-Morunglav, gara cea mai apropiată fiind gara Balș, comuna
Leotești are pendinte de ea cătunele Mirila și Belgun.
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S’a înființat sub Cuza Vodă în 1864: cătunele sunt însă mai
vechi: Belgunu, după numele proprietarului Tudor Belgun, s’a înființat
pe la anul 1804, iar Mirila, după numele stariței Mirilița, înainte de 1869.
Populația: Tustrele au 334 capi de familie cu 1220 suflete.
Biserici: Leotești are o singură biserică, cu hramul ,,Sf.
Dumitru”, construită la anul 1852 de lemn, zidită de cărămidă la 1863 și
refăcută complet din temelie la 1900 de enoriașii comunei. E slujită de
preotul Grigorie Gâlcescu.
Școala: Are una singură; iar ca învățători funcționează Dumitru
Celărianu, Antonie R. Ion, ambii definitivi, și Elena Predescu, provizorie.
Banca populară: ,,Școala și biserica”, înființată în 1905. Capital
172.000, depuneri 143.000. împrumuturi 530.000 lei. Președinte M.
Dragomirescu, casier Ilie Dinu.
Primăria: Marinescu Rafail, primar, notar Dumitra R. Florea,
secretar Florescu Ștefan, casier comunal Lepădatu G. Dumitru.
Istoric: Numele comunei vine de la acel al proprietarilor
Gheorghe și Nae Leotescu frați. În popor se spune că Mihai Viteazul a
avut lupte cu Turcii pe acele locuri și că de aici s’a retras, însoțit de Preda
Buzescu, spre pădurea Căluiu. Tudor Vladimirescu a trecut pe aici cu
pandurii săi spre București.Lângă satul Mirila la 1848 s’au dat lupte între
Ruși și Turci; rușii fiind învingători, turcii au fugit spre Caracal.”

Harta satului Mirila, comuna Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)
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Harta satului Leoteşti, comuna Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)

Harta satului Belgun, comuna Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)
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Harta satului Bechet, comuna Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)
Harta satului Bobiceşti (sursa: Wikimapia, 2015)
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Harta satelor Chinteşti, Comăneşti şi Govora, comuna Bobiceşti (sursa:
Wikimapia, 2015)
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