
 
 
 
                               Motto : 
                                “.... Trebuie să ducem experiența omenească până la capăt, odată cu binele   
                                  să acceptăm și răul, iar dacă se poate, să și surâdem” 

                                                            J. GREEN 
 
 
 

                                  
 
 
 
                         Dedicație: 
 

Dedic această carte familiei mele și acelora dintre oamenii zilelor 
noastre care cred în muncă și dragoste, cu conștiința dureroasă că nu e, 
totuși, pe măsura dreptei lor frumuseți. 

 
I. GELU 

 



 
 

 
 

 

 
 

PREFAȚĂ 
 

Considerând justă afirmaţia poetului George Coşbuc că: ”picurii, strop cu strop, fac al 
mărilor potop”, îmi exprim convingerea că numai prin documentate monografii – adevărate 
„picături istorice” ale tuturor satelor patriei – se va putea elabora o sinteză care să 
oglindească veridic trecutul poporului român. 

Din sentimentul datoriei pe care o am faţă de comuna natală, am considerat morală 
sarcina de a-i studia şi publica istoricul de la începuturi şi până azi. 

Ea constituie o contribuţie modestă, dar necesară şi preţioasă la elaborarea unei 
cronici cât mai ample a ţinuturilor gorjeneşti. 

Ani de zile am adunat, am filtrat şi aşternut aici pe hârtie pentru cei ce sunt şi cei ce 
vor veni şi care vor să afle câte ceva despre cele petrecute pe aceste meleaguri. 

Nădăjduiesc că cei care se vor apleca asupra acestor pagini vor aprecia sau vor critica 
maniera de redactare a lucrării, cât şi conţinutul său.  

A scrie o carte despre o localitate căreia nu i s-au consacrat alte scrieri şi reflecţii, 
prezintă unele inconveniente, dar, totodată şi o anume ascendenţă. 

În ciuda poziţiei şi rolului în cadrul relaţiilor sociale locale, trăirilor personale, 
ataşamentului emoţional şi percepţie a valorilor, am încercat să rămân neutru în 
interpretarea fenomenelor şi a proceselor. 

Sunt convins că lucrarea trebuie completată cu noi date şi însemnări mai calde, mai 
însufleţitoare. De asemenea, trebuie să-şi găsească locul un capitol cu privire la viaţa politică 
a localităţii şi un capitol despre oamenii de seamă născuţi în această comună. 

Las această îndatorire morală pe seama altor fii ai acestor meleaguri.   
   

          Autorul  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Capitolul I  
 

Condiţiile naturale ale vieţii sociale 

 
 

1. AŞEZARE ŞI LIMITE 
 

Comuna Căpreni face parte din teritoriile de veche locuire umană a judeţului Gorj şi a ţării. Condiţiile 
mediului geografic, prielnice omului şi activităţii sale, au favorizat existenţa şi continuitatea populaţiei în aşezări 
omeneşti bine dezvoltate şi cu viaţă socială şi economică îndelungată din cele mai vechi timpuri şi până în zilele 
noastre. 

Situată în partea de sud-est a judeţului Gorj, comuna Căpreni se învecinează la nord cu comunele 
Hurezani şi Vladimir, la sud cu comunele Ţânţăreni şi Stoina, la est cu comuna Stejari şi la vest cu comuna 
Turburea, cuprinzând între aceste limite suprafaţa totală de 5.729,9 ha. 

Faţă de principalele centre de interes ale judeţului, comuna se află la 55 km faţă de municipiul Tg. Jiu, 
reşedinţa judeţului, la 31 km de Tg. Carbuneşti, oraşul cel mai apropiat, şi la 7 km de comuna Stoina. 
 
 

2.  RELIEFUL 
 

Comuna Căpreni este amplasată pe fundamentul scufundat al depresiunii Getice, peste care s-a depus o 
cuvertură sedimentară cu grosime ce depăşeşte pe alocuri 4000-5000 m. 

Procesul de litogeneză declanşat odată cu scufundarea senoniană a continuat cu intermitenţe până la 
începutul Cuaternarului. Complexul litologic de suprafaţă este constituit dintr-o alternativă de pietrişuri şi 
nisipuri cu intercalaţii de argile şi marne, având grosimi cuprinse între 70-120 m. 

În aceste depozite a fost sculptat actualul relief de tip colinar-deluros cu altitudini de aproape 400 m, zonă 
puternic fragmentată de afluenţii indirecţi ai Jiului prin pârâul Amaradia. 

Relieful este alcătuit din culmi orientate pe direcţia nord-sud care despart atât satele componente ale 
comunei cât şi teritoriul administrativ al localităţii de comunele învecinate. 

În structura petrografică se evidenţiază depozite de pietrişuri cristaline şi nisipuri aşezate peste marne, 
nisipuri pliocene dispuse monoclinal, suprafeţe interfluviale netede din ce în ce mai largi care sunt acoperite spre 
sud de depozite leossiale. 

Direcţia văilor şi a interfluxului este în general nord-sud, însă sunt şi dispoziţii în serii divergente, tipice 
câmpiilor piemontane. Direcţia nord-sud a văilor şi culmilor face dificilă circulaţia est-vest mai ales în zona 
deluroasă. 

Structura petrografică şi panta pronunţată a unor mari suprafeţe de teren au condus la eroziunea lineară a 
acestora, având drept rezultat formarea reţelei elementare de văi cu pantă mare de scurgere şi înclinare 
pronunţată a versanţilor, ca şi alunecările de teren în adâncime. Acestea sunt cele care conduc la degradări de 
amploare producând o malformare totală a suprafeţelor afectate. 

 



 
 

 
 

Alunecări de teren în primăvara-vara anului 2004 – zona Brăteşti. 
 
 

3. CLIMA 
 

Partea vestică a Podişului Getic în care se încadrează şi comuna Căpreni, este situată în aria de influenţă a 
circulaţiei submediteraneene.  

În interferenţă ajung aici şi mase de aer continental est-europene.  
Valorile frecvenţei şi viteza vântului la staţia Tg. Logreşti arată că frecvenţele cele mai ridicate le 

înregistrează vânturile de nord-est şi sud-vest în procent de aproximativ 25%, iar masele de aer de origine sudică 
şi nordică în procent de 3% fiecare, ele rezultând din canalizarea, în lungul văilor, a curenţilor de aer din nord-est 
şi sud-vest. 

În lunile de iarnă, masele de aer din nord-est şi est deţin procentul cel mai ridicat. În perioada caldă, 
circulaţia din vest şi sud-vest este mai activă. 

Această dinamică atmosferică are implicaţii directe în regimul celorlalte elemente climatice. Valoarea 
medie anuală a precipitaţiilor atmosferice se încadrează între 600-700 mm/an cu două maxime distincte în 
perioadele mai-iunie şi octombrie-noiembrie, cele patru luni cu precipitaţii abundente însumând peste 40% din 
cantitatea anuală de precipitaţii. De menţionat că regimul anual este extrem de neregulat, înregistrându-se 
diferenţe cantitative de la un an la altul, precum şi valori maxime în 24 ore. Anotimpul cald al anului este 
intervalul în care se înregistrează cantităţi mari în timp scurt, când precipitaţiile cad frecvent sub formă de averse.  

Numărul zilelor cu precipitaţii la nivelul comunei Căpreni este în medie de 55zile/an, din care 22 de zile 
pot avea caracter solid, stratul de zăpadă menţinându-se până la 60 de zile. 

Deşi cantitatea de apă rezultată din precipitaţii depăşeşte media pe ţară, în sezonul cald, datorită 
evapotranspiraţiei, apare un deficit de umiditate ce influenţează negativ vegetaţia, iar intervalul rece se 
caracterizează prin exces de umiditate. 

Temperatura medie anuală are valori cuprinse între 9o-10o C. Temperatura medie a lunii iulie (cea mai 
călduroasă) este de cca. +23o C, iar media lunii ianuarie (cea mai răcoroasă) este de -3oC. Primul îngheţ apare 
după 25 octombrie, iar ultimul se înregistrează de obicei pe la jumătatea lunii aprilie. 

Evoluţia elementelor climatice prezintă trăsături locale în raport cu succesiunea celor patru anotimpuri şi 
cu structura suprafeţei active. Astfel, expoziţia versanţilor generează local unghiuri de incidenţă a razelor solare 
cu valori diferite, consecinţa fiind că, la aceeaşi altitudine, temperaturile sunt cu 1-2o C mai ridicate pe versantul 
sudic decât pe cel opus. 

La nivelul văilor, la partea lor inferioară, circulaţia atmosferică este dirijată de regulă în sensul de 
orientare a acestora, are o intensitate mai slabă. O serie de fenomene atmosferice ca: bruma, ceaţa sunt mai 
frecvente şi cu o durată mai mare. 

În concluzie, clima teritoriului comunei Căpreni are caracter temperat-continental, cu influenţe 
sudmediteraneene, arealul localităţilor este protejat de dealurile numeroase astfel încât vânturile reci de la nord şi 
nord-est nu se resimt foarte puternic. 



 
 
4. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 
 
Reţeaua hidrografică a comunei Căpreni poate fi grupată în două bazine: bazinul Amaradiei şi bazinul 

Bulbuceni. 
Bazinul Amaradiei este format din Amaradia, cel mai mare pârâu cu scurgere intermitentă din Podişul 

Getic care, din lungimea totală de 107 km., 9,3 km. traversează meandrat de la nord la sud teritoriul comunei 
Căpreni. Pe raza comunei primeşte următorii afluenţi: valea Plopului, valea Artanului, valea Caprei, valea 
Mâţului, valea Aninoasei, valea Gâgâiului, valea Brăteştilor, cu debite intermitente influenţate de regimul 
precipitaţiilor. 

Bazinul Bulbuceni este format din cursul de apă Bulbuceni ce începe prin colectarea apelor din partea de 
nord a satului şi, după ce traversează satul Bulbuceni pe direcţia nord-sud pe o lungime de 5,5 km, părăseşte 
satul îndreptându-se spre satul Cocorova, comuna Tulburea. 

În drumul său colectează câteva pâraie importante cu scurgere intermitentă: valea Măcarilor, Dosu al 
Mare, Brusturu, Valea Vii, Valea Râpii, Valea Borotu, Valea Cerbu, Valea Măilăţelului, Valea Ţânţaru, Valea 
Mierlei, Valea Prunăriilor, Valea Mare, Valea Conceniei.  

Caracteristicile principale ale apelor de suprafaţă din aceste bazine depind de mai mulţi factori cum sunt: 
structura geologică, litologia, temperatura, precipitaţiile atmosferice etc. 
Regimul termic al atmosferei influenţează direct temperatura apelor de suprafaţă. 

Regimul de alimentare al apelor de suprafaţă din cele două bazine este de tipul pluvio-nival cu aport 
subteran slab. 

Sub raportul gradului de participare a diverselor surse de alimentare şi, ţinând cont de repartiţia 
precipitaţiilor pe luni, apele de suprafaţă din cele două bazine înregistrează mari variaţii de debit astfel: în lunile 
februarie-aprilie şi octombrie-noiembrie debitele sunt cele mai mari; în lunile iulie-septembrie şi decembrie-
ianuarie debitele sunt cele mai mici. Debitele de apă, variate în funcţie de perioadă, determină curgeri torenţiale 
trecătoare, care erodează şi spală pantele dealurilor. De aceea scurgerea se produce numai în perioada topirii 
zăpezilor şi a ploilor abundente sau torenţiale, în cea mai mare parte a anului sunt lipsite complet de apă sau au o 
scurgere firavă, creând o înlănţuire de bălţi. 

Gradul de turbiditate este mare datorită litologiei şi modului de alimentare, bazinul Amaradiei 
încadrându-se între 2500-5000 gr./m3 ceea ce corespunde unei scurgeri medii între 5-10 to/ha/an. La aceasta se 
adaugă panta redusă şi viteze mici de scurgere ceea ce determină colmatarea intensă a albiilor minore care se 
înalţă continuu, cursul împărţindu-se în mai multe braţe care favorizează producerea fenomenului de inundaţie 
fără efecte prea mari în economia agrară, deoarece albia majoră este foarte largă şi preia în mare măsură debitele 
de apă.  
 

 
 

Albia Amaradiei aluvionată. 
 



 
 

Din punct de vedere chimic, apa de suprafaţă de pe raza comunei Căpreni se încadrează în tipul 
hidrochimic carbonic, iar după gradul de mineralizare se încadrează în grupa apelor cu mineralizare mijlocie 
(300-350 mg./l), iar duritatea este de asemenea mijlocie. Reţeaua hidrografică a apelor de suprafaţă a condus la 
aşezarea satelor şi comunei în general sub formă lineară, alungită, şi la construirea arterelor de circulaţie în 
lungul bazinelor. 

 

 
 

Forma lineară a comunei Căpreni. 
 

Caracteristicile hidrografice arătate mai sus conduc la concluzia că avem apă de suprafaţă nepoluată. 
Regimul hidrologic neregulat, caracterizat prin apariţia frecventă a fenomenului de viitură, determină 

creşterea fenomenului de eroziune, ceea ce duce la importante prăbuşiri de maluri cu efecte de multe ori dintre 
cele mai grave. 

În comună sunt şi alte forme de existenţă a apei de suprafaţă ca: mlaştini, bălţile de mică importanţă, 
precum şi unele acumulări prin metode rustice, în scopul folosirii acestora în perioadele secetoase pentru udatul 
legumelor şi zarzavaturilor. 

Alimentarea populaţiei cu apă potabilă se face din stratul de apă freatică prin fântâni cu tuburi de beton 
sau cişmele. Apa din stratul freatic corespunde pentru consum. 
 
 

5. SOLURILE 
 

Pe teritoriul comunei Căpreni se întâlnesc soluri brune podzolite, de regulă distribuite în asociaţie cu 
soluri brune argiloase, iar pe versanţii erodaţi ajung pe alocuri până la stratul de rocă la zi. Ele s-au format pe 
depozitele grosiere de terasă cu straturi de nisip şi argilă, pe locurile plane sau pe versanţii nordici unde se 
păstrează o perioadă mai lungă de timp în mediul umed. 

Solurile noastre sunt mijlociu aprovizionate cu humus, azot şi potasiu asimilabil dar sărace în fosfor. 
Conform situaţiei rezultate din ultima cartare agrochimică efectuată înainte de 1989, aproape 80% din 

solurile agricole au reacţie puternic acidă, acidă şi slab acidă, iar gradul de saturaţie în baze este în general scăzut. 
Pe asemenea soluri are loc procesul de gleizare determinat de stagnarea apei din precipitaţii, pe care trebuie să se 
aplice măsuri de eliminare a excesului de apă, de afânare a solului, corectarea acidităţii şi refacerea elementelor 
nutritive. 

Pentru combaterea acidităţii, pedologii recomandă amendamente calcaroase, metodă folosită din plin în 
zona noastră în urmă cu 15 ani cu rezultate foarte bune la producţiile de porumb, orz, grâu, ovăz, floarea soarelui 
şi cartof, prin aplicarea unor cantităţi moderate de îngrăşăminte chimice cu azot şi fosfor. 

Pe văile cursurilor de apă se întâlnesc soluri aluvionare de luncă, în mai mică sau mare măsură în funcţie 
de cantitatea de aluviuni adusă de ape. Ceea ce este specific acestor soluri sunt frecventele procese de levigare 
parţială a carbonaţilor care coboară spre orizonturile inferioare. Cetăţenii noştri numesc aceste soluri „lunci” sau 
„crivini”, folosindu-le deopotrivă în legumicultură şi în cultura porumbului. Apa freatică aflată la mică adâncime, 



 
contribuie la menţinerea umezelii în sol chiar şi în anii cu secetă prelungită. În condiţiile pedologice consemnate 
mai sus, solurile din comuna noastră sunt favorabile culturii cerealelor mai ales în zonele depresionare, pomi 
fructiferi şi viţă de vie pe dealuri, iar legumele şi zarzavaturile în lunci. 
 
 
 
 
 
 

6. FONDUL FUNCIAR 
 
Comuna Căpreni are o suprafaţă de 5729,9 ha., reprezentând 1,02% din suprafaţa judeţului Gorj, 

împărţită astfel: 
a) suprafaţa totală agricolă reprezintă 48,2% (2765,9ha) din care: 

 - arabil 23,2% (1331,5 ha) 
 - păşuni 19,5% (1117,7 ha) 
 - fâneţe 1,13% (64,6 ha) 
 - vii şi livezi 4,4% (251,9 ha). Întreaga suprafaţă agricolă se află în proprietatea oamenilor, cu 

excepţia a 136 ha păşune care este proprietatea primăriei. 
b) suprafaţa totală neagricolă reprezintă 51,7% (2964,0 ha) din care: 

 - păduri 47,31% (2710,5 ha) aflate în prezent în proprietatea Ocolului Silvic Hurezani şi Ocolului 
Silvic Turceni 

 - ape – 0,73% (41,9 ha) 
 - drumuri – 1,64% (93,8 ha) 
 - construcţii – 1,39% (79,4ha) 
 - neproductiv – 0,66% (38,1ha) 

 
 
 
 
 
 
 
7. FLORA 

 
“Ce tablou, ce carte pot fi oare comparate cu spectacolul naturii!...” 

(H. Taine) 

 
Condiţiile naturale de climă şi sol au permis ca în zona noastră să se dezvolte o vegetaţie cu compoziţie 

floristică variată şi bogată cu multe specii de plante valoroase care prezintă importanţă economică şi chiar 
turistică. Din cele 2710,5 ha teren cu vegetaţie forestieră de foioase, pădurile de qercinee (familia stejarului) 
predomină. 

Alături de stejar, gârniţă, gorun,vegetează ulmul, frasinul, jugastrul, părul şi mărul sălbatic, salcâmul în 
zonele de platou şi pe pante cu diverse expoziţii, iar pe versanţii nordici şi văi se întâlnesc pe lângă pădurile de 
qercinee, fagul, carpenul, cireşiul sălbatic şi, în proporţie mai mică, teiul al cărei areal de răspândire îl găsim în 
valea Gâgâiului. 
 



 
 

 
 

Pădure de tei din valea Gâgâiului. 
 

Arbuşti ca: sângerul, cornul, socul, alunul, lemnul câinesc însoţesc pretutindeni pădurile de foioase. În 
lunca Amaradiei, pe terenuri joase unde pânza de apă freatică este la suprafaţă, terenuri în bună parte inundabile, 
se află pâlcuri de păduri dominate de arini, plopul alb, plopul tremurător, diverse specii de salcie, cătina, răchita 
care pătrund tentacular şi pe principalele văi ale afluentilor Amaradiei. 
 Pădurea este o întovărăşire de arbori, la fel cum cetatea cuprinde o adunare de oameni. În pădure e 
adăpost. Pământul este acoperit cu un strat de frunze uscate care ţin de cald. O parte din ele putrezesc, dând 
hrană din belşug fiinţelor mărunte. O lume greu văzută foieşte printre frunze şi pe sub frunze. De jur împrejurul 
pădurilor, gardul viu de arbuşti, format din păducel, porumbar, trandafir sălbatic şi de tufărişuri, completează 
unitatea biologică a pădurii. La aceşti copăcei mărunţi se prinde primul semn al redeşteptării. În timp ce pădurea 
rămâne încă mută sub aspectul ei de vreascuri, înălţate pe trunchiuri cu coaja acoperită de licheni, alunul cu 
crengi mlădioase zâmbeşte cel dintâi primăverii, apoi ghiocelul care anunţă aer cald şi lumină, cântec de păsări 
dar şi binecuvântata muncă, din frunze se ridică brânduşa galbenă, apoi vioreaua, plantă care reprezintă gingăşia 
în haine albastre, după care o furie nebună de înflorire apucă celelalte plante din pădure, arborii prind a se 
deştepta şi ei prin plesnirea mugurilor uscaţi. Începe lupta tainică, tăcută din pădure. Şi astfel, pădurea ne apare, 
în cele dintâi zile de primăvară, mereu primenită, iar din mohorâta ei linişte de iarnă, trece într-o exuberantă 
desfăşurare a vieţii. Din fiecare mugur deschis, din fiecare floare cu petalele răsfrânte şi viu colorate se înalţă 
osanalele biruinţei soarelui ce învie firea. 

Dintre speciile cu climă mai caldă întâlnim iedera şi curpenul de pădure care se agaţă până în vârful 
arborilor, formând adevărate draperii larg ţesute, mai uşor ţesute când arborii sunt desfrunziţi. 
 Înainte de 1989, pe terenurile supuse eroziunii şi alunecării au fost întreprinse măsuri de populare a 
acestora cu salcâm care, împreună cu alte plante melifere din păduri, pajişte, sau ca buruieni prin culturi, 
furnizează de primăvara până toamna târziu cantităţi mari de polen pentru albine, zona fiind căutată intens în 
perioada înfloririi salcâmului de apicultorii pastorali din judeţele Satu Mare, Mureş, Maramureş, Dolj şi altele. 
Concomitent se dezvoltă şi apicultura locală, existând în acest moment 675 familii de albine întreţinute în 23 
gospodării, care contribuie în mod implicit la ridicarea bunăstării locuitorilor cât şi la sporirea producţiei agricole 
prin intensificarea polenizării plantelor entomofile. 
 



 

 
 

Stupină în valea Gâgâiului. 
 
 În procesul lor de viaţă, plantele biosintetizează din sol, apă şi energie solară, o serie întreagă de 
substanţe pe care le numim principii active. Dacă până în prezent nu s-a găsit încă răspuns la utilitatea tuturor 
acestor principii active pentru plante, în schimb la majoritatea lor se cunosc proprietăţile asupra organismului 
uman sau animal şi le utilizăm în scop terapeutic. 

Din constatările făcute până în prezent, în flora spontană sau cultivată, peste 100 de tipuri de plante 
medicinale se întâlnesc pe teritoriul comunei Căpreni, unele dintre ele constituind sursă naturală alimentară sau 
decorativă, altele reprezentând tezaur de principii active atât de utile pentru terapeutică şi, totodată, altele atât de 
nocive pentru organism. 
 În continuare prezint câteva din cele identificate pentru prevenirea şi vindecarea unor afecţiuni: 
lăcrămioara, spânzul, păducelul, usturoiul, vâscul – pentru bolile aparatului cardiovascular; lumânărica, bodbalul, 
pătlagina, cimbrişorul, cimbrul de grădină, iedera, macul, rostopasca, lăptuca, mătrăguna, laurul, troscotul, coada 
calului, muşeţelul, menta - pentru bolile aparatului respirator; fierea pământului, pelinul, coada şoricelului, 
măghiranul, păpădia, cicoarea, porumbarul, ştevia, dovleacul - pentru bolile aparatului digestiv; osul iepurelui, 
coada calului, pirul, cireşul, porumbarul, ghimpele - pentru afecţiuni ale aparatului urinar; salcia, fasolea, urzica, 
brânduşa de toamnă - pentru bolile metabolice şi reumatice; păducelul, teiul, ghiocelul - pentru sistemul nervos, 
traista ciobanului, gălbenelele, urzica moartă - pentru unele boli ale aparatului genital; măceşul, cătina, teiul, 
socul - pentru boli infecţioase; tătăneasa, sunătoarea, castanul sălbatic –pentru tratamente externe. 

Pe păşuni şi fâneţe, care reprezintă aproape 21% din terenul agricol (1182 ha), se găsesc plante ca: iarba 
englezească, trifoiul alb, golomăţul, coada-vulpii, timoftica, morcovul sălbatic, guşa - porumbelului, sânzienele, 
creţuşca, piciorul – cocoşului, ghizdeiul, sulfina. Sulfina are un areal de răspândire mai mare în zona Bulbuceni, 
vârfurile sale înflorite fiind folosite ca medicament. Ceaiul de sulfină (10g/l) „moaie pieptul”, se ia la tuse. 
Sulfina dă fânului cosit o bună parte din mireasma sa caracteristică. Mai amintim sânzienele galbene, sunătoarea, 
garofiţa, trifoiul roşu, cimbrişorul de câmp, salvia de câmp, clopoţelul, ciocul – berzei, cicoarea şi multe altele 
care toate întovărăşite alcătuiesc pajiştile şi fâneţele unde animalele găsesc din belşug hrană pentru creştere şi 
dezvoltare. 
 Ogoarele şi miriştile sunt împânzite de trei - fraţi-pătaţi, traista - ciobanului, urzica moartă, rotunjoara ale 
cărei frunze frecate lasă un miros plăcut de lămâie, păpădia, cucurbeţica (c… popii), rapiţa sălbatică, neghina, 
pălămida, volbura. 
 Condiţiile pedoclimatice ale localităţii noastre oferă areal de răspândire unor specii caracteristice stepei. 
Aşa sunt colinele mici arse de soare în toiul verii bătute de crivăţul aspru în vremea iernii, unde găsim colilia, 
salcâmul, sadina, pelinul, stânjeneii, dediţeii, ciuboţica-cucului, ceapa-ciorii, lumânărica, laptele-câinelui şi altele. 

Toate acestea, precum şi cele specifice drumurilor şi locurilor virane ca: scaiul, ghimpele, scaietele, spinii, 
brusturul, laurul, cucuta, pătlagina, coada-şoricelului, varietăţi ale nalbei, loboda, ştirul; cele de-a lungul 
cursurilor de apă ca: podbalul, răchita roşie, răchita albă, morcovul sălbatic, coada-calului, feriga, arinul, plopul 
canadian; cele specifice bălţilor şi mlaştinilor ca: mătreaţa-verde, mătasea-broaştei, lintiţa, otrăţelul de baltă, 



 
 

brădişorul, cornacii, papura, stuful sau trestia, pipirigul, stânjeneii galbeni de pe marginea smârcurilor, săgeata-
apei, cucuta de apă, izma-broaştei şi multe altele, întregesc bogatul tablou floristic al comunei Căpreni. 
 Ciupercile cu pălărie, comestibile şi toxice existente în păduri şi pe pajişti reprezintă una din resursele 
naturale insuficient valorificate până în prezent. Natura, solul, umiditatea, temperatura, clima, lumina, altitudinea 
precum şi plantele superioare din formaţiunea vegetală existentă, creează condiţiile prielnice dezvoltării acestora. 
 Valoarea alimentară a ciupercilor comestibile constă în conţinutul de substanţe minerale şi organice, 
proteine, vitaminele A, B1, D şi B2, acizi organici etc. Câteva specii de ciuperci comestibile des întâlnite pe 
teritoriul comunei noastre cu valoare alimentară ridicată merită a fi enunţate: sbârciogul, păstrăvul, bureţii 
iepureşti, barba-caprei, gălbiorii, păstrăvul de fag, ghebele, bureţii de pajişti, crăiţa, ciuperca de câmp, mânătarca, 
buretele iute, buretele dulce. Ciupercile comestibile şi toxice, muşchii şi lichenii aflate pretutindeni pe substraturi 
umede completează bogăţia floristică a comunei noastre. 
 
 
 

8. FAUNA 
 

Ca şi flora, fauna comunei Căpreni are condiţii prielnice de mediu pentru creştere şi dezvoltare. 
În apele bălţilor se găsesc animale mici, care nu se pot observa cu ochiul liber, cu formă simplă de 

organizare, printre care amintim: amiba, euglena, parameciul, hidra de apă dulce. Pe sol, în subsol şi litiera 
pădurilor se găsesc numeroşi viermi cu nivele structurale de organizare şi adaptări specifice la condiţiile de 
mediu. 

Fauna de peşti este în principal slab reprezentată datorită lipsei surselor de apă cu curgere permanentă. Se 
citează prezenţa speciei Cobitis romanica endemică pentru România pe râul Amaradia, în zona Căpreni, care 
completează arealul de răspândire pentru Oltenia şi ţară. Bălţile sunt populate cu porcuşori, obleţi, roşioară, caras, 
şi de dată mai recentă cu crap. 

Fauna de amfibieni şi reptile prezintă specii care sunt grupate în populaţii cu densitate normală sau spre 
mare, motiv pentru care nici una nu necesită măsuri de ocrotire. Speciile de şopârle sunt prin excelenţă 
insectivore, constituind element de control al densităţii entomofaunei din livezi, păşuni şi fâneţe. 
 Minunata lume a păsărilor completează bogăţia faunistică a comunei Căpreni, care stăpânesc spaţiul 
aerian. Natura a fost darnică şi cu păsările. Dintre toate vieţuitoarele ele sunt înzestrate cu mijloacele cele mai 
perfecte şi mai variate pentru mişcare. Vrăbiile, cintezele, sticleţii, mierlele, graurii, rândunelele, ce iau în 
primire spaţiile verzi şi lizierele de copaci, porumbeii şi turturelele brăzdează permanent spaţiul aerian. 
 În luna mai, când zilele sunt lungi şi călduroase, păsările nu mai încetează din cântec. Noaptea are o 
tainică legătură cu inspiraţia poetică, de aceea ele se trezesc şi cântă imn de slavă naturii. După miezul nopţii 
începe privighetoarea, iar după ea, pe la ora două începe să ciripească cintezoiul, urmat de prepeliţă şi de 
ciocârlie. Pe la orele trei, patru, se aud glasuri de rândunele şi grauri, iar între patru şi cinci piţigoiul şi vrabia se 
grăbesc să anunţe că începe o nouă zi. 
 În frunzişul pădurilor, în ierburile din câmpii, în lunci, în tufişuri, rând pe rând, melodii răzleţe se înfiripă, 
se unesc, cresc. Împreună cu orchestra de coarde a insectelor se formează „marea orchestră a naturii”, cu mii de 
instrumente, cu mii de glasuri. La această slăvire a vieţii iau parte şi păsărelele fără glas, fiecare cum poate şi 
cum a înzestrat-o natura. Ciocănitoarea se aşează pe o ramură uscată a unui copac înalt şi loveşte cu atâta putere 
şi repeziciune cu ciocul, încât ramura vibrează ca o toacă. Când în pădure sunt mai multe ciocănitori „la muncă”, 
ele formează grupul de tobe care se aud de la mare depărtare. 

În bălţi, un muget puternic, lung, parcă de bou, este scos de pasărea numită pe drept cuvânt buhaiul de 
baltă. 

În toiul nunţii la ciori, „cavalerii” nu ştiu ce să mai facă pentru a atrage atenţia „prinţeselor” în haine 
negre, codobatura „mire” se ţine tot locul după aleasa inimii. Prepeliţa, potârnichea scurmă cu ghearele o mică 
scobitură în pământ, pe fundul căreia aşează câteva fire de iarbă uscată. Raţa sălbatică îşi clădeşte cuibul în stuf 
sau în papură. Coţofana, sticletele, piţigoii sunt neîntrecute în construirea cuiburilor. Barza pune stăpânire pe 
stâlpii de curent şi pe coşurile caselor nelocuite, unde îşi formează cuiburi din crengi voluminoase, în care alte 
păsărele îşi construiesc casă.  

Toate acestea îşi dăruiesc căldura corpului pentru a da viaţă germenului din ou prin clocire de către 
femelă sau de ambii soţi cum este cazul la privighetori, codobaturi, ciocănitori, porumbei. 

Cucul are un obicei mai ciudat: îşi depune ouăle în cuibul altor păsărele mai mici, care au grijă să 
clocească şi să crească puiul abia născut. 



 
 Dacă marea majoritate a păsărilor îşi fac curăţenie în propria casă, la pupăză corpul puilor şi al părinţilor 
degajă un miros respingător mult timp după ce au părăsit cuibul îmbibat de excremente.  

Răpitoarele de zi: eretele, uliul găinilor, răpitoarele de noapte: cucuveaua, tovarăşa de trai a liliacului prin 
podurile caselor vechi nelocuite, huhurezul, locuitor al pădurilor noastre care înspăimântă cu strigătul lui strident, 
ca şi ciocârlanul ce sare de colo-colo, gaiţa o bună gimnastă agăţându-se lesne de crengi, prigoria una din 
podoabele lumii noastre păsăreşti învăluită peste tot în culori de curcubeu, duşmanul numărul unu al albinelor şi 
viespilor, completează tabloul faunistic minunat al păsărilor din comuna noastră. 
 O pomenire cât de scurtă a animalelor cu păr – mamiferele – care trăiesc pe cuprinsul comunei Căpreni, 
trebuie să înceapă cu cârtiţa care îşi duce toată viaţa în galerii subterane ieşind la suprafaţa pământului foarte rar, 
şoarecele de pădure, şoarecele de câmp şi de casă care se înmulţesc cu o iuţeală uimitoare (dintr-o singură 
pereche într-un an pot ieşi peste 500 indivizi), şobolanul animal isteţ, puternic, nu se lasă uşor prins în capcană şi 
el cu o prolificitate foarte mare (până la 1000 urmaşi pe an dintr-o pereche), hârciogul vioi, isteţ şi cu simţuri 
agere, bun gospodar. 

După 1989, când întreaga cantitate de recoltă obţinută de fiecare gospodărie este depozitată în propriile 
hambare, şoarecii şi şobolanii având hrană din abundenţă, deratizarea lipsind în totalitate, a condus la o creştere 
alarmantă a populaţiei acestora. Dihorul este spaima gospodăriilor, putând fi un oaspete nepoftit în fiecare noapte. 
Nevăstuica mai mică decât dihorul şi albă peste tot în timpul iernii, animal foarte iute în mişcări şi vioi încât nu-i 
pasă de om, se arată ziua în amiaza mare, atacă şi ea puii, fiind însă duşmanul şoarecilor şi şobolanilor. 

Ariciul, ale cărui „suliţe” îndreptate în toate părţile când se face ghem, numai o dungă mai adâncă aratând 
locul unde este botişorul ascuns între picioarele dindărăt, este unul dintre cele mai folositoare din câte are omul 
prin apropierea casei, hrănindu-se cu insecte, şoareci şi din când în când cu câte un ou de găină. 

Veveriţa, mare cât pumnul, cu coada stufoasă cât şi lungă cât trupul, dar cu ochi vioi, cu moţul la vârful 
urechilor, pare o jucărie alergând uşoară ca un fluture din creangă în creangă, sărind din arbore în arbore. 
Iepurele, cu simţuri foarte bine dezvoltate, în special auzul, atât de urmărit nu-şi pierde sângele rece în goana sa 
nebună să scape de urmăritori. Căprioara, podoabă a faunei noastre, animal elegant, blând şi cu privirea 
inteligentă, paşnic, trăieşte în familii restrânse călăuzite de un ţap, paşte în poienile pădurilor şi în păşuni, iar 
când este în pericol poate fugi iute şi sări obstacole înalte, fricoasă fiind, la cea mai slabă mişcare suspectă 
încetează de a mai paşte, saltă capul şi cercetează cu îngrijorare. 

Mistreţul, o arătare a animalelor vechi, prezintă caractere străbune, se îngraşă bine spre toamnă când 
fructele sunt coapte şi iese din păduri îndreptându-se noaptea spre culturile de porumb şi cartof. 

Dacă înainte de 1989, te întâlneai prin toate pădurile cu mistreţi, în ochiurile de pădure, pe culturi, pe 
pajişti şi fâneţe la tot pasul dădeai de căprioare, astăzi populaţia acestora s-a redus simţitor, încât în vânătorile 
organizate abia se întâlneşte câte o căprioară sau un mistreţ. 

Cu peste 40 de ani în urmă, prin pădurile noastre mişunau lupi care atacau în haită, inclusiv omul, când 
erau flămânzi. Aceştia au dispărut din zona noastră, dar se pare că în ultimii ani au fost observaţi într-un mod cu 
totul izolat de anumiţi locuitori prin pădurile de pe valea Gâgâiului şi Dealul Seciului. Vulpea care vânează mai 
rar ziua, aduce multe stricăciuni, mai ales printre păsările domestice. 

 
Capitolul II  

 
Evoluţia social istorică 

        
        

,,Întrebaţi dar istoria şi veţi şti ce suntem, de unde venim şi unde mergem. De unde venim, unde mergem, trecutul şi 

viitorul, iată fiinţa noastră”. 

   Mihail Kogălniceanu  

 
 

1. MOMENTE ISTORICE ŞI SOCIALE SEMNIFICATIVE 
 
 Din cercetările arheologice se trage concluzia că istoria aşezărilor pe vatra comunei noastre urcă până în 
epoca bronzului şi a societăţii geto-dacice. Continuitatea de viaţă materială şi spirituală în timpul stăpânirii 
romane este atestată de monezile descoperite la Căpreni aparţinând urmaşilor lui Constantin cel Mare1 de către 
locuitorul Vasile Ionescu din satul Cornetu în anul 1938. 
                                                
1 O. Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică, Craiova, 1976, p. 202, 206. 



 
 

 Fosta cetate dacică de pământ din valea Călugărului situată la cca. 2 km de vatra satului Cetate, unde s-au 
identificat cioburi de oală şi o coasă de luptă, este o dovadă a unui puternic centru militar, economic şi cultural 
ce a grupat populaţia, fiind totodată şi o mărturie incontestabilă de existenţă a strânselor legături ce au dăinuit 
între această aşezare şi altele similare cu centrul politic, militar şi economic al lumii dacice. 

De aici, la chemarea lui Burebista şi Decebal au pornit contigente de luptători, care prin faptele lor vor 
consfinţi ca adevăr istoric definitoriu caracterizarea făcută de părintele istoriei, Herodot. 
 Până la formarea cnezatelor şi voievodatelor, după retragerea administraţiei romane, locuitorii de pe 
aceste meleaguri şi-au desfăşurat activitatea şi munca în obşti săteşti devenind formă fundamentală de existenţă a 
poporului român în epoca migraţiilor. 

Din punct de vedere politic este posibil ca aceste meleaguri să fi fost incluse în bănia de Gorj, cu 
reşedinţa la Tismana, iar ulterior, în secolul al XV-lea în cadrul judeţului Jiul de Sus. 
 După formarea statului feudal Ţara Românească, izvoarele istorice menţionează o parte a satelor ca fiind 
părţi integrante ale domeniilor laice şi religioase.  

Satul Scurtu (în prezent Aluniş) figurează spre sfârşitul secolului al XV-lea (1480- 1490) ca proprietate a 
boierului Ticuci care împreună cu fraţii săi stăpânea peste 26 sate2. 
 Din punct de vedere istoric, teritoriul comunei Căpreni este menţionat pentru prima dată la 17 octombrie 
1565 când „Petru cel Tânăr Voievod întăreşte mai multe cumpărături de ocine şi vii precum şi înfrăţirea dintre ei 
în satul Căpreni”3. De aici înainte, mai multe izvoare istorice vorbesc despre Căpreni. De exemplu este un act de 
învoială din secolul al XVII-lea „între Vlad şi Chisăr cu Ghioaca postelnic, printre martori fiind şi Panga, 
neguţătorul din Căpreni”4. 
 Legenda spune că o capră sălbatică venită din munţi, a fost prinsă de vânători, într-o vale adâncă, plină cu 
hăţişuri, pe aceste meleaguri. Fiind unică, vânătorii i-au cruţat viaţa. De atunci valea s-a numit Valea Caprii. 
Ulterior capra s-a înmulţit valea luând denumirea de Valea Caprelor. De la cuvântul de bază capră (radicalul 
„capr”) plus sufixul pentru feminin – eană, a rezultat cuvântul derivat căpreană (la singular). De la acest cuvânt 
derivat, căpreană s-a format cuvântul căprene, pentru plural, la care s-a adăugat articolul hotărât pentru feminin –
le - rezultând Căprenele, nume păstrat până la împroprietărirea din 1864. Apoi, prin adăugarea sufixului –eni 
pentru masculin plural la radicalul „capr” a rezultat cuvântul Căpreni la care s-a adăugat articolul hotărât –i- 
rezultând denumirea fostelor sate: Căprenii de Sus, Căprenii de Mijloc şi Căprenii de Jos. 
 Satul Plopu, (în prezent numit Cetate, s-a constituit în 1968 din satele Unghiu, Călugăru şi Plopu), este 
menţionat la 3 mai 1615, când Radu Mihnea Voievod întăreşte popii Ghinea din Râmnic stăpânire peste ocine în 
Bujoreni şi Uliţa. Popa Ghinea a fost pârât că a înfrăţit pe avere pe Ivanco cu fraţii lui Radu şi Oprea şi pe 
„Radul din Plopul” care spunea că nu au fost trei moşi, ci au fost patru moşi,”ca să ţie berinea logofăt ocine mai 
multe”5. În acest document se înţelege că „trei moşi” şi „patru moşi” reprezintă bucăţi de pământ. 
 Satul Bulbuceni este citat pentru prima dată prin actul de la 15 iunie 1625, când Alexandru Coconul 
Voievod întăreşte lui Socol Paharnic din Cornăţeni stăpânire peste trei băieţi de ţigani. Printre martori este „şi 
din Bulbuceni, Radu postelnic”6.  
 Culmea dealului Artan este nominalizată la 8 aprilie 1751 printr-o hotărnicie făcută hotarului Pegeni în 
satul Pegeni „S-au dat mai întâi partea Stoicăi de la răsărit la culmea dealului Artanu stânjeni 234 şi pe la mijloc 
pe câmp stânjeni 148 şi jumătate şi pe la apus stânjeni 112 şi cirte 3”7. (cirte=bucăţi mici de pământ)  
 Relaţiile feudale, în dezvoltare la jumătatea secolului al XVI-lea, au determinat o accelerare a procesului 
de aservire a satelor, fenomen resimţit şi în zona noastră.  

Marii boieri şi reprezentanţii mănăstirilor uzurpă cu forţa drepturile unor ţinuturi întregi de sate de 
moşneni. 

Profitând de momentele de criză ale autorităţilor domneşti şi efectele dominaţiei străine în secolele XVII-
XVIII, boierii şi mănăstirile au promovat o politică de „rumănire silită”, cum o definesc documentele, prin 
aservirea şi dispersarea satelor libere. 

În secolul al XVIII-lea, economia locală s-a caracterizat prin elemente noi ca: introducerea culturii de 
porumb, mărirea suprafeţelor de păşuni şi fâneţe. 

La sfârşitul secolului la XVIII-lea începe să se destrame feudalismul care este însoţit de creşterea 

                                                
2 Documenta Romaniae Historica, seria B, Ţara Românească, vol I (1247-1500), Bucureşti, 1966, p. 27. 
3 Documente privind istoria României, seria B, veac XVII, vol. III p. 217. 
4 Documente privind istoria României, seria B, veac XVII, vol. II, p. 357. 
5 Documente privind istoria României, seria B, veac XVII, vol. II, p. 387. 
6 Documente privind istoria României, seria B, veac XVII, vol. IV, p. 526. 
7 Alex Ştefănescu, op.cit. p. 62. 



 
excesivă a fiscalităţii datorită căreia o parte însemnată a moşnenilor şi-au vândut vitele şi uneltele agricole, 
„curelele de moşie sau sforile”8 fiind asimilate în masa clăcaşilor care lucrau pe domeniile feudale. 

Alţi moşneni, pentru a-şi procura sumele de bani necesare pentru dări, îşi vând forţa de muncă la boieri, 
biserică sau arendaşii care-şi fac apariţia în această perioadă, ceea ce duce la diminuarea sau chiar dispariţia 
statutului de moşnean al ţăranilor din Căpreni. 
 Un moment important în istoria zonei îl constituie ocupaţia zonei de către austrieci în perioada 1718-
1739. După pacea de la Passarowitz, Oltenia se va afla sub ocupaţia Imperiului Habsburgic timp de aproape 20 
de ani, până la Pacea de la Belgrad, când administraţia sa va părăsi zona. 
 Din această perioadă avem şi cea mai veche înregistrare sistematică a satelor şi a populaţiei din zona 
Olteniei. Este vorba de statistica virmontiană din 1722, realizată de un italian care se numea Virmont, din care 
reiese că Gorjul avea cele mai multe sate de moşneni din toată Oltenia, această situaţie păstrându-se până în 
pragul epocii contemporane. 
După 30 de ani de la părăsirea Olteniei de către administraţia austriacă, zona va cunoaşte o nouă ocupaţie. Astfel, 
între anii 1769-1774, întreaga Oltenie va fi sub ocupaţie rusească. 
 După 1774, producţiile agricole pastorale şi meşteşugăreşti ale gospodăriilor boiereşti, arendăşeşti şi 
mănăstireşti, intrate în circuitul economic al pieţei erau desfăcute în cadrul târgurilor şi bâlciurilor ce erau 
organizate periodic la Căpreni, Ţânţăreni, Mierea Birnicii şi Văluţa a căror vechime datează după toate 
probabilităţile încă din evul mediu9. 
 Continuitatea neîntreruptă de viaţă a locuitorilor pe aceste meleaguri a fost dată şi de faptul că, locuind în 
zonă de deal împădurită, au fost mai puţin expuşi pericolelor de invazie străină, jafurilor frecvent întreprinse de 
turcii din sudul Dunării, de războaiele ruso-turce. 
 Proprietatea asupra pământului a permis ca odată cu cultivarea acestuia să se dezvolte creşterea 
animalelor, pomicultura, viticultura şi creşterea albinelor. 
 Perioada Regulamentului Organic se caracterizează şi la nivelul comunei noastre printr-o înăsprire 
considerabilă a obligaţiilor ţărănimii faţă de proprietăţi. Dată fiind dezvoltarea producţiei de cereale destinate 
exportului ca efect al tratatului de la Adrianopol, stăpânii de moşii au recurs prin toate mijloacele la 
constrângerea clăcaşilor prin impunerea unor prestaţii incomparabil mai apăsătoare decât cele din perioada 
anterioară.  
 Toate acestea au condus la diferite forme de luptă printre care merită amintite refuzul de a munci rezerva 
proprietăţii şi de a plăti apăsătoarele datorii regulamentare. 

Astfel, înaintea reformei din 1864, ţăranii din Cornetu au refuzat să primească pe noul arendaş, 
ameninţând stăpânirea că se va răscula dacă nu li se va da lor moşia în arendă10. 
 În anul 1864, din punct de vedere administrativ, teritoriul actual al comunei Căpreni era împărţit după 
cum urmează: satele din nord: Plopu, Călugăru, Unghiu, Capra, Dealu Spirei, Căprenii de Sus şi o parte din 
Căprenii de Mijloc împreună cu satul Pegeni formau comuna Căpreni – Pegenele. Această comună aparţinea de 
judeţul Gorj. Clădirea primăriei era compusă dintr-o singură cameră din lemne şi se afla vis-à-vis de actualul 
Centru de Sănătate; satele din sud: o parte din Căprenii de Mijloc, Cornetu, Gâgâi, Grânolea, Aluniş (Scurtu), 
Brăterşti, Căprenii de Jos şi Baloşani formau comuna Căprenii de Jos. Această comună aparţinea de judeţul Dolj. 
Primăria se afla la vest de actuala şosea judeţeană Tg. Jiu – Craiova şi spre nord de apa Gâgâiului. 
 
 Se menţine această formă de organizare până în 1876 când se formează comuna Căpreni prin alipirea 
celor două comune, mai puţin satul Pegeni. 
 
 Între anii 1898 – 1901, noua unitate administrativ-teritorială îşi construieşte localul pentru primărie pe 
locul unde se aflau pătulele împărăteşti ale statului prevăzute de Regulamentul Organic. În prezent în acest local 
funcţionează poşta.  
 

                                                
8 Problema ţărănească în Oltenia în sec al XIX – lea, Documente, Bucureşti, 1967, p. 20-32. 
9 V. Cărăbis, Bâlciurile şi târgurile din Oltenia în sec. al XIX – lea în „Historica” vol II, 1971, p. 144-145, 148. 
10 Arh. St. Craiova, Prefectura Dolj, inv. 12 /1852, f. 229. 



 
 

 
 

Fostul local al primăriei construit în 1898-1901. 
 

Comuna funcţionează în structura din 1876 până în 1955, când satul Baloşani se desprinde devenind 
comună de sine stătătoare şi aşa până în 1968 când, conform HCM 1142 Comuna Căpreni are în componenţă 8 
sate: Căpreni, Cetate, Dealu Spirei, Satu Nou, Cornetu, Brătesti, Aluniş şi Bulbuceni.  
 Această componenţă s-a menţinut până în primăvara anului 1989. Atunci comuna Hurezani cu satele sale 
Pegeni, Hurezani, Totea şi Busuioci s-au unit cu comuna Căpreni devenind comuna Căpreni-Hurezani cu sediul 
la Căpreni. Se menţine această formă de organizare pană la evenimentele din Decembrie 1989 şi, cu 01.01.1990, 
comuna Hurezani se desprinde de Căpreni, aceasta din urmă rămânînd cu structura din 1989.  
 Din documentele împroprietăririi din 1865 se găsesc următorii mari proprietari de pământuri: Scarlat 
Paris, Grigore Rudeanu, I. Căpreanu, Grigore Petrovici, Ion Matei Golumbeanu, Constantin Golumbeanu, 
Dumitru Golumbeanu, I. Pleşoianu, Ion Golumbeanu, pe moşiile cărora lucrau la acea dată un mare număr de 
clăcaşi.  
 Ulterior, unii proprietari şi-au înstrăinat pământurile. Dumitru Golumbeanu, zis “Pitaru”, şi Ion Pleşoianu 
şi-au vândut moşiile lui Ion Florescu. În 1896 Luxa Căpreanu a vândut 3 părţi din moşie lui Ecaterina D. 
Căpreanu, moşie care se întindea de la vechea şcoala ce se afla lângă primaria comunei Capreni - Pegenele până 
la Podul Caprei. 

 În 1914 fosta moşie a lui Scarlat Paris este vândută de Charles Langier, ginerele lui N. Murgăşanu, (cel 
din urmă fiind ginerele lui Scarlat Paris), lui Ştefan Rusănescu, ginerele Ecaterinei Căpreanu. Grigore Rudeanu, 
şi-a vândut moşia, ce se îndindea de la Podul Aninoasei până la primăria construită între anii 1898 – 1901, lui 
Anastasie Firulescu. În Căprenii de Jos, la 1864 proprietar era Ion Pascale Caragic, Mainescu şi Socoteanu. 
Neavând moştenitori direcţi după moarte, Caragic este moştenit de nepotul său, Mainescu, a cărei fiică, Sevasta, 
s-a căsătorit cu colonelul I.Logady. Din această căsătorie a rezultat o fiică, Agripina, care s-a căsătorit cu 
generalul Iliescu. Această moşie cuprindea satele Gâgâi, Cornetu şi Scurtu.  

Satul Grânolea era aşezat pe moşia Mariei Gherghevici, a cărei fiică s-a căsătorit cu colonelul Petrescu 
care vor vinde întreaga moşie înainte de 1916 Angelei Pleşu care s-a alăturat moşiei Anei Zavaroff din Brăteşti. 
Această moşie, Grânolea- Brăteşti, s-a vândut în 1921 lui Gheorghe Sotir, ai cărui fii (Gheorghe Mihail şi 
Angela) au vândut în 1936 întreaga moşie sătenilor.  
 În 1923, Agripina Iliescu vinde şi ea moşia sătenilor, iar moştenitorii lui Firulescu o înstrăinează şi ei. 

Astfel, în comuna Căpreni au rămas doar proprietarii Ecaterina Căpreanu, fiica sa Maria Oroveanu, şi 
ginerele său Ştefan Rusănescu, însumând peste 500 ha pădure şi arabil.  
 La 14 august 1864, domnitorul Alexandru Ion Cuza a decretat legea agrară care proclama desfiinţarea 
“de-a pururea“ a clăcii, ţăranii devenind proprietari liberi pe “locurile supuse stăpânirii prin lege şi prin braţele 
de muncă”.  
 De notat că moşierii şi arendaşii, ca de altfel în toată ţara, au folosit şi la noi diferite mijloace pentru a 
sabota reforma agrară. Unul din ele îl constituie atribuirea unor loturi de pământ de proastă calitate, fapt 
semnalat de ţăranii din Căpreni, care, la 27 octombrie 1867 se plângeau prefecturii Dolj că la împroprietărire nu 
li s-a dat nici suprafaţa legală, nici pământ bun: “Ni s-a mânjit ochii” – scriau ei – „cu o prea mică câtime de 



 
pământ numai drept obicei, dându-ni-se pământ prin râpi, surpături şi păduri”.11 
 Mărturiile documentare din diferite epoci ne oferă o imagine relevatoare a încadrării oamenilor de pe 
aceste meleaguri în lupta generală a poporului român pentru dreptate socială şi libertate naţională.  
 Obiectivul principal al luptei obştilor l-a constituit apărarea statului lor social-economic, a libertăţii, 
expresie a năzuinţelor seculare spre emanciparea de orice servitute indiferent de provenienţă şi manifestarea ei.  
Între anii 1627 – 1628, autorităţile de stat – domnia, marii boieri şi reprezentanţii bisericii – erau nevoiţi să 
accepte menţinerea slobozeniei de la Căpreni formată probabil cu secole înainte12, deşi cele din zonele vecine 
erau desfiinţate.  
 În secolul al XVIII-lea şi primele decenii ale secolului al XIX-lea, sărăcia şi dezastrele provocate de 
armatele de ocupaţie habsburgice şi turceşti, de incursiunile bandelor otomane, au determinat inclusiv ţăranii din 
Căpreni să se înroleze în batalioanele de panduri şi să lupte pentru eliberarea pământului străbun de sub 
dominaţia străină.  
 Revoluţia de la 1821 – coloana vertebrală a României moderne – a avut puternic ecou şi în rândul 
locuitorilor noştri. Ţăranii acestor meleaguri au răspuns deopotrivă chemării lansate de Tudor Vladimirescu prin 
Proclamaţia de la Tismana din 23 ianuarie. În tabăra de la Ţânţăreni Tudor, ajutat de căpitanii săi, îşi instruieşte 
oştirea între 4-28 februarie 1821. În efectivul de peste 4000 panduri se găseau şi cei proveniţi din rândul ţăranilor 
din Căpreni.  

Fără a exista documente scrise, s-a transmis prin viu grai şi cei mai în vârstă au văzut cele 40 cruci şi o 
troiţă mare între anii 1920-1935 pe versantul nordic al dealului Iclean la nord de cula geografică. Se povesteşte 
că aici turcii au ucis 40 de panduri. Tot prin viu grai s-a transmis că în perioada premergătoare revoluţiei, la 
Bulbuceni, Tudor Vladmirescu poposea periodic în casa străbunicului lui Stoiculescu Ilie (Niţu Stoiculescu). 
Sosea aici, de la Vladimir, pe culmea Oacheşului pentru recrutare de panduri şi pentru o relaţie amoroasă, după 
care de multe ori îşi continua drumul spre Tg. Jiu, la prietenul său, boierul Vasile Moangă, în a cărei locuinţă, în 
anul 1821, Tudor s-a ascuns de urmărirea unui capugi-başa ce avea ordin să-l ducă la Constantinopol. 
 Aderând total la programul revoluţionar al lui Tudor, ei au continuat să lupte până după dispariţia 
dramatică a conducătorului lor, refuzând să depună armele, ceea ce a determinat stăpânirea să le aresteze soţii13 

pentru a-i constrânge să se predea. După revoluţie, se intensifică lupta maselor ţărăneşti împotriva exploatării 
fiscale şi sociale exercitată de boieri şi arendaşi, de slujbaşii administraţiei care au devenit „Întocmai ca fiarele 
sălbatice”14, cum îi caracterizează locuitorii din Hurezanii de Jos pe fruntaşii satului.  
 Între 1828-1829, pandurii noştri, în conştiinţa cărora era vie amintirea lui Tudor, în dorinţa de a scăpa 
Oltenia de primejdia incursiunilor de jaf ale turcilor, au participat alături de unităţile militare ruse la luptele de pe 
linia Dunării.  
 Prin aplicarea Regulamentului Organic, după 1831, boierii şi arendaşii devin interesaţi, în condiţiile 
monopolului otoman, în sporirea producţiei cerealiere, ceea ce determină o politică de deposedare a moşnenilor 
şi clăcaşilor de loturile lor. În faţa acestei situaţii, locuitorii din Cornetu refuză să-şi mai achite obligaţiile faţă de 
arendaşul moşiei.15 

La 1848, urmaşii pandurilor lui Tudor s-au înregimentat în armata revoluţionară. Cad eroic în luptele din 
Dealu Spirei: Mihai Ion Stângă şi Ştefan Niţă Neagoe, iar ţăranii din Căprenii de Jos Mierea Birnicii, Vladimir s-
au ridicat în apărarea revoluţiei refuzând să efectueze transporturi şi să aprovizioneze armatele de ocupaţie.16 
  În condiţiile noi de după unire, ţărănimea, forţa socială cu cea mai mare pondere în societatea românească, 
va acţiona cu neobosită vigoare pentru cucerirea independenţei. 
 După trecerea Dunării de către armata română la 20 august 1877, urmând exemplul înaintaşilor lui Tudor 
Vladimirescu, un număr de patru dorobanţi din Căpreni: Bâzgă Stan, Marcoci Ion, Văcaru Ion şi Popescu 
Dumitru şi-au jertfit viaţa în asaltul redutelor de peste Dunăre17. Am avut şi dorobanţi care s-au înapoiat plini de 
glorie ca: Dumitru Lazăr din Scurtu (acum Aluniş), Balea Marin din Călugăru (acum Cetate ), Petre Rotescu din 
Capra (azi Căpreni), Gh. Ionescu şi alţii. 
 În condiţiile concentrării pământului cultivabil în mâinile unui număr restrâns de moşieri şi arendaşi, 
creşterii producţiei de mărfuri agricole şi ruinării maselor rurale, ţărănimea trece la formă de luptă deschisă. 

                                                
11 Arh. St. Craiova, Prefectura Dolj, inv. 45 /1867, f. 51. 
12 Matei D. Vlad, Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova, (sec. XV-XVIII), Bucureşti, 1973, p. 133. 
13 Arhiva generalului Magheru. Catalog de documente (1582- 1880), Bucureşti, 1968, doc 95. 
14 Ibidem, doc 168. 
15 Problema ţărănească în Oltenia în sec. al XIX –lea, Documente, Bucureşti 1967, p. 510, 515-516. 
16 Arh. St. Craiova, Ocârm Jud. Dolj, inv. 58 /1849, f. 29, 54, 60-63. 
17 Istoricul Războiului din 1877-1878. Lucrare făcută de mai mulţi ofiţeri, Bucureşti, 1898 (Tabloul nominal al ostaşilor români morţi 
pe câmpul de luptă şi dispăruţi în războiul pentru independenţa ţării, p. 220-343. 



 
 

 Pe acest fond izbucneşte răscoala din 1907 care cuprinde rapid şi comuna noastră. La Căpreni sistemul 
arendăşesc îl adusese pe ţăran în sapă de lemn. 

La Brăteşti, în 13 martie 1907, s-a dat foc conacului,   s-au spart pătulele, pivniţele, magaziile şi s-au 
ridicat produsele moşierului Pleşa. 

Pe 14 martie, în acelaşi an, a fost atacat conacul moşierului Logady din satul Cornetu, moşie arendată 
grecului Nicolau. S-au spart: casa, magaziile, pătulul, pivniţa. Aici, alături de ţărani s-a aflat preotul satului care, 
îndemnându-i la luptă, susţine că aceasta este pentru o cauză justă. 

În aceeaşi zi ţăranii din Bulbuceni au dat foc la clăile cu fân. 
Îngrijoraţi de starea de agitaţie şi de acţiunile fără precedent ale ţărănimii, moşierii şi arendaşii au 

solicitat intervenţia unităţilor militare. Pentru reprimarea răsculaţilor de pe Valea Amaradiei a fost repartizat un 
detaşament condus de Gheorghe Şomănescu, alcătuit dintr-un pluton din Regimentul 1 Călăraşi şi două companii 
din Regimentul 26 Rovine.18  

După sosirea trupelor au avut loc puternice ciocniri între armată şi locuitori19, deznodământul fiind unul 
tragic. Sătenii au fugit. Au picat în mâna armatei trei,,vinovaţi” care au fost ucişi prin împuşcare pe 20 martie 
1907, la ora 1400. Aceştia au fost: Petre C. Tismănaru de 30 ani, Ştefan Ion Borleanu de 52 ani şi Matei Lăpăduş 
Dinu de 38 ani. 

Între timp au mai fost prinşi alţi 10 răsculaţi, duşi la plasă la Mierea Birnicii, apoi au fost aduşi în comună 
spre a fi executaţi. Acum preotul Andreescu întârzie să vină spre a-i împărtăşi, între timp oprindu-se execuţiile. 
Astfel cei 12 „vinovaţi” au scăpat de la moarte alegându-se doar cu câte 6 luni închisoare. 
 Deşi înăbuşită în sânge, răscoala a determinat guvernul liberal să adopte o serie de legi ca: legea 
învoielilor agricole, legea casei rurale, legea împotriva trusturilor arendăşeşti, însă exploatarea ţărănimii a 
continuat ca şi lupta acesteia pentru pământ.  

Cele mai multe nemulţumiri ale ţăranilor noştri din Căpreni şi Cornetu se referă la învoielile agricole, 
moşierii şi arendaşii continuând să-i asuprească pe săteni pe baza unor tocmeli verbale şi chiar în situaţia celor 
scrise să le încalce cu bună ştiinţă.20 

Potenţialul revoluţionar al ţăranilor a fost demonstrat şi în timpul războiului pentru reîntregirea patriei, 
când ostaşii care au participat din comuna noastră, au scris pagini glorioase ale istoriei poporului nostru. Acest 
potenţial a ieşit în evidenţă şi în organizarea mişcării de rezistenţă împotriva unităţilor militare ale Puterilor 
Centrale. În toamna anului 1916, când cea mai mare parte a teritoriului a fost ocupat de armatele germane şi 
austro-ungare, în Oltenia, împotrivirea populaţiei s-a manifestat sub forme variate, de la acţiunile spontane 
izolate până la lupta armată a grupurilor de partizani. 

Ţărănimea a reprezentat elementul cel mai activ şi numeros al rezistenţei. 
Unităţile care au pătruns pe teritoriul nostru în noiembrie 1916 au fost atacate de ţăranii care îşi 

părăsiseră casele retrăgându-se în păduri şi pe dealurile din apropierea satelor. Amintesc pe Mitran Ciobanu din 
Căpreni care a luat parte la alcătuirea unităţii de partizani care au tras cu armele de pe Dealul Muierii asupra 
coloanelor militare inamice, împuşcând un ofiţer care se afla în frunte.21 

Dacă în 1864 documentele atestă existenţa unui mare număr de ţărani fără pământ, în 1919, în ciuda 
contribuţiei sale în războiul pentru cucerirea independenţei şi primul război mondial, ţărănimea sărăcise astfel 
încât numărul celor lipsiţi de pământ crescuse. Acest fapt îl determină pe învăţătorul din Căpreni să comunice 
prefectului de Dolj, în 1919, că „ţăranii mureau cu zecile din cauza inaniţiei”22. 
 Nici reforma agrară din 1921 nu a satisfăcut ţăranii. Aceştia au fost împroprietăriţi pe o suprafaţă cu totul 
insuficientă.  

Înseşi autorităţile recunoşteau că „terenul este puţin, locuitorii voiesc a se împroprietării prin 
colonizare”23. A urmat o perioadă de profunde transformări în cadrul cărora ţărănimea a luptat cu dârzenie ca să-
ţi câştige drepturile sociale. 
 Astfel, la 6 august 1919, 127 de locuitori din Căpreni „foşti mobilizaţi şi văduve de război” arătau că de 
când s-a format proprietatea mare au clăcuit din strămoşi pe moşia astăzi stăpânită de Ecaterina Căpreanu care 
numără peste 600-700 pogoane”, iar acum au rămas fără pământ, moşierimea sabotând împroprietărirea lor sub 
pretextul că ar exista moştenitori şi că 130 ha. ar fi inundabile. 
                                                
18 *Răscoalele ţărăneşti din 1907 în Oltenia, p.79. 
19 Ibidem p. 86. 
20 Problema ţărănească în Oltenia, Sec. XX, vol I, p. 337-374 şi vol. II, p. 77. 
21 L. Deaconu, Locul luptelor de partizani din judeţele Gorj şi Mehedinţi în cadrul mişcărilor de rezistenţă a populaţiei din teritoriile 
vremelnic ocupate în anii 1916-1918, în „Historica” vol II, Bucureşti, 1971, p. 191. 
22 Problema ţărănească în Oltenia în sec. al XX –lea, vol. II, p. 10, 469-470. 
23 Arh. St. Craiova, Consilieratul agricol Dolj, inv. 201 /1919, f. 9-10. 



 
Ţăranii declară însă că: „noi ne mulţumim a fi împroprietăriţi cu acest pământ… pentru care ne-am 

jertfit”. Până la judecarea apelurilor introduse de proprietară, comitetul de expropriere din Căpreni, recunoscând 
că jumătate din săteni rămăsese fără pământ, hotărăşte ca locuitorii să rămână „nesupăraţi pe pământul pe care l-
au semănat cu atât mai mult cu cât numita proprietară, de peste 30 de ani a arendat moşia la greci şi evrei şi a 
adus pe săteni în sapă de lemn”. 

Comisia atrăgea atenţia forului tutelar că locuitorii sunt foarte nemulţumiţi şi „consideră legea şi 
hotărârile comisiunilor numai o amăgire”24. 

Cel de-al doilea război mondial a avut aceleaşi consecinţe dramatice în Căpreni ca şi în restul ţării, mulţi 
tineri jertfindu-se pe frontul de răsărit (Rusia, Ucraina, Caucaz, Cotul Donului, Stalingrad) precum şi în Ungaria 
şi Slovacia demonstrând încă o dată setea de dreptate şi libertate socială a locuitorilor acestor meleaguri. 

Este cu neputinţă nominalizarea celor care s-au acoperit de glorie, numărul acestora fiind prea mare. 
Amintim doar că, începând de la soldaţi şi până la comandanţii de oşti, aceştia au obţinut diverse decoraţii care 
fac cinste contemporanilor şi generaţiilor viitoare.  
 Lupta împotriva asupririi a constituit factorul fundamental al tuturor transformărilor sociale, al înaintării 
poporului nostru pe calea progresului economico-social şi al eliberării naţionale.  
 
 

2. SCURT ISTORIC AL LĂCAŞELOR DE CULT 
 

Biserica Ortodoxă Română a practicat, a susţinut şi încurajat convieţuirea între culte şi naţionalităţi. 
Credinţa dreaptă, evlavia curată a românilor a creat starea de linişte şi siguranţă şi celor de alte credinţe. 
 Fiind organizată odată cu naşterea poporului român, Biserica Ortodoxă a fost în trecutul nostru cea mai 
importantă instituţie de cultură şi progres. Această situaţie s-a datorat dogmelor creştine comune, tuturor 
bisericilor locale, cultului şi canoanelor, sinoadelor ecumenice şi locale care preziceau în acelaşi timp, 
stabilitatea în credinţă şi atitudinea creată faţă de cei de alte credinţe. 
 Este cunoscut faptul că peste poporul nostru au migrat în primul mileniu peste 12 neamuri. Unele au 
trecut lăsând doar urmele cailor, altele ne-au pârjolit arzând satele şi ucigând populaţia, iar altele s-au înfrăţit cu 
strămoşii noştri fiind asimilate în masa autohtonă.  

Această asimilare a început lent prin cele mai eficace mijloace – convertirea la creştinism şi respectul 
pentru credinţa altuia. 
 Înaintaşii noştri ca şi părinţii lor a socotit pământul un dar al lui Dumnezeu şi de aceea cei care au venit 
aici cu pace şi bucurie au fost primiţi ca fraţi. Această frăţietate între poporul român şi minorităţile conlocuitoare 
s-a consolidat, s-a continuat şi este trainică şi azi. 

Este adevărat, au fost şi cazuri neplăcute, când principi şi regi străini de tradiţiile noastre au impus alte 
legi şi credinţe. În această situaţie românii şi-au apărat cu fermitate dreptul la o viaţă liberă şi independentă. 
 În contextul celor de mai sus, slujitorii bisericilor din Căpreni i-au considerat şi îi consideră fraţi pe 
ceilalţi de alte credinţe şi de alte naţionalităţi atunci când sunt respectate confesiunile şi ceremoniile locale. 
 Din cei 2471 locuitori (la recensământul din 2002) ai comunei Căpreni, 19 sunt la alte confesiuni 
religioase, restul fiind creştini ortodocşi. 
 

2.1. Parohia Căpreni 
 

Cel mai vechi lăcaş de cult din comuna noastră este biserica Sf. Dimitrie şi Gheorghe. Această biserică 
(astăzi doar ruinele temeliei se mai văd), a fost construită pe malul stâng al Amaradiei, când gospodăriile erau 
aşezate aici. Se pare că această biserică a fost contemporană cu finalizarea formării poporului român şi a limbii 
române după cum consemnează preotul acestei biserici Niţu Căpreanu, într-o carte datată din 1767. Conform 
acestei consemnări, biserica a fost construită în anul 1080. Ea a fost clădită din lemn şi, după mai multe 
recondiţionări, în locul acesteia a fost construită alta din cărămidă. Se ştie cu exactitate că în aprilie 1808, această 
biserică a fost reparată de boierul Socoteanu pe a cărui moşie se afla. Din 1808 până în 1882 s-a reparat de mai 
multe ori, ultima reparaţie consemnându-se în 1856 făcută de boierul Caragic. 

Din 1830 până în 1852 biserica a fost slujită de preotul Niţu Căpreanu, între 1852 – 1860 biserica îi are în 
fruntea sa pe Andrei Zăicoianu, între 1860 – 1882 pe preotul Al. Ghimpău, iar din anul 1882 pe preotul Dumitru 
Andreescu. 
 Odată cu mutarea locuitorilor de pe malul stâng pe malul drept al Amaradiei, biserica şi cimitirul rămân 
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doar o amintire nostalgică, credincioşii folosind-o în continuare ca locaş de cult până în anul 1914 când, în urma 
unor mari cantităţi de precipitaţii, Amaradia iese din albia majoră, erodează şi rupe malurile până la 5 metri de 
zidurile bisericii, afectând şi cimitirul.  

În această situaţie este aprobată de către Episcopie cererea locuitorilor în vederea construirii unei noi 
biserici în mijlocul satului Căprenii de Mijloc. Astfel, Ştefan Rusănescu donează terenul pentru construirea 
bisericii şi pentru cimitir. Terenul a fost donat faptic în 1914, dar actul de donaţie scriptic s-a realizat în 1926, 
necunoscându-se cauza acestei întârzieri. 
 În această perioadă sunt transportate rămăşiţele pământeşti şi reînhumate în noul cimitir. Prin 
exproprierea din 1945, primăria Căpreni măreşte acest cimitir. 

În 1914 începe construirea noului lăcaş şi i se pune acoperişul în 1916. Biserica are formă de cruce, 
lăţime 14 m, lungime 28 m., iar înălţime 28 m. cu cruce cu tot, are patru stâlpi în faţă la pridvor. Biserica este 
construită în stil brâncovenesc. 

 

 
 

Biserica Sf. Dimitrie şi Gheorghe. 
 

Este zidită din cărămidă după planurile arhitectului Călin Iliovici din Tg. Jiu, zidul având grosime de 0,80 
m. La intrare în biserică se poate citi următoarea pisanie: ”Această sfântă biserică cu hramul sfinţii M. M. 
Dimitrie şi Gheorghe   s-a zidit din temelie în anul mântuirii 1915 şi s-a terminat în anul mântuirii 1928. S-a 
înălţat cu concursul şi ajutorul proprietarilor pictaţi în biserică, şi al tuturor locuitorilor din comună precum şi a 
altor binevoitori din comunele învecinate şi onor prefectura jud. Dolj. Sfinţită de însuşi P. S. S. Episcop D. D. 
Vartolomei al Râmnicului Noul Severin”. 

Adăugăm că la sfinţire, pe 21 octombrie 1928 a participat un sobor de 16 preoţi şi 30 cântăreţi; pictura 
fiind realizată de I. Lişteveanu. 

Construcţia bisericii a fost coordonată de un comitet format din: preotul Dumitru Andeescu, Iorgea 
Tenovia, C. Andreescu, C. Becheanu, C. Slăvuţeanu, Ctin Iliescu I, Ctin Iliescu II, Ghe. Ionescu. Construcţia a fost 
susţinută cu fonduri materiale şi băneşti de Ecaterina Căpreanu şi fiicele sale Maria N. Oroveanu şi Elena 
Prejbeanu precum şi de Angela Rusănescu. 

Prefectura a contribuit la construcţia bisericii cu 30.000 lei, primăria a contribuit cu acoperişul şi 
policandrul, preotul Dtru Andreescu cu 70.000 cărămidă, 30 butoaie ciment şi material lemnos, Banca Populară 
„Albina” a suportat costul mobilierului, iar locuitorii au contribuit cu munca necalificată. 
Din tinda bisericii se intră în naos. În partea sa stângă, la intrare se află pictate portretele lui Ştefan Şt. Rusănescu, 
Angela Rusănescu şi Nicolae Şt. Rusănescu. 

Deasupra portretului lui Ştefan Rusănescu, pe peretele cafasului unde cânta corul bisericesc este pictat 
bustul regelui Ferdinand. În mijloc este pictat PSS Vartolomeiu, episcop al Râmnicului Noul Severin. 

În partea dreaptă se află portretele Mariei N. Oroveanu, Ecaterinei D. Căpreanu, şi Elenei C Prejbeanu. 
Deasupra portretului Mariei Oroveanu, pe aceeaşi linie cu portretul regelui Ferdinand, se află pictat bustul 
reginei Maria. 

De menţionat că după 1944, sub imperiul orientărilor impuse in aceea perioadă, sub grija preotului 
Nicolae Popescu, aceste picturi au fost acoperite cu vopsea pe bază de var, iar în 2002-2003, când biserica a fost 
recondiţionată prin grija preotului Cârlugea Pompiliu, aceste figuri reprezentative ale vremurilor de demult au 



 
văzut din nou lumina zilei. 
 Păstrată la adăpost, în biserică există o piatră scrisă în slavă veche. Piatra funerară adusă de la biserica 
veche de peste Amaradie are o vechime de peste 400 ani. 
 De asemenea, în altar se mai păstrează doar icoana Sf. Vasile, pictată pe lemn în jurul anului 1800. 

  
 

Icoana Sf Vasile. 
 

Am zis „doar” pentru că printr-un proces verbal s-a ridicat în 1990 de către fostul protopop Solomon 
Motocu de la Protoeria Tg Cărbuneşti, un număr important de icoane vechi şi foarte vechi, toate provenind de la 
biserica veche de peste Amaradie. Din momentul ridicării acestor icoane nu se mai ştie de ele.  

În biserică se mai află, pusă la adăpost, pânza pentru iconostas donată după cum se poate citi de Ecaterina 
Căpreanu, în 1928. 

Biserica a avut două clopotniţe; una la biserică pe cadru de lemn, care se păstrează şi este uzată; alta a 
fost la cimitir al cărei clopot a fost ridicat de nemţi în timpul celui de-al II-lea război mondial. 
 

 2.2. Parohia Cornetu  
 
 Începând cu 01.03.1937 este înfiinţată parohia Cornetu prin desprinderea de parohia Căpreni. Această 
parohie s-a născut datorită insistenţelor la forurile de specialitate tutelare, de către preotul Sachelar Ilie C. Ion. 
Parohia cuprinde satele Cornetu, Gâgâi, Aluniş, Grânolea şi Brăteşti. 
 Biserica actuală a parohiei Cornetu „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în locul vechii 
biserici. Vechea biserică a fost construită de Ion Pascale Caragic, lăcaş ce-i purta numele şi a fost construită în 
anii 1859 – 1863,    sfinţindu-se în 1863. Caragic a construit-o şi a înzestrat-o cu tot ce a fost necesar, iar în 
curtea sa a plantat tei care se menţin şi azi.  

Biserica a avut temelia construită din cărămidă, restul din lemn de stejar, acoperită cu şindrilă. Şindrila a 
fost înlocuită ultima dată de Sevasta Logady. 
 

 
Biserica veche „Adormirea Maicii Domnului”. 



 
 

 
Datorită defecţiunilor de construcţie, în decursul anilor de funcţionare, au apărut fisuri, atât în temelie cât 

şi în cupolă.  
Din această cauză biserica a fost închisă prin ordinul nr. 3787 din 1907 al Sf. Episcopii. Se fac probabil reparaţii 
până la 19.06.1915, când, prin Ordinul Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, biserica se redeschide 
până la finalizarea bisericii Sf. Dimitrie şi Gheorghe din Căprenii de Mijloc. 
 În anul 1902, moştenitoarea colonelului Logady, Sevasta – nepoata lui Caragic, donează 2500 mp pentru 
cimitir, 10 000 mp pentru târgul săptămânal cu condiţia ca venitul târgului să se împartă în mod egal pentru 
biserică şi şcoală. 
 Conform aprobării cu numărul 246 din Octombrie 1934 a serviciului tehnic de arhitectură al Sf. Patriarh 
sunt aprobate planurile arhitectului I. Atanasescu de construire a noii biserici care se finalizează în 1952. 
 Biserica în formă de cruce, este construită din cărămidă şi beton cu zidurile de 80 cm, are lungimea de 25 
m., lăţimea de 14m., şi înălţimea de 25 m în care intră şi crucea. 

Biserica a fost construită de Ştefan Răcăreanu şi Petru Dinu din Negoieşti, respectându-se întocmai 
planurile şi arhitectura în stil moldovenesc cu trei turle. Pictorii bisericeşti Ion Lişteveanu şi Iancu 
Constantinescu au respectat planurile lui Ion Ivănescu din Curtea de Argeş, finalizând pictura în 1958. Faţa a fost 
executată de Ghiţă Bărbulescu din Tismana în anul 1967 când execută şi pisania: „Această sfântă şi 
dumnezeiască biserică cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din comuna Căpreni raionul Gilort, Regiunea 
Oltenia s-a zidit între 1936-1952 zugrăvindu-se între anii 1954-1958 cu ajutorul bunilor creştini din comuna 
Căpreni şi comunele vecine pe locul vechii biserici de la 1863, paroh preot sachelar Ilie C. Ion ajutat de 
comitetul parohial: Dtru Buzatu, Gh. Diţescu, Tudor Bogdan etc. S-a sfinţit de preacuviosul vicar Laurenţiu 
Busuioc însoţit de soborul preoţilor din comunele vecine în zilele IPS Mitropolitului Firmilian al Olteniei în ziua 
de 9 noiembrie 1952”. 
 

 
 

Parohia Cornetu, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. 
 

 Deoarece biserica a fost terminată în mai bine de 16 ani, timp în care s-a desfăşurat cel de-al doilea război 
mondial şi mai multe reforme monetare, vechiul comitet de construcţie, în frunte cu preotul Ilie C. Ion, s-a 
înlocuit cu unul nou din care au făcut parte: Ion Andeescu, notar Mihai Diţescu, Ilie Lazăr, Ion Buzatu, 
Constantin C.B. Vieru, Ştefan Chircu, Ctin Z. Gogîrlă, Dtru Balea, Ctin Diţescu II. 

La construcţia bisericii a contribuit prefectura jud. Dolj, Primăria Căpreni, Ion Andeescu, preotul Ilie C. 
Ion, care a slujit această biserică până când se pensionează, Ctin Teică şi nu în ultimul rând I. P. S. Firmilian, a 
cărui pictură în ulei se află în partea dreaptă a pronausului. 
 În naos se află picturi în ulei recondiţionate sub îngrijirea preotului Mitrache Ion, care slujeşte această 
biserică din 1978. 

Pe catapeteasmă se află patru picturi din 1863 recondiţionate în anul 2000, ramele fiind originale. 
Mobilierul datează din 1952. 

2.3. Parohia Bulbuceni 
 

Parohia Bulbuceni a luat fiinţă în anul 1943 prin desprinderea din parohia Poiana de Sus, în urma 
căsătoriei preotului Dinu Ilie, originar din Melineşti – Dolj, absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, cu 



 
descendenta cântăreţului bisericesc Bărbuleanu Ctin. 

Parohia Poiana de Sus cuprindea la vremea respectivă un număr de 410 familii din satele Bulbuceni şi 
Cocorova. 
 În 1910, aceste sate îşi construiesc o biserică parohială în satul Bulbuceni. Biserica este aşezată pe 
fundaţie din lemn de stejar, zidul din cărămidă, pictată în ulei, pictură refăcută în 1973. Odată cu refacerea 
picturii, biserica suportă reparaţii la zidărie, fundaţia rămânând neatinsă. Cu timpul aceasta a intrat în stadiu 
avansat de degradare, punând în pericol întregul lăcaş, pentru care se impun măsuri urgente pentru o reparaţie 
capitală în vederea salvării acesteia de la dărâmare. 
 

 
 

Biserica din Bulbuceni construită în 1910. 
De menţionat că localnicii satului Bulbuceni dispun de două cimitire: unul în Bulbuceni şi unul în punctul 

Valea Mare. Pentru o mai bună operativitate a serviciilor religioase, preotul Dinu Ilie ia iniţiativă şi în mijlocul 
cimitirului din Valea Mare construieşte o bisericuţă din lemn pictată în tempera pe care o sfinţeşte în 1955. De 
aici înainte activitatea religioasă în satul Bulbuceni se derulează în paralel la cele două biserici. 

 

 
 

Biserica din Valea Mare. 
 

În anul 1982 preotul Dinu Ilie se pensionează, parohia fiind luată în primire de preotul Drăgoi Grigore, 
fiu al satului. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolul III  
 

Populaţia şi structura        socio-profesională 
 
 

1. DINAMICA ŞI STRUCTURA PE SEXE 
 

Teritoriul comunei Căpreni a fost locuit din vremuri străvechi. Urme materiale şi izvoare documentare 
atestă locuirea acestor meleaguri în perioada dacică şi daco-romană. Continuitatea populaţiei autohtone până în 
secolul al XV-lea, când documentele istorice prezintă referire despre Căpreni, este probată de existenţa satelor, 
dar şi de condiţiile naturale şi economice favorabile vieţii şi activităţii omului. 
 După cum reiese din documentele vremii, între 1835 şi începutul secolului al XX-lea, pe calea sporului 
natural, populaţia comunei a crescut cu peste 30%, ajungând la o densitate medie cuprinsă între 80-100 
locuitori/Km2. În secolul al XX-lea, ritmul de creştere al populaţiei este unul mult mai lent faţă de cel înregistrat 
în secolul al XIX-lea, fapt ce se explică în primul rând prin migrarea unei părţi din populaţie spre zonele cu 
industrie a ţării. 
 După 1912 până în 1965, creşterea numărului de locuitori a fost în strânsă concordanţă cu particularităţile 
de dezvoltare social-economică, diferite de timp. 
  În 1966, populaţia înregistrată cu domiciliul în comuna Căpreni era de 2150 locuitori, iar în 1975 era de 
2512 locuitori. Comparativ cu nivelul atins în 1975 faţă de 1966, se remarcă o creştere a populaţiei cu cca. 11%, 
ceea ce plasează comuna în ritmul pe ţară. 
 Pe sexe, în această perioadă se constată o creştere pronunţată a populaţiei de sex masculin. 

Dinamica diferită a numărului de locuitori pe sexe a avut un rol însemnat în modificarea structurii 
populaţiei, determinând schimbări substanţiale în comparaţie cu situaţia existentă la recensământul din 15 martie 
1966. 
 Astfel, populaţia feminină, care în 1966 deţinea 58% din total, în 1975 era de 52,5%, iar populaţia de sex 
masculin creşte, de la 42% în 1966 la 47,5% în 1975. Echilibrarea pe sexe în această perioadă nu reprezintă 
rezultatul unor măsuri anume luate pentru a dirija într-un sens oarecare mişcarea naturală sau cea migratorie a 
populaţiei. Ea este rezultatul unei reglări naturale realizată prin mariajul femeilor cu bărbaţi domiciliaţi în afara 
localităţii, proces care a fost facilitat de evoluţia economică mai rapidă a unor localităţi mai mult sau mai puţin 
apropiate spre care au migrat după lucru locuitorii comunei. 
 La 01.07.1998, după datele Direcţiei Judeţene de Statistică, populaţia comunei Căpreni era de 2487 
locuitori, mai mică cu 152 locuitori faţă de recensământul din 1992, iar la recensământul populaţiei din 2002, 
comuna Căpreni se înregistrează cu 2471 locuitori, în totalitate români. La recensământul din 2002, structura 
populaţiei pe sexe este relativ echilibrată, numărul bărbaţilor fiind cu 0,12% mai mic decât numărul persoanelor 
de sex feminin.  

Densitatea medie pe comună este de 43 locuitori/Km2, inferioară densităţii medii pe judeţ, ce 
caracterizează un spaţiu cu o concentrare redusă de populaţie. 

Analizând structura sexelor pe mari grupe de vârstă, constatăm că atât în anul 1998, cât şi în anul 2002, 
populaţia tânără a scăzut în timp ce a crescut populaţia cu vârstă de peste 60 ani, manifestându-se astfel o 
tendinţă de îmbătrânire demografică. În cadrul grupei de vârstă de peste 60 ani domină populaţia de sex feminin. 

Acest lucru se explică prin următoarele cauze obiective: 
 O bună parte din populaţia tânără cuprinsă între 16-40 ani este absorbită în continuare de zonele limitrofe 

şi mai îndepărtate. 
  În general speranţa medie de viaţă este mai scăzută la populaţia de sex masculin. 

 
 

2. GRADUL DE OCUPARE A POPULAŢIEI ACTIVE 
 

În populaţia activă sunt cuprinse acele persoane care participă în procesul muncii, desfăşurând în mod 
obişnuit o activitate profesională. În populaţia inactivă sunt cuprinse persoanele care nu participă în procesul 
muncii sociale (copii, bătrâni, persoane întreţinute precum şi pensionari). 

Perioada martie 1966 – iulie 1975 se caracterizează printr-o creştere a populaţiei active faţă de totalul 
populaţiei, de la 57,9% în 1966, la 69,8% în 1975, de unde rezultă un plus de 11,9%. 



 
Pe sexe a crescut populaţia activă în rândul forţei de muncă masculine de la 53,1 în 1966, la 68,6 în 1975 

cu un plus de 15,5%, aceasta fiind o expresie a necesarului tot mai mare de forţă de muncă în întreprinderile din 
Craiova, Tg. Jiu, Motru, Rovinari, Valea Jiului, Hunedoara etc. Ponderea activă feminină în această perioadă 
creşte de la 61,4% în 1966, la 70,8% în 1975, înregistrându-se un plus de 9,4%. Schimbările din structura 
populaţiei active pe sexe reflectă tendinţa de a suplini, pe plan local, forţa de muncă masculină plecată după 
lucru în alte zone, ceea ce a făcut, desigur, ca ponderea populaţiei active feminine să crească în compensare. 

Odată cu înfiinţarea fostelor schele: de foraj Stoina, din care numai pe raza comunei noastre îşi desfăşura 
activitatea o brigadă de foraj cu nu mai puţin de 13 locaţii; de extracţie Stoina, de extracţie Turburea care avea şi 
are în continuare pe raza administrativ teritorială a comunei parcurile nr. 1, 2 şi 4 Bulbuceni, Staţia de uscare a 
gazelor, Staţia de compresoare, raportul s-a îmbunătăţit continuu până în 1989. După 1989, pe măsura trecerii de 
la economia centralizată la economia de piaţă, se modifică şi gradul de ocupare a populaţiei pe sectoare. 
 

 
 

Staţia de compresoare – vedere generală. 
 

 
 

Parcul nr. 2 – vedere generală. 
 

Dacă în 1966 din totalul populaţiei active 86,3% era în ramura agricolă şi 13,7% în ramuri neagricole din 
care 3,6% în industrie, în 1975 în ramurile agricole munceau 64,9%, în ramurile neagricole 35,1 % din care 
21,2% în industrie. În anul 1998, populaţia activă a fost de 1331 persoane, ceea ce reprezintă 53% din totalul 
populaţiei de 2487 persoane. Din acest total activ al anului 1998 numai 74,5% este ocupată (995 persoane). Din 
populaţia activă ocupată, în sectorul primar lucrează 30%, în sectorul secundar 56,4% şi în sectorul terţiar 13,6%. 
 În anul 2002, din datele de recensământ a rezultat o populaţie activă de 1235 persoane, ceea ce reprezintă 
50% din totalul populaţiei de 2471 locuitori. Din populaţia activă 67% (890 persoane) este ocupată astfel: 21% 
(188 persoane) în industrie, în sectorul secundar (agricultură şi silvicultură) 68,5% (608 persoane), iar în sectorul 
terţiar 10,5% (94 persoane – comerţ, telecomunicaţii, administraţie publică, finanţe, învăţământ, cultură, sănătate 
şi alte servicii). 



 
 

 Cu circa trei decenii în urmă, din comunicările Consiliului Popular de atunci, peste 1/3 din populaţia 
ocupată existentă în 1975 lucra în localităţile din afara zonei urmând rute geografice dintre cele mai diferite: Tg. 
Jiu, Craiova, Rovinari, Motru, Valea Jiului, Hunedoara, Bucureşti, Braşov, Constanţa şi altele. 

Astfel, din 36,7% câţi lucrau în afara localităţii, după frecvenţa legăturii cu familia, 11,1% erau navetişti 
zilnici, 4,1% navetişti săptămânali, 0,7% navetişti bilunari, 4,2% veneau acasă o dată pe lună, 0,2% o dată la trei 
luni, şi 16,4% veneau acasă la peste trei luni. 
 Unde existau mijloace de transport cu orar constant, iar locurile de muncă erau relativ apropiate de 
domiciliu, s-a creat un flux migratoriu temporar de tip pendulatoriu. Când locurile de muncă erau situate la 
distanţă mare de domiciliu, s-au creat fluxuri migratorii temporare de tip sezonier, în care transportul se făcea cu 
mijloace auto mai mult sau mai puţin corespunzătoare, puse la dispoziţie de unităţile în care aceştia lucrau. 
 Migraţia pendulatorie sau navetismul zilnic de la domiciliu la locul de muncă şi înapoi, exercita o 
influenţă cu atât mai negativă asupra migranţilor cât şi asupra unităţilor economice în care aceştia lucrau, cu cât 
distanţa de deplasare era mai mare. Din cei peste 190 în 1975 şi dublarea lor până în 1989, navetiştii zilnici erau 
bărbaţi capi de familie cuprinşi în limita de vârstă 35-40 ani, de unde se poate trage concluzia că aceştia aveau un 
dublu statut socio-profesional - de ţăran şi de muncitor. Ei lucrau în industrie, retribuţia obţinută reprezenta 
principala sursă de existenţă a familiilor de regulă cu un număr însemnat de membri. 

Completarea veniturilor se realiza din muncile agricole, la care capul de familie participa destul de activ 
în timpul său liber. Legătura cu familia se realiza zilnic, însă capacitatea de muncă a migranţilor era considerabil 
diminuată de oboseala drumului, adeseori în condiţii puţin civilizate, cât şi de dubla lor ocupaţie, mulţi fiind 
obosiţi, surmenaţi sau chiar bolnavi. Sub raport social aceşti migranţi nu se încadrau nici în colectivele 
industriale, deoarece după terminarea programului erau cu gândul la plecare spre casă, nici în activitatea socială 
a satului, deoarece puţinul timp liber ce-l aveau la dispoziţie îl investeau pentru familie şi treburile lor 
gospodăreşti. 
 Acolo unde condiţiile de navetă erau dificile a apărut fluxul migratoriu de tip sezonier, care consta în 
deplasarea populaţiei de la locul de muncă la domiciliu săptămânal, bilunar, lunar, trimestrial sau chiar la 
intervale mai mari de timp. 

Migraţia sezonieră cuprindea grupe de vârstă diferite şi se realiza de persoane care aveau un singur statut 
socio-profesional - acela de muncitor sau de intelectual. În timp ce, în majoritate cei care migrau săptămânal sau 
bilunar erau tineri în vârstă de până la 29 – 30 ani, mulţi dintre cei care migrează la 3 luni sau mai mult sunt capi 
de familie cu vârsta cuprinsă între 31-55 ani. Această forţă migratorie de tip pendulatoriu sau de tip sezonier, s-a 
amplificat până în anul 1989, de multe ori cu riscuri pentru navetiştii de acest gen, aşa cum s-a întâmplat pe 8 
noiembrie 1988 când auto, care transporta navetiştii săptămânali spre Tg. Jiu, a avut un grav accident în urma 
căruia şi-au pierdut viaţa 26 persoane, din care 13 au fost din Căpreni, alţii rămânând cu urmări, decedând 
ulterior. 
 După 1989, reforma economică cu componentele ei principale – privatizarea, restructurarea şi 
modernizarea economiei naţionale - a determinat schimbări importante. 
 Forţa de muncă migratorie scade din ce în ce mai mult, puţinii rămaşi cu greu se descurcă de la şi spre 
locurile de muncă, numai pe cont propriu. 
 Cu timpul, o parte însemnată din forţa de muncă migratorie îşi schimbă domiciliul, transformând astfel 
migraţia temporară în migraţie definitivă, care este determinată de cauze multiple cum sunt: mutarea definitivă a 
familiilor lângă locul lor de muncă, stabilirea domiciliului în mediul urban după absolvirea unei forme de 
învăţământ, mutarea în oraşe sau alte localităţi a multor tinere în urma mariajului, atracţia oraşului prin 
posibilităţile superioare pe care le oferă în domeniul edilitar, socio-cultural etc. Astfel, din cei 797 fii ai comunei 
plecaţi definitiv, după cum reiese din documente, 34 părăsesc definitiv localitatea înainte de 1950, un număr de 
696 părăsesc localitatea între 1950-1989 şi 67 după 1989. 
 Urmare a restructurării în sectorul industrial, populaţia activă ocupată s-a diminuat, ceea ce a condus la 
un şomaj de 3,8% în 1998. Acesta creşte la 12,2% în 2000, iar în 2004, după cum reiese din datele Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea forţei de muncă Gorj, se află în evidenţele de plată a şomajului 2,5% din populaţia 
activă. 

La nivelul comunei se află un număr de 13 dosare în plată la Lg. 416/2001, privind venitul minim 
garantat. Tot în această zonă sunt înregistrate 14 persoane cu handicap grav şi 14 persoane însoţitori. 
 
 
 
 



 
 
 

3. DINAMICA NATALITĂŢII, CĂSĂTORIILOR ŞI A DECESELOR 
 

La nivelul comunei Căpreni, în perioada 1967-1977, natalitatea a fost în scădere continuă iar mortalitatea 
a cunoscut o curbă ascendentă. Mortalitatea infantilă a fost scăzută. Această situaţie se datorează stării 
economice precare şi a folosirii mijloacelor de contracepţie. 

În acest interval de timp, vârsta celor care se căsătoresc este în creştere, de regulă 23-24 ani. 
Natalitatea are un indice mai scăzut decât cel pe judeţ. Între 1967 - 1970, natalitatea a crescut, cea mai 

ridicată fiind în anul 1971 înregistrându-se 18 nou - născuţi. 
În anul 1957, când a avut loc liberalizarea avorturilor, se constată un număr redus de naşteri, situaţie care 

s-a menţinut până în 1966, când interdicţia avorturilor a făcut ca, în 1967, numărul naşterilor să depăşească 
dublul faţă de anul precedent. Cu toate acestea consemnăm o scădere continuă a numărului de naşteri, primăria 
comunei eliberând certificate de naştere după cum urmează: în 1985 – 19 nou-născuţi, în 1990 – 15 nou-născuţi, 
în 1995 – 3 nou-născuţi, în 2000 – 4 nou-născuţi, în 2003 – 3 nou-născuţi. Din datele prezentate reiese că 
numărul născuţilor vii a avut o evoluţie descendentă, explicaţia fiind liberalizarea avorturilor şi nivelul de trai. 
 Astăzi, nivelul de gândire al tinerei generaţii s-a schimbat, ei nemaiavând drept obiectiv legalizarea 
relaţiilor sau procrearea, ci probleme privind necesităţile vieţii, un loc de muncă, un salariu convenabil, o 
locuinţă proprie. Acest fapt se reflectă şi în numărul căsătoriilor. Astfel, în 1985 – 15 căsătorii, în 1990 – 20 
căsătorii, în 1995 – 9 căsătorii, în 2000 – 19 căsătorii şi în 2003 -12 căsătorii, iar numărul deceselor a fost de: 44 
în 1985, 45 în 1990, 51 în 1995, 38 în 2000 şi 23 în 2003. În afară de factorii anunţaţi, dinamica populaţiei poate 
fi puternic influenţată şi de factorul social. 

Evoluţia factorului social într-o direcţie ascendentă poate duce la redimensionarea dinamicii populaţiei în 
comuna Căpreni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolul IV 
 

Instituţii medicale 
 
 

1. CENTRUL DE SĂNĂTATE 
 

În preajma celui de-al doilea război mondial, în 1938, anul de vârf al dezvoltării economice în perioada 
regimului de atunci, starea sănătăţii oamenilor de pe meleagurile judeţului era precară; bolile transmisibile, 
îndeosebi tuberculoza, făceau ravagii, cadrele medico-sanitare erau foarte puţine, iar capacitatea de spitalizare 
era cu totul insuficientă. Despre latura preventivă abia dacă se putea vorbi. Edificator apare faptul că unui medic 
îi reveneau peste 12300 locuitori, iar capacitatea de spitalizare se reducea la un pat pentru mai mult de 1000 
persoane. 
 După cel de-al doilea război mondial, reţeaua sanitară se dezvoltă substanţial, asigurând astfel o asistenţă 
medico-sanitară gratuită pentru toţi oamenii.  

Urmare a măsurilor de asigurare a asistenţei medicale a populaţiei, factorii de decizie hotărăsc înfiinţarea 
la Căpreni a unei unităţi spitaliceşti cu 50 paturi. 
 În acest sens se reamenajează clădirea P+1 în care nu demult funcţionase internatul şcolii din Căpreni, iar 
în 1957 sunt îndeplinite toate condiţiile pentru înfiinţarea spitalului cu personalitate juridică. 

Spitalul cu profil de medicină generală funcţionează ca unitate cu personalitate juridică până în anul 1970, 
după care se transformă în secţie exterioară a spitalului din Tg. Cărbuneşti.  

Din 1957 până în 1970, la conducerea spitalului s-au perindat mai multe cadre cu studii superioare astfel: 
între 1957 – 1960 funcţia de director a fost îndeplinită de dr. Popa C., între 1960 – 1962 această funcţie a fost 
îndeplinită de dr. Temeliescu Ion, între 1963 – 1970 funcţia de director a fost îndeplinită de dr. Constantinescu 
Elena. 
 Odată cu pierderea personalităţii juridice, din 1970 până în 1975, secţia exterioară de la Căpreni este 
condusă de dr. Teică Tatian. 

Din 1975 până în 1995, secţia exterioară a spitalului este condusă de Dr. Ilina Monica şi funcţionează cu 
35 paturi. 
 În toată această perioadă, de la înfiinţare şi până în 1995, mii de pacienţi din Căpreni cât şi din comunele 
Hurezani, Licurici, Stoina, Cruşeţ, Stejari, Dănciuleşti şi-au recâştigat sănătatea şi capacitatea de muncă în 
această unitate spitalicească.  

Cazurile care depăşeau competenţa erau dirijate cu salvările din dotare spre centrele medicale din Târgu 
Jiu, sau Tg. Cărbuneşti. 
 În urma cutremurului din 1977, clădirea în care funcţiona secţia a fost grav avariată şi nu mai prezenta 
siguranţă în funcţionare, cu excepţia blocului alimentar construit odată cu înfiinţarea internatului pentru şcoală.  
 În această situaţie se hotărăşte mutarea secţiei în corpul vechi de clădire al şcolii generale Căpreni, unde 
bolnavii erau spitalizaţi în cele trei săli de clasă. 

În urma expertizei clădirii avariate, spitalul Tg. Cărbuneşti trece la reabilitare, făcându-i-se şi consolidare 
şi, în 1981, clădirea este repusă în funcţiune.  
 Profitându-se de efectele cutremurului, organele de conducere comunale obţin fonduri financiare pentru 
construirea unui dispensar rural modern P+1, lucrare care demarează în 1977 şi se finalizează în 1982. Noua 
construcţie a fost amplasată în aceeaşi curte cu cea veche. Ca şi în cazul altor obiective construite în această 
perioadă, fondurile alocate pentru construire s-au dovedit insuficiente, situaţie în care s-a apelat la munca 
voluntară a cetăţenilor. Cantitatea de muncă înglobată pentru turnarea temeliei, a materialului pentru zidit şi 
tencuit, turnarea plăcilor monolit, a venit din partea tuturor cetăţenilor, aport deosebit aducându-şi corpul de 
cadre didactice care nu s-a sfiit nici în zilele de sărbători religioase să dea o mână de ajutor, conştienţi fiind de 
importanţa acestei instituţii.  

Merită nominalizaţi zidarii Ciurea Dtru din Aluniş şi Nicolae Constantin din Bulbuceni, care, fără preget, 
au contribuit substanţial la construcţia acestui obiectiv, cu sau fără plată. Acum se alătură în frontul acesta 
comun, fierarii betonişti (Drondoe Ion, Băluţoiu Toma, Dogaru Grigore, Clenciu Ion, Petrescu Miţă şi alţii – 
navetişti săptămânali) care lucrau pe diferite şantiere din judeţ. De multe ori coborau din cursa ce-i transporta 
sâmbăta după amiază către casă, direct la obiectivul în lucru şi, în stilul caracteristic de şantier, confecţionau 
elementele de construcţie din fier-beton necesare. 



 
 În 1995, secţia exterioară de la Căpreni se transformă în Centru de Sănătate cu 15 paturi, care va avea la 
conducere în continuare şi până în prezent pe medicul specialist în medicină generală dr. Ilina Monica, secondată 
de patru cadre medii şi trei cadre auxiliare. 
 Începând cu 1995, localul nou construit intră în reamenajare, lucrare care se face după normele ce trebuie 
să le îndeplinească o asemenea instituţie. Lucrarea se termină în vara anului 1999, moment în care Centrul de 
Sănătate se mută în noul spaţiu. 

Fondurile necesare pentru reamenajare au fost de la bugetul local şi din împrumuturi de la fondul de 
tezaur. Cu fonduri de la Banca Mondială, Centrul de Sănătate este dotat cu aparatură modernă după cum 
urmează:  

1. aparatură de urgenţă: 
 plus-oximetru 
 nebulizator 
 defibrilator 
 aparat de respiraţie asistată 
 infuzomat 

2. aparatură de laborator: 
 analizator de analize biochimice 
 analizator de analize hematologice 
 analizator de ionograme 

3. aparatură de sterilizare 
 autoclav 
 pupinel 

4. aparat pentru electroterapie 
 diadinam 
 interdin 
 ultra-sunete 

5. electrocardiograf 
 Toată aparatura enunţată este în stare de funcţiune mânuită cu pricepere de cadrele centrului de sănătate 

care au făcut specializarea în diferite centre din ţară. 
Centrul de sănătate mai dispune de un aparat pentru radiografii PHILIPS, montat după normele în vigoare, 

însă, din cauza lipsei unui cadru de specialitate, nu este folosit. Centrul de Sănătate, prin grija primăriei, dispune 
de încălzire centrală cu centrală proprie pe bază de combustibil gazos.  

Instituţia funcţionează în continuare cu 15 paturi bugetare şi două nebugetare la modulul de urgenţă, 
deservind atât comuna Căpreni cât şi comunele vecine sau mai îndepărtate din zona de sud a judeţului. 
 

 
 

Centrul de Sănătate. 
 

Cazurile care depăşesc competenţa de rezolvare sunt dirijate spre alte centre, cu cele trei salvări obţinute 
tot din dotarea Băncii Mondiale, una fiind echipata cu aparatură modernă.  



 
 

Blocul alimentar este amenajat în spaţiul parterului clădirii, destinat prin construcţie pentru locuinţa 
medicului. 

Se impune pentru viitorul apropiat construirea unui bloc alimentar modern.  
 
 

2. DISPENSARUL MEDICAL 
 
Locul foştilor agenţi sanitari şi al moaşelor comunale care supravegheau starea de sănătate a populaţiei şi 

asigurau tratamente, de multe ori empirice, a fost luat în 1957, odată cu înfiinţarea dispensarului medical, de 
cadre specializate. Dispensarul medical a funcţionat la început într-o singură încăpere sub conducerea dr. Roşca 
Dtru, apoi pe măsura scurgerii timpului, au activat ca medici ai dispensarului dr. Spătaru Dtru, Dobroiu Titu, Dinu 
Teodora şi dr. Teică Paula.  
 În perioada 1970 – 1975, timp în care dispensarul medical a fost condus de medicul generalist Teică 
Paula, a fost făcută extinderea acestuia şi s-a înfiinţat cabinetul stomatologic dotat cu aparatură corespunzătoare 
mânuită de cadre de specialitate (medic şi asistent stomatolog). 

Din anul 1975, la conducerea dispensarului medical au fost nu mai puţin de 7 medici, ultimul fiind 
Grămescu Mihaela, medic primar medicină generală. Din 1999 funcţionează două cabinete medicale: cabinetul 
medical individual Grămescu Mihaela, care deserveşte populaţia din Căpreni, şi Cabinetul medical independent 
Grosu Felicia, care deserveşte satul Bulbuceni. De menţionat că până în anul 1996 urgenţele şi tratamentele 
medicale ale populaţiei din satul Bulbuceni erau rezolvate de agentul sanitar Rada Petre. 
 

 
 

Dispensarul medical Căpreni. 
Ambele cabinete acordă consultaţii prin intermediul celor doi medici de familie Grămescu Mihaela, plus 

două cadre medii, şi Grosu Felicia plus un cadru mediu la Căpreni respectiv Bulbuceni. Ambele cabinete 
funcţionează prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate, instituţie care coordonează activitatea lor şi le 
alocă fonduri. O consecinţă pozitivă a acestei forme de asigurare este înlesnirea contactului dintre medicul de 
familie şi pacient. 

Salarizarea cadrelor medicale ce îşi desfăşoară activitatea în dispensar se face în funcţie de numărul de 
pacienţi înscrişi pe listă. Pe de altă parte, actualul sistem medical are şi aspecte negative cum ar fi întârzierile în 
alocarea fondurilor şi rigiditate în luarea deciziilor. 

Dispensarele nu au beneficiat până acum de nici o colaborare externă, iar baza lor materială lasă de dorit. 
Ca un exemplu semnalăm faptul că în afară de un tensiometru şi strictul de mobilier necesar moştenit, la fiecare 
cabinet, alte dotări nu s-au mai făcut după anul 1989.  

Cabinetul stomatologic, odată cu ieşirea la pensie a dr. stomatolog şi asistentei, s-a desfiinţat. Lucrările 
stomatologice de care populaţia are nevoie se execută în cele mai apropiate centre: Tg. Cărbuneşti sau Melineşti. 
 
 

3. FARMACIA 
 



 
Farmacia din Căpreni a luat fiinţă în 1957, funcţionând în mai multe spaţii închiriate, actualmente fiind la 

parterul blocului de locuinţe. Din 1957 până în 1962, farmacia a fost condusă de farmacistul Lican Alexandru, 
iar din 1962 până în prezent de Ionescu Ion. Farmacia funcţionează ca instituţie de stat până în 1993, 
aprovizionarea făcându-se de la Oficiul Farmaceutic Craiova. 

În anul 1993, farmacia din Căpreni este printre primele patru farmacii scoase la privatizare din jud. Gorj. 
Din acest moment începe să se simtă regresul în volumul de desfacere al medicamentelor, deoarece până în 1993 
farmacia distribuia medicamente pentru secţia de spital de la Căpreni, la dispensarele medicale din Licurici, 
Hurezani, Stoina, Dănciuleşti, Stejari, Cruşeţ cât şi pentru nevoile populaţiei. Deşi bine aprovizionată, astăzi 
farmacia desface medicamente numai pentru nevoile populaţiei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Capitolul V  
 

Instituţiile educativ-culturale 

 
  

1. UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

,,Educaţia este picătura de apă, care căzând face semn şi în piatră, dar acest semn numai atunci se poate face când 

picătura va cădea fără precurmare”. 

Petrache Poenaru 
 
1.1  Consideraţii generale 
 
De la transmiterea orală, spontană, neorganizată, din generaţie în generaţie, a cunoştinţelor şi tehnicii 

procurării hranei până la actualele realizări ale comunei, istoria devenirii acestor locuri şi oameni este şi o istorie 
a acumulărilor continue de cunoştinţe, confirmată şi de existenţa a numeroaselor dovezi etnografice, folclorice şi 
chiar arheologice. 

Mai târziu, în perioada trecerii la feudalism şi mai ales a feudalismului timpuriu, în Căpreni, învăţământul, 
care se reducea doar la învăţarea cititului şi scrierii slovelor, a cântărilor şi ritualurilor religioase, se făcea în 
tinda şi în faţa bisericii de către preoţi, cărturari care slujeau biserica Sf. Dimitrie şi Gheorghe. 
 Din lipsă de documente este greu să credem că din cele 14 şcoli săteşti în 1835 întreţinute cu cheltuiala 
statului, la nivelul judeţului Gorj, una să fi fost şi la Căpreni. 
 Încă din deceniul al şaselea al secolului al XIX-lea, în domeniul politicii şcolare s-au impus trei direcţii 
fundamentale: extinderea capacităţii de instruire a maselor, organizarea instituţiilor de învăţământ superior şi 
orientarea învăţământului cu faţa către principalele cerinţe ale economiei naţionale, idei care apar clar exprimate 
de domnitorul Al. I. Cuza în mesajul domnesc din 6 decembrie 1859: ”Eu ţin numaidecât ca fiecare locuitor să 
ştie în curând să scrie şi ceti (…), starea de azi a României şi viitorul ei cer numaidecât o facultate de ştiinţă 
economică şi administrativă, precum şi facultate de ştiinţă agronomică, industrială şi comercială (…), doresc ca 
într-un viitor apropiat un doctor în agronomie să ajungă în ţară la aceeaşi considerare şi avantaje materiale 
precum ar ajunge un doctor în litere”.  
 Revoluţia de la 1848 a constituit un moment de însemnătate crucială pentru mersul înainte al Ţărilor 
Române şi emanciparea poporului român, prin programul său social şi politic. 
 După înlăturarea Guvernului Provizoriu care manifestase între altele, un deosebit interes pentru 
asigurarea unui învăţământ egal şi paralel pentru amândouă sexele, convins fiind că „până ce nu vom avea soţii 
şi mame bune, nu vom avea nici generaţii viitoare mai bune”, şcoala a trecut prin momente deosebit de grele. 
 La 1 noiembrie 1848, Eforia Şcoalelor, prin circulara trimisă tuturor ocârmuirilor judeţene, anunţă 
hotărârea de a se închide toate şcolile publice, deci şi cele de prin sate. 
 Deşi revoluţia de la 1848 fusese înfrântă, unele din luminoasele sale idei – ca, de pildă, învăţământul în 
limba naţională – nu mai puteau fi ignorate. Ca urmare, în opisul domnesc al lui Barbu Ştirbei, din 1850, se făcea 
menţiunea conform căreia instrucţia trebuia să fie publică, modelată după nevoile poporului, să nu fie în interesul 
familiilor privilegiate, iar caracterul ei să fie naţional.  
 În baza acestor principii s-a trecut la elaborarea „Programelor învăţăturilor publice”, sarcină care, după 
cum spune N. Iorga în „Istoria învăţământului românesc”, Bucureşti 1971, p. 142, a revenit lui Petrache Poenaru, 
Simion Marcovici şi Costache Brăiloiu. Acest document preciza, între altele, că scopul principal al 
învăţământului urma să fie acela de a forma „mai întâi dregători şi slujbaşi publici”. Învăţătura în şcolile 
începătoare, urma să se predea numai în limba română şi durata acestora era de patru ani.  
 Redeschiderea şcolilor publice s-a făcut în urma prevederilor opisului domnesc de la 17 octombrie 1850, 
document ce subliniază importanţa învăţăturii de carte şi deci necesitatea instrucţiei publice. 
 Prin Unirea Principatelor Române, în 1859, în faţa şcolii româneşti se deschid noi şi încurajatoare 
perspective. Mesajul domnesc al lui Al. I. Cuza adresat Adunării Elective, la 6 decembrie 1859, prezintă între 
altele un cuprinzător plan de dezvoltare a învăţământului. 

Acesta trebuia – potrivit poruncii domneşti – să contribuie la răspândirea ştiinţei de carte în rândurile 
largi ale poporului – astfel încât fiecare locuitor să ştie să citească, să scrie şi să socotească, să fie orientat în 



 
direcţia pregătirii de cadre pentru o seamă de profesiuni cu caracter practic, atât de necesare dezvoltării 
economice a ţării. 

În general, sistemul de învăţământ propus urma să se dezvolte pe baza unora din prevederile democratice 
ce fuseseră înscrise la loc de frunte, în Proclamaţia de la Islaz: obligativitatea şi gratuitatea învăţământului 
elementar şi accesul neîngrădit la învăţătură al tinerilor de ambele sexe – principii de bază ale legiuirii şcolare 
din 1864. 
 

1.2  Şcoala Generală Căpreni 
 

Pe aceste coordonate ale importantelor prefaceri social - economice şi politice care au marcat momentul 
1859 şi domnia lui Al. I. Cuza, s-a dezvoltat, în pas cu întreg învăţământul românesc, şi Şcoala din Căpreni. 

 După cum reiese din documentele consultate, în anul 1858 -1859 Şcoala din Căpreni cu un efectiv înscris 
de 70 elevi, se înscrie cu un efectiv mare în rândul celor 156 şcoli din judeţul Gorj care cuprinde un efectiv total 
de 4234 elevi. 
 Atestarea primului învăţător din Căpreni datează din 24 octombrie 1865 într-un „Raport la subprefectura 
locală” în care se arată că, odată cu apariţia legii agrare din 1864, ţăranii din Căpreni au format o comisie ad-hoc 
alcătuită din învăţătorul Marin Balea, primarul Gheorghe Dumitrescu şi arendaşul Angelescu. Această comisie a 
trecut la împroprietărirea ţăranilor „dându-li-se numai pământ de câmp”. Proprietarul s-a judecat cu ţăranii din 
1865 până în 1871, cerând „anularea” împroprietăririi, însă instanţa de atunci a hotărât ca bună şi legală lucrarea 
comisiei care l-a avut în frunte pe învăţătorul Marin Balea. 

Vis-à-vis de actuala biserică Naşterea Maicii Domnului erau casele lui Ion Pascale Caragic. Într-una din 
aceste case a funcţionat şcoala primară rurală de băieţi – şcoală model. Acest lucru reiese din certificatul de 
absolvire a patru clase elementare al preotului D. Andreescu, semnat de învăţătorul Petre Roşculescu la 15 
august 1876. 

Contemporan cu Petre Roşculescu, la aceeaşi şcoală, a fost şi învăţătorul Ştefan Rudeanu (unul din fiii lui 
Grigore Rudeanu) şcolit în Franţa la Paris. După terminarea studiilor la Paris vine la Căpreni (era legat de 
Căpreni, pentru că bunicul după mamă, Socoteanu, avea moşii aici), unde formează această şcoală model, după 
care este luat la Craiova ca profesor de limba franceză. 
 Probabil, cu timpul, proprietarul forţează nota şi în 1880 şcoala se mută într-o clădire cu două săli de 
clasă şi două anexe construite din lemn. Construcţia era amplasată lângă primăria comunei Căpreni – Pegenele, 
peste drum de actualul Centru de Sănătate. 

În anul 1902, moştenitoarea colonelului Logady donează un hectar pentru şcoală situat la hotarul dintre 
Căprenii de Mijloc şi Cornetu, 0,25 ha pentru mărirea actualului cimitir Naşterea Maicii Domnului şi 1 ha pentru 
târg. La aceste donaţii a pus condiţia ca primăria să vireze jumătate din venitul târgului bisericii şi jumătate 
pentru întreţinerea şcolii. 

În aceste condiţii, localul în care funcţiona din 1880 devenind impropriu, sub conducerea învăţătorului 
Ctin Andreescu, fiul preotului Dtru Andreescu, se trece la construcţia noului local de şcoală în anul 1924. Localul 
nou de şcoală, amplasat pe terenul donat, va avea patru săli de clasă, o cancelarie, holurile şi dependinţele 
aferente. 

Localul s-a finalizat în 1926 şi a costat 380.000 lei. Aceşti bani au provenit după cum urmează: 38.000 lei 
adunaţi de la săteni de către comitetul şcolar, 56.000 lei de la primărie prin grija primarului Ctin Becheanu, 
100.000 lei de la Prefectura Dolj, 20.000 lei de la Minister, 25.000 lei de la Eforia Şcoalelor, 41.000 lei provenite 
de la târg şi arendarea terenului şcolar, 100.000 lei împrumut care s-a achitat în continuare din partea ce a venit 
de la târg şi terenul şcolar. 
 În 1919, Isabela Stănescu, fiica lui Anastasie Firulescu, cel care a cumpărat de la Rudeanu, lasă prin 
testament Casei Şcoalelor din Bucureşti toată averea de moştenire de la tatăl său cu condiţia ca atâta timp cât va 
trăi sora sa, Lucreţia Măndescu, Casa Şcoalelor să-i dea acesteia venitul, iar după moartea sa, acesta să se dea 
Şcolii Primare din Căpreni şi aceasta să poarte numele de „Anastasie Firulescu”.  

 Venitul ce se cuvenea şcolii primare, să fie investit pentru copii săraci şi întreţinerea şcolii. În 1933 
moare Lucreţia Măndescu dată după care Casa Şcoalelor din Bucureşti trimite anual prin Administraţia 
Financiară Dolj suma de 7.000 lei pentru îmbrăcăminte la copiii săraci şi 9.000 lei pentru întreţinerea şcolii. 
  În anul 1927, şcoala începe să funcţioneze cu patru posturi, aducându-se un post de la Şcoala Brăteşti 
care funcţiona într-o casă cu chirie, unul de la Căprenii de Mijloc care funcţiona în conacul Rusănescu, şi două 
de la vechea şcoală. Astfel, întreaga suflare dornică de învăţătură, începând cu 1927, venea la acest local nou, 
modern, care este funcţional şi azi. 
 



 
 

 
 

Local de şcoală construit în 1924 – 1926. 
 

 După cum reiese din arhivele şcolii, în registrul matricol al anului şcolar 1890 – 1891 erau clase de fete şi 
clase de băieţi, iar cursurile se desfăşurau pe perioada a două semestre. În clasele I – IV s-au înscris 28 fete în 
care ponderea o deţinea clasa I cu 17 fete, iar în anul şcolar 1891 – 1892, în clasele I – IV s-au înscris 35 eleve, 
unde ponderea era deţinută tot de clasa I (20 fete). Procentul de promovabilitate era destul de scăzut. În 1890 – 
1891 au promovat 14 fete iar în 1891–1892 au promovat 16. Ponderea celor promovaţi se înregistrează la clasa I. 

În clasele I - IV de băieţi s-au înscris, în anul şcolar 1890 – 1891, 51 elevi, ponderea fiind determinată de 
cei din clasa I (37 elevi), iar pentru anul şcolar 1891 -1892 s-au înscris 62 de elevi, din care 41 erau în clasa I. 

Şi la clasele de băieţi promovabilitatea era aproximativ în acelaşi procent ca la clasele de fete, ponderea 
celor nepromovaţi fiind deţinută tot de clasa I. 
 Cu privire la obiectele de învăţământ studiate se sesizează diferenţe la clasele de băieţi faţă de clasele 
fetelor. Astfel, la clasa I fete se studia: religia, scrierea şi citirea, aritmetica şi geometria, înv. real şi lucru 
manual; la clasa de băieţi apare ca obiect de studiu – recitări – şi nu apare lucru manual. La clasa a II-a fete, 
obiectele de învăţământ sunt aceleaşi ca la clasa I; la băieţi, pe lângă cele sus amintite apare, în clasa a II-a, 
„istoria sacră” şi „conduita”, obiecte care se menţin în studiu la nivelul claselor a III-a şi a IV-a. La fete, în clasa 
a III-a şi a IV-a, pe lângă cele amintite se mai studia gramatica, istoria sacră şi geografia. 

Şcoala a funcţionat cu clase separate până în 1893, după care au apărut clasele mixte şi, în funcţie de 
numărul de elevi, a funcţionat şi cu clasele a V-a şi a VI-a. Astfel, în anul şcolar 1893 – 1894, în clasele I – VI s-
au înscris 115 elevi, ponderea deţinând-o clasa I cu 78 elevi din care au promovat 14, iar în clasa a VI-a s-au 
înscris 2 elevi promovând ambii; în 1899 – 1900 şcoala a funcţionat cu clasele I – V cu un efectiv de 93 elevi, 
ponderea deţinând-o clasele I şi a II-a cu 37, respectiv 34 elevi ; în 1910 – 1911 în clasele I – V s-au înscris 132 
elevi; în 1920 – 1921, în clasele I – IV, efectivul a fost de 120 elevi; în 1929 – 1930 au fost înscrişi în clasele I – 
IV un număr de 198 elevi, iar în 1940 – 1941, şcoala a funcţionat cu un număr de 148 elevi în clasele I – VII.  
 De consemnat că registrele matricole din 1890 – 1891 sunt semnate de Paraschiv Gregoroiu, iar catalogul 
din anul 1900 – 1901 este semnat de învăţătorul Alexandru Forţofoiu. Din anul 1908 până în 1938, registrele de 
prezenţă sunt semnate de C. Andreescu. Începând cu anul şcolar 1933 – 1934, funcţionează ca învăţător la 
această şcoală Bujorescu Ctin până în anul 1958. În anul 1945, şcoala avea denumirea de „Şcoala Primară” şi 
funcţiona cu clasele I – VII. Cele trei posturi de învăţători erau ocupate de Ctin Bujorescu, Ursache Gheorghe şi 
Elena C. Georgescu. Tot în 1945 vine în şcoală învăţătorul Georgescu Ctin, care predă la clasele V – VII. 

Din anul 1945 se scoate din programa şcolară obiectul „religie” şi se aplică generalizarea învăţământului 
cuprinzând în clasele I – IV toată populaţia de vârstă şcolară. 

În anii 1946 – 1947 sunt numiţi ca învăţători Şerbănescu Cornelia şi Şterfenitu Ion. 
Între 1947 – 1953 se face alfabetizarea a 40% din populaţia comunei, cu vârsta de până la 60 ani. 
Începând cu 1948, unitatea se transformă în şcoală generală de 7 clase. 
Printre primii profesori care au predat la clasele V – VII au fost Bujorescu Ctin – limba română, Curelaru 

Benea – matematică, Georgescu Constantin – istorie-geografie, Huştea Gheorghiţa – fizică – chimie, Popescu 
Ion – dexterităţi. După plecarea din şcoală a profesorului Curelaru Benea, matematica a fost predată de Monica 
Ştefan şi Vişan Anton. 



 
 Până în anul 1952, şcoala a funcţionat cu clasele V – VIII cu un rând de clase. Începând cu acest an, 
datorită efectivului populaţiei şcolare ridicat, şi a faptului că şcoala îşi făcuse o carte de vizită reprezentând un 
interes real, atât pentru comună cât şi pentru cele din apropiere (Stejari, Hurezani, Stoina), încep să funcţioneze 
clase paralele, numărul cadrelor didactice ridicându-se la 12. 
 Deoarece spaţiul de instrucţie şi educaţie se dovedea a fi insuficient, factorii de decizie locali şi superiori 
au hotărât extinderea acestuia. Astfel, în anul 1957 s-a construit un nou local de şcoală cu două săli de clasă şi o 
cancelarie. 
 

 
 

Local de şcoală construit în 1957. 
 

La construcţia acestui local, o contribuţie deosebită au avut-o corpul de cadre didactice, elevii şi părinţii 
acestora, asigurând din plin forţa de muncă necesară calificată şi necalificată. 

În 1963 se prelungeşte învăţământul general de la 7 la 8 clase. 
Prin înfiinţarea în 1964 a Şcolii Generale I – VIII de la Căprenii de Sus, care a absorbit o parte din 

populaţia şcolară V – VIII, şcoala Căpreni rămâne din nou cu un singur rând de clase în care erau înscrişi 221 
elevi îndrumaţi de 20 cadre didactice. 

Spaţiul desfăşurării procesului de învăţământ, şi în această situaţie, s-a dovedit insuficient. De aceea 
conducerea şcolii de atunci avându-l ca director pe Georgescu Ctin, împreună cu conducerea comunei şi 
Inspectoratul Şcolar hotărăsc să se mai construiască un local de şcoală, avându-se în vedere şi necesitatea 
înfiinţării laboratoarelor şi cabinetelor. Astfel, se obţin fondurile necesare şi în 1973 se dă în folosinţă un nou 
local de şcoală situat în partea de sud a celei vechi. Noul local este compus din 4 săli de clasă cu holurile aferente, 
o cancelarie şi o bibliotecă ce are în prezent peste 6 000 volume. 
 

 
 

Local de şcoală construit în 1973. 
 



 
 

Acum spaţiul este suficient şi, odată cu introducerea învăţământului general de 10 clase, Şcoala Generală 
Căpreni începe anul şcolar 1983 – 1984 cu clasa a IX-a, apoi în continuare în fiecare an şcolar nu lipseşte clasa a 
IX-a şi a X-a cu efective de cel puţin 20 de elevi pe clasă, până în anul 1991 când termină ultima clasă de a X-a, 
an în care au absolvit cursurile I – X un total de 131 de elevi.  
 În 1979 se pensionează profesorul Georgescu Ctin, conducerea şcolii fiind preluată de profesoara de lb. 
rusă, d–na Stoica Lelia, până în 1983. Din 1983 până în prezent la conducerea şcolii se află profesorul Gogârlă 
Ctin. 

 Cu o bună bază materială, la care s-a adăugat în 1983 o sală de sport rezultată din două săli de clasă 
alăturate, prin desfiinţarea peretelui despărţitor din lemn (sală dotată cu tot necesarul pentru desfăşurarea orelor 
de educaţie fizică în bune condiţii), şcoala înregistrează din 1989 o scădere continuă a numărului de elevi 
ajungând în 2001 la 17 elevi în clasele I – IV şi 59 de elevi în clasele V – VIII. În această situaţie se ia măsura 
desfiinţării claselor V – VIII de la Şcoala Generală Bulbuceni, şcoală situată la 12 Km. peste deal, şi cei 13 elevi 
de aici sunt aduşi zilnic la Şcoala Generală Căpreni cu microbuzul de 16 + 1 locuri primit în dotare. 
 Anul şcolar 2002 – 2003 începe cu 20 de elevi în clasele I – IV, iar la cei 80 de elevi în clasele V – VIII 
se mai adaugă încă 44 elevi, prin desfiinţarea claselor V – VIII de la Şcoala Generală Căprenii de Sus, elevii 
fiind transportaţi zilnic la Şcoala Generală Căpreni cu cel de-al doilea microbuz 16+1 locuri, primit în dotare. 
 Aşadar, există pe raza comunei la ora actuală o singură şcoală generală în cadrul căreia funcţionează şi o 
grădiniţă care cuprinde un număr de 30 preşcolari. Cu 5 profesori titulari şi doi suplinitori, o învăţătoare şi o 
educatoare ambele titulare, şcoala parcurge peisajul diversificat al învăţământului regularizat prin legea 
învăţământului din 1995 şi Statutul personalului didactic din 1997. 

De-a lungul anilor, din această şcoală au ieşit generaţii care, prin pregătirea lor ulterioară, au devenit 
cadre ce au ocupat şi ocupă în continuare posturi importante în diverse domenii de activitate.  
 Consemnăm rezultate deosebite ale elevilor, sub conducerea directorului şi profesorului de educaţie fizică 
Gogârlă Ctin, la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, la specialitatea volei locul I băieţi la Brăila şi locul IV 
fete la Galaţi în 2002, precum şi locul I fete în anul 2003, la Focşani. 
 
 

1.3 Şcoala Primară Căprenii de Sus 
 
 În perioada anilor 1930 – 1932, datorită efectivelor numeroase de elevi de la Şcoala Căpreni, a distanţei 
mari de peste 7 Km. pe care trebuia să o parcurgă unii elevi din partea de nord a comunei, s-a simţit nevoia 
construirii unei şcoli în această zonă.  

Sub conducerea învăţătorului Dtru Vişan şi cu ajutorul primit din partea primăriei (varul şi cărămida), 
precum şi cu sprijinul dat de săteni, în 1931 s-a construit o sală de clasă şi o cancelarie. 
 

 
 

Local de şcoală construit în 1931. 
 

Nefiind suficient acest spaţiu, în 1946, acelaşi Dumitru Vişan construieşte, cu ajutorul sătenilor, cea de-a 
doua sală de clasă legată de prima. Astfel, începând cu anul şcolar 1946 – 1947 şcoala funcţionează cu 5 posturi: 



 
4 posturi de învăţători în şcoală şi un post într-o clasă cu chirie. Au fost apoi numiţi prin titularizare învăţătorii 
Ologoiu Vasile, Ologoiu Ana, Amărăscu Ecaterina. 
 Până la generalizarea învăţământului de 8 ani, absolvenţii clasei a IV-a de la această şcoală urmau 
cursurile V-VIII la Şcoala Generală Căpreni. Odată cu generalizarea învăţământului de 8 ani, Şcoala Primară de 
la Căprenii de Sus devine şcoală generală cu clasele I – VIII. 

Nevoia acută de spaţii impunea, şi la această instituţie, extinderea şcolii. 
În această situaţie se obţin fondurile necesare şi se începe construcţia unui local de şcoală cu două săli de 

clasă, hol, o cancelarie spaţioasă şi o bibliotecă ce are în prezent peste 6000 volume, un rol important avându-l 
directorul Ologoiu Vasile împreună cu toate cadrele didactice. 

Construcţia se finalizează în 1966, timp în care spaţiul necesar desfăşurării procesului de învăţământ a 
fost asigurat prin închiriere. 
 

 
 

Local de scoală construit în 1966. 
 

 În anul şcolar 1965-1966 sunt înscrişi la această nouă şcoală 204 elevi în clasele I-VIII. Populaţia şcolară 
fiind în creştere, creştea în paralel şi nevoia extinderii spaţiului. În acest sens, în 1973 se finalizează unirea 
localului vechi de şcoală cu cel nou, rezultând încă două săli de clasă, plus una pentru grădiniţă, fiind asigurat 
întreg spaţiul necesar pentru derularea procesului instructiv-educativ într-un singur schimb. 
 

 
 

Localul Şcolii Primare Căprenii de Sus – vedere generală dinspre nord-vest. 
 

Între timp se face dotarea tehnico-materială a cabinetelor şi laboratoarelor, sălile de clasă sunt dotate cu 
mobilier corespunzător, astfel cadrele titulare – patru la învăţământul primar şi sase la cel gimnazial – au educat 
şi îndrumat cu bune rezultate generaţii întregi de tineri care astăzi, veniţi în vizită sau localnici, îşi amintesc cu 
respect dar şi cu nostalgie despre şcoala lor de altădată. 



 
 

 Din 1975 până în 1976, funcţia de director a fost îndeplinită de doamna Bănică Elena – profesor de limba 
română, iar din 1976 până în 1989, această funcţie îi este încredinţată profesorului de fizică-chimie Bondoc 
Dumitru. În această perioadă, când se punea accent pe formarea tineretului prin muncă şi pentru muncă, pe 
legarea teoriei de practică, se mai construieşte un local cu două săli de clasă care sunt dotate cu tot necesarul de 
scule pentru lăcătuşerie, maşini de cusut, cât şi cu necesarul de scule pentru prelucrarea lemnului. În aceste 
ateliere, elevii învăţau abc-ul şi prelucrarea metalelor, a lemnului, iar fetele cusutul, brodatul, conservarea 
tradiţiilor în această artă. 
 Din 1989 şi la această şcoală se reduce populaţia şcolară, astfel că în anul şcolar 2002-2003, la 
învăţământul primar, erau 47 de elevi, iar la cel gimnazial 44 de elevi. 
 În această situaţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean ia hotărârea de desfiinţare a Şcolii Generale, cei 44 elevi 
ai ciclului gimnazial fiind transportaţi zilnic, aşa cum am mai spus, la Şcoala Generală Căpreni cu un alt 
microbuz din dotare. 

Astfel, Şcoala de la Căprenii de Sus funcţionează începând cu anul şcolar 2002-2003, ca şcoală primară, 
în anul şcolar 2003-2004 având în clasele I-IV un efectiv de 51 de elevi sub directa îndrumare a trei dascăli 
calificaţi: Andrei Ion, Gelu Lucia, respectiv Rodeanu Otilia – suplinitoare. Şcoala are grădiniţă cu program 
normal, frecventată de 31 şcolari în anul şcolar 2003-2004, condusă de cadrul calificat, titular Bondoc Elena. 
 
 

1.4 Şcoala Primară Bulbuceni  
 

 Şcoala din Bulbuceni, sat aşezat într-un cadru natural pitoresc, la 12 Km de centrul comunei, 
reprezentând 0,25% din totalul populaţiei (615 loc.), a funcţionat după materializarea Legii Instrucţiunii Publice 
din 25.11.1864 în mai multe case închiriate, până în anul 1920. Două file de registru matricol din 1900 reprezintă 
cel mai vechi document al şcolii. 

Prima casă în care a funcţionat şcoala satului a fost cea a lui Stoiculescu Ilie, apoi şcoala s-a mutat spre 
centrul satului, în zona unde actualmente locuieşte Pieptan Ion.  
 

 
 

Casa lui Stoiculescu Ilie –(renovată şi modificată). 
 

 În 1920 se dă în funcţiune localul de şcoală construit de locutorii satului, local cu temelie din cărămidă, 
restul construcţiei fiind din lemne şi acoperit cu şiţă. 

Localul cu două săli de clasă şi o cancelarie a fost ridicat sub conducerea învăţătorului Bărbuleanu 
Constantin. Şcoala a funcţionat aici până în anul 1970, când sub conducerea directorului, profesor de biologie 
Bărbuleanu Ion şi cu contribuţia nemijlocită a sătenilor, s-a pus în funcţiune un alt local format din patru săli de 
clasă, o sală pentru grădiniţă, cancelarie şi o bibliotecă dotată cu un număr de 4300 volume. Localul nou este 
construit din temelie de beton, zidărie din cărămidă şi acoperişul din tablă.  
 



 

 
 

Localul Şcolii Primare Bulbuceni. 
 

Localului vechi i s-a dat destinaţia de magazin sătesc şi, după ce cooperativa de consum şi-a construit 
propriul magazin, localul cu pricina se degradează pe măsura trecerii timpului, recuperându-se numai lemnele 
pentru foc. 

După consemnările învăţătorului D. Surăianu în registrul matricol din 1904 – 1905, rezultă că s-au înscris 
la această şcoală un efectiv de 77 elevi, în clasa I înscriindu-se 50 de elevi, din care promovează la sfârşitul 
anului şcolar 20 de elevi. În anii şcolari care au urmat, conform consemnărilor făcute de învăţătorii C. Cosmescu, 
Ghe. Roşianu şi E. Petrovici, numărul de elevi a fost în permanentă creştere, dar şi numărul celor ce nu 
promovau era mare.  

În anul 1935, în şcoală erau înscrişi 81 elevi în clasele I-VIII sub conducerea învăţătorului Grigore 
Grigorescu şi a câtorva cadre didactice care asigurau desfăşurarea procesului de învăţământ. 
 După cel de-al doilea război mondial, din lipsă de cadre didactice, se desfiinţează clasele V-VIII, elevii 
urmând cursurile la şcolile din Căpreni şi Poiana. Menţionez că, în perioada 1951-1956, şcoala de la Căpreni a 
avut internat pentru elevii care veneau din zonele îndepărtate.  
 În anul şcolar 1961-1962 se reînfiinţează ciclul gimnazial cu clasele I-VIII, şcoala fiind condusă de 
profesorul Şerbănescu D. până în anul 1969. Din 1969 până in 1970 direcţiunea îi este încredinţată profesorului 
Bărbuleanu Ion, între anii 1970-1971 şcoala este condusă de profesorul Crăciunescu Vasile, între anii 1971-1972 
de profesorul Crăiniceanu Ctin, între 1972-1975 de către profesorul Şovăilă Traian, iar din anul 1975 până în 
2001 de profesorul de limba română Stoiculescu Ilie.  
 Datorită dezvoltării industriei şi migrării ţăranilor spre oraş, după 1972, populaţia şcolară a scăzut 
permanent, efectivele claselor V-VIII fiind în 2001-2002 de 16 elevi. În această situaţie Inspectoratul Şcolar 
Judeţean hotărăşte să desfiinţeze ciclul gimnazial, elevii fiind transportaţi zilnic cu microbuzul din dotare la 
Şcoala Generală Căpreni. 
 Şcoala din Bulbuceni devine în această situaţie Şcoală Primară. Cu cei 27 elevi ai claselor I-IV de la 
această şcoală, procesul de învăţământ se derulează sub îndrumarea a două cadre calificate titulare, ambele 
nelocalnice. 
 Grădiniţa frecventată de 23 preşcolari îşi desfăşoară activitatea cu program normal în spaţiu adecvat sub 
conducerea educatoarei calificate-titulare Stoiculescu Elena. De pe băncile acestei şcoli, în decursul anilor, mulţi 
aveau să devină nume emblematice pentru istoria satului şi a comunei. 
 
 

1.5 Şcoala Primară Brăteşti 
 

În Brăteşti, sat de rezonanţă istorică, aşezat în partea de sud a comunei ce are 316 locuitori, şcoala 
primară funcţionează din 1942. 

În 1942, pentru această parte a comunei s-a impus necesitatea unei şcoli. Prin transferarea unui post de la 
şcoala Căpreni, se înfiinţează Şcoala Primară de la Brăteşti, care funcţionează pentru început într-un spaţiu 
închiriat. 

Prin grija învăţătorului Dtru Dabu, şi cu ajutorul sătenilor, în 1946 se dă în folosinţă un local de şcoală 
format dintr-o sală de clasă şi o cancelarie.  



 
 

Populaţia şcolară fiind în creştere, acest spaţiu s-a dovedit insuficient, motiv pentru care se impunea 
oportunitatea unei noi construcţii. Astfel, în 1962 este dat în folosinţă noul local de şcoală format din două săli 
de clasă şi o cancelarie, construit pe temelie de beton, zidărie din cărămidă şi acoperiş cu tablă galvanizată.  
 

 
 

Localul Şcolii Primare Brăteşti, construit în 1962. 
 

Cei 60 elevi în clasele I-IV, în anul şcolar 1965-1966, coordonaţi cu gingăşie şi dragoste de învăţătorii 
Dabu Augustina şi Dabu Dumitru, îşi derulează procesul de învăţământ după rigorile acelor vremuri. 

Şi la această şcoală s-au manifestat fluctuaţii ale elevilor, menţinându-se cu greu două posturi de 
învăţători. Astfel, din anul 1975 şi până în prezent, şcoala funcţionează cu un post având la clasele I-IV 16 elevi. 

În prezent şcoala, cu o dotare tehnico-materială şi didactică bună, are pe postul de învăţător un cadru 
didactic calificat titular, localnic, în persoana doamnei Andrei Camelia. În paralel funcţionează grădiniţa cu 
program normal frecventată de 23 preşcolari, condusă de educatoarea calificată localnică, doamna Dârlă 
Ecaterina. 
 

1.6 Şcoala Primară Aluniş 
 

Şcoala Primară Aluniş, sat aşezat în partea de est a comunei, pe malul stâng al Amaradiei, cu o populaţie 
de 139 locuitori, funcţionează din 1956 cu un post, în spaţii închiriate. Primul învăţător a fost Slăvuţeanu 
Gheorghe. Actualmente funcţionează într-un local compus dintr-o sală de clasă şi o cancelarie construit şi dotat 
corespunzător în 1973, sub conducerea învăţătorului Sultan Vasile.  
 

 
 

Localul Şcolii Primare Aluniş construit în 1973. 



 
 

În decursul anilor, şcoala a funcţionat permanent cu un post. În ciuda variaţiei numerice a elevilor, postul 
s-a menţinut, iar în prezent clasele I-IV sunt frecventate de 10 elevi sub îndrumarea unui cadru calificat titular, 
profesorul Slăvuţeanu Elena. 

De menţionat că cele 16 cadre didactice titulare slujesc învăţământul din Căpreni astfel: 
 - patru cadre la învăţământul preşcolar: două cu gradul didactic II şi două cu definitivatul 
 - cinci cadre la învăţământul gimnazial: trei cu gradul didactic I, unul cu gradul definitiv şi unul cu 

gradul didactic II. 
 - şapte cadre la învăţământul primar: trei cu gradul didactic I, trei cu gradul didactic I şi unul cu gradul 

definitiv, la care se alătură un suplinitor calificat debutant, la învăţământul primar şi două suplinitoare în curs de 
pregătire la învăţământul gimnazial, împreună cu personalul administrativ în număr de sase,cu toţii contribuie la 
înfăptuirea reformei care încheie tranziţia de la sistemul educaţional autoritarist şi centralist la sistemul 
educaţional adecvat unei societăţi bazate pe libertăţi individuale, economie de piaţă, competiţie a valorilor, stat 
de drept, puse pe direcţia integrării euroatlantice. 

În încheiere aduc un pios omagiu şi meritată recunoştinţă învăţătorilor şi profesorilor şcolii din Căpreni 
care, de-a lungul anilor, au dat dovadă de o neobosită strădanie şi multă dăruire în munca de la catedră şi în 
societate, şi ne-au lăsat frumoase tradiţii de luptă şi de muncă pentru ridicarea culturală a sătenilor şi luminarea 
copiilor. 

Intelectualii comunităţii locale s-au străduit în pagini memorabile să scoată în evidenţă specificul 
creaţiilor spirituale şi al elementelor de civilizaţie autohtonă, să pună în valoare rolul pe care l-au jucat în 
colectivitatea natală sau pe plan naţional, anumite personalităţi ce au văzut lumina zilei în Căpreni. 

De asemenea, şi elevii care s-au adăpat la izvorul limpede şi curat de cunoştinţe al şcolii din Căpreni, au 
adus şi aduc un deosebit prestigiu şcolii şi satului unde s-au născut. Ei sunt acum cetăţeni adevăraţi, părtaşi la 
toate evenimentele ţării, şi contribuie din plin la metamorfoza societăţii româneşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INSTITUŢII CULTURALE ŞI DE MASĂ 
 

2.1 Biblioteca 
„Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul nu se poate. Şi fără cultura poporului orice alcătuire economică, orice 

formă politică n-au nici o valoare.” 

Nicolae Iorga 

 
Răspândirea cunoştinţelor din cele mai variate domenii se face printre altele şi prin reţeaua de biblioteci 

din cadrul aşezămintelor de cultură şi a şcolilor. Factorii de decizie, care în 1954 au înfiinţat la nivelul comunei 
Căpreni o bibliotecă cu peste 5 000 volume ce cuprindea literatură de specialitate şi beletristică, au fost 
sensibilizaţi şi de cuvintele lui Nicolae Iorga, sus menţionate. Biblioteca era principala instituţie culturală de 
masă. A funcţionat în spaţii închiriate până în 1982, când a fost mutată la parterul blocului pentru locuinţe. 
 



 
 

 
   

Blocul în care funcţionează biblioteca, farmacia şi centrala telefonică automată. 
 

În 1989 biblioteca avea un fond de carte ce cuprindea 9500 volume, în prezent acesta dispune de 7300 
volume, fondul de carte îmbogăţindu-se în 2003 cu 73 volume. Biblioteca nu are sală de lectură, funcţionând 
numai în regim de împrumut.  

În 1990, s-a înregistrat un număr de 343 cititori, în 1995 – 280 cititori, în 2000 – 247 cititori, iar în 2003 
– 235 cititori. 

Frecvenţa împrumuturilor se prezintă astfel: în 1990    s-au împrumutat 623 cărţi, în 1995 s-au 
împrumutat 717 cărţi, în anul 2000 s-au împrumutat 973 cărţi, iar în 2003 s-au împrumutat 1393 cărţi de 
literatură şi de specialitate.  

Privitor la categoriile de cititori, indicatorii statistici valabili pentru anul 2003 indică ponderea anumitor 
categorii de vârstă şi socio-profesionale. Astfel: 87 au fost intelectuali şi funcţionari, 79 cititori au fost elevi şi 
studenţi, iar 69 au fost din alte categorii (şomeri, casnice). Statistica pe categorii de vârstă este următoarea: 38 
cititori până la vârsta de 14 ani, 70 cititori cu vârsta cuprinsă între 15 -25 ani, 79 cititori între 26 -40 ani, 29 
cititori între 41 -60 ani şi 19 cititori cu vârsta depăşită de 60 ani. Preferinţele cititorilor se îndreaptă spre 
literatura beletristică. 
 
 

2.2 Căminul Cultural 
 
În timpurile mai puţin îndepărtate, activitatea culturală se identifica cu viaţa bisericească. Ştiutorii de 

carte, puţini la număr, transmiteau prin viu grai evenimentele din presa vremii.  
În 1947 se înfiinţează în localitatea noastră căminul cultural care a funcţionat pe lângă şcoala din comună 

şi în mai multe case particulare. Printre obiectivele muncii desfăşurate se numărau în principal: difuzarea 
cunoştinţelor ştiinţifice, lupta contra superstiţiilor, educaţia sanitară, igiena alimentaţiei, igienizarea mediului de 
viaţă, efectele nocive asupra organismului uman ale tutunului şi alcoolului, valorificarea tradiţiilor şi folclorului 
local. 

Înscriindu-se pe aceste coordonate, în activitatea bogată a căminului cultural se organizau periodic 
conferinţe pe diferite teme ce vizau problematica sus amintită ţinute de oameni de specialitate, recenzii şi 
simpozioane, după care urmau programe prezentate de elevi ce cuprindeau cântece populare şi patriotice, dansuri, 
recitări de poezii. Se remarcă în această perioadă învăţătoarea Şerbănescu Cornelia, care întemeiază corul sătesc 
în a cărui componenţă activau tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei. Cu acest cor, comuna Căpreni a obţinut în anul 
1952 locul I pe fosta regiune Oltenia, iar echipa de dansuri a elevilor a obţinut locul al II-lea în cadrul 
concursului de folclor.  

Fără existenţa unor documente, din datele culese de la cetăţenii vârstnici care au participat direct la 
construcţie, reiese că actualul cămin cultural a fost ridicat în perioada anilor 1952-1953. Are o capacitate de 150 
locuri şi dependinţele necesare. S-a dat în folosinţă în 1953. Noul lăcaş de cultură zidit din cărămidă, acoperit cu 
tablă este amplasat în centrul comunei şi s-a construit din cărămida recuperată din gardul care împrejmuia 
biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cornetu, ce data din anul 1863 şi intrase în degradare. 



 
De acum înainte, suflul cultural se derulează în noul lăcaş creând posibilitatea profesorului Ctin Georgescu 

ca până în anul 1960 să înjghebeze o puternică formaţie de dansuri populare tradiţionale, formaţie care nu de 
puţine ori s-a remarcat, ocupând locuri de frunte în confruntările care au avut loc la nivel regional şi apoi 
judeţean.  

De pe scena căminului cultural s-au impus atenţiei publice o serie de valori culturale emblematice pentru 
localitatea noastră. 

Amintim în acest sens pe rapsodul popular Sofia Drăghici, cântăreaţă de muzică populară Eufimia 
Dogaru, poetul Gogu Sărbu. Pe lângă coruri, dansuri, recitări sau ghicitori, strigături, proverbe, monologuri, s-au 
cântat doine din fluier şi din gură, s-au prezentat jocuri bătrâneşti. 

În paralel cu activitatea culturală la acest cămin, tradiţiile au fost cultivate în rândul tinerei generaţii la 
orele de lucru manual din cadrul şcolii unde aceştia învăţau cusăturile de mână, confecţionau tradiţionalele 
paporniţe din pănuşi de porumb, lucrau coşuri din nuiele de răchită, învăţau norme moderne de cultivare a 
pământului cu randament sporit, pe care le-au difuzat apoi în familiile lor, îndeletniciri practicate până aproape 
de 1989. 

 Conferinţele pe diferite teme, recenziile, simpozioanele organizate, programele cultural-artistice 
prezentate cu ocazia diverselor momente, prilejuri cu care sala căminului cultural se dovedea neîncăpătoare, se 
încheia cu horele din curtea căminului în acompaniamentul tarafului de muzică populară al lui Constantin 
Chelaru din Aluniş. 

Ulterior, conducerea formaţiei de dansuri populare a fost preluată de profesorul Gogârlă Ctin, cu rezultate 
notabile la nivelul judeţului. Cu ocazia diferitelor confruntări consemnăm ultimul rezultat al formaţiei de 
dansuri: câştigarea trofeului „Tismana”, în 1980. 

Din 1957, în cadrul căminului cultural se înfiinţează cinematograful dotat cu aparatura necesară derulării 
filmelor şi generatoarele necesare pentru producerea curentului electric.  

De-a lungul anilor, pe scena căminului nostru au urcat şi încântat masele, nume de rezonanţă ca: Maria 
Lătăreţu, Dem Rădulescu, Maria Dragomiroiu, Gheorghe Roşoga, Ileana Ciuculete, Angelica Stoican şi alţii care 
împreună cu ansamblul folcloric „Doina Gorjului” au revigorat sentimentele de mândrie locală şi naţională ale 
cetăţenilor. 

În scopul întăririi activităţii culturale, în anul 1967 s-a construit teatrul de vară (care s-a dovedit a fi o 
investiţie neeficientă), ca apoi, de acesta să se ataşeze în 1973 noua construcţie a primăriei, teatrului de vară 
dându-i-se destinaţia de sală de şedinţe. 

De menţionat că la ridicarea acestui edificiu şi a multor acţiuni de gospodărire şi înfrumuseţare care s-au 
adăugat la zestrea obşti, o contribuţie hotărâtoare a avut-o primarul din acea perioadă, domnul Ion Stoica. Gazeta 
Gorjului din 18.01.1975 îşi anunţa cititorii că datorită hărniciei cetăţenilor din cele 8 sate ale comunei, în care 
valoarea spiritului gospodăresc s-a ridicat la peste 5 600 000 lei, comuna a fost răsplătită cu locul I pe judeţ. În 
acelaşi editorial domnul Ion Stoica spunea: „Este un titlu cu care ne mândrim, dar care, în acelaşi timp ne obligă 
la o activitate mai intensă pe viitor”, lucru ce s-a înfăptuit prin obţinerea locului al II-lea pe ţară în concurenţa 
dintre comune în anul 1975. 
 

 
   

Clădirea primăriei construită în 1973. 
 

Cu trecerea anilor, căminul cultural a antrenat în activităţile sale tot mai numeroşi tineri şi vârstnici.  



 
 

Odată cu electrificarea comunei, în 1968, radioul, pick-up-ul şi televiziunea naţională vor îndepărta mai 
ales tineretul de acest loc de petrecere a timpului liber. La aceste cauze s-a mai adăugat şi statu-quo-ul de 
membru cooperator, muncitor sau intelectual navetist cu dublu statut. Astfel, cu toate binefacerile şi necazurile 
ce decurgeau din această stare de fapt, suflul cultural imprimat în „anii tinereţii” căminului cultural începe să 
apună.  

Aşa se face că activitatea din cadrul căminului cultural începe încet, încet să se diminueze, aceasta 
concretizându-se îndeosebi în serbările elevilor organizate cu diferite prilejuri importante sau foarte importante şi 
în „zvâcnirile” intelectualităţii cu prilejul fostului Festival Naţional „ Cântarea României” ce se organiza anual, 
unde majoritatea se prezenta pentru că „trebuia”. Diminuarea activităţilor se acutizează odată cu decretul privind 
autofinanţarea, căminul cultural devenind astăzi o veritabilă „cenuşăreasă”. 

Dacă foarte mulţi tineri au fost îndoctrinaţi ideologic, nedându-li-se şansa de a se manifesta liber, plenar, 
au acum posibilitatea să o facă, dar în locul acestui lăcaş de destindere spirituală, care ar trebui să fie căminul 
cultural, preferă barurile, discotecile, unde toate serviciile se plătesc, consumul de cafea, tutun şi alcool ocupă un 
loc de „cinste”, iar cultura se serveşte pe casete. 

Şi astăzi, căminul cultural se confruntă cu o evidentă criză de personalitate. La această stare de fapt, 
autoritatea locală, în urmă cu doi ani, a luat hotărârea de reabilitare a actualei clădiri ce prevedea mărirea 
capacităţii şi construirea altor spaţii destinate pentru bibliotecă cu sală de lectură, demarându-se în acest sens şi 
lucrările. Aceste măsuri luate pe plan local şi în speranţa îmbunătăţirii cadrului legislativ în acest domeniu, 
sperau într-o revigorare a acestui segment de care se simte o nevoie acută.  

Dar, cum niciodată un necaz nu vine singur, aceste lucrări au trebuit stopate, deoarece căminul cultural 
face obiectul judecăţii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti, în baza Lg. 10/2001 cu fostul proprietar de 
teren căruia, în 1955, prin decizia civilă nr. 3598 a Tribunalului Judeţean Craiova i s-a confiscat terenul (0,10 
ha.) pentru neplata taxelor şi impozitelor. 

În anii de după 1950, căminul cultural din Căpreni a fost condus de mai mulţi directori cărora le amintesc 
numele fără o ordine cronologică: Ologoiu Vasile, Popescu Tiberiu, Stoica Ion până în 1989, iar după acest an 
Cătănoiu Aristică, Gel Marius, şi din 1995, căminul cultural are director pe doamna Bujorescu Georgeta, fără 
obiect de activitate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitolul VI 

  
Civilizaţia şi viaţa spirituală 

 
 

1. CONSERVAREA TRADIŢIILOR    
 

„Caută-te dară acum, cetitorule ca într-o oglindă şi te priveşte de unde eşti.” 

  Miron Costin. 

 
Termenul de tradiţie provine din latinescul „tradere, traditus, traditum”, ce semnifică a transmite, a 

transfera. Pe larg termenul desemnează ceea ce este transmis din trecut în prezent, de la o generaţie la alta, prin 
scris, oralitate sau prin imitaţie de gesturi. 

Tradiţia este o componentă de bază a vieţii sociale. Ea este prezentă în toate sferele de organizare a 
societăţii. Indivizii şi grupurile sociale îşi formează identitatea prin raportare la trecut, principiul de orientare al 
acţiunii sociale fiind reprezentat de tradiţii. 

Unul din principalele elemente constitutive din cadrul culturii îl reprezintă tradiţia, aceasta fiind 
ansamblul de tehnici, valori, obiceiuri transmise prin „ereditate socială”. Tradiţia se îmbogăţeşte prin inovaţiile 
indivizilor şi grupurilor sociale, care, dacă se dovedesc a fi necesare şi sunt acceptate de generaţiile succesive, 
devin şi ele tradiţii.  

Tradiţia este o condiţie sine-qua-non a continuităţii şi deci a existenţei unei culturi. Ca şi toate celelalte 
aşezări umane, care îşi au tradiţiile lor, tot aşa şi comuna Căpreni le are pe ale sale.  

Răstălmăcirile uneori sub influenţa religioasă a creştinismului şi credinţele străvechi se mai fac simţite 
încă. Cu atât mai mult când s-au închegat şi obiceiuri şi ceremonii la care iau parte toţi locuitorii satului, fiecare 
având de jucat un anumit rol, care de asemenea e o temă tradiţională, matcă pentru o infinită gamă de variaţii 
mereu proaspete. 
 
 

2. OBICEIURI LEGATE DE NAŞTERE ŞI BOTEZ  
 

Satele noastre, în special la marile răscruci ale vieţii omului, sunt păstrătoare ale acestor străvechi straturi 
culturale şi spirituale. 
 Venirea copilului pe lume este un prilej de mare bucurie, şi totodată, de adânci semnificaţii pentru familia 
în care se naşte. Atât perioada prenatală cât şi cea postnatală s-a structurat de-a lungul timpului într-o suită de 
acte şi momente simbolice menite să pregătească : naşterea, moşitul, ursitorile şi mai ales botezul. 

Cu privire la botez, acesta are, pe de o parte, un rol de purificare, iar pe de alta, are semnificaţia unui 
ritual de trecere, copilul primind o identitate şi un loc în cadrul comunităţii creştine. 
 
 

2.1 Naşterea 
 
Evenimentul naşterii este aşteptat şi pregătit cu deosebit interes, toate familiile fiind dornice de a avea 

urmaşi. Numărul urmaşilor oscilează de la familie la familie, de regulă de la doi în sus sau mai mulţi şi foarte 
mulţi, cum este cazul familiei Şoldea Ion şi Eugenia din satul Cornetu, care a dat naştere şi a crescut 13 copii, 
toţi fiind realizaţi din punct de vedere profesional şi social. Sarcina era acceptată şi din convingeri religioase şi 
orice operaţie de întrerupere („lepădare”) a sarcinii era privită drept un păcat grav. 

 Pe parcursul sarcinii se respectau cu stricteţe anumite reguli esenţiale. Viitoarea mamă continua să-şi 
îndeplinească îndeletnicirile obişnuite, doar în ultima perioadă fiind cruţată de anumite greutăţi din partea soţului, 
vecinelor, mamei, surorilor şi soacrei, dacă era cazul. 

Cu multă grijă i se îndeplineau gravidei toate „poftele” de mâncăruri pentru a „nu pierde” copilul. 
Gravida evita cu sfinţenie să-şi însuşească lucruri care nu-i aparţineau spre a  nu-i fi însemnat copilul pe corp cu 
o pată care va reproduce forma lucrului însuşit. 
 Până în perioada dintre cele două războaie mondiale şi chiar după, în unele cazuri, naşterea era asistată de 
moaşele empirice care tăiau cordonul ombilical (buricul) cu un cuţit dezinfectat, cum numai ea ştia, şi care nu era 
folosit decât la aşa ceva şi păstrat cu mare grijă. 



 
 

Tot ea, moaşa empirică, aducea lăuzei mâncare şi lichide specifice timp de trei zile, până ce acesta se 
ridică din pat. 

În a treia zi seara, se puneau ursitorile astfel: pe masa mică rotundă cu trei sau patru picioare se aşeza o 
azimă de pâine nedospită, unsă cu miere pe care se făcea semnul crucii de trei ori cu cuţitul, trei farfurii, trei 
pahare, trei linguri. Paharele se umpleau unul cu vin şi două cu apă.  

Cu credinţa că îndeletnicirile nou-născutului puteau fi dirijate de obiectele lăsate pe masă, părinţii mai 
puneau: bani, carte, creion, pentru băieţi şi fete; bardă şi ciocan, pentru băieţi; ac şi aţă, pentru fete. Toate acestea 
se făceau în aşteptarea celor trei ursitori care vor hotărî viitorul copilului. După răsăritul soarelui, în dimineaţa 
următoare, azima se tăia în trei bucăţi şi se împărţea la doi băieţi şi o fată, fiecare primind şi câte un pahar. Şi 
astăzi, marea majoritate a familiilor păstrează şi practică această tradiţie. 

Rudele şi prietenii, în prima lor vizită, pun pe pieptul copilului, după puterea fiecăruia, bancnote.  
 
 

2.2 Botezul 
 
Botezul nou-născutului se face după ritualul străvechi combinat cu cel bisericesc. Moaşa cumpără 

îmbrăcămintea, plăpumioara şi scutecele. Îl învelesc şi îl duc la biserică. Aici, după ce este scos din apa botezului 
îl preiau naşii care-l îmbracă în hăinuţe, plăpumioara şi scutecele cumpărate dinainte. În timpul slujbei de botez 
arde continuu lumânarea cumpărată tot de naşi.  

În continuare, naşa îl duce acasă, iar mama este purificată printr-o moliftă.  
După botez, începe un ospăţ la care sunt invitaţi rudele, naşii, moşii şi alţii. Seara urmează darul, dar 

acesta nu se strigă ca în cazul nunţii. Apoi, în fiecare toamnă se duce plocon la naşi; păsări în număr fără soţ, 
ţuică, vin, şi naşul rămâne pentru toată viaţa un sprijinitor temeinic al finului său, ca un al doilea tată. 

De regulă la naşi se merge de Anul Nou cu ţuică, vin, o coastă de porc, o spetie, un trandafir, o strachină 
de piftie.  

Moaşa vine cu un covrig mare împletit din aluat de pâine pe care îl pune în capul nepotului, îl saltă la 
grindă şi-i urează „La Mulţi Ani”. Moşul nu se lasă nici el mai prejos şi-i face nepotului un dar care este prin 
tradiţie o oaie, după care urmează petrecerea în familie. 

Din motive lesne de înţeles, aceste tradiţii care până nu demult se respectau, acum nu se mai practică 
decât foarte rar. 

La căderea primului dinte, copilul îl aruncă peste casă, spunând: „Ia-l cioară, pe acesta şi dă-mi unul de 
oţel!” 

3. OBICEIURI LEGATE DE CĂSĂTORIE ŞI NUNTĂ  
 

Omul are trei zile foarte importante în viaţă: ziua în care se naşte, ziua în care se căsătoreşte şi ziua în 
care moare.  

De prima şi a treia zi nu se ştie nimic. La căsătorie, însă, este actorul principal. Obiceiurile legate de 
nuntă sunt poate, cele mai frumoase din întregul ansamblu al tradiţiilor populare. Se întind pe mai multe zile şi 
antrenează multe persoane, ceea ce dovedeşte ecoul stârnit în comunitate şi importanţa socială a căsătoriei. 

 Eveniment crucial în viaţa fiecărui om, complicatul ceremonial al nunţii desfăşoară o vastă alegorie 
semnificând întrepătrunderea cosmică a principiilor existenţei. 

Mirii trec într-un nou stadiu al vieţii lor, acela în care devin părinţi şi în care fiecare trăieşte pentru 
celălalt şi prin celălalt. În felul ei, nunta este o renaştere. 

Sărbătoarea este foarte complexă şi se desfăşoară pe etape. Tinerii se cunosc în diferite împrejurări. După 
ce băiatul discută cu părinţii, se hotărăsc şi merg „în peţit”. Acum băiatul, părinţii lui şi cei mai apropiaţi din 
neam, calcă pragul casei fetei. Fata, împreună cu familia se pregăteşte pentru acest eveniment. Are loc 
înţelegerea între cuscrii privitor la căsătorie şi zestrea pe care o vor primi atât fata cât şi băiatul. Din cauza 
diverselor neînţelegeri, această etapă se poate încheia aici, urmându-şi fiecare parte drumul ei. Rare erau cazurile 
când tinerii, ce voiau să se căsătorească, făceau abstracţie de această neînţelegere, îşi continuau drumul fără voia 
părinţilor, însă de multe ori, cu repercusiuni din partea vreunei părţi. 

Dacă unele „divergenţe” se rezolvau pe cale amiabilă, „procesul” continua prin stabilirea, de comun 
acord, a datei şi condiţiile de desfăşurare a nunţii. Hotărau împreună naşii (de obicei naşii erau din partea mirelui, 
„naşi de baştină”), cumnatul de mână, se alegeau şi se tocmeau lăutarii.  



 
Urma aprovizionarea şi pregătirea pentru ospăţ, cumpărarea ori confecţionarea rochiei de mireasă şi alte 

amănunte menite să conducă la reuşita acestui moment. De menţionat că, de obicei, ospăţul se face la casa 
mirelui. 

Urmează invitaţia la nuntă care se face „din poartă-n poartă” sau „pe alese”. În ultima perioadă, celor mai 
îndepărtaţi din punct de vedere geografic li se trimit invitaţii.  

Invitaţia la nuntă se face de către ginere însoţit de cumnatul de mână în acompaniamentul muzical al 
lăutarilor cu vorbele „Bine v-am găsit sănătoşi!”. În acelaşi timp se întinde plosca cu vin sau ţuică, după ce, în 
prealabil invitatul este întrebat ce preferă. Invitatul la rândul lui, cu vorbele „Noroc şi ceasuri bune”, sau „Casă 
de piatră”, gustă din plosca preferată. În acest timp şi în timpul deplasării de la casă la casă, lăutarii nu încetează 
să cânte.  

Sâmbătă seara, în timp ce are loc petrecerea la mireasă acasă, fetele împodobesc bradul. Duminică 
dimineaţa, mireasa îmbrăcată în rochie albă, cu cununa de flori pe cap, împreună cu băiatul cu bradul şi alaiul de 
nuntaşi, merg să adape bradul în acompaniamentul muzical al lăutarilor. 

În acest timp, la casa mirelui are loc bărbieritul acestuia de către un băiat cu ambii părinţi în viaţă în 
acompaniamentul lăutăresc, cântându-i cântecul „Pusei briciul să mă rad”. 

Apoi, mirele împreună cu naşul şi alaiul de nuntaşi merg la casa miresei unde naşa înveleşte mireasa în 
faţa unei mese înalte pe care se află o azimă de pâine, un pahar cu vin, o oglindă, sare, bani, flori. 

Mireasa stă pe un scaun înalt cu sau fără spătar pe care este o pernă, ţinând în braţe copil sau fetiţă, iar 
naşa, în acompaniament muzical, îi ia cununa de pe cap pe care o pune pe cap la cumnatul de mână. După aceea, 
naşa îi pune miresei pe cap coroniţa cu voalul, timp în care lăutarii cântă „Ia-ţi mireasă ziua bună…” 

Când mireasa este învelită, naşa rupe azima de pâine deasupra capului miresei, aruncând-o în patru 
direcţii spre fete şi băieţi din jur, dorind în mod deosebit să prindă din azimă acei ce vor să se căsătorească. 

După învelirea miresei, se pun la nuntaşi batiste colorate şi prosoape în funcţie de gradul de rudenie. 
Apoi, mirele, mireasa, naşii şi alţi nuntaşi se deplasează la biserică unde are loc ceremonia religioasă a 

căsătoriei, iar la finalizare în curtea bisericii se joacă „Nuneasca” în care se prind mirele, mireasa, naşul, naşa, 
băiatul cu bradul şi toţi nuntaşii din alai. 

După toate aceste momente, nunta ajunge la casa mirelui unde socrii mari îi aşteaptă urându-le „Bun 
venit!”. Pe o masă mică cu trei sau patru picioare, aşezată în faţa scării, se află un borcan cu dulceaţă sau miere, 
o azimă de pâine şi un pahar cu vin. Soacra mare le dă pe rând mirilor şi naşilor să guste din dulceaţă sau miere 
şi din paharul cu vin, apoi toţi şase dau ocol la masă după care socrul sau soacra îi leagă pe miri cu o maramă de 
borangic, sau prosop, şi legaţi vor fi băgaţi în casă.  

Mirele va trece pragul camerei cu mireasa în braţe.  
După aceste momente, un băiat tânăr va stinge lumânările, cu care vin aprinse de la biserică, în pragul de 

sus al uşii de la intrare. Urmează jocuri până se adună toţi invitaţii şi începe petrecerea propriu - zisă. Întreaga 
masă este minuţios aranjată de „alergători”. 

În capul mesei se aşează mirii, înconjuraţi de naşi, părinţi, apoi restul nuntaşilor. 
După ce invitaţii dau darul pentru nuntă, moment în care unul din lăutari face anunţul darului înveselind 

masa cu tot felul de glume de bun-gust, are loc hora bradului, după care băiatul cu bradul îl leagă de stâlpul casei 
sau în vârful prăjinii înalte dinainte pregătită.  

Cumnatul de mână este personajul care are grijă ca toată nunta să se deruleze conform tradiţiilor, aceasta 
parcurgându-se etapă cu etapă. Orice problemă care se iveşte în legătură cu desfăşurarea acestui eveniment este 
de competenţa cumnatului de mână. 
 
 

4. CEREMONIA DE ÎNMORMÂNTARE  
 

Solemnitatea ceremonialului înmormântării şi rigoarea cu care este îndeplinit până în cele mai mici 
amănunte dovedesc respectul faţă de moarte şi, mai ales, grija pentru o ulterioritate confortabilă a defunctului. 
Moartea este privită ca o mare iniţiere şi, ca atare, necesită un ritual de trecere. Cel decedat pleacă pe un drum 
fără întoarcere şi cei apropiaţi lui îl însoţesc pe acest ultim drum cu conştiinţa că şi ei îl vor urma cândva. 
 Solidaritatea în faţa morţii, la fel de pregnantă ca şi în faţa nunţii, fastuozitatea ceremonialului şi credinţa 
într-un avatar în trecerea defunctului pe un alt palier al existenţei sunt tot atâtea elemente care justifică 
străvechea şi minunata alegorie a morţii ca nuntă.  

Dacă la căsătorie, tinerii sunt supuşi unor ritualuri „de trecere” şi a unor ceremonii colective, la care 
participă mulţimea sătenilor, care iau în felul acesta act de faptul că noi membrii maturi au fost primiţi în obşte, 
că s-a născut o nouă familie căreia trebuie să-i asigure traiul bun în mijlocul lor, cu prilejul morţii, 



 
 

înspăimântătoare problemă a ieşirii dintr-o viaţă în care te-ai trezit fără să fi fost întrebat, după cum nu eşti 
întrebat nici la vremea trecerii dintre cei vii, obştea satelor noastre a creat o întreagă concepţie, dublată de 
ceremonii şi ritualuri foarte stranii, dar care, odată înţeleasă şi admisă rădăcina lor străveche, par a fi de o 
grandoare, de o adâncime şi de o frumuseţe uluitoare.  

Bolnavul care este „pe moarte” are permanent pe cineva din cei apropiaţi sau prieteni lângă căpătâiul său. 
Înainte de moarte i se face împărtăşania. 

Moartea fără lumânare este privită ca o gravă ameninţare pentru viaţa „ de dincolo”. Când bolnavul îşi dă 
ultima suflare, lângă el sunt de faţă cât mai mulţi dintre cei apropiaţi. Urmează îmbăierea mortului cu apă şi 
săpun într-o postavă. Apa încălzită cu un singur rând de lemne în care s-a făcut îmbăierea celui care a trecut 
„dincolo” se aruncă într-un loc ferit sub un gard. Grija ca „cel care trage să moară” trebuie să fie îmbrăcat în 
haine curate este încă o regulă care se respectă cu sfinţenie.  

După îmbăiere urmează îmbrăcatul făcut de persoane cu experienţă, apoi se aşează mortul pe o masă 
astfel încât să aibă capul orientat spre vest. 

Când tronul este gata, se aşează în acesta cu braţele pe piept, după ce, în prealabil, s-a aşezat lenjeria de 
înmormântare.  

Pe piept se pune o lumânare din ceară de albine pe care o pregătesc femeile cu experienţă. Lumânarea 
este răsucită în spirală, de lungimea lui „un stat”. I se spune „statul”. 

În semn de doliu se pune la poartă o năframă neagră, iar bărbaţii din familia mortului umblă cu capul 
descoperit şi neraşi timp de şase săptămâni. Cât timp mortul este în casă, pisica nu are voie să treacă pe acolo, nu 
este voie să priveşti în oglindă, de aceea oglinzile din casă se acoperă. Tot în această perioadă nu se mătură, nu 
se ascultă „muzică” nu se fac glume.  

În „jelitul” la care iau parte femeile casei îndurerate cât şi cele vecine şi din neam se aminteşte de faptele 
celui decedat. 

Mortul trebuie legat la picioare cu un fir de lână, pentru că în Sfânta Scriptură se spune că omul s-a legat 
în timpul vieţii de păcate. 

În pregătirile pentru înmormântare intră şi legarea la cele 40 de batiste într-unul din colţuri a unor 
monede iar la colţul opus se leagă lumânarea şi se fac 40 fâşii de pânză albă care se dau o dată cu batistele la cei 
ce participă la înmormântare. 

Se pregătesc prosoape pentru popă şi cântăreţi, pentru gropari, pentru cei care transportă mortul din casă 
şi până la lăsarea lui în groapă, pentru cei care duc stâlpul şi steagul. Pentru gropari se mai pregăteşte o bucată de 
pânză albă, o găină şi o oală. Între timp se pregăteşte mâncarea pentru pomană. 

În ziua înmormântării, preotul vine şi face slujba mortului. După scoaterea mortului din casă, o femeie 
sparge o oală. Transportul la biserică pentru slujbă, şi de aici la groapă se face cu un car tras de boi, împodobit cu 
scoarţe si macaturi. 

 Lângă tron se aşează femeile care jelesc permanent. În drum spre biserică se fac trei opriri la trei răscruci. 
În timpul opririlor preotul face slujbă, iar la pornire unul sau mai mulţi din membrii familiei aruncă cu monede 
peste cap cu care, după cum se crede, mortul va plăti vămile cerului. Toţi bărbaţii care însoţesc cortegiul au 
capetele descoperite, iar după ce trece convoiul, localnicii aruncă apa din vadră în semn de purificare. 

La cei necăsătoriţi se pregăteşte un brad împodobit cu panglici colorate şi flori care se pune la mormânt. 
În timpul slujbei, mortul este dezlegat, iar aţa se rupe în trei părţi şi se pune în sicriu. Aceasta înseamnă că s-a 
dezlegat de păcate. După coborârea mortului în groapă, se dă groparului o găină, o oală şi pânza albă, toate 
acestea peste groapă.  

La cap se aşează o cruce simplă, provizorie, cu numele şi prenumele precum şi stâlpul frumos cioplit. 
Apoi, pe mese lungi improvizate, acasă urmează pomana, la care participă, de regulă, toţi cei care au condus pe 
cel dispărut pe ultimul drum. 

Până la şase săptămâni o femeie anume face zilnic tămâiatul mormântului înainte de răsăritul soarelui.  
Se face pomană la trei zile, la nouă zile, la şase săptămâni. Acum la şase săptămâni se împart cele 

necesare pentru „viaţa viitoare”: pat, masă farfurii, străchini cu mâncare, tacâmuri, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
oglindă, piepten iar dacă este bărbat se dă şi aparat de bărbierit. Acum se sfinţesc: podul, fântâna şi crucea de la 
mormânt. 

De acum încolo, la fiecare jumătate de an se face pomană cu mâncare la care sunt chemaţi un număr mai 
mic de oameni, până la şapte ani.  

Când împlineşte şapte ani de la moarte, se face aceeaşi pomană ca la şase săptămâni.  
 
 



 
5. SĂRBĂTORI DE PESTE AN 

 
Oamenii receptează şi trăiesc efectiv timpul numai prin împărţirea acestuia în unităţi de măsură ce se află 

în strânsă legătură cu ritmurile terestre şi cosmice.  
Pentru oameni, anul se naşte, creşte şi moare odată cu fiecare primăvară şi fiecare iarnă. Acest ciclu 

cosmic este împărţit în date calendaristice care, în calendarul popular, apar ca personificări mitice supuse 
aceleiaşi legi: naştere, creştere, îmbătrânire şi moarte.  

În preajma sărbătorii de Crăciun are loc tăierea porcului, moment mult aşteptat de copii. Bucuria cea mai 
mare era în seara de Crăciun, când copiii umblau toată noaptea, întrecându-se în cântări religioase şi laice 
pregătite din timp la repetiţii făcute cu rândul pe la casele lor. 

Întâmplările caraghioase din viaţa satului erau satirizate în scenariile vicleiului jucat de adulţi la miezul 
nopţii de Crăciun. În Bulbuceni vicleiul era jucat de Mandocescu Marin cu echipa sa, iar la Căpreni de formaţia 
alcătuită din Romică Stoineanu, Fănică Stoineanu, Staicu Dumitru, Ştefan Căpăţână şi Nicolae Ghiţuică, acesta 
din urmă avea rolul de a juca păpuşile.  

În ziua de Crăciun se merge cu „Irodul”, veritabil teatru popular cu costume şi măşti, iar prin textul 
versificat expus se reconstituia viaţa lui Isus Cristos. 

În ajunul Anului Nou, tinerii se adunau în grupuri, făceau hore şi se distrau. Prin „pusul cepelor” se 
cerceta starea de umiditate pentru fiecare lună a anului. După cantitatea de apă care apărea în cele 12 foi de ceapă 
corespunzător cronologic celor 12 luni, aşezate la rând cu sare între ele, se putea aprecia care vor fi lunile 
secetoase şi care vor fi cele ploioase. 

Buni „cercetători” în această direcţie erau Purdescu Ion din Satu Nou şi Miu Dumitru din Brăteşti. 
Ziua de Anul Nou este mult aşteptată şi acum de copii mici, care pornesc cu „sorcova” prin sate. Tot în 

această zi se colindă pe la casele oamenilor cu „pluguşorul”, alţii merg cu „capra”. 
„Aiasma” se lua în ziua de Bobotează de la biserică de cel mai „vrednic” din familie şi beau din ea toţi ai 

casei pe nemâncate, apoi este pusă la icoană, fiind folosită ca leac la tot felul de boli. 
La Paşti, de dimineaţă, toată lumea mergea la biserică îmbrăcată în cele mai frumoase haine, iar după-

amiaza se aduna la hore. Acum era momentul cel mai prielnic pentru fete de a-şi etala priceperea în coaserea 
celor mai frumoase şi neobişnuite râuri. Cămăşile se coseau în fiecare casă de multe ori „pe furiş”, aşa cum 
proceda Constantinescu Ioana, Pieptan Eugenia, Guţă Ana şi Dinu Eugenia din Bulbuceni. Băieţii veneau cu ouă 
roşii, se întreceau în ciocnit şi făceau tot felul de farse.  

Ouăle le înroşeau cu foi de ceapă. Ele nu se încondeiau. În amintirea celor ce nu mai erau în viaţă, la 
cimitir se împărţeau colaci cu lumânarea aprinsă şi ouă roşii. 

În ajunul zilei de 23 Aprilie (Sf. Gheorghe) se puneau crengi de fag înfrunzite la poartă, pe stâlpii de la 
casă, la scară şi în pragul uşilor.Ca să aibă lapte mai mult în timpul anului, ca vitele să fie mai sănătoase, 
gospodarii dădeau drumul acestora pe grâul plin de rouă ca să pască. Femeile şi copii păşeau de dimineaţa cu 
picioarele goale în grâu, apoi se spălau cu rouă pe faţă ca să fie frumoşi şi vederea să le fie limpede ca roua. În 
noaptea premergătoare Sfântului Gheorghe, tineretul aprindea focuri pe dealuri, hăuleau şi comunicau prin 
diferite metode zgomotoase cu alţii de pe dealurile învecinate. Se făcea mare haz de „păcatele” fetelor şi 
nevestelor. Se spuneau multe glume. 

De Joia Mare, femeile făceau colaci şi-i dădeau de pomană pentru morţi. 
De Rusalii (Duminica Mare), la 40 de zile după Paşti, casele şi grajdurile erau împodobite cu crengi de tei 

înflorit, iar sub aşternut se punea pelin. Erau aşteptate cu mult interes. Aerul de sărbătoare era multiplicat de 
sâmbăta din ajun, care se chema „a fragilor”, când fiecare gospodărie avea atunci grijă să împartă fragi şi cireşe. 

Locuitorii satelor noastre aşteptau cu nerăbdare „Căluşarii”, jucat de un grup de 11 oameni în săptămâna 
rusaliilor, din Satu Nou şi Cetate din care făceau parte, printre alţii, Nicolae Staicu, Nicolae Ghiţuică, Romică 
Stoineanu, Constantin Staicu. Regulile foarte riguroase în desfăşurarea lui cu semnificaţii adânci preistorice îi 
dădea o aură antică. 

Dansului, care era extrem de frumos şi spectaculos, i se adăuga efectul miraculos de însănătoşire a unor 
bolnavi. 

Ultima prezentare este cunoscută, după cum relatează cei mai în vârstă, cu peste 50 ani în urmă, când 
Toma Ctin din Căpreni, bolnav incurabil, a fost scos pe pat din casă, dus în târgul săptămânal şi formaţia de 
căluşari prin jocul ce-l făcea cu respectarea regulilor, spera în însănătoşirea bolnavului, în exorcizarea răului din 
el.  

Populaţia noastră aştepta cu atenţie şi interes şi alte sărbători ca: „Izvorul Tămăduirii”, „Mucenicii” pe 9 
martie. În dimineaţa de mucenici se dădea de pomană aiazmă de pâine cu miere, casa era afumată cu o cârpă 
aprinsă, la fel şi grajdurile, coteţele şi celelalte acareturi pentru alungarea răului. De asemenea „Sânzâienele” 



 
 

(drăgaicele) – 24 iunie – sunt reprezentări mitice ale vegetaţiei. Această datină este străveche. Există ipoteza că 
denumirea provine din latină, de la Sancta Diana care, pe lângă atributele cinegetice, avea şi atribute agrare. 
Numele „Drăgaică” a apărut mai târziu ca urmare a influenţei slave: spre deosebire de Rusalii, despre care se 
spune că sunt zâne rele, Sânzâienele sunt percepute ca zâne bune care cântă, joacă, dau rod plantelor şi femeilor 
căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele. 

„Sântoader” este sărbătoarea în care fetele culeg buruiana „iarba mare” – o plantă cu flori galbene şi 
frunze lungi. De la această plantă se foloseşte numai rădăcina, care se fierbe, iar fetele se spală cu ea pe cap 
pentru a avea părul mai frumos. 

La Sf. Petre – pe 29 iunie când se dădeau mere de pomană şi nu erau lăsaţi copiii să bată merele până la 
această dată, este organizat bâlciul anual, unde vin comercianţi din tot judeţul chiar din judeţele vecine cu 
produse alimentare şi industriale specifice pentru toate sezoanele. Acum, comuna este vizitată de locuitorii din 
comunele vecine într-o atmosferă de mare sărbătoare. 

Cu nerăbdare era aşteptată şi ziua de 20 iulie (Sf. Ilie) de toţi locuitorii, când, într-o atmosferă 
sărbătorească, începând de dimineaţă, grupuri, grupuri şerpuiau peste două dealuri şi două văi să ajungă la târgul 
anual de la Cordeşti (Stejari).  

În această zi era interzis lucrul sub pedeapsa de a fi trăsnit de sfânt. Bucuria era enormă dacă în această zi 
„te ploua” în timpul trecerii peste deal, fiind un semn al producţiei bune de porumb. Astăzi foarte puţini mai 
merg pe jos, marea majoritate făcând deplasarea cu mijloacele auto.  

În prima zi după lăsarea postului de Paşti se sărbătorea „Lunea ciorilor”, când nu era voie să se mănânce 
cu lingura pentru că ciorile vor scoate porumbul din pământ. În această zi se fierbeau boabe de porumb pentru 
toţi ai casei iar din ele se aruncau şi la păsările de curte.  

De „Dragobete” (Tăierea capului Sf. Ion), gospodinele curăţau coteţele păsărilor şi primeneau cuibarele 
în vederea pregătirii pentru ouat şi clocit. 

După încheierea petrecerii, cu ocazia lăsării Postului Mare de Paşti se adunau firimiturile de pe masă şi se 
amestecau cu seminţe. Acestea se aruncau sub brazdă pentru a avea recoltă cât mai bogată în anul respectiv. 

Tretunurile sunt patru pe an: de Sf. Gheorghe, de Sf. Constantin, în Duminica Mare şi de Rusalii. Acestea 
se sărbătoresc în fiecare zi de marţi dinaintea sărbătorilor. De Sf. Gheorghe, pedeapsa pentru încălcarea 
interdicţiei de a munci este trăsnetul, ca şi de Sf. Ilie. 
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Etnografia şi folclorul 

 
 

1. ETNOGRAFIA 
 

1.1 Arhitectura locală 
  

Ceea ce stârneşte curiozitatea oricui se gândeşte la ţara noastră, este faptul că aici, în zona munţilor 
Carpaţi, dăinuieşte un neam de oameni de limbă romanică, insulă răzleaţă în mijlocul unei imense mări de 
neamuri de limbă slavă. Este, cum spunea Xenopol un adevărat „miracol şi o enigmă a istoriei” faptul de a fi 
putut urmaşii dacilor romanizaţi să-şi păstreze fiinţa cu toate că, precum spunea Miron Costin, ţara lor se află în 
„calea răutăţilor”, adică în drumul tuturor năvălirilor care, îndată după plecarea administraţiei romane, a urmat, 
val după val, timp de aproape un mileniu.  

Într-adevăr, pământul ţării noastre este în acelaşi timp loc de adăpost în cetatea naturală a Carpaţilor, dar 
şi o răscruce de drumuri de-a lungul câmpiilor de care este înconjurată. Popoarele stepei venite din fundurile 
Asiei, jinduind să jefuiască bogăţiile Bizanţului şi Romei treceau de-a rândul prin părţile noastre. 

În aceste zone, populaţia, sătenii la ei acasă sunt păstrătorii unei tradiţii culturale şi cu rădăcini atât de 
adânci, încât merg departe în preistorie. Aici au reuşit ei să facă a înflori o civilizaţie rurală care nu numai că are 
un caracter de originalitate mai viu decât al altor neamuri, dar să şi dovedească o putere de creaţie culturală care 
uimeşte pe drept cuvânt pe oricine ajunge a o cunoaşte. Civilizaţia vechilor noastre sate este în primul rând, o 
civilizaţie a satelor libere. 

În vorbirea ţăranilor, ca şi a celor mai vechi documente, cuvântul „sat” are înţelesuri mai multe decât în 
limba noastră de azi. Astfel, satul cel vechi este fenomen social complex care cuprinde laolaltă „o populaţie”, o 
„vatră de sat”, adică locul de aşezare a gospodăriilor, şi un „trup de moşie”, adică locurile de muncă ale acestor 
oameni. 

Cuvântul „sat” mai poate avea şi alte înţelesuri de mai puţină însemnătate, precum „gura satului”, adică o 
opinie publică, sau în vorba „n-am făcut sat cu cutare” care se referă la faptul că n-ai avut tovărăşie cu cineva. 

Denumirea de „trup” care se dădea moşiei are şi ea o semnificaţie, ea fiind de fapt de primă importanţă 
pentru înţelegerea vieţii şi civilizaţiei săteşti de odinioară. 

Transformările social-economice care au avut loc de-a lungul secolelor, condiţiile istorice naturale şi 
tradiţia populaţiei au imprimat aşezărilor omeneşti din această parte de judeţ şi ţară anumite trăsături care le 
diferenţiază sub multe aspecte de aşezările din alte zone ale judeţului şi ţării. 

Se poate afirma că, până la începutul secolului al VII-lea, tipul reprezentativ de aşezare a fost cel cu case 
izolate, „risipite”. Caracterizat prin structura rarefiată, prin lipsă de coeziune dintre gospodăriile alcătuitoare, 
prin arhaismul grupării proprietăţii în jurul casei fără o delimitare clară a vetrei satului de hotar, satul „risipit” 
reprezintă cea mai răspândită şi specific românească formă de aşezare, ea fiind moştenită încă de pe vremea 
dacilor şi perpetuată veacuri de-a rândul. 

Fără îndoială că viabilitatea şi menţinerea îndelungată a acestui tip de aşezare se explică prin constanţa în 
timp a unor factori care l-au generat cum sunt: cadrul geografic cu relief fragmentat, cu zone anevoioase de 
circulaţie, în special pe direcţia nord-vest şi est-vest, vitregii istorice care menţineau o stare de insecuritate 
printre oameni, stăpânirea pământului în obşti libere, în care pământul putea fi ocupat fără restricţii politice, 
economice sau administrative. Apoi, prin creşterea numărului populaţiei şi prin schimbarea sistemului de 
stăpânire s-au creat condiţii favorabile consolidării satului răsfirat cu case risipite care constituie o fază 
superioară.  

Aşadar, satul răsfirat a luat naştere din nuclee de case izolate, care, prin lăstărirea familiilor de-a lungul 
secolelor s-au extins. Prin urmare aşezarea răsfirată a apărut în mod natural. 

Mai restrâns ca suprafaţă a vetrei, mai ordonat ca formă, satul răsfirat este compus din case distanţate 
spaţial, dispuse în locurile mai favorabile din punct de vedere geografic.  

În scopul creării rezervei feudale şi a impulsionării agriculturii la începutul secolului al XIX-lea au fost 
puse în aplicare unele măsuri de frânare a împrăştierii gospodăriilor în cadrul vetrelor de sat, măsuri care au 
cuprins într-un grad mai redus zona noastră. 

Ca şi aşezările, gospodăriile componente ale vetrei satului au evoluat în strânsă legătură cu o 
complexitate de condiţii social economice, istorice, geografice, politico-administrative.  



 
 

Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, n-au existat dispoziţii administrative care să stabilească forma şi 
spaţiul pe care trebuia să-l ocupe fiecare gospodărie. Deci, terenul pe care se putea întinde o gospodărie era 
extins, iar modul de folosire al lui depindea de nevoile şi mijloacele gospodarului. 

Acolo, unde pământul s-a stăpânit „cureleşte”, este vizibil că gospodăriile ocupă un loc de vatră alungit şi 
îngust. În această situaţie sunt multe gospodării din satele comunei noastre. Faptul nu se poate explica decât prin 
aceea că, odată cu sporirea populaţiei, una şi aceeaşi porţiune din cureaua de pământ existentă în vatră a fost 
divizată succesiv din generaţie în generaţie. Aşa se explică frontul îngust la stradă şi teren în adâncime unde s-a 
extins curtea şi gospodăriile anexe. 

Cum proprietăţile se sprijineau aproape obligatoriu spre valea Amaradiei sau pe afluenţii ei, a rezultat şi 
de aici alinierea caselor „la drum” şi „în vale”. 

Excepţie de la această regulă s-au produs acolo unde în timp, diviziunile repetate ale curelei au impus 
înfundarea ei şi apariţia altor tipuri de gospodării care nu aveau acces spre valea Amaradiei sau alt curs de apă.  

Planul, numărul şi volumul construcţiilor anexe denumite „leauri” într-o gospodărie au depins de felul 
ocupaţiei familiei, de starea ei economică, de tradiţie, nivelul de cultură şi civilizaţie. 

Din cele mai vechi timpuri, locuitorii comunei Căpreni au practicat o economie agro-pastorală. Până la 
începutul secolului al XIX-lea, şi chiar mai târziu, construcţiile anexe pentru animale numite „olejuri” sau 
„acareturi” erau simple şi arhaice ca tehnică de lucru, însă erau esenţiale, dispuse în preajma casei. Dintre acestea 
amintesc „târlele” construite din pârmaci şi nuiele, acoperite sau nu, „coşerea” acoperită cu paie sau coceni, 
construită din furci de lemn, nuiele şi ulterior cu blane. După 1945, locul coşerelor a fost luat în mare parte de 
grajduri-fânare construite din scânduri şi mai nou din zidărie de cărămidă sau bolţari, care adăpostesc atât 
animalele cât şi nutreţul necesar pe timpul iernii.  

Din datele culese de la cei mai vârstnici locuitori ai comunei, rezultă că atât la Căpreni, cât şi la 
Bulbuceni, cu mult timp înaintea cooperativizării agriculturii, au existat conace care erau adevărate gospodării 
arhaice locuite temporar, unde locuitorii îşi adăposteau animale. În marea majoritate a timpului, aici în conace, se 
derula mica industrie ţărănească în care rolul principal era îndeplinit de bărbaţi. De multe ori, lângă conace se 
aflau „pimniţele” destinate păstrării băuturilor.  
Erau recunoscute conacele din punctul „La conace” din satul Bulbuceni, precum ”La conace” şi „La dogari” din 
Căpreni, ca şi pimniţele din Măgura, Borotu, Conace de la Bulbuceni, dealul Artanului, dealul Brăteştilor, Gâgâi 
şi Seci, la Căpreni. 

Atâta timp cât agricultura se practica cu o tehnică înapoiată, n-au existat construcţii voluminoase pentru 
depozitarea produselor agricole. Până la jumătatea secolului al XIX – lea s-au folosit hambarele, după care s-a 
practicat construirea pătulelor din nuiele aşezate pe furci din lemn la care, ulterior, nuielele au fost înlocuite cu 
scândură, şi mai nou pe furci din ţeavă, şi în locul scândurilor, elemente metalice îmbinate prin sudură. 

În ce priveşte locuinţa, ca element esenţial al gospodăriei săteşti, amintesc că cele mai vechi case erau 
formate dintr-o singură cameră, construite din bârne de lemn, cioplite sau necioplite care se îmbinau prin 
crestătură la capete. Bârnele se puteau sau nu vedea în exterior, după cum erau sau nu cercuite şi tencuite. 
Acoperişurile cu caracter de uniformitate erau formate din patru ape acoperite ci şiţă în cele mai multe cazuri, 
sau cu paie.  

O altă etapă în dezvoltarea locuinţei o constituie construirea casei cu două camere, cu soclul mai înalt sau 
mai puţin înalt. Apar elemente noi care reprezintă momente importante în dezvoltarea locuinţei, cum sunt tinda şi 
prispa. Prispa, lungă de obicei cât casa, este alcătuită din stâlpi de susţinere ai acoperişului ce se sprijină pe soclu 
între care se face legătura cu scânduri simple fără prea multe ornamente, înălţimea ei de obicei, fiind de un metru. 

Între prispă şi intrarea în camerele de locuit, apare tinda, la început cu pământ pe jos, apoi pardosită cu 
cărămidă şi ulterior cu scânduri. Aceasta se construia pentru a crea un spaţiu semiadăpostit, făcând legătura între 
încăperile interioare şi curtea cu acareturile ei. În tindă se aşează de obicei obiecte de uz pentru curte şi lăzi 
pentru provizii. 
 



 

 
 

Casă bicelulară din lemn cu prispă şi tindă. 
 

Cu privire la interiorul celor două camere, prima în care se intra, denumită „în casă”, se găsea vatra lipită 
de colţul format între peretele din spate şi cel interior al locuinţei. Peste vatră un horn larg, ogeacul, ducea fumul 
în sus şi comunica cu exteriorul printr-un coş mai larg. 

La marginea ogeacului o scândură de jur împrejur forma „corlata” pe care se puneau lingurile, străchinile, 
cănile, sărăriţa etc. 

De interiorul ogeacului atârna cârligul pentru ceaunul de mămăligă. Mai târziu au fost folosite pirostriile 
de fier. 
 

 
 

Vatră cu corlată. 
 

Pe interiorul ogeacului se fixau cârlige pentru a afuma carnea de porc. Într-un colţ se găsea carnarul, o 
poliţă sub grindă, pe care se ţinea carnea de porc până era topită. În altă parte a acestei camere mulţi ţineau 
putina de varză şi hârdăul cu murături. Se mai găsea vadra pentru apă din care nu lipsea caucul, un dulăpior 
rustic pentru veselă, şi, bineînţeles, masa mică rotundă cu trei sau patru picioare. În colţul opus vetrei, în tavan 
era locul de urcare în podul casei.  

Din „casă” se intra în cea de-a doua cameră numită „în sobă”. Aceasta avea o sobă de cărămidă tencuită, 
legată cu vatră de unde trecea căldura pentru încălzirea sobei. 
 



 
 

 
   

Sobă din cărămidă încălzită de la vatră. 
 

Aici, „în sobă” dormeau toţi ai casei şi tot aici îşi făceau femeile lucrul gospodăresc.  
Paturile erau lucrate din blane puse pe ţăruşi bătuţi în pământ; pe ele se întindeau pături din lână şi/sau 

cânepă. Mai târziu au apărut paturile din scânduri făcute din diferite esenţe tari de către meseriaşi localnici. 
Pardoseaua din pământ este înlocuită cu cărămidă, iar mai târziu cu scândură. După soba din cărămidă era laviţa 
îngustă pentru copii şi bătrâni. Pe peretele dinspre răsărit era nelipsita icoană, alături de ea sticluţa cu aghiasmă 
de la Bobotează cu busuioc în ea.  

În nopţile mai blânde pentru descongestionarea spaţiului „din sobă”, pe pardoseaua din pământ sau 
cărămidă „din casă” se întindea nelipsita rogojină pe care dormeau cei vârstnici. 

Treptat, treptat modelele caselor au evoluat. Astfel, spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, în construcţiile noi, pe lângă stilul arhitectonic şi interiorul casei cu cele două camere care se 
menţin, se introduce cea de-a treia cameră, „odaia curată” sau „odaia de la şuşa”. 
 

 
   

Casă cu trei camere cu tindă şi prispă. 
 

În această cameră se păstră mobilierul cel mai bun şi ţesăturile, fiind folosită doar ocazional pentru 
oaspeţi. Aici un loc de seamă îl ocupă lada de zestre bogat decorată, ladă ce are o tradiţie pierdută în negura 
timpului. Rostul „odăii de la şuşa” limitat şi sărbătoresc era dovedit şi de faptul că, adesea, din interiorul ei lipsea 



 
sistemul de încălzire. 

O altă etapă în construcţia de locuinţe ce se încadrează în deceniul al II-lea şi al III-lea al secolului trecut, 
se caracterizează prin supraînălţarea părţii de locuit, parterul căpătând destinaţia pivniţelor, cămărilor, mai târziu 
bucătăriilor de vară, şi în cele din urmă, chiar odăi de locuit. 

De la început, etajul cuprinde camerele de locuit şi pe cele cu caracter sărbătoresc. 
 

 
 

 
 

Case cu nivel construite în deceniul al II-lea al secolului trecut. 
 

În deceniile patru, cinci sau chiar şase ale secolului trecut, locuinţele cunosc un salt din punct de vedere 
constructiv. Temelia şi toată construcţia este din cărămidă, soclurile sunt înalte, de obicei cu beci la subsol. Se 
păstrează tinda cu pridvorul şi stâlpi din zid de cărămidă care sunt fie pătraţi, fie pe rotund. Sus, stâlpii sunt uniţi 
între ei prin zidărie în linie dreaptă ori arcadă. Acoperişurile se păstrează în continuare cu patru ape folosindu-se 
tablă galvanizată şi mai rar ţiglă.  
 

 
 



 
 

 
 

Case cu stâlpi uniţi prin arcadă de zid. 
Asemenea locuinţe sunt funcţionale şi azi, locuinţe ce se întâlnesc în aproape toate satele comunei noastre. 
În ceea ce priveşte interiorul casei, el are o evoluţie paralelă cu cea a locuinţei. Mobilierul era format din 

lemn. Piesele obişnuite: patul, masa joasă rotundă din trei sau patru picioare folosită în multe gospodării şi azi, 
scaunele, dulăpiorul, de obicei deschis şi culmea – prăjina suspendată de tavan.  

Masa cu picioare înalte având sub tăblie o mică ladă era o piesă mai rară, şi începând cu secolul al XX-
lea, s-au introdus băncile cu spătar, dulapurile orăşeneşti, paturile înalte cu saltea din paie, plapumă, scaune 
înalte cu spătar. 

Ţesăturile, unul din domeniile în care talentul ţărăncilor noastre s-a manifestat cel mai pregnant, astăzi 
este spre apus. De o bogăţie şi varietate nebănuită, ele dădeau viaţă caselor noastre ţărăneşti. 

Astfel, păretarele îmbrăcau casa, acoperind pereţii, ca şi chilimiul, un păretar ţesut, de dimensiuni mai 
mari, cu motive de inspiraţie floristică diferit colorat. 

Cu vremea, decorul lor se complică, păretarul se măreşte fiind alcătuit din două benzi cusute laolaltă. Aşa 
se ajunge la scoarţă, la început cu compoziţie simplă, cu linii drepte, romburi, cruci, linii frânte organizate în 
compoziţii ce se repetă, apoi compoziţiei i se adaugă o bordură înconjurând câmpul central. Se recunosc acum 
motive noi ca: flori, păsări, cai şi oameni ducând spre o lume de basm.  

Caracterul decorativ al păturilor, feţelor de pernă, feţelor de căpătâi, feţelor de masă şi altele ţesute de 
ţărăncile noastre iasă în evidenţă mai ales în odaia bună. Pe peretele de la răsărit şi cel de la miazăzi, stau 
icoanele din hârtie, mai rar din lemn şi mai nou din sticlă, reproducând teme folosite în arta cultă, dar redate în 
formă mai simplă. 

Privind realizarea artistică a caselor, arăt că în întreaga evoluţie a locuinţelor a domnit simplitatea şi 
bunul gust. La pereţii caselor se observă liniile simple, iar în privinţa culorilor trebuie arătat că predomină cele 
deschise, alb, alb scrovit.  

Mai târziu, soba construită din cărămidă nu mai este încălzită din focul de la vatră. Aici, „în sobă” se 
construieşte sobă cu încălzire proprie la care mai târziu i se alătură plită din fontă pe care se pregăteşte mâncarea 
simultan cu încălzirea camerei. Cu timpul, în marea majoritate se înlocuieşte soba din cărămidă cu teracota. În 
toate satele noastre se mai păstrează un asemenea sistem constructiv. 



 

 
   

Sobă din teracotă cu plită. 
 

În „odaia de la şuşa” se aşează o sobă simplă fără plită.  
Pe fondul acestor elemente străvechi, tradiţionale, odată cu schimbările profunde care au avut loc în 

societatea românească, s-au produs substanţiale înnoiri în forma şi structura construcţiilor, în reducerea 
numărului de construcţii anexe, în îmbunătăţirea planului arhitectural al acestora, în introducerea materialelor 
moderne de construcţii. 

Astfel majoritatea caselor construite după 1965 au temelia din beton, cu beci la subsol, zidărie din 
cărămidă, planşeu din beton armat şi acoperite cu tablă. Nu mai au tindă cu pridvor. Intrarea în case se face mai 
întâi într-un hol de primire, amplasat, de obicei, spre stradă, apoi din acesta se trece într-un hol amplasat pe 
mijlocul casei, de unde se intră în camere pe dreapta şi pe stânga. 
 

 
 

Casă construită după 1965. 
 

 Numărul de camere a crescut la patru, cinci sau chiar mai multe şi, în paralel suprafeţele locuibile de la 
aproximativ 12 mp./cameră la peste 18 mp./cameră. 

Modificări substanţiale a suportat şi interiorul. Locul pardoselilor de pământ sau cărămidă a fost luat de 
scândură sau parchet, s-au amenajat pe lângă dormitoare şi sufragerii, încăperi pentru bucătărie, baie, cămară. În 
paralel cu acestea   s-au făcut şi dotările interioare cu mobilier modern, aparatură electrocasnică şi audio-vizuală 



 
 

modernă.  
Se păstrează sistemul constructiv arhitectural gorjenesc până în 1990. După 1990 asistăm la o schimbare 

a acestuia şi în special a aspectului exterior, îmbunătăţindu-se simţitor gradul de finisare, apar geamurile din 
termopan, acoperişul cu patru ape este înlocuit cu sisteme constructive în funcţie de imaginaţia arhitectului, a 
constructorului, iar mai nou odată cu introducerea gazelor naturale încep să apară încălzirile locuinţelor cu 
centrală proprie.  
 

 
 

Casă construită după anul 1990. 
 

1.2 Portul 
 

Într-o climă ca cea de la noi, cu trecerea de la ierni grele la veri calde ca de cuptor, îmbrăcămintea trebuie 
să joace un rol important, rostul ei fiind în primul rând să apere trupul de intemperii, dar s-a reuşit să se dea 
acesteia şi frumuseţe, creând uneori din haine adevărate opere de artă. 

Bărbaţii umblau vara în izmene lungi şi cămaşă albă până la genunchi din in sau cânepă, ţesute şi 
confecţionate în casă. Peste mijloc purtau brăciri sau brâu roşu. Când era răcoare, puneau pe deasupra vestă de 
dimie.  

 

 
 



 
Bărbat în costum popular. 

 
În anotimpul rece purtau nădragi largi şi ilice de dimie groase din lână. Pe cap purtau căciulă din blană de 

miel negru sau alb pe care o scoteau în lunile călduroase. Din picioare nu lipseau opincile cu obielele şi ciorapii 
de lână pe timp rece, iar pe timp călduros umblau desculţi. Portul schilăresc folosit de bărbaţi dovedea 
bunăstarea celor ce-l purtau. Era costumul gorjenesc reprezentativ compus din vestă încărcată cu găitane negre, 
cămaşă cu râuri discrete, pantaloni cu găitane şi cu tăieturi laterale în loc de buzunare. 

Femeile umblau vara îmbrăcate în cămăşi albe de in sau bumbac ţesute şi cusute în casă şi fustă de 
stambă din prăvălie. Costumul sărbătoresc era format din maramă de borangic pe cap. Cămăşile frumos cusute 
erau acoperite de la talie în jos de catrinţă ţesută în culori şi motive diverse împodobite cu paiete metalice sau 
cusături. Pe deasupra purtau vestă cu diferite motivaţii florale iar iarna cojoace.  
 

 
 

Femeie în costum popular. 
 Fetele, purtau pe cap basmale viu colorate iar femeile tulpan negru sau alb. Iarna foloseau broboade 

călduroase de lână şi ilicul din dimie.. Cele mai în vârstă păstrau vechiul „peşchir” – o fâşie lungă de pânză de 
bumbac albă sau neagră ce se înfăşura în jurul capului. La sărbători mai puneau zăvelca - o fustă largă, plisată cu 
flori - şi vâlnicul care era asemănător cu zăvelca, dar mai bogat împodobit. 

Până nu demult locuitorii noştri au putut admira portul popular femeiesc la baba Catrina Balea din satul 
Satu Nou care, zilnic, indiferent de genul de activitate desfăşurată îl folosea, acesta fiindu-i de fapt portul normal 
obişnuit. 
 
 

2. FOLCLORUL 
„Pe român îl apucă tristeţea de  multe ori, dar nu-l supune”. 

  Vasile Pârvan 

 
2.1  Creaţia folclorică 
 
Ştim că românii au un deosebit simţ artistic, ceea ce face ca toate obiectele pe care ei înşişi le lucrează 

fără sa piardă nimic din utilitatea lor practică, să fie şi frumoase. 
În lumea satelor avem de-a face cu o creaţie artistică destul de amplă, cuprinzând toate domeniile vieţii 

umane şi având statornic caracterul unei creaţii folclorice.  
În cele ce urmează voi încerca şi lămuresc ce se înţelege prin „creaţie folclorică”. 
În lumea cultă urbană, creatorii de artă sunt singuratici. Un scriitor, la masa lui de lucru, scrie şi îşi 

tipăreşte operele pe care apoi le citesc alţi oameni.  
Arta cultă nu are caracter colectiv, decât în anumite domenii; de pildă atunci când se joacă o piesă de 

teatru în faţa publicului sau când se organizează o audiţie muzicală într-o sală de concert.  



 
 

Dar, în asemenea împrejurări, piesa care se joacă, sau bucata muzicală care se execută sunt dinainte scrise. 
Oricât de multe ar fi reprezentaţiile, se joacă sau se cântă mereu aceeaşi piesă.  

În lumea satelor, aşa ceva nu se poate întâmpla. Creaţia artistică se iveşte în public cu prilejul unei 
adunări a multor oameni, este spontană, mereu nouă, fără posibilitatea de repetare. Se improviza povestirea ori 
cântecul anume pentru a fi ascultate de alţi săteni adunaţi în şezători sau cu alte prilejuri, săteni care, de altfel ei 
înşişi, fiecare în parte sunt în stare să creeze, improvizând. Ceea ce deosebea pe cel care improviza de cei care 
ascultau, era decât talentul care putea fi mai mult sau mai puţin bogat. Improvizarea era o permanentă reluare a 
unor teme tradiţionale de la om la om şi din generaţie în generaţie, în jurul cărora fiecare avea însă libertatea de a 
da naştere unor variaţii infinite. De aceea, orice creaţie era originală, nici măcar acelaşi om nu putea să-şi repete 
de două ori aceeaşi creaţie. De exemplu, în îmbrăcămintea pe care o purtau, există anume teme care sunt comune 
pentru o întreagă regiune. Văzând un sătean în straiele lui tradiţionale, un cunoscător al civilizaţiei săteşti îţi 
poate spune din ce regiune este. Mai mult, după anumite semne, îţi poate spune uneori şi din ce sat este.  

Cu toate acestea, nu pot exista două straie de acelaşi fel, cum nu există nici două ouă la fel încondeiate.  
Creaţia folclorică este fermecătoare tocmai prin infinita ei varietate, prin capacitatea sa permanentă de 

creaţie a variaţiunilor pe aceeaşi temă. 
Temele trec din generaţie în generaţie, tot alegându-se, oamenii neţinând minte decât ce într-adevăr le 

place, memoria colectivă a satelor procedând deci antologic, lăsând să cadă în uitare ce nu este desăvârşit, 
frumos, păstrând şi amplificând tot ce se dovedeşte a fi permanent pe placul tuturora, uneori cristalizând anume 
pasaje în forme atât de reuşite încât ajung a fi repetate, ca atare, de toată lumea. 

Această capacitate de creaţie a masei întregi a sătenilor duce la anonimatul folclorului care este 
considerat o creaţie colectivă a lumii satelor, creatoare fiind obştea întreagă a sătenilor atât a celor de ieri cât şi a 
celor de azi în lanţ neîntrerupt. 

Desigur, în viaţa satului se ivesc şi evenimente noi, prind a se crea teme încă neauzite, tot aşa mergând 
din gură în gură, şlefuindu-se, curăţindu-se, reţinându-se variaţiile cele mai talentate care se cristalizează cu 
timpul. 

Cu toate transformările ce s-au produs de-a lungul anilor în viaţa satului nostru, comuna Căpreni s-a 
dovedit a fi o bună păstrătoare a creaţiei populare literare, arhitecturale, tradiţie, obiceiuri. 

Raportat la comuna noastră, folclorul este o istorie literară a satului, o edificatoare trecere în revistă a 
ocupaţiilor strămoşeşti, a tradiţiilor, a transformărilor sociale şi culturale ce au avut loc pe aceste meleaguri. 

Prin moduri de exprimare proprii şi prin tematica foarte variată, creaţia populară exprimă sentimentele, 
trăirile şi năzuinţele oamenilor, ne dă o imagine amplă a vieţii din trecut şi de azi, preţioase documente artistice 
alcătuite de pe poziţia celor mulţi. 

Cele mai vechi realizări ale creaţiei populare le întâlnim în folclorul obiceiurilor. Începuturile cântecelor 
de înstrăinare le găsim în colindele laice sau cântecele de nuntă. 

Pluguşorul este un succint indicator versificat de agrotehnică patriarhală, întreţesut cu transfigurări 
hiperbolice ale realităţii şi cu elemente de umor cerute de funcţia lui în cadrul obiceiurilor de Anul Nou. Cel mai 
vechi şi răspândit pluguşor este: „Aho, aho, copii şi fraţi, / Staţi puţin şi nu mânaţi/ Lângă boi vă alăturaţi / Şi 
cuvântul mi - ascultaţi: / S-a sculat mai an / Bădică Traian / Şi a încălecat / Pe un cal învăţat / Cu nume de graur / 
Cu şeaua de aur, / Cu frâul de mătasă / Cât viţa de groasă / Şi-n scări s-a ridicat”…. - text cules de la Aurică 
Balea din satul Cetate.  

Sub influenţa zonei de câmpie, până în ultimii ani apărea pe vremuri secetoase, paparuda. Aceasta, 
formată din fete, având capul acoperit cu frunze cânta la răscrucile satelor, cerând ploaie, în timp ce sătenii o 
stropesc cu apă: „Paparudă-rudă / Vino de ne udă / Ca să înceapă ploaie, / Să curgă şiroaie / Cu găleata - leata / 
Peste toată zloata”.  

Dintre poeziile legate de evenimentele cele mai importante din viaţa omului, multe sunt legate de nuntă. 
În duminica nunţii, înainte de a pleca la mireasă, are loc „bărbieritul mirelui”, obicei care marchează părăsirea 
flăcăilor şi intrarea în rândul gospodarilor, prilej cu care se cântă „ Foaie verde şi-o sibică / Vino-ncoace ginerică, 
/ Raz barba de tinereţe / Şi iei pe-a de bătrâneţe. / Dar acum m-am însurat / Grija casei mi-am luat / Ca să am 
grijă de casă / Şi de-a mea mică nevastă”- text cules de la banda Murgu Chelaru din Aluniş. 

Ajuns la casa miresei, unul dintre nuntaşii mirelui rosteşte oraţiile (azi foarte rar) sub forma unui dialog 
între reprezentantul mirelui şi părinţii miresei; se discută unirea în noua familie a celor doi tineri. Iată textul unui 
asemenea dialog cules de la C-tin Drondoe din satul Cetate: „Tânărul nostru împărat / De dimineaţă s-a sculat / 
Faţa albă şi-a spălat / Cu trâmbiţa a sunat / Oaste mare a adunat / Se ridică –n scări / Făcu ochii roată / Peste 
oştirea toată / Când încoa privi / Aicea zări / O floricică frumoasă / Mândră, drăgăstoasă / Văzând că nu 
înfloreşte / Nici nu rodeşte / Şi nici locul nu-i prieşte / Ne-a trimis pe noi / Ca la curţile-ţi să venim / Floricica s-o 



 
sădim”. 

Învoiala va avea loc, nuntaşii vor intra în curtea socrului mic, gata să pornească să cânte cântecul miresii, 
cântecul despărţirii de casa părintească, de toate amintirile legate de aceasta, al despărţirii de fetele şi florile ce i-
au fost dragi: „ Foaie verde şi-o alună / Ia-ţi, mireasă, ziua bună / De la tată de la mumă / De la fraţi, de la surori / 
De la gradina cu flori / Înfloriţi flori, înfloriţi / Că mie nu-mi trebuiţi / Înfloriţi şi staţi pereche / …” – text cules 
de la banda Murgu din Aluniş. 

Cea mai mare parte a creaţilor folclorice, însă, este reprezentată de poezia lirică.  
Reacţiile omului la aspectele vieţii se oglindesc în lirică printr-o tematică foarte variată. Natura, de care 

ţăranul este legat, căreia îi atribuie sentimentele şi gândurile sale, pe care, adesea, în trecut a luat-o ca mărturie 
sau termen de comparaţie pentru greutăţile vieţii lui, apare ca plan de desfăşurare a liricii populare dar şi ca plan 
de reflectare a diferitelor teme.  

În cele ce urmează se vrea o realizare în imagini a cântecului popular autentic. Prin textele culese şi 
datele strânse ne apropiem de cunoaşterea cauzelor care îi influenţează pozitiv sau negativ existenţa, considerând 
că putem contribui prin popularizare la protecţia pieselor folclorice ameninţate de dispariţie. Dacă facem o 
comparaţie între „cântecele noi” care pătrund pe diverse căi în viaţa folclorică şi repertoriul unor anonimi 
păstrători ai cântecului nostru autentic „vechi”, se constată cu cea mai mare uşurinţă, că din punct de vedere 
valoric, ultima categorie se dovedeşte a fi cu totul superioară.  

Iată de ce am considerat o datorie morală aşternerea pe hârtie a cântecelor contemporanei noastre Sofia 
Drăghici în vârstă de 87 ani, din satul Brăteşti, posesoarea unui bogat şi valoros repertoriu liric şi epic. Sofia 
Drăghici a crescut şi educat cei şase copii în spiritul dragostei de aproapele său, al patriotismului, al cinstei şi 
corectitudinii, oameni destoinici, buni gospodari, valenţe ce se degajă din cântecele sale. Sofia Drăghici 
constituie un reper al cântecului liric pe care orice cercetător în materie poate să o ia în calcul. 
 

 
   

Rapsodul popular Sofia Drăghici din satul Brăteşti. 
  

Cu acceptul dânsei redau în continuare câteva din cele mai reprezentative cântece ale sale, a căror 
tematică variată oglindesc îndelungata experienţă de viaţă, gândurile, mersul lumii şi soarta omului:  

 Cântec de înstrăinare 
  Frunzuliţă lin pelin, / Sărman copil străin / Când se bagă la stăpân, /Leafa nu i-o dă deplin, / El munceşte 
în dreptate, / Ia leafa pe jumătate / Şi mâncare a treia parte / Şi bătaie pentru toate! / Arde-te-ar străinătate/ Că de 
tine avusăi parte! / Frunzuliţă mărtostat, / Eu de-acas’când am plecat, / Ziua bună când mi-am luat / De la vecinii 
din sat, / De la fraţi, de la surori / Şi-am plecat în strini cu dor / Fără nici un ajutor!/ Rău e Doamne pin străini / 
Ca desculţ prin mărăcini, / Mărăcinele te-nghimpă, / Dar streinul te usucă, / Mărăcinele te-nţapă, / Dar streinul te 
atacă!/ Streinul e tot străin, / De i-ai face apa vin,/ Tot nu-i faci voia deplin / De i-ai face apa bere / Tot nu-i faci 
a lui plăcere! / Când eram la tatăl meu, / Făceam bine, făceam rău, / Tot zicea „Copilu meu” / Şi mă ţânea pe 
genunchi / Şi mă mângâia pe frunte, / Mă-nvăţa să fiu cuminte!/ 
 



 
 

 Foaie verde-o viorea 
Foaie verde-o viorea,/ Mă-ntreabă inima mea, / Măi am vrun dor undeva! / Cum n-aş avea dor şi jele / De 

tinereţele mele, / Că le-am trecut fără vreme, / Fără gust, far’de plăcere, / Fără pic de mângâiere,/ O zi bună, zece 
rele, / Vai de păcatele mele! 

 

 Frunzuliţă ceapă coaptă 
Frunzuliţă ceapă coaptă, / Omule, -s bolnavă moartă, / Şi cânepa noastră coaptă, / Ia coasa şi gresia / Şi 

coseşte cânepa, / Şi vin-acasă cu ea / Ca să aibă loc pe fus / Că nu sunt ca celelalte, / Să-mi dau cânepa la-
împarte / Şi eu torc, eu torc, eu torc / Ce rămâne o pui pe foc! 

 
 Frunzuliţă fir ca bobu 
Frunzuliţă fir ca bobu, / Doamne, nu – ţ’măi bate omu, / Că-l bate gându şi somnu!/ Bate Doamne, ce-ţ zâc 

eu, / Aţa leagănului meu, / Că mi-a fost aţa prea scurtă, / Să trăiesc viaţ-amărâtă / Tot cu chin şi cu necaz, / Şi cu 
lacrimi pe obraz / Nu mă tem de lăcrimioare / Că le şterg şi nu mă doare, / Dar mă tem de obrăjori/ Că să pârlesc 
şi-am să mori! 

 
 Frunzuliţă de trei spice 
Frunzuliţă de trei spice, / Zâce lumea că-i ferice / De omul cu ibomnice / Dar eu zâc că nu-i ferice, / Că el 

multă grijă duce, / Mult o duce, mult o are, / Pe unde să se stricoare / Să vie la mândra-n vale / Că-i frumoasă 
bate-o Doamne, / Dar nici el nu e urât / Că-i frumos alimănit !/ Frunzuliţă de trei spice, / Nici o mândră nu măi 
zâce,/ Mai leagă-ţi punga, voinice, / Căci vine vreo vreme ra / Şi-n pungă nici o para, / N-ai ce bea, n-ai ce 
mânca, / Vai de măiculiţa ta! 

 
 Frunzuliţă de-o sulfină 

Frunzuliţă de-o sulfină, / La portiţa din grădină / Şade mândra şi suspină, / Pe murgu-l ţinea de frâu, / Pe 
neica-l ţinea de brâu: / - Stai neicuţă nu pleca, / Că te vede cineva, / Şi ne strică dragostea / Şi dragostea-i cu dor 
mult, / Despărţirea-i cu urât, / Şi dragostea-i cu dor mare, / Despărţirea-i cu-ntristare!/ Fire-i murgule să fii, / Cu 
şeaua care-o mai ţâi, / Cu şeaua de ţâi în spate, / C-ai dus pe neica departe! / Adă-l murgule-napoi / Că-ţi dau 
iarbă şi trifoi, / Şi-ţi dau apă strecurată /De la mine din găleată. 

 

 Lină, Lină, Cătălină 
Lină, Lină, Cătălină, / Bagă-mi pe murgu-n grădină, / Şi pe mine-n cas’ la tine! / Pe murgu-n grădină-l bag, / 

Pe tine-n cas’ nu te las / Că tu mă dai de necaz! / Până mă iubii cu Lina, / ’Msparseră boii grădina, / N-o sparseră 
peste tot, / O sparseră într-un colţ, / Mâncară porumbii toţi. / Lină fi-ţ-ar morţii tăi, / Eu te strig di la viţăi, / Tu 
răspunzi din păducei, / De la drăgălăii tăi!/ Mânca-ţi-ar lupii viţăii, / Să rămâi cu drăgălăii! 

 
 Oltule, Olteţule 

Oltule, Olteţule, / Sacă-ţi-ar izvoarele, / Şi toate pâraiele, / Să rămână pietrele, Să-mi trec cu picioarele, / Să-
mi mai văd măndruţele / Şi toate podgorâle! / Unde Oltul să coteşte, / Neica calu-şi potcoveşte / Ca să plece-n 
haiducie, / Că de când n-a mai fost haiduc, / Lemnele-n pădure-m plâng, / Du peste mijloc se frâng! / De când nu 
măi haiducesc, / Surcele-mi putrezesc, / Buturile-m lăstăresc/ De când nu măi haiducesc!/ Dar la vară iar mă duc, 
/ Mă duc să mă fac haiduc,/ Că nu mă duc de sărăcie, / Şi mă duc de duşmănie! / Doină, doină, cântec dulce, / 
Când te-aud nu m-aş mai duce, / Doină, doină, vers cu foc, / Când te-aud eu stau pe loc! 

 
 Supărată eşti pădure 

Supărată eşti pădure / C-a picat frunza din tine, / A picat şi-a rămas rară, / Se vede prin cadru-afară! / 
Pădurea-i neagră de vânt, / inima mea de-amar mult, / Pădurea-i neagră de soare, / Inima mea de-amar mare! / 
Pădurea-i neagră de spini, / Inima mea de streini! / Cucule, / Falnicule, / Vin de caută-n pruni ca noi, / C-om 
merge-n lume amândoi, / Tu cântându-ţi glasul tău, / Eu plângând amarul meu, / Tu cântând glasurile, / Eu 
trecând necazurile!  
 

Spre deosebire de cântecul liric, a cărei circulaţie este destul de riguroasă, cântecele epice au o răspândire 
mai limitată. Ele au la bază o întâmplare reală. Sofia Drăghici este şi autoarea unor cântece epice din a cărei 
creaţie redau două. 
 

 Ceartă, - mi se ceartă 
Ceartă,-mi se ceartă, / Dar cine se ceartă, / Şi pe ce să ceartă? / Se ceartă-o doljancă, / Şi cu o gorjancă, / 

Cearta-i pe –un voinic, / Că doljanca-mi zice: / - Ia-mă neică ia-mă,/ Că eu sunt bogată! / Că mie-mi dă taica / Şi 



 
mie-mi dă maica, / Şapte pluguri noi, / Cu câte opt boi, / Herghelii de cai / Şi turme de oi!/ Iar gorjanca-mi zice: / 
Ia-mă neică ia-mă, / Că eu sunt frumoasă,/ Cu sprânceana trasă, / Cu geana sumeasă, / Ca de jupâneasă, / Din 
toate aleasă!/ C-o boal-o veni, / Boii o muri, / Şapte pluguri noi, / Vor sta pin gunoi. / Şi s-or înţepa,/ Caii s-or 
speria, / Boala o veni, / Oile-or muri. / Rămâi cu guşata,/ De-ţ împute vatra, / Că geaba-i bogată,/ Că este guşată!  
 

 Pe dealu zorleştilor 
Pe dealu zorleştilor, / Pomii Călineştilor, / Făceau mere, / Făceau pere, / Făceau nuci, / Că sunt mai dulci, / 

Să punem pândar la ele, / Un băiat şi-o fată mare. / Ei păziră,/ Ce păziră,/ Şi-amândoi mi se-ndrăgiră, / Şi- 
amândoi că mi-ş fugiră: / - Hai fetiţ-o să fugim, / C-acuma-i timp de fugit, / Unde calci, / Urmă nu faci, / Prin 
livezi, Nu te mai vezi!/ Şi- amândoi că mi-ş fugiră, / Fraţii ei că-mi auziră. / Ei pe cai încălecară, / După ei la 
fugă-o luară, / Şi pe fuga ce fugea, / Din copite scânteia, / Şi din gură foc vărsa. / Al mai mare, / Minte n-are, / 
Scoasă sabia s-o taie, / Al mai mic, / E mai voinic: / - Stai frate nu o tăia / Lasă că ne-o judecăm / S-apoi tot noi 
ne-o tăiem! / Soră ţi s-a urât / Nouă gulere călcând / Şi nouă cămăşi spălând?/ Frate nu mi s-a urât / Nouă gulere 
călcând / Şi nouă cămăşi spălând. / Dar aşa sunt fetele, / Tot ca ele merele. / Căci când sunt mai mititele, / Stau 
ciucuri pe rămurele, / Iar dacă să mai măresc, / Toţi mi le zburăturesc! / Aşa sunt şi fetele, / Căci când sunt mai 
mititele, / Le sunt dragi părinţilor/ Şi urâte strinilor / Iar dacă se mai măresc, / Streinii mi le-drăgesc, / Părinţii mi 
le urăsc!. 
  

Creaţia populară este oglindă a vieţii poporului, înfăţişând sub toate aspectele viaţa socială. Întotdeauna 
poporul şi-a manifestat dezacordul faţă de unele fapte antisociale ca: lenea, hoţia imoralitatea. Sub forma 
„poezioarelor” scurte, a strigăturilor sunt satirizate faptele unor oameni, sunt puse faţă-n faţă aspecte sociale 
diferite. 

Căsătoria, făcută din interese materiale, nu din dragoste, reiese din poezia culeasă de la Costache Maria 
(76 ani) din Bulbuceni: 
 „ Foaie verde de susai / Cată maică, cui mă dai/ Nu câta argintu’lui / Să mă dai urâtului / Că urâtu’ nu-i 
de-o zi / Şi e maică,cât o fi /Că urâtu’ nu-i de-o noapte /Si e, maică pân’la moarte”.  
 sau: 
  „Decât cu salba la gât,/ Şi cu bărbatul urât / Mai bine cu gâtul gol, / Şi cu omul frumuşel.”, culeasă de la 
Stoiculescu Elena (78 ani) Bulbuceni.  
 Tendinţa unor femei de a fugi de muncă, fără a uita însă să fie în pas cu moda, este satirizată prin 
versurile: „Geaba ai tocuri înalte / Şi cu oala după lapte / Mai bine în papucei, / Şi cu lapte-n putinei / Şi să 
mănânci când vrei!.” (culese de la Mandocescu Marin din Bulbuceni). 
 
 

 2.2 Lăutarii 
 

În peisajul folclorului nostru cântecul gorjenesc ocupă – după cum bine se ştie – un loc distinct prin 
trăsăturile sale specifice, marea varietate de motive, mai ales lirice cât şi diversitatea stilurilor de interpretare 
pline de voiciune şi vigoare.  

În trecut cântau ţărani de-ai locului la fluier, clarinet, vioară şi alte instrumente. Tot acum îşi derulau 
programele şi „vuvarii”, care foloseau vuva ca instrument, un fel de tobă care se bătea în timp ce ziceau cântări 
vulgare, satirice. Cu timpul muzica a rămas pe seama lăutarilor.  

Lăutarul este un muzicant instrumentist care cântă mai mult după ureche decât după note muzicale şi care, 
de obicei face parte dintr-un taraf. Numele de lăutar vine de la lăută, un instrument muzical cu coarde. Pentru a 
intra în sufletul auditoriului, interpretarea instrumentală era însoţită şi de cea vocală. Cântecele erau gândite de 
lăutari să fie pe placul şi conform interesului acelora care le ascultau.  

Cântecele lăutarilor erau culese din folclorul local care reprezenta oglinda trăirii oamenilor locului. 
Lăutarii satisfăceau nevoia ţăranului de destindere la hora satului, în zile de sărbătoare ori se impunea prezenţa 
lor cu ocazia momentelor importante din viaţa omului. Era organizaţi în bande, formaţii sau tarafuri. Formaţia 
era constituită local, predilect familial. Cu timpul oamenii au început să solicite lăutarilor cântece auzite la radio, 
la TV, Maria Lătăreţu, devenind modelul de interpretare al cântecului de la noi. 

Formaţia de lăutari din satul Bulbuceni, în frunte cu Toma Chelaru, viorist vestit în zonă, satisfăcea 
dorinţele muzicale ale oamenilor care jucau sârba, alunelul, bordeiaşul, barlaboiul, ungurica în două părţi, hora 
iute, crăiţele, hora de mână, cu diferite ocazii în viaţa omului şi a satului. 

În Căpreni; - banda lui Ioniţă Fota, viorist din care făcea parte soţia sa Lisandra, solistă vocală şi 
chitaristă, Marin Cercel, basist, cuscru cu Ioniţă şi Nacu Titu, viorist, fiu adoptiv a lui Ioniţă  

- banda lui Marin Chelaru, viorist, mai avea în componenta pe Veta Chelaru, chitaristă şi solistă vocală, 



 
 

Pavel Toma, basist, şi Costel Chelaru, fiul lui Marin, care după nevoi cânta la bas sau la vioară 
 - banda lui Costel Chelaru, viorist fiul lui Marin, Viorica Chelaru, soţia lui Costel, solistă şi chitaristă, 

Fănică Cercel, basist şi Gheorghe Rusu, viorist - toţi din satul Aluniş au fost purtătorii şi transmiţătorii 
generaţiilor următoare a tradiţiilor folclorice gorjeneşti, a jocurilor bătrâneşti; crăiţele, sârba, dura, jianca, 
periniţa învârtita, ungurica, hora de mână, bătuta şi altele. 
 

 
 

Costel şi Viorica Chelaru. 
 

În prezent în Aluniş mai activează banda lui Ilie Chelaru (Murgu), viorist, fiul lui Costel Chelaru. Alături 
de Murgu cântă Gina Nicola, solistă vocală şi chitaristă soră cu Murgu, Emil Nicola acordeonist, soţul Ginei, 
Elena Grecu (Nica) sora lui Murgu, solistă vocală şi Neluş Chelaru fratele lui Murgu, basist, bandă păstrătoare în 
linii mari a vechilor tradiţii şi obiceiuri locale. 

Spuneam mai sus „în linii mari” pentru că, din cele mai diverse motive le sunt cerute şi alte genuri de 
muzică, altele care nu au nimic comun cu tradiţiile noastre folclorice, cu viaţa şi obiceiurile noastre. Formaţia, şi 
din motive economice, trebuie să răspundă cu promptitudine la toate solicitările. 
 

 
   

Banda lui Murgu Chelaru. 
 

Astfel, au dispărut crăiţele, dura, jianca, ungurica, bătuta, locul lor fiind luate de manele sau alte genuri 
străine tradiţiei locale. Generaţia mai tânără a avut ocazia să savureze aceste jocuri cu ocazia confruntărilor din 
„Cântarea României” de dinainte de 1989, pe scena căminului cultural în care îşi dădeau concursul inimoasele şi 



 
inepuizabilele cadre didactice. Se mai păstrează hora de mână, periniţa, sârba cu variantele lor de la un sat la 
altul, care permiteau şi permit încă ieşirea în atenţia tuturor a flăcăului cu „hora înainte”, cum şi aceluia care 
„ţinea hora”, prilej de competiţie în unele cazuri violente. 
 

 
2.3 Superstiţii, glosar de arhaisme şi regionalisme specifice zonei, expresii şi zicale 
locale 
 
Superstiţiile, expresiile locale, arhaismele şi zicalele întregesc bogăţia folclorului local, dintre care 

amintesc pe cele mai uzuale care vin de demult. Ele au şlefuit şi vor şlefui mereu caractere, vor săgeta necruţător 
pe cei răi şi vor mângâia părinteşte pe cei buni. 
  

2.3.1. Superstiţii: 
 

 când fluieri în casă, tragi a pagubă; 
 când admiri un copil, trebuie să scuipi sau să-i dai cu scuipat pe frunte pentru a nu-l deochea; 
 nu este bine să coşi hainele pe cineva, că-i coşi mintea; 
 dacă, totuşi trebuie să coşi hainele pe cineva, să-i dai un fir de aţă în gură; 
 când cântă cocoşii la oră nepotrivită e semn că va ploua; 
 când se piaptănă mâţa, e semn că va ploua; 
 dacă ai spart pahar, oală, farfurie, cioburile aduc noroc; 
 dacă copilul mic se uită printre propriile picioare mai este rost de un frate; 
 dacă cineva iasă cu vasul gol când pleci la drum, îţi merge rău; 
 să nu baţi merele până la Sf. Petre pentru că dă piatra; 
 nu se împrumută ouă până ce nu ai pus la clocit; 
 să laşi ouă în cuibar ca să ouă găinile; 
 duminica nu se toarce, nu se coase că e rău de durere de ochi.  
 să nu pleci marţea la drum pentru rezolvarea unei probleme, că îţi merge rău; 
 dacă mănânci lunea cu dulce, vei avea pagubă în păsări şi vite; 
 moartea în familie este prevestită de propriul câine când urlă „a lup”, de aceea trebuie omorât; 
 când cucuveaua cântă pe propria ta casă, moare cineva din familie; 
 găina care cântă cocoşeşte trebuie tăiată, pentru că prevesteşte nenorocire; 
 când se face săpunul, să nu te uiţi sau să te miri, pentru că astfel nu reuşeşte; 
 când rândunicile şi găinile se scaldă în pământ, e semn că va ploua; 
 când îţi iese popa-n cale, îţi merge rău; 
 când o pisică neagră îţi taie calea, îţi merge rău; 
 când coşarul îţi apare în cale, îţi merge bine; 

 
Observaţii din natură: 
o când râmele iasă din pământ, e semn că va ploua; 
o dacă tună prima dată în an la cornul caprei atunci anul este bun; 
o când cerul este roşu în apusul soarelui, prevesteşte vreme bună; 
o dacă soarele se uită înapoi, în apusul său, atunci vremea se va îndrepta; 
o dacă plouă când e soare, atunci recoltele se mănesc; 
o când fulgeră la gura Smiceloasei, va ploua; 
o când se aude trenul la Bibeşti, va ploua; 
o dacă gorunul înfrunzeşte înaintea fagului, atunci anul agricol nu se anunţă bun; 

 
 
2.3.2. Glosar de arhaisme şi regionalisme specifice zonei noastre 

 
 arac – par susţinător; 
 bairam – chef; 
 branişte – pământ rezervat; 
 a bălmăji – a vorbi fără rost; 
 berechet – destul; 



 
 

 bâlbără – flacără;  
 bâzdoacă – măciucă; 
 bejarcă – pălărie ponosită (uzată); 
 beucă – vale adâncă; 
 bic – taur; 
 boată – băţ; 
 buşneag – fum gros; 
 chiotoare – butonieră; 
 căpistere – postavă făcută de rudari în care se plămădeşte pâinea; 
 cionae – bovină degenerată fizic; 
 a cebălui – a strica; 
 cârstaţă – grămadă de snopi de păioase (are 13 snopi); 
 a chirăi – a ţipa; 
 a comânda – a se îngriji de pregătire pentru înmormântare şi pomenile ulterioare până la 7 ani; 
 chirnav – uşor bolnav; 
 a cura ( cură) – a curge; 
 drugă – ştiulete de porumb; 
 a durmi – a dormi; 
 daravelă – încurcătură; 
 delniţă – bucată de pământ; 
 fustar – afemeiat; 
 făsui – fasole; 
 fifor – încrezut; 
 feţie – versant de deal cu expoziţie la soare; 
 gâldan – baltă mică cu acumulare naturală; 
 galbin – galben; 
 gloabă – cabalină degenerată fizic; 
 a ghierăni - a zgâria; 
 gioavlă – noroi subţire; 
 ghemotoc – ghem; 
 ghial – deal; 
 hain – rău la suflet; 
  hală – vijelie; 
 holomocit – zăpăcit; 
 a hănţăni – a vorbi mult şi fără rost; 
 înjghebare – completare; 
 izână – murdărie; 
 a izâdi – a risipi; 
 jeg – murdărie pe corp; 
 jeregai – jar; 
 limbotenie – naţiune străină; 
 leoarcă – ud rău; 
 leliţă – mătuşă; 
 lifuroi – copilandru;  
 legumire – folosire cu economie; 
 leasă – desiş de arboret mic împănat cu mărăcini; 
 lăiete – ţigan căldărar; 
 mestecău- făcăleţ cu care se frământă mămăliga; 
 mejdină – hotar între două proprietăţi; 
 a mejdri – a jupui pomii de scoarţă; 
 mâzgă – umezeală; 
 mălăieţ – moale; 



 
 moină – vreme ploioasă; 
 machia – oare; 
 a mozoli – a murdări; 
 murugă – ceva prea sărat; 
 a te morânci – a te frământa, a lupta să faci ceva peste puterea fizică a corpului; 
 miscărăi – firimituri; 
 migoroşală – lucru minuţios făcut; 
 năduşală – transpiraţie; 
 nătăntol – nătăfleţ, nărod; 
 neică – nene; 
 nădragi – pantaloni; 
 orbete – păcătos; 
 olejuri – construcţii anexe pe lângă locuinţă; 
 obrintit – infectat; 
 oare – păsări de curte; 
 olicăii – jelui; 
 orătănii – păsări de curte; 
 pârmac – par; 
 peşchir – prosop; 
 păstrăgălit – rostogolit; 
 ponosit – uzat; 
 pocit – desfigurat, urât; 
 preget – ezitare; 
 a râzgâi – a alinta; 
 a râni – a curăţa grajd, coteţ; 
 a râcâi – a curăţa o suprafaţă cu lamă de cuţit ascuţită; 
 rapăn- încărcătură de roade, la pomi; 
 slim – murdărie veche; 
 stelniţă – ploşniţă; 
 sărăriţă – solniţă; 
 scuteală – adăpost; 
 scramură – puţin; 
 săină – cenuşie; 
 samă – socoteală; 
 tâlc – traducere, interpretare, explicare, înţeles sens; 
 tăntălău – prostănac; 
 a tăgădui - a nu recunoaşte; 
 tutuioc – uituc; 
 tolcer – pâlnie; 
 trăncăneală – vorbire degeaba; 
 o ţâră – puţin; 
 ţoale – haine; 
 ţuţur – ţeavă prin care curge apa dintr-un izvor la suprafaţă; 
 uroaie – făină măcinată mare; 
 unghete – loc lângă vatră; 
 ududoi – ogaş; 
 zăpuşeală – căldură mare; 
 zgrumţuros – aspru; 
 zbârnel – ager; 
 zăbăuc – zăpăcit; 
 zăbic – turtă prăjită în tigaie; 
 zăpârstea – copil mic; 

 



 
 

 
2.3.3 Expresii locale 

 
 a lua cu japca – a lua cu sila; 
 Radu mă cheamă – te las şi plec; 
 halap de muncă – lacom de muncă; 
 umblă ca o oaie căpiată – umblă fără rost; 
 a umbla ca musca fără cap – a lucra fără un plan stabilit; 
 a fi luat în baschiuri – a fi luat în râs; 
 a fi cusută cu aţă albă – a spune cuiva, mai voalat, că minte; 
 a fi dus cu pluta – naiv,neştiutor; 
 nu-mi cântă cocoşul pe gardul tău, nici al tău pe al meu – n-am nevoie de tine, n-ai nevoie de mine; 
 a-ţi găsi dichiul – a-ţi găsi rostul; 
 a nu avea nevoie de clopote - a nu avea nevoie de conflicte; 
 ni-i e bine vacii noastre - interlocutorul înţelege că este vorba de o situaţie grea; 
 a umbla chiauna – a umbla fără un rost stabilit; 
 du-te nouă cu a brânzei zece - nu vreau să te văd, nu vreau să mai aud de tine; 
 parcă-i luat din pupeze - adresă la cel ce depăşeşte normele de comportament social; 
 când îi dai, îi fată iapa, când îi ceri îi moare mânzul – expresie ironică la adresa celor zgârciţi; 
 du-te unde a nins şi nu s-a prins – să pleci cât mai departe să nu se mai audă de tine; 
 îmi scoţi ochii cu coada lingurii – expresie adresată celui zgârcit; 
 orice câine iasă din iarnă dar numai pielea lui ştie cum – exprimare din partea cuiva care a trecut printr-

o situaţie dificilă, netrăită de nimeni, dar a ajuns la un final bun; 
 dintr-o iapă ţigănească iasă un cal boieresc sau dintr-o iapă boierească iasă un cal ţigănesc - expresii 

evaluative, admirative sau ironice la adresa urmaşilor; 
 te pocnesc de auzi câinii în Artanu – te lovesc puternic; 
 ăl-cu-coadă, al-cu-coarne, sarsailă, necuratu, al-din-baltă – diavolul, dracul; 

 
 

2.3.4. Zicale locale despre: 
 
 Adaptare:  - Fă şi tu ce face toată lumea. 
 Adevăr:              - Vremea descoperă adevărul. 

- Mai bine stai strâmb şi vorbeşte drept. 
- Ce-i în gura beatului e în mintea treazului. 
- Gura păcătosului adevăr grăieşte. 

 Aparenţe:  - Hainele nu-l fac pe om mai de treabă. 
 Asemănare:  - Corb la corb nu-şi scoate ochii. 

- Câine pe câine nu se mănâncă. 
- A tunat şi a adunat. 

 Bani:   - Ban la ban şi păduche la păduche trage. 
- Banul e ochiul dracului. 
- Când ai bani ai şi duşmani. 
- Banul muncit ţine de cald. 
- Omul face banul. 

 Bătaie:  - Bătaia-i ruptă din rai. 
- Bătaia nu se întoarce niciodată. 
- Unde loveşte mama, creşte carnea. 

 Bătrâneţe:  - Găina bătrână face ciorba bună. 
- Cine n-are bătrâni să-i cumpere.  
- Orice cal de rasă ajunge gloabă la bătrâneţe. 

 Beţie:  - La beţie îţi arăţi arama. 
- S-a făcut lulea. 



 
- S-a afumat. 

 Bine:  - E mai bine cu bine decât cu răul. 
- Cu vremea toate se fac bune. 

 Bunătate:  - Nu e bun ce-i bun, e bun ce-ţi place. 
- Este bun ca pâinea caldă. 

 Căsătorie: - Însoară-te până nu-ţi trece vremea. 
- Însurătoarea de tânăr e ca gustarea de dimineaţă. 

 Cerere:  - Cine cere nu piere, dar nici nume bun nu are. 
 Certuri:  - Dintr-o scânteie se aţâţă focul. 

- Nu iese fum până nu faci focul. 
- Caută gâlceavă cu lumânarea. 
- Oamenii proşti se ceartă ca ţiganii şi se bat ca orbii. 

 Cinste:  - Nu-ţi pune obrazul pentru altul. 
 Consolare: - Să fiu sănătos, că belelele curg. 
 Cumpătare: - Toate la vremea lor. 

- Până nu plouă, nu se fac ciupercile. 
- Întinde-te cât ţi-e plapuma. 
- Să-ţi pui petic după sac. 
- Nu pune cât nu poţi duce. 

 Decădere:  - Anevoie te îndrepţi dacă pici. 
 Defecte:        - Chelului, pălărie de mărgăritar îi trebuie. 
 Duşmănie:       - Omului fără duşmani, nu-i face pielea doi bani. 

- Trăiesc ca pisica cu câinele. 
- Este între ciocan şi nicovală.  

 Economie:  - Strânge bani albi pentru zile negre. 
 Egoism:  - Fiecare trage spuza pe turta lui. 
 Făgăduială: - Promisiunea făcută e datorie curată. 
 Făţărnicie: - Mâţa blândă zgârie rău. 
 Femeie:  - Caută femeie să-ţi placă ţie nu altora. 
 Foame:  - Pasărea mălai visează. 
 Fraţi:  - Frate, nefrate –brânza-i pe bani. 
 Frică:  - Frica păzeşte via. 

- Fuga e ruşinoasă dar sănătoasă. 
- Fuge ca dracu de tămâie 

 Gura:  - Gura lumii numai pământul o astupă. 
 Hărnicie:  - Cine se scoală de dimineaţă ajunge departe. 

- Cine dă din mâini nu se îneacă. 
- Scoate apă din piatră seacă. 

 Hoţie:    - Hoţ să fure şi să spuie n-ai văzut. 
 Incapacitate:    - Câine surd dus la vânătoare. 

- Cal şchiop la alergat. 
- Parcă are orbul găinilor. 

 Indiferenţă:       - Ţara arde şi baba se piaptănă. 
 Influenţă:  - S-au luat ca oile unul după altul. 
 Insuportabil:        - M-a îmbătrânit, mi-a scos peri albi. 
 Împrumut:        - Haina împrumutată nu ţine de cald. 
 Îngăduinţă:        - Fie şi un lup mâncat de oaie. 
 Întâmplare:        - Nu aduce anul ce aduce ceasul. 

- Iepurele sare de unde nu gândeşti. 
 Înţelepciune:        - Buturuga mică răstoarnă carul mare. 

- Fă-te frate cu dracu până treci puntea. 
- Ascultă cucul când cântă 

 Lăcomie:   - Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul. 
- Lăcomia strică omenia 



 
 

 Lăudăroşenie:        - La pomul lăudat să nu mergi cu sacul. 
- Găina care cântă seara, dimineaţa nu face ou. 
- În urma războiului mulţi viteji se arată. 

 Lene:   - A rămas în sapă de lemn. 
 Megalomanie:       - Când ţiganul a ajuns împărat şi-a spânzurat pe tata prima dată. 
 Mintea:   - Unde-i minte multă este şi prostie. 
 Moarte:  - Moartea nu vine când o chemi. 
 Muncă:   - Găina care cloceşte niciodată nu este grasă. 

- Dă din mâini dacă vrei să ieşi la liman. 
 Nădejde:   - Tragi nădejde ca spânul de barbă. 
 Nebunie:   - Cine-şi pune mintea cu nebunul mai nebun este el. 
 Nedreptate:        - Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. 
 Negustorie:        - A rupt inima târgului. 

- Dă cu o mână şi ia cu alta. 
- Dacă nu curge, pică. 
- Nu se alege câştigul din pagubă. 
- Aşa am cumpărat-o, aşa o vând. 
- Ce câştig la moară, pierd la pod. 
- Ce iei pe mere dai pe pere. 

 Nemulţumire:        - Nemulţumitului i se ia darul 
 Nepăsare:        - Ce-am avut şi ce-am pierdut. 

- Ce-o face lumea, fac şi eu. 
 Nepotrivire:        - Moarte fără râs şi nuntă fără plâns nu se poate. 
 Noroc:    - I-a venit apa la moară. 
 Oaspete:   - Nepoftitul nu are loc la masă. 
 Obicei:   - Năravul din fire nu are lecuire. 

- Ursul bătrân nu-l înveţi să joace. 
 Păţanie:   - Unde nu-i cap vai de picioare. 

- După ce te-ai ars o dată sufli şi în iaurt. 
 Pedeapsă:        - Fiecare pasăre pe limba ei piere. 

- Ochii au văzut, ochii i-au sărit. 
 Perseverenţă:        - Bate fierul cât e cald. 
 Posac:   - Parcă i s-au înecat corăbiile. 

- Parcă plouă numai de la el. 
   - Parcă mi-a tors şi nu i-am plătit. 
 Prevedere:        - Rumegă vorba înainte de a o scoate din gură. 

- Cum îţi aşterni, aşa dormi. 
- Deschide ochii-n patru. 
- vezi-ţi de câlţii tăi. 

 Pricepere:        - Cu râma mică se prinde peştele mare. 
 Prietenie:   - Prietenul vechi e ca vinul, cu cât se învecheşte cu atât are gust mai bun. 

- Prieten e cel care te sfătuieşte, nu cel care te laudă. 
 Răbdare:   - Încet, încet departe ajungi. 
 Risipă:   - Găina când se vede pe grămadă râcâie cu ghearele. 
 Râs:   - Râde om de om şi dracu de toţi 
 Roade:   - Ce semeni aia culegi. 

- Ce faci aia găseşti. 
   - Urma alege. 
 Sărăcie:   - Decât bogat şi bolnav mai bine sărac şi sănătos. 

- Nu văieta săracul de traistă. 
 Siguranţă:        - Ce-i în mână nu-i minciună 
 Stângăcie:        - Ţiganul la mal se îneacă. 
 Tăcere:   - Şi tăcerea e un răspuns. 



 
- Tăcerea e ca mierea. 

 Uitare:   - Ochii care nu se văd se uită. 
 Urâţenie:   - Eşti ca dracu-npeliţat. 
 Vizite:   - Vizitele scurte sunt cele mai plăcute. 
 Vorbă:   - Vorba multă sărăcie curată. 
   - Bun de gură şi rău la lucru. 
 Vreme:   - Toate la timpul lor. 

- Timpul trecut nu se mai întoarce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capitolul VIII  
 

Incursiune în dezvoltarea economică 

 
 

Autorul îşi propune să înmănuncheze câteva secvenţe din cronica anilor mai de demult şi mai de aproape, 
un succint tablou al prezentului atât cât să permită o limpede înţelegere a sensului dezvoltării economice a 
comunei Căpreni precum şi o proiecţie a viitorului acestei străbune vetre româneşti.  

Când zic „mai de demult” putem şi trebuie să privim în adâncurile timpului, chiar dinainte de daci ori la 
începuturile erei, când strămoşii au început istoria, ori în vremurile de restrişte, văzând un trecut în care s-au 
născut legende şi eroi. 

Trebuie să-i simţim pe locuitorii dintotdeauna ai acestor meleaguri, oameni harnici şi talentaţi care au 
ştiut să pună cântecul vântului din frunze în hăulitul plugului, să adune florile câmpului în ie şi catrinţe, să creeze 
constelaţii şi chiar un univers întreg în scoarţele din casă, să pună în dans, visuri şi în datini respectul pentru 
înaintaşi, să ia de la natură, prin muncă, puţinul pentru viaţă şi să dăruiască tuturor semenilor dragostea şi căldura 
sufletului lor. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  1. AGRICULTURA 

 „…., căci stomacul gol e un rău sfătuitor şi devine şi mai rău, mai ales atunci când vede pe unii că aduc 

belşugul tuturor bunătăţilor, pe alţii nici cu sudoarea frunţii nu-şi pot satisface gheorţăiturile lugubre ale stomacului gol”. 
    N. Hasnaş 

 
1.1  Agricultura veche şi îndeletnicirile 

 
Condiţiile pedoclimatice existente au creat posibilitatea locuitorilor acestor meleaguri, încă din cele mai 

vechi timpuri, să se ocupe de creşterea vitelor, cultura cerealelor, a viţei de vie şi a pomilor fructiferi. 
Primele râşniţe de mână formate din două pietre rotunde de dimensiuni mici învârtite cu mâna, 

contemporane chiar şi generaţiei din care autorul face parte, cum şi anumite unelte casnice dovedesc că 
agricultura şi creşterea vitelor au ocupat locul primordial în economia populaţiei comunei noastre din timpurile 
cele mai vechi, ocupaţii caracteristice vieţii sedentare. 

Cerealele cultivate de înaintaşii acestor meleaguri erau: orzul, secara, grâul, ovăzul, sorgul şi meiul. Din 
mei se făcea mălaiul pentru mămăligă – hrana românilor încă de pe vremea dacilor. Dintre plantele furajere 
cultivate era trifoiul, iar dintre cele care serveau industriei casnice era cânepa pentru fuior.  

Se înţelege că, datorită unei tehnici agricole înapoiate, producţiile pe unitatea de suprafaţă erau destul de 
scăzute.  

Spaţiul agricol pentru cultivarea cerealelor în această perioadă era mult mai restrâns în comparaţie cu cel 
de azi din cel puţin două motive: populaţia era mai puţin numeroasă, iar terenurile acoperite cu păduri ocupau 
mari suprafeţe. 

Plugul de lemn, târnăcopul, hârleţul, sapa, săpăliga, coasa, securea au fost principalele unelte de muncă 
folosite, iar vacile, boii şi în mică măsură caii au fost folosite ca vite de muncă.  

Terminologia agrară ne arată latinitatea limbii vorbite de înaintaşii acestor meleaguri. Cuvintele grâu, 
secară, mei,ovăz, ridiche, varză, ceapă, usturoi, lăptucă, pătrunjel, pepene, urzică, neghină, trifoi sunt de origine 
latină ca şi verbele : a ara, a săpa, a semăna, a secera, a culege, a treiera, a măcina, etc. 

Cultura cerealelor ia amploare în secolul al XVI-lea când boierii doreau să realizeze cantităţi mari pentru 
a le exporta.  

Pe vremea lui Şerban Cantacuzino, la sfârşitul secolului al XVII-lea, se introduce şi la noi cultura 
porumbului, cultură ce se extinde foarte repede, porumbul nefiind cerut de turci.  

În evul mediu boii şi vacile au fost mijloacele de muncă ale ţăranului de pe aceste meleaguri. Pe lângă boi 
şi vaci, oile şi porcii constituiau bogăţii ale acestei zone.  

Nu deţinem documente scrise din acele vremuri, dar este lesne de înţeles că trebuie să fi fost impuse dări 
ţăranilor, constând în vegetale şi animale. Creşterea animalelor pentru vânzări pe piaţă care aduceau veniturile 
necesare întreţinerii gospodăriilor, sau folosirea acestora ca mijloace de schimb constituia activitate primordială. 

Cultura pomilor fructiferi ca: pruni, meri, peri, nuci, cireşi, gutui şi piersici, fac parte din ocupaţia 
agricolă a ţăranilor de aici ale căror fructe erau folosite pentru completarea necesarului de alimente, proaspete 
sau conservate sub diferite forme. Mai puţin erau folosite pentru fabricarea ţuicii.  

Cultivarea viţei de vie, încă de la strămoşii noştri daci a fost una din ocupaţiile principale care s-a păstrat 
şi îmbogăţit de la etapă la etapă, viile şi terenurile de vii găsindu-se în actele de vânzare cumpărare, donaţii, acte 
de schimb, de zestre şi moştenire. Din anul 1643 există un act care atestă vânzarea unei vii din dealul Valea 
Calului paharnicului Pană din Căpreni de către Ilie cu fratele său Iane, precum şi Vlad, toţi trei din Turburea. 

Încă se mai păstrează şi azi toponime care indică existenţa viţei de vie: „Dealul Viilor”, „În deal la vie”, 
„Pe sub vii”, etc.  

Când vechile vii indigene printre care şi viţa românească au fost distruse de filoxeră la începutul secolului 
al XX-lea, la scurt timp după primul război mondial dealurile noastre au fost plantate cu vie hibridă nealtoită ca: 
nova albă, ananas, italiană, terează, ţâţa oii, tămâioasă, păsăreasca, vulpe, care rezistă peste iarnă neîngropate 
datorită climei mai blândă.. 

Devenind zonă cu tradiţie viticolă s-a creat o arhitectură specifică acestei ocupaţii prin construirea 
pimniţelor pe dealurile de la Căpreni şi Bulbuceni, în care se păstrau pe lângă butoaiele cu vin şi putini cu varză, 
fructe, unelte agricole. Uneori în aceste pimniţe se mai aflau: pat, masă, scaune astfel încât trecătorul care dorea 



 
să-şi potolească setea avea mână liberă acolo, iar dacă voia să şi mănânce găsea slănină sau chiar carne afumată. 
Or mai veni vreodată acele vremuri?  

Alături de agricultură, în cadrul gospodăriilor noastre ţărăneşti aveau loc o serie de lucrări cu caracter 
meşteşugăresc cum ar fi: prelucrarea laptelui, a vinului, se ţesea pânza şi se confecţiona obiecte de îmbrăcăminte, 
existând în felul acesta o industrie casnică extrem de complexă care la scară mai redusă s-a continuat până în 
zilele noastre.  

În cadrul acestei economii naturale şi respectiv a industriei casnice, un rol important l-au avut femeile 
care executau, şi foarte rar, mai execută şi azi ţesături viu colorate. 

O întreagă gamă de operaţiuni, la a cărei tehnică se acumulează experienţă de veacuri, permitea femeilor 
să facă pentru familiile lor tot ce era îmbrăcăminte textilă.  

Iată cum descrie Ioana Dogaru (n. 1925), din satul Cetate, modul cum se obţine ţesătură „cânepă în 
cânepă”, ţesătură mult folosită la noi din vremurile cele mai îndepărtate până aproape în urmă cu 50 ani. După ce 
era foarte bine pregătit ogorul pentru cânepă se însămânţa, se păzea ca seminţele să nu fie scoase de păsările 
cerului, iar, după ce răsărea se plivea de buruieni. Atât cânepa de vară cât şi cea de toamnă se culegea, se făcea 
un fel de snopi mai mici şi se puneau la topit. După topire se usca, apoi cânepa era bătută în proţap cu bătătorul. 
După această operaţie se trăgea prin pieptene la darac şi se scoteau fuioarele. Fuioarele rezultate erau lungi şi 
răsucite la capete, se puneau în furcă şi se torceau în fire subţiri cu fusul. După toarcere se făceau jurebiile puse 
şi ele la topit. Topitul jurebiilor se făcea cu scopul ca pânza să iasă cât mai albă, acest proces numindu-se şi 
înălbire. Această operaţie de topire a jurebiilor se făcea cu cenuşă (de preferinţă de stejar) amestecată cu apă. 
Topitul nu dura mai puţin de 7 zile. După topire, jurebiile erau urzite pe gard, ele reprezentând urzeala pentru 
pânză. Acelaşi procedeu se folosea şi pentru obţinerea bătelii. După scoaterea bătelii şi urzelii din cânepă, 
rămânea un produs secundar numit zgrebeni care nu se aruncau. Din ei se făceau caiere, se torceau mai gros şi 
din firul obţinut se ţeseau pături din cânepă la care, ca urzeală, se folosea tot firul de fuior. Fiecare femeie avea 
inventarul propriu pentru obţinerea ţesăturilor din care nu lipseau: războiul, vârtelniţa, ceacârul, suveicile. 
Vopsitul se făcea cu diferite plante în funcţie de nuanţa pe care o dorea fiecare. Aproape fiecărei plante îi erau 
cunoscute proprietăţile, momentul cel mai bun de recoltare, reţetele de prelucrare pentru obţinerea nuanţelor 
dorite. 

Dacă ţesutul era rezervat femeilor lucrul lemnului era rezervat bărbaţilor. Deşi astăzi vedem meşteri 
specializaţi lucrând pe bani pentru un gospodar sau altul, în trecut se putea vorbi de o cunoaştere generalizată.  

Pe lângă plug şi rariţă, nu lipseau din gospodărie securea, toporul şi barda. Aşa după cum o femeie nu se 
putea căsători dacă nu ştia a găti şi ţese, tot aşa, un bărbat nu se putea căsători dacă nu ştia a ara şi înălţa o casă 
ajutat de rude şi vecini.  

Cunoscuţi ca buni lemnari: în Bulbuceni au fost Călăraşu Ilie, Floarea Dtru, Floarea Nicolae iar în Căpreni 
Ilie Cruceru, Nicolae Cătănoiu, Nicolae Purdescu şi Ştefan Diaconescu ce au uimit prin precizia cu care ştiau să 
lovească, de pildă, în acelaşi loc cu tăişul securii, de iuţeala cu care doborau un lemn. 

Cu timpul au început să lucreze, pe bani, meşteri specializaţi în a face o parte a casei. Astfel, tâmplarii fac 
uşile, ferestrele, amintind aici pe Andrei Ghe. şi Bondoc Mihai din satul Brăteşti, dulgherii Popescu Dtru,Vieru 
Dtru, Vieru Ilie pregăteau lemnele şi făceau scheletul acoperişului la case, îndeletnicire transmisă şi la generaţia 
mai tânără.  

Cu o iscusinţă şi precizie geometrică aparte, dogarii Trăistaru Ghe. din Bulbuceni, Ghe. Văduva din 
Căpreni modelau lemnul de stejar, salcâm şi jugastru în butoaie de orice capacitate. Putineiele şi vedrele erau 
specialitatea lui Bănicioiu Dumitru (Goae), din satul Satu Nou. Această utilă şi frumoasă îndeletnicire a fost 
transmisă mai departe, fiind practicată ulterior de Popescu Dumitru şi Drondoe Ion din Cetate, Bondoc Mihai din 
Brăteşti, Trăistaru Marin zis „iepure” din Bulbuceni.  

O îndeletnicire care nu se mai practică este bocşăritul . Bocşari ca: Nedelcu zis „Talie”, Ioance Huidilă, 
Lazăr Ghe. cumpărau lemne din toată zona, făceau bocşe din care obţineu mangalul pe care apoi îl comercializau. 

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea găseşte pe Ion Năvârlie din Căpreni în 
plină activitate de fabricare a ţiglei, prosperând în afaceri datorită calităţii acesteia cât şi a preţului practicat pe 
piaţă. Tot acum îşi capătă renume pe toată valea Amaradiei, fierarul Traian Sitaru din satul Satu Nou prin sapele, 
potcoavele şi alte obiecte gospodăreşti prelucrate în atelierul său, meşteşug continuat de Roncea Grigore din 
Brăteşti şi actualmente Surdu Ion din Dealu Spirei, originar din Dănciuleşti.  

Croitorii Alecu Popescu şi Truşcă Ion din Bulbuceni, Barbu Vieru din Brăteşti şi Ciurea Ion din Satu Nou, 
până la mijlocul secolului trecut satisfăceau necesarul pentru locuitori, în confecţiile din dimie.  

Cismarii Buşe Ghe. şi Bălaşa Traian din Bulbuceni, şi Ciurea Ion, Neagoe Ctin şi Vlaicu Ilie din Căpreni, 
au fost cei care, pe lângă repararea puţinelor încălţăminte „moderne”, confecţionau opinci pentru populaţie.  



 
 

Tradiţiile meşteşugurilor amintite mai sus au fost păstrate şi în secolul recent încheiat, spre sfârşitul 
căruia şi-au făcut apariţia altele ca: fântânari, avându-l ca reprezentant pe Ilie Vieru, zidari ca Vieru Dumitru şi 
Vieru Ilie din Brăteşti iar din Bulbuceni Nicolae Ctin, sobari Floarea Dumitru din Bulbuceni şi Stănculeasa Ion 
din Satu Nou.  

Între anii 1969-1989 îl găsim pe Margineanu Ion din Satu-Nou angajat al Cooperatiei de Consum, pe post 
de potcovar. De ce pe acest post? Se impunea cu necesitate, in acţiunea de schimbare a aspectului localităţii, 
înlocuirea gardurilor si porţilor din scândura cu altele, construite din materiale moderne si rezistente. 

Cum accesul la folosirea materialelor de construcţii (ciment, fier beton, platbandă si fier corner de diferite 
dimensiuni, tablă etc.), era îngrădit, organele locale au găsit aceasta soluţie creându-i astfel posibilitatea de a 
avea acces în bazele de aprovizionare, la „potcoviţă’’ (platbanda) din care pe lângă potcoave a confecţionat 
porţile si gardurile metalice din Capreni si comunele vecine contribuind la înfrumuseţarea acestor localităţi. Cu 
timpul a început sa confecţioneze si numeroase garduri din beton astfel încât cele vechi au fost in cea mai mare 
parte înlocuite.  

Comerţul se făcea cu produse animaliere şi produse ale industriei casnice de către negustori dintre care nu 
lipseau şi cei din Căpreni, aşa cum reiese dintr-un document din 10 mai 1620 în care se vorbeşte de Andreea, fiul 
bătrânului Dima, negustorul din Căpreni. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, dezvoltarea României a fost dominată 
de două mari probleme care constituiau coordonatele principale ale progresului său: 

 - istoric - a făuririi statului naţional unitar 
 - economic - problema agrară 

De modul cum erau soluţionate aceste obiective depindea în mare măsură evoluţia întregii societăţi 
româneşti. 

Începutul secolului al XX-.lea a marcat un salt extraordinar în tranziţia mult întârziată de la evul mediu la 
societatea modernă. Acum, momentul de trecere în noul secol nu apărea însemnat de vreun eveniment remarcabil. 

Suprafeţele de pământ erau insuficiente pentru numeroase familii, modul încă primitiv de lucrare a lui şi 
cu producţii scăzute, toate utilităţile asigurându-se şi acum în cadrul propriilor gospodări, sunt câteva din 
greutăţile care persistau şi în lumea satelor localităţii noastre. În ţară începuse procesul de industrializare care 
avea un ritm foarte lent şi nu se reflecta asupra lumii satului. 

Răscoala ţărănească din 1907 a constituit momentul culminant al stării de spirit generate de viaţa mizeră 
a ţăranilor de pe marile moşii boiereşti, eliberaţi de condiţia de clăcaşi, dar aserviţi totuşi lor prin învoielile 
agricole nedrepte. 

Intensitatea mişcărilor ţărăneşti din Gorj nu poate fi comparată cu intensitatea celor din Moldova şi 
Muntenia, nici chiar cu cele din Dolj. Totuşi, şi aici au existat multe puncte în care conacele au fost incendiate de 
ţărani, s-au devastat magazii, păduri şi alte bunuri ale moşierilor, panica cuprinzând peste tot pe marii proprietari, 
care pentru a se pune la adăpost, s-au refugiat în Tg. Jiu sau Craiova, autorităţile fiind nevoite să ia măsuri 
urgente pentru împiedicarea acţiunilor agresive declanşate. 

Localitatea noastră a fost printre comunele în care agitaţiile puternice au dus la ciocniri violente între 
răsculaţi şi autorităţi în special în satele Cornetu şi Brăteşti, acţiuni relatate în capitolul al II.-lea.  

Războiul din 1916 -1918 a început repede prin invazia trupelor de ocupaţie germană. După retragerea şi 
refugiul în Moldova au rămas acasă doar femei, copii, bătrâni şi bolnavi nemobilizaţi, timp în care întreaga 
Oltenie a fost supusă unei jefuiri sistematice. O ordonanţă din ianuarie 1917 impunea să se ridice de la locuitori 
toate proviziile de grâu, porumb şi făină. Cantităţile strânse erau păstrate în magazii administrate de primari, iar 
cei ce vor reţine pentru consumul propriu cantităţi din produsele amintite –se spunea în ordonanţă – vor fi aspru 
pedepsit. Dacă locuitorii nu vor preda cantităţi de untură şi slănină suficiente de bunăvoie - se spunea în altă 
ordonanţă – se vor face rechiziţii forţate, fără plată.  

Vis-à-vis de această situaţie, după cum se relatează în „Problema Ţărănească din Oltenia, sec XX, vol. 2 
pg. 241”, la 20 septembrie 1917, primarul din Căpreni arăta într-un raport că întreaga greutate a întreţinerii 
trupelor de ocupaţie şi a rechiziţiilor cădea pe seama ţărănimii, moşierii şi arendaşii sustrăgându-se sistematic de 
la aceste obligaţii.  

După cum relatează I Călin în „Ocupaţia germană în Craiova în anii 1916 – 1918 în Studii şi Articole, 
1966 VIII”,militarii din armata germană de ocupaţie aveau dreptul să trimită acasă oricâte pachete voiau. Astfel, 
au fost înregistrate 970 de vagoane cu astfel de colete plecate din Craiova. La 12 octombrie 1917 au fost 
expediate din gara Craiova 16 vagoane cu vite şi porci. Au fost impuneri la păsări şi ouă, s-au introdus cartele 
alimentare cu raţii reduse. 



 
După război a urmat o mare criză, gospodăriile erau sărăcite, lipseau vitele de muncă, în război pieriseră 

multe vieţi omeneşti, terenurile erau rău muncite şi chiar părăsite. Calitatea grâului nu mai satisfăcea condiţiile 
cerute pe piaţa externă deoarece corpurile străine erau în procent de peste 30%. Dobânzile de 25 -30% practicate 
de bănci făceau imposibilă relansarea agriculturii. Camăta era foarte mare. Prin pierderea pieţelor externe, 
preţurile erau derizorii. 

Prin Decretul Regal din 15 decembrie 1918, împroprietărirea făcută luptătorilor, invalizilor, văduvelor şi 
orfanilor de război se satisfăceau în mică măsură necesităţile de teren agricole. Criza s-a tot adâncit cu urmări tot 
mai nefaste în viaţa economică a comunei. Dobânzile ajunseseră la 40 %. Se promulgă şi o lege a Conversiunii 
datoriilor. Mulţi din locuitorii noştri au trebuit să plece de acasă după diferite slujbe la Constanţa, Bucureşti, 
Braşov sau Timişoara, Craiova şi Hunedoara în marea lor majoritate câştigând bani pentru întreţinerea unor 
gospodări modeste la nivelul acelor vremuri. 

Cu producţia de 850 kg porumb /ha., 350 kg grâu/ha şi 340 kg ovăz /ha în anul 1935, doctorul Nicolae 
Hasnaş în articolul „Chestia Pâinii”, publicat în revista Jiul nr. 4 din 15 octombrie 1920, era motivat când spunea 
că „ Repartizarea producţiei agricole nu are un regulator care să realizeze principalele produse agricole” 
Comerţul este anarhic neasigurând nici nevoile consumaţiei interne. Preţul se stabileşte de asemenea anarhic. Nu 
există un preţ maximal care să asigure accesibilitatea populaţiei. În Gorj, producţia a fost atât de mică încât nu se 
asigură nici necesarul pentru însămânţare, iar producţia de porumb insuficientă acoperirii consumului intern. 
Pâinea noastră cea de toate zilele a devenit o chestiune arzătoare, o dată cu înfăptuirea României Mari şi deci se 
cere multă chibzuinţă de la organele competente, ca această pâine să nu lipsească, căci stomacul gol e un rău 
sfătuitor şi devine mai rău mai ales atunci când vede pe unii că aduc belşugul tuturor bunătăţilor, pe alţii nici cu 
sudoarea frunţii nu-şi pot satisface ghiorţăiturile lugubre ale stomacului gol”.  

Evident perioada interbelică, în special cea care a urmat după criza generală din 1933, a înregistrat o 
revigorare, în toate sferele vieţii economice înregistrându-se progrese. 

Se îmbunătăţeşte tehnologia agricolă, oamenii au început să planteze pomi fructiferi mai diversificaţi şi 
cu randament mare, cresc şi producţiile agricole, fondul de locuinţe se îmbunătăţeşte cu case noi construite, mai 
mari, pardosite cu cărămidă sau scândură. 

A crescut şi oferta comerţului, marea majoritate înlocuind opincile cu ghetele sau pantofii, mărfurile 
alimentare şi nealimentare oferite de reţeaua comerţului satisfăceau necesităţile populaţiei. 

Cele 355 pluguri cu tracţiune animală, 2 maşini de semănat păioase, una de semănat porumb, 2 tractoare 
pentru arat, două batoze, 237 care şi camioane pentru boi, 114 căruţe şi camioane pentru cai constituiau 
inventarul agricol al comunei noastre din anul 1942, la care se adăugau 42 cai şi iepe, 327 boi de muncă, 179 
vaci care formau forţa materială suficientă pentru acea perioadă corespunzător celor 1766 ha teren arabil plus 29 
ha grădini, 23 ha livezi şi 59 ha cultivate cu vie. La această suprafaţă se mai adăugau 343 ha păşuni şi 41 ha 
fâneţe necesare pentru animalele sus menţionate. La suprafeţele amintite se mai adăugau 1310 ha păduri şi 60 ha 
teren neproductiv.  

Aceasta este zestrea economică a comunei Căpreni în preajma şi în timpul celui de-al doilea război 
mondial de care cele 763 familii, însumând 3985 locuitori (din care 380 erau mobilizaţi pe front), se foloseau 
pentru obţinerea veniturilor materiale şi financiare necesare pentru întreţinerea lor. 

De menţionat că produsele obţinute (grâu, porumb) erau măcinate la moara cu pietre a lui Năvârlie ce se 
afla la intrarea în comună, dinspre Hurezani. De asemenea, în toamna anului 1934 Ctin Teică ajutat de învăţătorul 
Andreescu şi Ilie Demetrescu, fratele lui Nicu Demetrescu cumpără de la Daneţ o moară cu trei pietre. Moara 
este transportată la Căpreni cu carele şi în 1935 clădirea morii este zidită. Tot cu sprijinul lui Ilie Demetrescu, 
fost subsecretar de stat la Ministerul Silviculturii, se obţine, în 1937 un împrumut de 150 mii lei de la Banca 
Comercială Craiova, din care cu 120 mii lei se cumpără utilaje şi 30 mii lei se face o nouă construcţie pentru 
moară cu valţ şi fostele pietre acţionate de două motoare în doi timpi de producţie suedeză şi respectiv germană. 
Moara se naţionalizează în 1948, iar în prezent este în proprietatea lui Teică Ctin (fiul fostului proprietar) obţinută 
prin răscumpărare, în anul 1991.  

Între timp, moara şi-a făcut o bună carte de vizită, fiind căutată, până nu demult, de cei ce doreau în 
primul rând să obţină făină bună pentru panificaţie şi patiserie, atât de cetăţenii din localităţile apropiate cât şi de 
cele îndepărtate (Crasna, Bălăneşti, Stăneşti şi chiar cele din judeţul Vâlcea). 

 



 
 

 
 

Moara Teică. 
 

1.2 Agricultura după cel de-al II-lea război mondial 
 

În timp ce războiul antihitlerist se ducea în apus cu mari sacrificii, sfârşindu-se la 9 mai 1945, se lansase 
ideea reformei agrare. Această reformă, legiferată la 22 martie 1945 s-a aplicat prin exproprierea moşiilor care 
depăşeau 50 ha. La Căpreni, 150 de ţărani au fost împroprietăriţi cu 300 ha de la Căpreanu şi Rusănescu. 
Perioada de după război a fost una de sacrificii pentru refacerea economiei afectate de acesta.  

În scopul ameliorării raselor autohtone de bovine şi ovine, în 1947 s-a construit un grajd comunal în care 
au fost aduşi 3 tauri de rasă şi 40 berbecuţi folosiţi pentru monte naturale.  

Ca în toată ţara, în urma Plenarei din 3 - 5 martie 1949 şi în comuna noastră s-a trecut la socializarea 
agriculturii. 

În 1953 s-a înfiinţat prima întovărăşire, „Steaua Roşie” la care au aderat până în 1955 un număr de 425 
familii . Această socializare se adânceşte şi, în 1957, se înfiinţează Cooperativa Agricolă de Producţie „8 mai 
1921” cu un număr de 27 familii cu sediul în Căprenii de Mijloc, ocazie cu care s-au preluat şi cele 50 ha 
posedate de GAS Goeşti. 

Încheierea colectivizării agriculturii în 1962 a dus practic la desfiinţarea ţărănimii ca o clasă socială 
distinctă. 

CAP –ul a fost constituit din 8 brigăzi de câmp şi una zootehnică. S-a trecut la construcţia bazei materiale. 
Astfel, în satul Călugăru (Cetate) s-a construit un grajd pentru bovine de 60 capete. Maternitatea pentru porci şi 
un pătul au fost construite în Căprenii de Mijloc în apropiere de sediul CAP-ului. La brigada din Scurtu (Aluniş) 
s-a construit un grajd cu o capacitate de 40 capete bovine, la brigada din Gâgâi un pătul şi un saivan pentru 1000 
oi, la Brăteşti un grajd cu o capacitate de 60 bovine.  

În 1965, cu o bază materială modestă, CAP Căpreni deţine 321 bovine, 3 cabaline, 74 porcine, 649 ovine 
şi 60 stupi. La această bază materială se adăuga şi un minim necesar de maşini şi utilaje agricole care folosite la 
lucrările din câmp şi zootehnie. 

Pe măsura trecerii anilor, baza tehnico-materială a unităţii se îmbunătăţeşte, structura sortimentală a 
culturilor se diversifică şi, în paralel, cadrele tehnico-inginereşti pun în practica agricolă tehnologia specifică 
fiecărei culturi. 

Pe aceste coordonate, în structura sortimentală a plantelor cultivate, un loc important este ocupat de 
plantele cerealiere (grâu şi porumb), care deţin în 1975 mai mult de ¾ din suprafaţa arabilă. Porumbul a ocupat 
suprafaţa cea mai mare în cadrul suprafeţei arabile, având o pondere de peste 55 % în 1975 faţă de 44% cât 
deţinea în 1965. 

Grâul deţinea şi el o pondere de cel puţin un sfert din suprafaţa arabilă: 26% în 1965, 27% în 1970 şi 22% 
în 1975. Pe loturile personale ale membrilor cooperatori, grâul se cultiva pe suprafeţe nesemnificative. 

Ţinând seama de condiţiile pedoclimatice şi de relief, suprafeţele cu cereale în 1975 au fost mai mici 
decât în 1965, aceasta ca o tendinţă pozitivă de a asigura solurilor o folosinţă cât mai corespunzătoare 
caracteristicilor acestora, locul culturilor cerealiere fiind luat tot mai mult de plantele de nutreţ cât şi de plantele 
tehnice. 



 
Prin aplicarea cerinţelor şi principiilor specifice de cultivare şi folosire a pământului a existat o scădere 

continuă a suprafeţelor cultivate cu cereale, solurile primind tot mai mult o destinaţie cât mai corespunzătoare 
gradului de fertilitate. Aceeaşi tendinţă se desprinde şi la cultivarea cu cereale a loturilor personale ale membrilor 
cooperatori. Ei preiau şi aplică tot mai mult pe loturile personale principiile ştiinţifice aplicate la nivelul CAP-
ului. 

Cu toate că suprafeţele însămânţate cu culturi cerealiere au scăzut, cantitatea totală de cereale obţinută a 
crescut de la an la an, ajungând la 955 tone în 1975, 1327 tone în 1980, 1737 tone în 1989 faţă de 523 tone în 
1965. 

În mod constant, producţia de porumb a cunoscut creşteri substanţiale, ajungând de la 547 kg /ha în 1965, 
la 1000 kg/ha în 1970, la 1460 kg/ha în 1975, 2700 kg/ha în 1980 şi la 5200 kg/ha în 1989, deci cu o creştere de 
peste 9,5 ori în 1989 faţă de 1965. 

Dacă ţinem seama că suprafaţa cultivată a scăzut rezultă că sporul de producţie s-a înregistrat pe seama 
creşterii producţiilor medii pe ha. Semnificativ este faptul că, pe terenurile de vale (lunci şi crivini), producţiile 
medii au fost de 13-14-15 tone /ha în condiţii de neirigare, în funcţie de anul agricol, producţii obţinute în 
brigăzile conduse de Diţeascu Ion (Cornetu), Diaconescu Ion (Cetate) şi Mititelu Ctin (Căpreni). 

La grâu, producţiile medii au înregistrat o linie ascendentă asemănătoare porumbului. Astfel, producţia pe 
hectar obţinută în 1989 (3850 kg) a fost de 7,6 ori mai mare decât cea din 1965 (505 kg). Menţionez că şi la 
această cultură s-au obţinut producţii mari pe unitate de suprafaţă pe terenurile de vale, producţii care depăşeau 
4500-5000kg/ha în brigăzile menţionate mai sus. 

Celelalte plante existente în planurile de cultură însumau cca. 22% din suprafaţa arabilă, cea mai mare 
parte fiind ocupată de plantele de nutreţ şi plantele tehnice. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute la această 
categorie de plante, din statisticile existente menţionez că, la cartofi, producţiile oscilau între 20 – 25 tone/ha, la 
in pentru ulei între 600 – 700 kg/ha, la legume între 15 – 17 tone /ha. 

Având în vedere condiţiile prielnice pentru dezvoltarea legumiculturii, organele de conducere ale 
comunei în 1986 au întreprins demersurile necesare în vederea obţinerii fondurilor pentru crearea unui bazin 
legumicol de 30 ha în punctul „la spital” din satul Căpreni. 

În acest sens s-a asigurat sursa de apă prin amenajarea unei bălţi cu un volum de peste 8500 m3 şi reţeaua 
de conducte subterane pentru pomparea apei, pe suprafaţa de 30 ha. Evenimentele din 1989 au găsit în lucru 
staţia de pompare a apei, după care, asemenea altor instalaţii din ţară, totul s-a dus pe apa sâmbetei, rămânând 
numai balta - actualmente în proprietatea primăriei. 

Ca şi în alte zone colinare ale ţării, cultivarea viţei de vie este cunoscută din cele mai vechi timpuri fiind 
favorizată de condiţiile de climă şi sol. Cu toate acestea viticultura nu s-a bucurat de o atenţie corespunzătoare 
care să-i permită o dezvoltare prosperă. Ca urmare, cele mai mari suprafeţe au fost ocupate cu vii hibride slab 
productive şi cu goluri, ceea ce a condus la producţii mici şi de calitate inferioară. 

Deşi în anul 1970 s-a înregistrat o creştere de la 72 ha la 102 ha a suprafeţei cultivate cu viţă de vie prin 
înfiinţarea plantaţiei pe dealul Buda cu vie altoită, această suprafaţă s-a redus continuu, ajungând în 1989 la 35 
ha producţia de struguri cunoscând şi ea o scădere continuă de la 1141 kg/ha în 1965, la 1039 kg/ha în 1970, iar 
în 1989 s-au înregistrat 725 kg/ha. 

Pomicultura este una din ramurile agriculturii care valorifică la un nivel superior condiţiile de sol şi climă 
din zonă şi a contribuit la dezvoltarea economică a localităţii condiţionată însă de numeroşi factori ca: sistemul 
de cultură, agrotehnica aplicată, specia, soiul cultivat, etc.. 

Din punct de vedere orografic, terenul comunei noastre cu pante mari neuniforme, în general cu expoziţii 
estice, vestice şi sudice permeabile pentru apă şi aer, oferă condiţii optime pentru dezvoltarea sistemului 
radicular. De asemenea, din punct de vedere climatic zona este favorabilă pentru pomicultură. 

Comuna noastră avea până în 1989 o suprafaţă de 149 ha cu pomi din care 143 la CAP în cultură clasică 
şi 6 la gospodăriile populaţiei.  

Se poate afirma că sub aspect cantitativ sectorul pomicol era suficient, însă necorespunzător sub aspect 
calitativ. Lipseau din sortimente speciile valoroase : nucul, alunul, arbuştii fructiferi. În cadrul fiecărei specii era 
cultivat un număr prea mare de soiuri, multe din ele fiind depăşite. La măr, de exemplu, alături de ionathan erau 
multe soiuri de vară necorespunzător amplasate ca zonă ecologică şi soiurile autohtone cu calităţi organoleptice 
şi agrobiologice inferioare iar la prun, ponderea o ocupau soiurile destinate pentru distilare. 

Deficitare erau nu numai structura de soiuri ci şi sistemul de cultură şi nivelul agrotehnic. Ca sistem de 
cultură, plantaţia era de tip clasic, intensiv, cu densitate mică la hectar. Plantaţia era amplasată pe versantul estic 
şi o parte pe versantul vestic al dealului Artanu cu pante pronunţate, neamenajate, pe soluri erodate şi cu 
fertilitate scăzută. 



 
 

Pe astfel de terenuri, cu sistema de maşini agricole existentă, nu se puteau aplica lucrările de întreţinere a 
solului şi de combatere a bolilor şi dăunătorilor.  

Din lipsa acută de forţă de muncă, lucrările nu se aplicau sau se aplicau în mod necorespunzător, condiţii 
în care terenul din plantaţii era total înierbat sau lucrat printr-o praşilă numai sub protecţia coroanei. 

Nici pe terenurile mecanizabile, cum a fost şi este încă plantaţia din Aninoasa, nu se lucra solul datorită 
numărului mic de tractoare şi maşini pomicole cu care era dotată secţia SMA care deservea această unitate. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus o parte din pomi s-a uscat, iar cei care au rămas au îmbătrânit 
prematur, nu fructificau sau dădeau producţii mici şi calitativ inferioare.  

De la o producţie totală de 423 tone în 1965, se ajunsese la 56 tone în 1975 şi la 23 tone în 1988.  
În această stare de fapt conducerea de atunci a comunei împreună cu forurile judeţene de resort hotărăsc 

oportunitatea desfiinţării celor 119 ha plantaţie pomicolă, amplasată pe versantul estic şi o parte a versantului 
vestic al dealului Artanu. 

După întocmirea proiectelor şi alocarea fondurilor necesare, s-a trecut la defrişare, afânare adâncă şi 
formarea teraselor pe direcţia nord-sud, procurarea materialului săditor. Apoi s-a început plantarea pomilor 
fructiferi de valoare biologică ridicată în sistem intensiv. A urmat evenimentele din 1989. Proprietarii şi-au luat 
pământurile, ceea ce s-a plantat s-a distrus, iar terasele construite, acum sunt înierbate natural şi folosite ca 
păşune. 

Particularităţile reliefului, ale solului cât şi ale climei comunei Căpreni, oferă condiţii deosebit de 
prielnice pentru creşterea animalelor, ramură importantă a agriculturii. Din statistici reiese o creştere continuă a 
efectivelor de bovine, ovine şi porcine înregistrate atât pe total comună cât şi în fostul CAP. Fostul CAP deţinea 
cu 7,2 % mai mute bovine în 1970 şi cu 21,4 % mai multe în 1975 faţă de 1965, iar după construcţia grajdului 
modern de 316 capete, în 1989, efectivele de bovine ajunseseră la 686 capete. 

Şi la gospodăriile populaţiei, această specie ajunsese în 1989 la 823 capete. 
Urmarea măsurilor luate la nivel de judeţ, în 1984 se desfiinţează sectorul ovin din cadrul CAP-ului, 

această specie rămânând a fi crescută numai în gospodăriile proprii ale cetăţenilor, în 1989, fiind de 637 capete.  
Ca efective, porcinele la nivelul anului 1989 predominau la gospodăriile cetăţenilor, numărând 1270 

capete. De remarcat că, la toate speciile amintite, numărul de animale ce revenea la 100 ha era mult scăzut faţă 
de nivelul judeţului.  

Deşi dispunem de condiţii naturale deosebit de prielnice pentru creşterea animalelor, deficienţele ce au 
existat sub raport organizatoric şi al aplicării tehnologiilor moderne au constituit o serioasă piedică în 
dezvoltarea şeptelului cât şi în asigurarea unor producţii bogate de lapte, carne şi ouă, mai ales în sector 
cooperatist. 

Din cele de mai sus se desprinde contribuţia necorespunzătoare a creşterii animalelor, reprezentând 
numai 22,8% din valoarea producţiei globale, iar în structura producţiei marfă, un procent de 27,4 %, restul 
aparţinând în mare parte producţiei vegetale şi în mai mică măsură altor activităţi. 

Când zic „azi” mă gândesc la faptul că având un trecut înseamnă că avem o istorie înţeleasă ca o 
neîncetată luptă. Dar istorie înseamnă şi prezent. Un prezent, un azi, care începe de fapt de ieri. Un azi plămădit 
după evenimentele din decembrie 1989, al cărui suflu a imprimat comunei noastre ritmuri noi în dezvoltarea sa 
economică şi socială. Şi astfel, în această vatră de formare a fiinţei şi spiritului românesc, leagăn de fapte şi eroi, 
urmaşii lui Tudor Vladimirescu, scriu noua istorie a comunei. Azi înseamnă spectaculoase schimbări şi destine. 

Agricultura continuă să deţină rolul important în economia comunei. O dată cu apariţia Legii 18 / 1991, 
întreaga suprafaţă arabilă de 1331 ha, 981,3 ha păşuni, 64 ha fâneţe şi 112,1 ha vii au trecut în proprietatea 
foştilor deţinători. 

Culturile cerealiere (grâu, orz, ovăz, porumb) în anul 2003 deţin ponderea ocupând 87 % din suprafaţa 
arabilă, respectiv 1147 ha din 1331,5 ha, restul de arabil fiind ocupat de leguminoase pentru boabe, cartofi, 
legume şi plante de nutreţ. 

Porumbul pentru boabe ocupă în 2003 65% din suprafaţa arabilă (862 ha) după care se recoltează o 
producţie de 2743 kg ştiuleţi /ha. Grâul pentru boabe este cultivat pe o suprafaţă de 240 ha reprezentând 18% din 
suprafaţa arabilă şi se înregistrează o producţie de 1280 kg /ha. Producţii slabe pe unitatea de suprafaţă se 
înregistrează şi la leguminoase, cartofi, legume de câmp, plante de nutreţ în legumicultură şi viticultură. 

 Deşi comuna dispune de 25 tractoare, 7 motocultoare, 24 pluguri pentru tractor, 150 pluguri cu tracţiune 
animală, un cultivator, 11 grape cu tracţiune mecanică. 30 grape cu tracţiune animală, 2 combinatoare, 3 
semănători pentru păioase, 4 semănători pentru prăşitoare, 8 semănători cu tracţiune animală, două maşini pentru 
erbicidat, 8 combine autopropulsate pentru recoltat păioase, o batoză pentru cereale păioase, 239 care şi căruţe, 
agricultura de subzistenţă practicată este determinată de câteva cauze cum sunt:  



 
- subvenţionarea de către Guvern a agriculturii într-un procent destul de mic, în condiţiile în care numai 

înfiinţarea unui ha de păioase costă peste 9,5 milioane lei, imposibilitatea ţăranilor de a-şi vinde puţinul surplus 
la preţuri avantajoase, economia zonei în declin şi fără o perspectivă reală de revigorare, determină lipsa surselor 
financiare. Din aceste cauze mulţi dintre agricultori nu au posibilitatea cumpărării seminţelor de calitate 
biologică superioară, folosesc seminţe din propria magazie şi execută lucrările agricole folosind utilaje cu 
tracţiune animală.  

- suprafaţa arabilă deţine o pondere nejustificat de mare din punct de vedere economic în comparaţie cu 
clasele de fertilitate, cum şi existenţa unui număr foarte mare de parcele ca rezultat al aplicării Legii 18 / 1991. 

- efectuarea la timp a lucrărilor şi respectarea normelor agrotehnice lasă uneori de dorit. Suprafeţe 
importante de terenuri arabile sunt nemecanizabile, sistemul de maşini existent nu corespunde unei agriculturi 
practicate pe terenurile în pantă. Suprafeţe mici şi neregulate ale parcelelor fac ca productivitatea agregatelor de 
lucru să fie mică, iar calitatea să fie total necorespunzătoare. 

- multe suprafeţe au exces temporar de apă datorită situării lor la baza pantelor şi a prezenţei unor 
orizonturi inferioare argiloase, compacte, care fac ca drenajul intern al apei să fie slab în anii ploioşi ceea ce 
provoacă clocirea seminţelor de porumb, şiştăvirea la grâu, uscarea plantelor. Urmarea rezervelor mici de apă 
care se acumulează în sol în terenurile în pantă datorită scurgerii apelor de precipitaţii, iar pe terenurile plane 
datorită orizonturilor inferioare compacte apar perioade destul de frecvente şi lungi de secetă. 

- multe suprafeţe din actuala structură de folosinţă nu se pretează pentru folosinţa arabilă, suprafeţe care 
pe lângă producţiile mici şi foarte mici pe care le dau favorizează şi intensificarea procesului de eroziune a 
solului. 

- folosirea unei agrotehnici nediferenţiate de cultivare a terenurilor în pantă care să cuprindă cel puţin 
verigile principale de ridicare a capacităţii de producţie a acestor terenuri. 

- nu se mai aplică măsuri agrotehnice ameliorative, constând în afânarea adâncă a solului pentru 
mobilizarea straturilor inferioare de sol, îndesate în scopul sporirii rezervelor de apă şi a îmbunătăţirii, în felul 
acesta a regimului de apă din sol, pe parcursul perioadei de vegetaţie a plantei.  

- tehnologiile de cultivare a plantelor lasă de dorit sub aspect calitativ. Amintesc de exemplu prezenţa de 
lungă durată a monoculturii la grâu şi porumb, efectuarea la nivel calitativ inferior a lucrărilor solului, semănatul 
fără respectarea normelor agrotehnice, folosirea în măsură insuficientă şi necorespunzătoare a îngrăşămintelor, 
neefectuarea lucrărilor de întreţinere a culturilor corespunzătoare ca număr şi calitate. Toate aceste carenţe au 
condus la o invazie de buruieni, boli şi dăunători cu efecte negative asupra cantităţii şi calităţii produselor. 

Cele 879 bovine, 142 ovine, 1175 porcine, 17641 păsări crescute numai în sistem gospodăresc pe care le 
deţineau gospodăriile celor 8 sate ale comunei în 2003, abia asigură un minim necesar cu produse animaliere 
pentru întreaga populaţie a localităţii. Cu un număr de 415 familii albine ( o creştere de peste 100% faţă de 1989) 
este folosită doar o mică parte din baza meliferă existentă. Eficienţa economică şi importanţa produselor apicole 
pentru sănătatea organismului a determinat un număr tot mai mare de gospodării să se ocupe de această 
îndeletnicire. 
 
 

2. REŢEAUA COMERCIALĂ 
 

Nivelul de trai material şi spiritual al membrilor comunităţii în concordanţă cu necesităţile fiziologice şi 
cu cerinţele spirituale, generat de progresul cunoaşterii umane, conferea comerţului cooperatist rolul de indicator 
de seamă al dezvoltării şi ridicării gradului de civilizaţie.  

Ridicarea standardului de viaţă integrat în ritmul unei susţinute activităţi economice sunt factorii care au 
dus la pătrunderea comerţului în toate satele comunei, formele vechi de schimb ca şi târgul săptămânal sau anual, 
pierzându-şi din însemnătate.  

Cu un singur magazin, în 1946, ia fiinţă Cooperativa de Consum dezvoltându-se continuu pe măsura 
trecerii anilor. Până în 1965 s-au creat magazine în satele Cetate, Cornetu, Brăteşti, Bulbuceni care aprovizionau 
populaţia cu mărfuri alimentare şi nealimentare pentru toate sezoanele. Amplasarea lor în centrele satelor 
înlesnind accesul şi polarizând interesul locuitorilor pentru fondul de marfă pus în vânzare.  

Elementul înnoitor, modern în reţeaua comercială a comunei noastre apare în 1967 odată cu construirea 
în centrul localităţii a unei clădiri cu spaţii pentru restaurant, alimentară, textile, mobilă. Prin intermediul acestor 
magazine, Cooperativa de Consum a creat posibilitatea producătorilor agricoli să-şi valorifice, nu întotdeauna în 
mod avantajos, produsele agricolo ce constituiau surplus pentru familie.  



 
 

Dinamismul activităţii comerciale este ilustrat elocvent în volumul de desfaceri care în 1975 a fost cu 
31 %mai mare decât în 1970, iar în 1988 volumul de desfacere a însumat peste 21 mil lei reprezentând aproape 7 
mii lei în medie pe locuitor.  

Astăzi, în Căpreni reţeaua comercială cuprinde 21 spaţii comerciale, toate cu capital privat. Din acestea, 
un număr de 16 unităţi au ca profil de activitate comerţul cu amănuntul cu următoarea repartiţie pe sate: 3 în 
satul Satu Nou, 3 în Căpreni, 2 în Cornetu, 2 în Brăteşti, 4 în Bulbuceni, una în Aluniş şi una în Cetate.  

Un număr de 4 unităţi (Satu Nou, Căpreni, Cornetu şi Brăteşti) funcţionează în regim de bufete şi o 
unitate în Căpreni are ca obiect de activitate desfacerea materialelor de construcţii. Alimentarea cu pâine a 
populaţiei se face de la TG. Jiu, Stoina şi Tg. Logreşti prin unităţile comerciale amintite mai sus. În comună mai 
există două societăţi comerciale profilate pe activităţi industriale. Una are obiect de activitate confecţiile cu un 
număr de 22 angajaţi, produsele finite fiind comercializate pe piaţa externă din vest, şi una cu 3 angajaţi, având 
ca obiect de activitate confecţionarea de bolţari pentru construcţii, deservind populaţia din localitate şi din 
localităţile vecine. În localitate mai funcţionează o unitate pentru prestări servicii în reparaţii de televizoare şi 
radio cu un angajat, şi moara cu capacitate de 2,2 tone/ oră, cu trei angajaţi.  
 
 

3. TRANSPORTURILE  
 

Transporturile cetăţenilor şi al mărfurilor către şi de la centrele de interes este asigurat numai de reţeaua 
rutieră.  

Din lungimea totală a drumurilor (50,2 km) care traversează comuna Căpreni, 8 km sunt drum judeţean, 
22,9 km sunt drumuri comunale şi 19,3 km sunt drumuri săteşti, totalitatea lor reprezentând 1,64 % din totalul 
neagricolului existent. 

O analiză sumară scoate în evidenţă că ponderea hotărâtoare o au drumurile comunale şi săteşti, drumul 
judeţean reprezentând 16 % din lungimea totală a acestuia.  

Drumul judeţean 605 Hurezani – Craiova (creat în 1865) care străbate teritoriul administrativ de la nord 
la sud este asfaltat în 1963, iar în ultima perioadă, datorită mijloacelor auto grele la care contribuie în mare 
măsură şi intemperiile, este în bună parte degradat, circulaţia fiind mult îngreunată de gropile ce apar în general 
în fiecare primăvară.  

 Legătura dintre comună şi satele existente se realizează pe DC 37 Satu Nou – Cetate, DC 38 Pegeni – 
Plopu, DC 49 Poiana – Bulbuceni – Brăteşti şi DJ 605 B-DC 49A Aluniş. 

De menţionat că, prin programul MLPAT, în 1999 s-a reabilitat drumul de la Aluniş pe lungime de 2,1 
km în valoare de 3034 mii lei, iar în 2003, drumul de la Bulbuceni pe o lungime de 1,1 km în valoare de 3261 
mii lei. Drumurile săteşti în marea lor majoritate sunt din pământ. 

Calitatea sistemului rutier este în general nesatisfăcătoare creând greutăţi în traficul rutier prin starea 
mediocră sau proastă a acestora.  

Comuna este în aşteptarea obţinerii fondurilor de 32 miliarde lei prin programul SAPARD pentru 
asfaltarea DC 37 şi DC 38 şi unirea acestora printr-un pod peste apa Plopului. 

Sunt necesare realizarea unor parcări în zonele de interes public, (primărie, centru de sănătate, târg, 
şcoala generală şi intersecţia Brăteşti).  

Transportul în comun al persoanelor spre centrele de interes se face prin societăţi comerciale specializate 
atât din Dolj cât şi din Gorj cu mijloace de transport corespunzătoare. 

Un număr de 213 locuitori deţin autoturisme proprietate personală de diferite tipuri şi capacităţi, spre 
deosebire de numai 23 în 1989. Ei preferă să-şi rezolve problemele utilizând propriul mijloc de transport. 
 
 
 
 
 

4. NIVELUL DE TRAI 
 
După Zamfir Cătălin, Vlăsceanu Lazăr, (coordonatori), Dicţionar de Sociologie, Bucureşti, ediţia Babel 

1998 pg. 387:” Nivelul de trai reprezintă, prin definiţie, gradul de satisfacere a necesităţilor umane, specificul 
unei colectivităţi, grup social, localităţi sau persoane”. 



 
Nivelul de trai se calculează în funcţie de unii factori cum sunt: gradul de ocupare efectivă a populaţiei, 

calitatea şi volumul serviciilor oferite populaţiei, modul de funcţionare a instituţiilor medicale, nivelul veniturilor, 
gradul de instrucţie şi educaţie, confortul şi structura locuinţelor, etc. Pentru stabilirea standardului de viaţă al 
populaţiei din Căpreni, trebuie arătat modul în care se prezintă factorii care determină modul de trai. 

Conform recensământului din 2002, în Căpreni s-au înregistrat 2471 persoane din care 1235 persoane 
active. Din totalul persoanelor active 890 au o ocupaţie, reprezentând 67%. 

Din populaţia activă ocupată, 68,5% lucrează în domeniul agriculturii, 21% lucrează în industrie şi 10,5% 
lucrează în sectorul terţiar (comerţ, telecomunicaţii, finanţe, învăţământ, cultură, sănătate şi altele ). 

Deci 36% din populaţia comunei beneficiază de venituri regulate. 
Deoarece vechea centrală telefonică manuală nu satisfăcea cerinţele la nivelul solicitat, în 2002, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii convorbirilor şi a satisfacerii cererilor exprimate de cetăţeni s-a introdus centrala telefonică 
digitală de care beneficiază 231 abonaţi, ceea ce înseamnă că o familie din 5 are acces direct la serviciile 
telefonice. 

Alimentarea cu apă a gospodăriilor populaţiei se face în continuare din cele peste 700 fântâni proprii. 
Apa provine din stratul de apă freatică. În urma proceselor tehnologice de extracţie a gazelor, au apărut probleme 
în alimentarea cu apă a satelor Brăteşti şi Cornetu. În multe fântâni existente în aceste sate apa a devenit 
improprie pentru consum. 

În acest sens s-a întocmit şi înaintat documentaţia pentru aprovizionarea cu apă a satelor Cornetu şi 
Brăteşti, cu săparea unui puţ de mare adâncime în satul Brăteşti. A doua reţea priveşte partea de nord a comunei 
unde există deja un puţ săpat la 378 m adâncime, cu bazinul de acumulare proiectat a se construi în Dealu Spirei, 
reţea ce va alimenta satele Căpreni, Satu Nou şi Cetate, ce resimt lipsa apei în perioada primăvară-vară.  

Ambele proiecte sunt întocmite şi înaintate, fiind prinse în Programul Guvernamental din 2003 pentru 
alimentarea cu apă în reţea stradală şi se speră ca acest program să intre în derulare pentru a putea fi rezolvată 
această problemă vitală. 

Încălzirea locuinţelor se face cu lemn, în sobe de teracotă şi în mod cu totul izolat se mai întâlnesc sobe 
de cărămidă. Considerăm că prin punerea în funcţiune a celor 21,5 km conductă pentru gaze naturale, lucrare 
începută în 1995 care a costat bugetul local 3.503.375 mii lei, cetăţenii vor înlocui lemnele cu gazele. Se 
semnalează frecvente solicitări de încălzire a locuinţelor cu centrale proprii.  

Se poate aprecia că localitatea noastră nu îndeplineşte încă standardele cunoscute pentru urbanizare (reţea 
de apă, canalizare, termoficare, salubrizare ş.d.).  

Alte structuri care ne dau informaţii asupra nivelului de trai sunt investiţiile medicale şi asistenţa 
medicală a populaţiei. În Căpreni se află aşa cum am relatat în capitolul patru, Centrul de Sănătate având o 
capacitate de 15 paturi, cu un medic, 4 asistente şi personalul auxiliar necesar. Centrul de Sănătate amenajat şi 
dotat cu aparatură modernă, dat în funcţiune în 1999, cum şi cele trei salvări deservesc comunele Căpreni, Stejari, 
Hurezani, Stoina, Cruşeţ şi Dănciuleşti.  

Comuna noastră mai dispune de două dispensare medicale la Căpreni şi Bulbuceni şi o farmacie 
particulară care funcţionează la parterul blocului pentru locuinţe. 

Comunitatea locală dispune de cinci grădiniţe, patru şcoli primare şi o şcoală generală. Aceste centre de 
învăţământ satisfac întreaga cerere de instrucţie şi educaţie. 

Între anii 1952 – 1953 s-a construit, în centrul comunei, căminul cultural cu o capacitate de 150 locuri, 
actualmente fiind nefuncţional (vezi cap V, subcapitolul 2.2).  

Biblioteca comunală, cu un fond de carte de 7300 volume, a fost înfiinţată în 1954. După ce a funcţionat 
în mai multe spaţii închiriate, în prezent funcţionează la parterul blocului. Nu are sală de lectură. 

În ce priveşte mediul de afaceri, acesta este asigurat în totalitate de capital privat, nu avem pe rază 
localităţii societăţi cu capital mixt.  

Dotările casnice reprezintă un barometru al nivelului de trai. Dacă în 1989, numărul de gospodării ce 
revenea la principalele obiecte de uz casnic era de: cinci familii la un aragaz, 67 familii la un aspirator, 18 familii 
la un frigider, 37 familii la o maşină de spălat rufe, astăzi, la o populaţie de 2.471 locuitori din 1217 gospodării 
(1.238 locuinţe) există 835 aragazuri, 695 frigidere, 82 aspiratoare şi 230 maşini de spălat rufe din care 12 
automate. 

Locuitorii noştri şi-au cumpărat după 1989 mobilier pentru dormitoare, bucătării, sufragerii, holuri în 
proporţie de peste 45%. Şi dotările culturale au cunoscut un salt spectaculos. Foarte rar se întâlneşte familie fără 
aparat de radio, numărul televizoarelor se ridică la 1050, cele alb-negru sunt tot mai mult înlocuite cu TV color, 
odată cu introducerea CATV în toate satele comunei de către S.C. LANCER TRADING SRL Craiova a cărui 
administrator este Alin Gelu, locul pick –up-urilor şi magnetofoanelor fiind luat de combinele muzicale de 
diferite tipuri. 



 
 

Regretabil este că bibliotecile personale au rămas la numărul celor din 1989, când la 36 familii se găsea o 
bibliotecă personală. Sigur, motivele sunt multiple, dar principala cauză o constituie investirea banilor agonisiţi 
în dotările ce privesc obiectele de uz casnic, mobilier, dotările culturale amintite şi mijloace de transport proprii, 
mai puţin biciclete şi motociclete şi mai mult autoturisme.  

Dacă înainte de 1989 revenea un autoturism la 49 familii, astăzi un autoturism revine la 5,8 familii, 
numărul acestora ridicându-se la 213 unităţi de diferite tipuri şi capacităţi.  

Fondul de locuit al celor 1217 gospodării câte se înregistrează în comună este format din 1238 locuinţe 
care au 33406 mp ceea ce conduce la o medie de 13,5 mp / loc. 

Ca o distribuţie a celor 2471 locuitori, în 1217 gospodării existente se constată că o gospodărie are în 
medie două persoane, iar numărul de camere ce revin unei gospodării este de trei. În ceea ce priveşte vechimea 
caselor, se constată că 15% sunt construite înainte de 1945, 22% sunt construite între 1945-1965, 20% între 
1965-1975, 32% între 1975-1989, iar cele după 1989 în procent de 11% se disting printr-un plus de trăinicie, 
frumuseţe şi confort.  

În ceea ce priveşte materialele de construcţie din care sunt executate, 73% din acestea sunt construite din 
cărămidă, piatră sau înlocuitori, iar restul din lemn şi cărămidă sau numai din lemn. 

De remarcat că, în ce priveşte evoluţia structurii înseşi a construcţiilor noi, constatăm o evoluţie mereu 
ascendentă în direcţia optimizării raportului dintre suprafaţa construită şi cea locuibilă prin creşterea ponderii 
acesteia din urmă.  

Este o evoluţie firească, derivată din indicii de integrare a gospodăriilor, a proceselor economico-sociale 
ce caracterizează satul românesc contemporan în general şi are la bază, ca principală cauză, modificarea 
structurii economice a gospodăriilor ţărăneşti, care conduce la micşorarea sau chiar dispariţia unor anexe 
gospodăreşti ale vechii gospodării şi opţiunea spre creşterea gradului de confort a locuinţei propriu-zise prin 
sporirea suprafeţelor locuibile sau a numărului de camere. 

Datele statistice prezentate mai sus conduc la concluzia că în general, nivelul de trai al locuitorilor din 
comuna noastră este corespunzător.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

POSTFAȚĂ 
 
 
 

Perioada prin care trecem este greu de suportat sub aspect economic şi puţine au fost persoanele din 
comună cu posibilitaţi de potenţiali sponsori. 

 
Momentul critic a putut fi depăşit datorită înţelegerii în primul rând a Consiliului Local şi Primăriei 

comunei – primar Cătănoiu Emil şi a unor persoane entuziaste ca: Choi Lavinia Maria – Bucuresti, Bălută 
Tudor – Craiova, Bălaşa Victor – Craiova, Uşurelu Alin Constantin – Tg. Jiu, Gelu Alin Ion – Căpreni, 
Stăniloiu Mariana – Căpreni, Rădulescu Nicolae – Căpreni, Mărgineanu Mihai – Căpreni, Smărăndin Vitu – 
Căpreni, Stoiculescu Ilie – Căpreni, Ristache Ion – Stoina, dovedind clarviziune şi generozitate, deschizându-şi 
larg sufletul, contribuind decisiv din punct de vedere material şi moral la apariţia acestei lucrări.  

 
Prin acest gest autorul le mulţumeşte şi pe această cale şi îi asigură de sinceră gratitudine. 

 


