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NOTA EDITORULUI 

 

 

 

După o experienţă profesională încărcată de realizări remarcabile în 

domeniul construcţiilor civile şi industriale, în ţară şi în străinătate, dl ing. 

Ilie Constantin îşi pune în valoare, cu o pasiune şi o perseverenţă 

pilduitoare, vocaţia de cercetător în sfera istoriei locale. 

Publicarea, în 2004, a micromonografiei „Comuna Păuleşti, judeţul 

Prahova” s-a bucurat de atenţia păuleştenilor, iar acum ne propune, după o 

migăloasă, dar fructuoasă cercetare a arhivelor locale şi centrale, a unei 

bibliografii a temei abordate, o nouă lucrare consacrată aceleeaşi comune şi 

satelor componente, în dezvoltarea lor istorică, politică, socio-culturală şi 

spirituală. 

Cartea „Păuleştii din Prahova. Repere monografice, comentarii, 

amintiri”, pe care avem plăcerea de a o publica în Editura Societăţii 

Culturale „Ploieşti-Mileniul III”, poartă amprenta aceloraşi impulsuri 

iscoditoare ale autorului, veşnic subordonat comandamentelor rigorii, 

minuţiei, verificării şi răsverificării „structurilor de rezistenţă” ale 

proiectului pe care şi l-a asumat cu vădită responsabilitate faţă de 

comunitatea păuleşteană şi de Adevărul istoric. 

La fel a procedat şi în cazul monografiei „Columne peste timp”, la 

care a contribuit în calitate de coautor, precum şi în crearea altor evenimente 

evocatoare şi omagiale consacrate memoriei marelui arhitect Toma T. 

Socolescu, pe care a avut şansa de a-l cunoaşte în vremea în care acesta era 

primar al Comunei Păuleşti. 

Cartea de faţă, aşa cum declară autorul însuşi, nu şi-a propus să 

abordeze în exhaustivitate istoria acestor aşezări, ci să aducă contribuţii la 

cunoaşterea de către generaţiile actuale şi cele următoare a unor date 

fundamentale, neabordate până în prezent, începând cu cele mai recente 

descoperiri arheologice, cu evoluţia administraţiei locale, a vieţii politice şi 

culturale, lăsând altor cercetători satisfacţia unei lucrări atotcuprinzătoare. 

O particularitate a expunerii domnului C. Ilie este spiritul polemic, 

având ca suport moral exigenţele faţă de modul în care au fost abordate şi 

rezolvate o serie de interese comunitare, într-o perioadă sau alta a istoriei 

contemporane, ori legate de destinul oamenilor şi al fostului lor primar, 

Toma T. Socolescu. 
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Sinceritatea cu care abordează realităţile din viaţa comunităţii 

sporeşte interesul cititorului, pe care îl implică în procesul derulării 

expunerii.  

Aceasta cu atât mai mult cu cât, în ultima vreme, a contribuit la 

semnalarea şi punerea în circuitul interesului public a unor valori, precum 

tezaurul de monede romane de la Cocoşeşti, ori înălţarea, la Şcoala din 

Păuleşti, a monumentului dedicat perpetuării şi cinstirii memoriei marelui 

arhitect Toma T. Socolescu, cel care a făcut atât de mult, în calitate de 

primar, pentru ridicarea nivelului cultural al comunei. 

Cartea de faţă porneşte deci către cititori cu şanse reale de a fi 

apreciată ca o contribuţie valoroasă la sporirea zestrei spirituale a acestei 

aşezări de frunte a judeţului Prahova. 

 

Constantin Trestioreanu, 

Preşedintele Societăţii Culturale  

„Ploieşti-Mileniul III” 
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PREFAŢĂ LA EDIŢIA a II-a 

 

În prefaţa ediţiei anterioare am comparat monografia cu un pom care 

iese din pământ. El creşte şi se ramifică şi, cu trecerea timpului, dă roade. 

Din acel pom am luat o ramură cu frunze şi şapte cireşe, simbol pentru 

PĂULEŞTII DIN PRAHOVA, pe care l-am plasat pe coperta I. După el am 

scris nouă repere monografice principale, considerând-le atunci ca parte 

dintr-o lucrare complexă, încă nescrisă. Aceste repere, de „Rodnicie” 

păuleşteană au crescut, s-au schimbat şi unele din ele au dat roade, după trei 

ani şi jumătate de la lansare. Mi s-a propus să iau această ramură şi să-i 

reanalizez componentele, de fapt capitolele din prima ediţie şi le 

reactualizez pe scurt, faptă pe care o voi face.  

Cap. I. Aşezarea în spaţiu - După cerinţele justificate de dezvoltare 

ale comunităţii, timpul a schimbat harta comunei, astfel încât astăzi 

suprafaţa în intravilan este de 1762 ha şi în extravilan de 3370 ha. Mărirea 

intravilanului a condus la apariţia altor cartiere de locuinţe, în pas cu 

vremurile când oamenii preferă să migreze de la oraş spre comunele vecine 

spre binele lor. 

Cap. II. Trecutul arheologic - După redescoperirea rămăşiţelor 

Tezaurului de la Cocoşeşti, cu cele 38 de monede rătăcite, imaginile lor au 

fost publicate, în premieră naţională, în prima ediţie a acestei lucrări. 

După doi ani, cu unele impulsuri şi ajutoare, rătăcitele au părăsit 

borcanul de medicamente din Cocoşeşti şi au ajuns în vitrinele Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Aici şi-au reîntâlnit surorile cu 

care convieţuiseră în pământ peste două milenii. Împreună au început o nouă 

coabitare la suprafaţă, la începutul anului 2014, spre admiraţia oamenilor de 

astăzi. După redescoperire, ele au fost prezentate de specialişti în cadrul 

unor seminarii ştiinţifice şi publicaţii în care frumoşii denari romani sunt 

prezentaţi cu fotografii şi multe detalii
1
.  

Cap. III. Atestări ale satelor - Se reconfirmă şi din altă sursă
2
 că 

satul Păuleşti era deja organizat şi avea nume, în anul 1540, la finalizarea 

Mânăstirii Mislea. Prin domnitorul Radu Paisie, aceasta a fost 

împroprietărită cu parte din Păuleşti, de fapt cu Pădurea Misleanca, faptă 

confirmată mai târziu prin harta MOŞIA PĂULEŞTI, întocmită între anii 

1847-1852, ca vecinătate a acestei moşii. Relaţiile călugărilor din 

Mânăstirile Mislea şi Târguşor cu sătenii din Păuleşti, Dăneşti, Cocoşeşti şi 

Găgeni, sunt câmpuri largi de informaţii, încă necercetate, în arhivele 

acestor  mânăstiri şi în cele centrale. 

                                                 
1
 Mihai Dima, Descoperiri monetare. Tezaurul de la Cocoşeşti, comuna Păuleşti. Lotul de 

monede păstrat de descoperitor, Bucureşti, Editura Academiei, SCN XV, 2012, pp. 123-132. 
2
 www.scritub.com/doc/.../Domni-Tarii-Romanesti si satele lor, accesat 06.01.2014. 

http://www.scritub.com/doc/.../Domni-Tarii-Romanesti
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Cap. IV. Şcolile din Păuleşti - Cum era firesc, în această scurtă 

perioadă dintre cele două ediţii ale cărţii, în şcolile păuleştene s-au întâmplat 

multe. Timpul a curs, cu alţi directori, cu profesori noi în locul celor 

pensionaţi, cu elevi boboci la o vârstă mai fragedă în clasele ajutătoare, dar 

şi cu absolvenţii celor trei promoţii din 2013, 2014 şi 2015, care au zburat 

spre alte orizonturi. 

Ca rod al ediţiei anterioare, şcoala din satul Păuleşti şi-a corectat 

denumirea, devenind Şcoala Gimnazială „Toma T. Socolescu”, ca omagiu 

pentru personalitatea aleasă să patroneze şcoala. În anul 2015, părţii din 

clădirea proiectată în anul 1941, dar executată în anii ’60, i s-a adăugat un 

nou spaţiu şcolar şi grupuri sanitare. Extinderi de spaţii s-au făcut şi la 

şcoala din Găgeni, dar şi la grădiniţa din Păuleşti. 

La ambele şcoli s-au construit terenuri de sport, s-au făcut unele 

izolaţii termice şi s-au investit în multe dotări moderne, toate benefice 

procesului de învăţământ. Nu au fost uitaţi nici micuţii de la grădiniţa din 

Găgeni, pentru care s-a amenajat un parc de joacă. 

Cap. V. Organizare administrativă a comunei - Se pare că acest 

reper are dinamica cea mai accelerată; administraţia comunală, primarul şi 

Consiliul Local, alegându-se din patru în patru ani. 

În mod excepţional, după decesul primarului Drăguşin Ion, la 

mijlocul lunii iulie 2013, prin alegerile anticipate, organizate la data de 25 

mai 2014, păuleştenii l-au ales ca primar pe Sandu Tudor, cu 73 %
3
, până 

atunci vice-primar şi primar interimar. În acest  fel, pe lista celor care au 

administrat comuna de la înfiinţare şi până în prezent, publicată în ediţia 

anterioară, se poate adăuga al 46-lea edil. 

Despre activitatea primarului Drăguşin Ion, după deces cotidianul 

Prahova scrie: „În activitatea sa ca primar, acesta s-a remarcat prin 

proiectele pe care le-a iniţiat şi le-a pus în practică, dar mai ales prin 

capacitatea de a atrage foarte mulţi investitori, comuna Păuleşti devenind 

una dintre cele mai bogate din Prahova. Concret, prin lucrările de investiţii 

realizate în toate satele componente ale comunei, Păuleştiul a devenit un 

adevărat magnet atât pentru investitori, cât şi pentru cei interesaţi de 

petrecerea timpului liber, graţie apropierii acestei localităţi atât de Ploieşti, 

cât şi de Bucureşti”
4
. Curând, fostului primar Drăguşin i s-a acordat primul 

titlu de Cetăţean de Onoare al Comunei Păuleşti, pentru toate meritele sale. 

Comparativ cu anul 2012, bugetul comunei Păuleşti a fost mai mare 

cu aproximativ 64 % faţă de 2015, fapt care  a permis o dezvoltare mai 

accelerată a lucrărilor edilitare. 

                                                 
3
 Gazetaph.ro/26 05 2014, accesat la 09.04.2016. 

4
 Cotidianul Prahova, 15 iulie 2013, accesat la 09.04.2016. 
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Având ca ţintă fluidizarea circulaţiei s-au executat amenajări de 

drumuri, asfaltări, un sens giratoriu în Cocoşeşti şi trotuare în Păuleştii Noi 

şi Găgeni. Montajul unei conducte de aducţiune a apei în Găgeni, extinderea 

reţelei de canalizare în zona INTEX şi branşamentele noi în reţea au avut 

drept consecinţă creşterea  confortului locativ pentru mulţi săteni. În acelaşi 

timp s-a acordat atenţie şi modului de folosire a timpului liber pentru toţi 

locuitorii, prin modernizarea şi dotarea parcurilor din Păuleşti şi Găgeni, 

construcţia unei săli de educaţie fizica şcolară în pădure şi alteia 

multifuncţională în Cocoşeşti. 

În acest fel au fost atraşi noi investitori care au construit pe teritoriul 

comunei, spaţii comerciale şi industriale, pentru sănătate, învăţământ şi 

sport. Au apărut şi multe locuinţe frumoase în cartiere compacte sau izolate, 

inserate printre cele vechi care dispar una după alta. Un exemplu este  

Pădurea Păuleşti, unde în zilele noastre se îndeplineşte, după aproape 100 

ani, previziunea profesorului-arhitect Toma T Socolescu, ca prin restaurante, 

ştranduri, locuri pentru sport şi altele, aceasta pădure, cu împrejurările ei să 

devină „…un fel de Snagov al Ploieştilor”
5
.  

Cap. VI. Războaie, eroi şi monumente - În arhive s-au găsit mai 

multe noutăţi şi detalii despre Troiţa-Monument a primarului Socolescu
6
, iar 

istoricii au continuat să aducă şi alte precizări, faţă de cele cunoscute 

înaintea anului 1989, despre luptele de pe teritoriul comunei, din anul 1944. 

Cu ocazia acestei reeditări, pot să revin asupra unei omisiuni din ediţia 

anterioară, menţionând că, la începutul anilor ’20 din acest secol, câţiva 

locuitori ai satului Cocoşeşti au ridicat o Troiţă la intersecţie de drumuri; un 

omagiu de respect pentru eroii cocoşeşteni din Al Doilea Război Mondial.  

Cap. VII. Politica păuleşteană - Apariţia acestei ediţii înaintea unei 

campanii electorale, pentru alegerile locale din anul 2016, capitolul nu va 

avea completări sau comentarii. 

Cap. VIII. Tradiţii spirituale - Respectarea tradiţiilor milenare în satele 

păuleştene este pivotul moralităţii şi unităţii între oamenii lor, motiv pentru care 

locaşurile în care ei se adună trebuiesc întreţinute, înnoite  şi dezvoltate. 

În perioada 2011-2015, în curtea bisericii parohiale din Păuleşti, cu 

hramul „ Sfântul Nicolae s-a construit o frumoasă capelă mortuară încă 

nepictată şi un lumânărar. Având ca scop  asigurarea interiorului bisericii de 

la degradare s-a înlocuit vechea învelitoare cu alta din tablă nouă. 

Creşterea numărului populaţiei satului a determinat extinderea cu 

1100 mp a cimitirului, împrejmuit, aşa cum se cuvine, cu un gard 

                                                 
5
 M. Sevastos, Monografia Oraşului Ploieşti, Bucureşti, Tipografia „Cartea Românească”, 

1937, p. 615. 
6
 Arhivele Naţionale, Serv. Jud. Prahova, Fd. Sfat Pop. Comuna Păuleşti, dosar 12/1953-

1957, ff. 22-24. 
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corespunzător. Reamintesc că în acest cimitir a existat prima biserică a 

satelor Păuleşti şi Cocoşeşti, veche din anul 1688, cu hramul „Naşterea 

Maicii Domnului”, transformată în capelă după anul 1888 şi demolată 

imediat după anii 50. Paradoxal, în anul 1953, posibil Toma T. Socolescu, 

angajat al Comisiei Monumentelor Istorice, o înscrisese între cele 1000 

propuse ca monumente istorice de arhitectură ale României
7
. Poate ar fi 

timpul ca pe fostul ei amplasamentul din cimitir să fie montată o placă 

memorială, pe care să i se scrie istoria pentru cei care nu o cunosc. 

În aceiaşi perioadă la biserica mare din Parohia Găgeni s-au realizat 

lucrări  de renovare între care pot fi menţionate: înlocuirea învelitorii vechi cu 

una din tablă din cupru, împodobirea locaşului de cult cu un mozaic valoros şi 

zugrăveli exterioare. Lângă capela existentă în curte a fost construită o sală de 

mese frumoasă şi încăpătoare, pentru nevoile parohiei atunci când este cazul.  

Cap. IX. Personalităţi ploieştene, din secolul al XX-lea, în satul 

Păuleşti - În cei trei ani trecuţi de la prima ediţie despre Toma T. Socolescu 

s-au scris mult iar în spaţiul public au mai apărut încă două busturi. Se poate 

afirma, fără îndoială, că această personalitate ca primar, ca arhitect şi om de 

cultură a făcut în Păuleşti, la o scară mai mică ceea a făcut la scară mare în 

Ploieşti. Faptele lui, pentru cei care doresc să le cunoască în detaliu, le-am  

publicat în trei numere consecutive ale revistei ploieştene Atitudini într-un 

Remember, cu ocazia comemorării celor 55 trecuţi de la deces
8
. 

Timpul a produs efecte şi în activitatea mea, onorifică şi voluntară, 

căreia, prin schimbări, i s-au adăugat noi valenţe, cu noutăţi în istoria celor 

două localităţi Păuleşti şi Ploieşti de care sunt legat spiritual. Aceasta a 

determinat şi actualizarea  de pe coperta a IV-a. 

Mulţumesc păuleştenilor care m-au sprijinit cu date concrete în 

actualizarea unor repere din scrierea anterioară
9
. 

În concluzie, consider că această reeditare este utilă. Prin ea am 

adus la zi o parte importantă a reperelor monografice păuleştene scrise 

anterior, am corectat câteva erori şi sper că prin notele din subsol am adus 

noi informaţii pentru cei care vor elabora în viitor o necesară şi mult 

aşteptată MONOGRAFIE A COMUNEI PĂULEŞTI DIN JUDEŢUL 

PRAHOVA. 

Autorul,  

scris la 16.04.2016 în Ploieşti 

                                                 
7
 C.S.C.A.S, Instrucţiunea nr. 7, Lista nr. 11 de monumente istorice de arhitectură, 

aprobată cu ordinul 269/1 iulie 1953, document anexat în prima ediţie. 
8
 Revista  Atitudini nr. 12/2015, 1 şi 2/2016, editată de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploieşti. 

9
 Marian Ioniţă, administrator public - Cap. I, IV, V, Adrian Necula Stănescu, director al 

Şcolii Gimnaziale „Toma T Socolescu”- Cap. IV şi preoţii parohi: Cristian Tatu şi Aurel 

Gheorghe Panait – Cap. VIII. 
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PREFAŢĂ LA EDIŢIA I 

 

 

 
Motto: 

„Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne 

facem mai sociabili, mai altruişti, mai 

iubitori de neam şi viaţă”. 

Nicolae Iorga  

 

Cartea este un omagiu adus bunicului meu, Radu Ilie, şi 

păuleştenilor, eroi din cele două războaie mondiale, neînscrişi pe 

Monumentul Eroilor din Păuleşti. 

 

Timpul trece odată cu noi, lăsând în urmă trecutul care devine 

istorie. Dacă istoria ţării natale şi cea a popoarelor lumii se învaţă la şcoala 

generală şi la liceu, pentru toate etapele de dezvoltare a societăţii, din 

antichitate până în prezent, istoria comunităţii, în care se deşiră viaţa 

noastră, rămâne o necunoscută pentru mulţi dintre noi. 

Prin educaţia mea, din perioadele cu multe tulburări politice, eu am 

avut „norocul” să cunosc mai multe istorii şi anume: 

- în şcoala primară (1938-1942), pe cea interbelică, cu caracter 

naţional, plină de patriotism, dar şi, din nefericire, marcată de unele excese 

extremiste sau dictatoriale; 

- în liceu (1942-1950), pe cea de tranziţie de la istoria naţională la 

una a clasei muncitoare, impusă, dogmatic, de inginerul Roller Mihail, 

devenit „istoric”; 

- în armată, în facultate şi câţiva ani în producţie, pe cea a Partidului 

Comunist (b) al U.R.S.S., dar şi istoriile confuze şi amestecate ale anilor 

1970-1990; 

- după anul 2000, am descoperit mirajul istoriei clare, în lucrarea O 

istorie sinceră a poporului român, scrisă de istoricul Florin Constantiniu, 

care mi-a redeschis apetitul pentru trecut. Am  simţit necesitatea cunoaşterii 

mai riguroase a istoriei locale, revenindu-mi în amintire, cu nostalgie: 

copilăria, oamenii şi meleagurile natale. 

În anul 2004, răsfoind Dicţionarul enciclopedic
10

, am fost neplăcut 

surprins când am aflat că despre istoria comunei Păuleşti, din Prahova, se 

scrie doar că localitatea este aşezată pe râul Dâmbu, care, în fond, acum este 

un pârâu, uneori fără apă, dar plin de gunoaie. 

                                                 
10

 Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004 , vol. V, p. 263.   
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 Deşi nu eram nici istoric, nici scriitor, dragostea pentru comuna  

natală, dar mai ales lipsa de informaţii istorice din dicţionar, au fost cele 

două argumente determinante ale hotărârii mele, de a realiza un studiu 

istoric despre trecutul acestei comunităţi,  atestată în documente emise cu 

peste patru secole înainte.  

Astfel, în anul 2005, a apărut, la Editura „ Ploieşti Mileniul III”, 

lucrarea Comuna Păuleşti, judeţul Prahova. Scurtă monografie. Am sperat, 

aşa cum am scris în finalul ei, că voi atrage lângă mine pe alţi fii ai comunei 

(profesori, învăţători, preoţi şi alţi specialişti), pentru a realiza împreună o 

lucrare mult mai amplă, care să poată fi numită MONOGRAFIE. Scrierea 

mea s-a dovedit a fi neconvingătoare şi nu a trezit nici un interes pentru 

„intelighenţia păuleşteană”. 

Simbolic, o lucrare monografică este asemănătoare cu un pom, care 

are rădăcinile sub pământ, tulpina peste pământ şi, în final, coroana 

roditoare, ramificată din tulpină în mai multe direcţii. 

Ducând mai departe comparaţia se poate spune că monografia unei 

localităţi are rădăcinile adânc înfipte în pământ, în valorile perene rămase de 

la moşii şi strămoşii noştri; tulpina se bazează pe documentele scrise lăsate 

de ei, în arhive, biblioteci şi publicaţii, iar coroana reprezintă salba 

fremătătoare a instituţiilor culturale, ştiinţifice, sociale, economice şi 

administrative, în care se găsesc roadele eforturilor conjugate şi ale 

creativităţii acelei comunităţi. Aceste elemente, în totalitatea lor, sunt 

studiate de arheologi, de istorici şi de alţi specialişti în domeniu şi după 

aceea sunt strânse în acelaşi buchet al unei monografii ştiinţifice.  

Informaţii scrise în limba română, cu caracter monografic, despre 

comuna Păuleşti, au apărut încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în 

secolul XX, dar mai ales în ultimii ani. 

 După ce am luat cunoştinţă de existenţa lor, le-am cercetat, le-am 

comentat şi le-am împletit cu amintirile din viaţa mea, trăită în mijlocul 

acelei comunităţi, în mai multe perioade ale timpului. Rezultanta acestor 

acţiuni este prezenta lucrare intitulată Păuleştii din Prahova – Repere 

monografice, comentarii, amintiri. Prin ea corectez unele erori ale lucrării 

anterioare, dar, mai ales, completez cu noutăţi importante pe baza studiilor 

arhivistice, unele dintre capitolele sale. 

Structura acestei lucrări arată astfel : 

Cap. I - Aşezare în spaţiu - elimină unele imprecizii privind 

vecinătăţile, adaugă noi date de amplasament (hartă şi coordonate), dar şi 

expresia sentimentele mele personale, comparând transformarea naturii, în 

timp, atunci când mă uit spre aceleaşi puncte cardinale. 

Cap. II - Trecutul comunei în lumina descoperirilor arheologice 

descrie urmele locuirii pământului aşezării cu multe milenii în urmă. Siturile 
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arheologice, marcate pe harta anexată, fiecare cu istoria lui, şi rămăşiţele 

„Tezaurului de la Cocoşeşti”, existente încă în comună, despărţite de cele 

din muzeu, sunt noutăţi care se publică, în premieră, în lucrarea noastră.  

Aici, virtual, mi-am dat întâlnire: 

- cu rămăşiţele strămoşilor milenari, din moviliţele presărate pe 

teritoriul comunei, deschise în ultimul an, cărora specialiştii, spre folosul 

ştiinţei istorice, din motive fortuite, legate de dezvoltarea economică a 

zonei, le-au tulburat veşnicia; 

- cu situl arheologic al unor aşezări din spatele pădurii Misleanca din 

Păuleşti, dar şi unele similare, de origine geto-dacică şi daco-romană, din 

punctul „La Fântâni”, în Păuleşti, relicve anonime şi fără nici un marcaj 

vizibil;  

- cu valorile de tezaur prezentând figurile unor consuli ai Republicii 

Romane şi ale unor împăraţi ai Imperiului Roman, de la Nero la Traian, 

care, deşi ştiute de unele autorităţi, stau ascunse într-un borcănaş de 

medicamente, undeva, la Cocoşeşti. 

Cap. III – Atestări documentare ale satelor comunei prezintă istoria, 

bazată pe documente scrise, atât pentru satele actuale din componenţa 

comunei Păuleşti, cât şi pentru cele care au existat cândva, dar au dispărut 

de pe teritoriul actual al acesteia. Capitolul demonstrează existenţa satului 

Păuleşti cu peste 450 de ani în urmă, infirmând legenda falsă, larg 

răspândită, a întemeierii sale, la începutul secolului al XIX-lea, de către 

diaconul Paulescu.  

În cuprinsul capitolului vor fi întâlnite numele unor domnitori ai 

Ţării Româneşti, ca Radu Paisie, Mihnea Turcitul, Radu Mihnea şi Gavril 

Movilă, care, prin acţiunile lor, au confirmat, într-un fel sau altul, existenţa 

satelor Păuleşti, Găgeni şi Dăneşti. 

Cap. IV - Şcolile din Păuleşti este unul dintre capitolele care, pe 

lângă multe noutăţi prezentate, faţă de lucrarea anterioară, mi-a adus aminte, 

cu emoţie, de vremea copilăriei, când, elev fiind, îi păşeam pragurile şi îi 

toceam băncile, învechite  de vreme. 

Cap. V - Organizarea administrativă a comunei arată dezvoltarea 

ei, după schimbările înnoitoare din anul 1864, cu alipirile şi cu dezlipirea 

satelor componente, cu problemele şi cu realizările ei generale, în mai multe 

etape istorice. Ca noutate  absolută, lucrarea conţine şi un tabel cronologic 

cu primarii şi preşedinţii sfaturilor populare, de la înfiinţarea comunei şi 

până în prezent, incluzând şi duratele mandatelor lor.  

Cap. VI - Războaie, eroi şi monumente. Lucrarea aduce dovezi 

privind participarea locuitorilor din toate satele componente la Războiul de 

Independenţă, Războaiele Balcanice, Primul şi al Doilea Război Mondial. 
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 Au suferit cei care au rămas în sate, dar mai ales cei plecaţi pe front, 

din care mulţi nu s-au mai întors. Am stabilit, din mai multe surse, lista cu 

toţi eroii morţi în Primul Război Mondial (scrisă incomplet pe actualul 

monument) şi lista eroilor din Al Doilea Război Mondial (care lipseşte 

complet din evidenţele comunei şi de pe monument). În cuprinsul 

capitolului am demonstrat mai multe neadevăruri istorice, scrise sau 

nescrise, pe actualul Monument al Eroilor, nereprezentativ pentru toţi eroii 

păuleşteni. 

 Cap. VII - Politică păuleşteană este  un capitol cu unele episoade 

trăite de mine, în anii ’30 şi ’40 ai secolului al XX - lea, pe care nu puteam 

să le ocolesc. 

Cap. VIII - Tradiţii spirituale încearcă să rezume, în evoluţia lor, 

preocupările locuitorilor satelor, majoritar creştini ortodocşi, pentru 

organizarea materială, din timpul vieţii trecătoare, a cerinţelor lor spirituale. 

Cap. IX - Personalităţi ploieştene, din secolul al XX-lea, în satul 

Păuleşti prezintă datele biografice ale unor mari ploieşteni care şi-au legat 

numele de dezvoltarea economică, socială şi culturală a satului Păuleşti, în 

prima parte a secolului trecut. 

În Anexa documentară sunt incluse  copii ale unor documente 

oficiale, toate având scopul să fundamenteze textul unor capitole menţionate 

anterior.  

 Bibliografia selectează izvoarele folosite la documentarea lucrării: 

arhive, lucrări generale, cărţi, articole din publicaţii, manifestări, manuscrise 

locale şi site-uri de pe internet. 

Lucrarea este ilustrată, în majoritate, cu fotografii realizate de firma 

Alexcolor din Ploieşti, cu unele din arhiva personală, dar şi din alte surse 

precizate în text. 

Reperele abordate de mine reprezintă numai o parte din istoria 

comunei Păuleşti. Ea este mai complexă, cu multe arhive locale şi centrale 

nestudiate, pe care vârsta, spre amurgul ei, m-a împiedicat să le mai văd.  

Sper, ca alţii fii ai satelor comunei, unii istorici, alţii specialişti în 

alte domenii vor dezvolta reperele abordate de mine, vor cerceta şi altele, şi 

în final, din adunarea lor, se va  elabora Monografia comunei Păuleşti.  
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I. AŞEZARE ÎN SPAŢIU 

 
    Motto: 

„Încerc să bag de seamă, în  sfârşit, 

Că multe îmi rămân neînţelese, 

Că-n orice fapt sunt adevăruri mari 

De care-odată nu părea să-mi pese”. 

(Nicolae Labiş - Geografia timpului.) 

 

1. Comentarii 

De mii de ani, în civilizaţia noastră, omul a încercat să se apere de o 

natură agresivă şi ostilă. Dar „unirea face puterea” şi, în acest fel, au apărut 

comunităţile umane mici, mai întâi familii, clanuri, triburi, care s-au grupat 

în aşezări mai mici sau mai mari, aşa cum sunt cătunele, satele, oraşele, 

municipiile, metropolele, judeţele.  

Fixarea suprafeţelor acestora, pe geoidul pământean, se realizează 

prin „cuiele convenţionale”, numite ştiinţific coordonate, care le definesc, 

punctual, în spaţiul acestuia. 

Comuna Păuleşti s-a născut în anul 1864, în urma reformei 

administrative a domnitorului Cuza, devenind ceea ce este astăzi - o 

comunitate de sate, vechi de peste 450 ani -, fiind încadrată astăzi în 

parametrii ştiinţifici menţionaţi la sfârşitul capitolului. 

Dacă, doi oameni din emisfera nordică a pământului, ar pleca în 

acelaşi timp, unul de la pol şi altul de la ecuator, mergând cu aceeaşi viteză, 

pe un drum apropiat meridianului de 26 grade longitudine estică, s-ar întâlni, 

în Păuleşti, la jumătatea drumului, pe paralela de 45 de grade. 

Se observă că hotarele convenţionale ale comunei, alcătuite dintr-o 

mulţime de linii frânte, închid între ele o suprafaţă de aproape 5400 hectare, 

mult mai mare decât de cea din anul 1889, la 24 ani de la înfiinţarea 

comunei, când aceasta nu avea decât 2500 de hectare. 

Suprafaţa comunei se întinde peste unul din dealurile insulare ale 

judeţului Prahova, pleacă de la râul Teleajen, atinge cota de altitudine 

maximă, de 337,4 m, în dealul Degeraţi, şi pe cea minimă, de 188,5 m. în 

zona de câmpie, existentă în vestul şi sudul localităţii.  

Între vecinii săi direcţi, comuna Păuleşti are trei oraşe, din cele 

paisprezece ale judeţului (Băicoi, Plopeni şi Boldeşti-Scăieni), dar şi trei 

comune, cu potenţial economic şi cultural ridicat. 

Dacă, la sud, trecem peste teritoriul comunei Blejoi, pe o lungime de 

circa trei kilometri, putem spune că Păuleştiul are indirect şi un vecin 

puternic - municipiul Ploieşti, capitala judeţului -, de care a fost, este şi va fi 
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şi în viitor strâns legat. Această vecinătate a creat premiza introducerii 

comunei în Asociaţia de Dezvoltare „Polul de Creştere Ploieşti”. 

 Natura, generoasă prin terenurile valoroase din intravilan, cu 

terenuri agricole în extravilan, cu vii şi livezi, cu păduri şi lacuri, cu 

importante căi de comunicaţii şi oameni harnici, a permis legături strânse pe 

plan economic, social şi cultural, în primul rând, cu importantele centre 

urbane şi rurale din judeţul  Prahova, cu multe altele din România. 

Satul Păuleşti, fiind locul meu natal, i-am admirat cadrul natural încă 

din copilărie şi, trecând prin timp, îl admir, cu aceeaşi plăcere şi la 

maturitate. 

Îmi amintesc cu plăcere când, din dealul Degeraţi, de la altitudinea 

maximă, stând la umbra unui scoruş bătrân, care astăzi nu mai există,  

orizonturile îmi spălau privirile, spre punctele cardinale astfel: 

- Spre est, din coronamentul secular al pădurilor apropiate, întinse 

până în Valea Teleajenului, răsăreau din pământ spre cer, ca nişte ţepuşe, 

multe schelete din lemn. Erau sondele de extracţie a petrolului. În prezent, 

ca amintire, au rămas numai câteva.  

 

 
 

Sondă izolată (foto Alexcolor, 2011) 

  

Mai departe se vedea şi încă se mai vede, peste păduri şi râul 

Teleajen, vârful bontit al dealului Boldeşti. 

- Spre sud, la orizont, era Ploieştiul, cu mulţimea de coşuri de fum 

înalte ale fabricilor şi ale rafinăriilor. În prezent, când privesc nostalgic din 
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acelaşi loc, constat că multe dintre ele au dispărut, odată cu timpul lor şi cu 

modernizarea. 

- Spre vest, privirea mi se oprea, în prim-plan, în valea Fântânii unde 

bătrânul cimitir al Păuleştiului îşi poartă povara veşniciei din veacul al 

XVII-lea. Se văd castanii cu care a fost împodobit în secolul trecut, dar nu se 

mai vede bisericuţa veche, purtătoarea hramului Naşterea Maicii Domnului, 

construită de strămoşi în anul 1688 şi demolată, nejustificat, prin anul 1953. 

 

.  
Cimitirul văzut din deal (foto Alexcolor, 2011) 

 

- În plan mijlociu, când treceam cu privirea peste o parte din casele 

satului, vedeam, în câmpie, cum lanurile din grâu auriu se împleteau cu 

verdele crud al loturilor plantate cu porumb  şi, puţin spre dreapta, cele două 

petice, de un verde crud, mai închis, ale frumoasei păduri păuleştene, printre 

care şerpuia valea Dâmbului. 

Astăzi, din casele vechi se mai văd doar câteva. În locul lor au 

crescut şi se văd altele mai mari şi mai frumoase şi chiar cartiere noi, 

închegate într-un tot arhitectural modern. 
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Păuleşti văzut din clopotniţă (foto Alexcolor, 2011) 

 

A rămas totuşi, aceeaşi imagine verde a câmpiei şi a pădurii, sub 

timpul trecător, la care se adaugă, între păduri, un lac  azuriu, făurit de 

oameni. 

 - În plan îndepărtat, în zare, apăreau gara Buda şi trenurile care se 

apropiau de ea, târându-se ca nişte râme, lăsând în urma lor dâre de fum 

negru de cărbune, în drumul spre Braşov, dâre care au dispărut în timp, 

odată cu motorul care consuma cărbune şi apă.  

- Spre nord, nu puteam atunci să văd prea departe, din cauza dealului 

Găgeni acoperit cu vii, dar, mai ales, de pădurea, parcul şi vila „Băicoianu”. 

Vila a fost distrusă de luptele din anul 1944, purtate între români şi nemţi. 

Parcul şi pădurea de atunci  au fost, în mare parte, distruse de ”stăpânirea 

colectivă” din anii 1950-1989 şi de retrocedările care au urmat. A rămas 

numai o poiană frumoasă, păzită de stejarii şi fagii rămaşi după dezastru. 
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Locul vilei Băicoianu (foto Alexcolor, 2011) 

  

Acum, la vârstă înaintată, am trecut dincolo de aceste obstacole şi, 

din dealul Găgeni, am privit, peste o vale, dealul Ţintea, încă plin de sonde. 

La piciorul dealului, spre câmpie, am văzut mulţimea de case frumoase ale 

găgenarilor şi biserica lor cea nouă, împestriţate cu casele vechi, ca un covor 

de acoperişuri de culori diferite. 
 

 
 

Găgeni văzut din deal (foto Alexcolor, 2011) 
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Tot acum, din zona Butăreşti, între satele Păuleşti şi Cocoşeşti, văd 

cum şi aceste sate, cocoţate pe dealuri sau ascunse prin locuri mai joase, 

cresc şi se înnoiesc, etalându-şi statornicia pe aceste meleaguri. În mijlocul 

Cocoşeştilor răsare, spre cer, o mică biserică, zidită de curând, dar dorită de 

localnici de peste 100 de ani. 
 

 
 

Cocoşeştii văzut din vale (foto Alexcolor, 2012) 

      

2. Datele geografice ale comunei
11

 

2. 1. Coordonate orientative 

- Latitudini:  

44,98
0
 nord, punct extrem sudic, în zona comercial-

industrială, fost INTEX. 

45,03
0
 nord, punct extrem nordic, în zona de contact 

cu oraşul Plopeni. 

  - Longitudini: 

25,91
0
 vest, punct extrem, la calea ferată Bucureşti-

Braşov.    

25,99
0
 est, punct extrem, la valea Teleajenului. 

2. 2. Altitudini 

  - Maximă:  337,4 m, în dealul Degeraţi. 

  - Minimă:  188,5 m, în sudul localităţii. 

2. 3. Vecini (în sens orar): 

  - Oraşele Băicoi şi Plopeni, spre nord. 

                                                 
11

 Surse: 

- Maria Ungureanu şi Ion Drăguşin, Monografia geografică a comunei Păuleşti, judeţul 

Prahova, Ploieşti, Editura Karta-Graphic, 2012, pp. 13, 14, 15, pentru nr. curente 2.1, 2.2, 

2.3 şi 2.6. 

- nr. crt. 2.4 şi 2.5, din cercetări C. Ilie, în anii 2011 şi 2012. 
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- Comuna Lipăneşti, oraşul Boldeşti - Scăieni şi comuna 

Blejoi, spre est. 

- Comuna Blejoi, spre sud. 

- Comuna Ariceşti Rahtivani şi oraşul Băicoi, spre vest. 

2. 4. Sate componente actuale (cronologic atestate) : 

- Păuleşti – sat de reşedinţă, în centru, atestat din anul 1540. 

- Găgeni – la nord, atestat din anul 1604. 

- Cocoşeşti – la est, atestat din anul 1754. 

- Păuleştii Noi – la sud, atestat din anul 1968. 

2. 5. Sate şi cătune dispărute: Piţcani, Degeraţi şi Dăneşti. 

2. 6. Suprafeţe : 

-  intravilan,    940 ha = 17,4% 

-  extravilan, 4458 ha = 82,6% 

-  total       = 5398 ha 

 

3. Hărţi 

 

 
 

Amplasarea comunei Păuleşti, în teritoriul prahovean  

(sursă: ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Păuleşti,_Prahova) 

Ploieşti 

Păuleşti 
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Comuna Păuleşti, limite teritoriale  

(sursă: Primăria Păuleşti, Adrian Pătraşcu) 
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II. TRECUTUL COMUNEI,  

ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE 

 
Motto: 

„Noroade au trecut şi glii s-au răsturnat, 

Cenuşa a-npietrit pe vetrele pustii. 

Şi drumuri au murit subt iarbă, pe sub strat 

Trecutu-i lung. C-un capăt se iveşte-aci”. 

(Lucian Blaga - din ciclul Cântecul focului) 

 

Teritoriul actual al comunei Păuleşti a fost locuit, cu mii de ani în 

urmă, de comunităţi al căror nume poate nu vor fi cunoscute niciodată, 

deoarece treptele cunoaşterii sunt limitate în timp. De aceea, istoria a fost 

clasificată, după trăsăturile caracteristice proprii ale dezvoltării umane, în 

perioade sau epoci 
12

. Cercetările din a doua parte a secolului al XX-lea şi 

începutul secolului al XXI-lea au scos în evidenţă, în satele Păuleşti, 

Cocoşeşti şi Găgeni, urme din mai multe epoci istorice. 

 

1. Perioada neolitică sau Epoca pietrei lustruite 
Desfăşurarea acestei epoci este cuprinsă între anii 6000 - 3000 î. Chr, 

ea se caracterizează prin trecerea de la cules, la cultura plantelor şi de la 

vânătoare la creşterea animalelor şi la folosirea sistematică a focului. 

Un sit arheologic ce conservă relicve din această epocă este situat în 

spatele fostei Tabere de vacanţă a elevilor, din satul Păuleşti, la limita 

exterioară a pădurii Misleanca. Aici, arheologul Victor Teodorescu, în 

cadrul unor cercetări de suprafaţă, a identificat şi recuperat fragmente 

ceramice, rămase de pe urma unei aşezări umane din acele timpuri. 

Situl este înscris în Lista Monumentelor Istorice (LMI/2010 la nr. 

crt. 173). 

 

2. Epoca bronzului (3000-2000 î. Chr.), este prezentă şi în comuna 

Păuleşti prin cei opt tumuli
13

, răspândiţi în vestul drumului de centură 

Ploieşti-Bucureşti şi în dreapta drumului E 60, pe o distanţă care începe cu 

km 66 şi  se termină în apropierea km 68.  

În această epocă, spaţiul actual al României a fost afectat de unele 

populaţii migratoare sosite din estul continentului. 

                                                 
12

 Dicţionar enciclopedic. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996,  vol. II,  p. 230. 
13

 Tumul = movilă de pământ ridicată, în scop de protecţie, deasupra unui mormânt destinat 

membrilor marcanţi ai unei comunităţi, caracterizând ritualul de înmormântare al multor 

populaţii din Antichitate. (Dicţionar enciclopedic, Ibidem, 2009,  vol. VII, p 209.) 
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 Mormintele tumulare amintite sunt aproximativ circulare, au 

diametre care variază între 40-70 m, sunt în general aplatizate şi au 

înălţimea maximă de 2 m. 

În anul 2011, specialiştii Muzeului de Istorie şi Arheologie al 

Judeţului Prahova (dr. arheolog Alin Frînculeasa) au început să cerceteze o 

parte din aceşti tumuli, găsind în ei mai multe schelete umane din această 

epocă. În tumulul A (dinspre D. E. 60) au fost identificate două schelete 

chircite, datate din epoca timpurie a bronzului. 

 

 
 

Schelet din tumulul A (foto Alin Frânculeasa, 2011) 

 

Cercetările continuă, iar descoperirile vor fi studiate în folosul 

cunoaşterii istoriei în general, dar şi a trecutului comunei Păuleşti, şi nu ne 

îndoim că vor fi publicate în alte lucrări consacrate acestei aşezări. 

Este o epocă de dezvoltare a civilizaţiei, bazată pe tehnologii de 

prelucrare a unor metale (cupru şi staniu), când se diversifică uneltele, 

armele şi podoabele şi  se trece la practicarea intensivă a agriculturii şi a 

creşterii vitelor. 

 

3. Epoca fierului începe în Europa şi pe meleagurile noastre, 

aproximativ din anul 1200 î. Chr. Şi se termină pe la anul 500 d. Chr., după 

cucerirea de către romani a spaţiului de la nordul Dunării, inclusiv cel al 

Daciei.  

Prima etapă a acestei perioadă este denumită Hallstatt, după numele 

unei necropole descoperită în Austria. Epoca se caracterizează prin 
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introducerea şi generalizarea fierului şi a avut efecte revoluţionare în 

confecţionarea uneltelor, a armelor, în producţia de mărfuri, în comerţ şi în 

dezvoltarea structurilor sociale şi politice. 

Cercetările arheologice au continuat, descoperindu-se, în satul 

Păuleşti, în acelaşi amplasament din spatele taberei de vacanţă, încă două 

situri, unul datat din perioada Hallstatt şi altul, cu urme ale unor aşezări 

daco-romane din a doua epocă a fierului (Latene), datată în secolele IV-VII 

d. Chr. Ambele sunt înscrise în LMI/2010, la  nr. crt. 172, 171.  

În anii ´80 ai secolului al XX-lea, arheologii Victor Teodorescu şi 

Marinela Peneş, lucrând pentru Muzeul de Istorie şi Arheologie al Judeţului 

Prahova, au identificat, prin recuperări de suprafaţă, în satul Păuleşti, la 

punctul numit ”La Fântâni”, la nord-est de cimitir, urmele unor aşezări 

getice şi daco-romane, din secolele IV-V d. Chr. 

 

 
 

La fântâni (foto Alexcolor, 2011) 

 

4. Tezaurul roman de la Cocoşeşti 

Prin anii 1961-1962, în satul Cocoşeşti, a fost descoperit un valoros 

tezaur de monede romane, care reprezintă o dovadă concretă de locuire a 

acestui teritoriu, la circa 100 de ani, după ce armata romană, condusă de 

Traian, a ocupat Dacia. În lucrarea monografică pe care am publicat-o în 

anul 2005
14

, am dat puţinele informaţii, pe care le cunoşteam atunci, despre 

acest tezaur. 

                                                 
14

 Constantin, Ilie, Comuna Păuleşti, Prahova - Scurtă monografie. Ploieşti, Editura Ploieşti 

Mileniul III, 2005, p. 9. 
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Acum, după extinderea cercetării din ultimii ani, având mai multe 

informaţii despre istoria zbuciumată a acestei descoperirii, le voi completa şi 

le voi comenta, la limita cunoaşterii actuale.  

La hotarul dintre comuna Blejoi şi satul Cocoşeşti, drumul de 

legătură dintre ele trece peste valea pârâului Bleaja. Lângă pod, în urmă cu 

circa 50 de ani, era o cruce veche, despre care, într-o legendă, se spunea că a 

fost ridicată de un boier bogat, stăpân al pădurii, pentru a-l apăra de hoţi şi 

de duhurile rele, care căutau să-i ia averea. Crucea şi legenda au dispărut, 

odată cu trecerea timpului. 

 Aici se deschid acum trei drumuri: unul cu vechime mare numit 

Drumul Blejoiului, care a făcut şi face legătura între cele două localităţi 

(acum asfaltat), altul merge în lungul văii, devenind potecă, şi se sfârşeşte 

odată cu valea în dealul Degeraţi, iar altul, un drum forestier, care urcă 

pieptiş prin pădure, unde, după ce atinge cota maximă a înălţimii din zonă, 

îşi continuă şerpuit mersul, pe malul drept al văii Teleajenului. Este o pădure 

de stejar, plantată în a doua parte a secolului al XX-lea, cu arbori tineri, 

aliniaţi, ale căror tulpini verticale se îndreaptă spre cer, ca lumânările într-un 

policandru. In coroanele lor, verzi şi bogate, se ascund, în special primăvara, 

mulţimea de păsări, din pliscurile cărora, dimineaţa şi seara, răsună simfonia 

naturii. Drumul, nefiind modernizat, protejează pădurea, încă ferită de 

poluarea specifică vremurilor noastre, fiind o plăcere să o străbaţi, „luând-o 

la picior ”. 

 

 
 

Zona amplasamentului tezaur (foto Alexcolor, 2012) 
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În această pădure, cu ocazia întineririi ei, la începutul anilor ´60 ai 

secolului trecut, locuitorul satului Cocoşeşti, Dumitru Iordache (în prezent 

decedat), săpând sub o buturugă a vechii păduri, a găsit un vas din ceramică 

spart, în care erau mai multe monede din argint. 

 Deşi în jurul lui erau şi alţi  săteni, ”descoperitorul” şi-a însuşit toate 

monedele şi vasul în care erau depozitate. Necunoscând valoarea lor istorică, 

el a reţinut o „cotă” în proprietatea sa şi restul le-a donat, în condiţii încă 

neclare, Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, împreună cu 

vasul, la o dată necunoscută, aşa cum susţin actualii moştenitori ai lui. 

 Reprezentantul legal al muzeului, directorul Nicolae Simache,  a 

preluat monedele donate, posibil 32 piese, dar fără vasul  depozitar, aşa cum 

se precizează în scrisoarea muzeului, nr. 2921/08. 11. 2011.  

După informaţiile obţinute în cadrul cercetării noastre, rezultă că, din 

cota reţinută de D. Iordache, există posibilitatea ca monedele să se fi 

împrăştiat astfel: 

- 3 bucăţi au ajuns în colecţia numismatică a  Muzeului de Istorie şi 

Artă al Municipiului Bucureşti, nu se ştie cum şi când, posibil imediat după 

descoperire. Ele erau într-un plic, pe care cercetătoarea Iulia Constantinescu 

a scris: „Sesiunea muzeelor 1965/vezi SCIV 1966-7/B. Mitrea  / Tezaur / 

Cocoşeşti, Păuleşti”. Aceasta a fost prima informaţie, în care descoperirea 

de la Cocoşeşti era numită „Tezaur”, chiar dacă erau studiate numai trei 

monede, dovedite a fi denari romani
15

, din perioada republicană
16

. 

 Mai târziu, după decesul profesorului emerit Nicolae Simache, 

denarii donaţi de Iordache, la care s-au adăugat şi cei trei denari din muzeul 

bucureştean, cu sprijinul doamnei Elisabeta Savu, muzeograf şi şef de secţie 

la Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” din Ploieşti, au alcătuit o frumoasă 

colecţie, formată din 35 de piese din „Tezaurul de la Cocoşeşti”, care poate 

fi admirată în acest muzeu. 

- Un număr de 10-15 monede au fost aduse la şcoala din Păuleşti de 

către fiica descoperitorului, când era elevă, fiind predaţi profesoarei de 

istorie, Brumaru Lucreţia. Contactată de mine, profesoara mi-a mărturisit 

primirea unui număr de zece bucăţi, din care două au fost luate de directorul 

şcolii, Iorgu Toma, iar restul le-a adăugat la colecţia şcolii, fără să le 

                                                 
15

  Denar = Monedă de argint din Roma antică. (Dicţ. enciclopedic, op. cit., 1996, vol. II, p. 

55) 
16

 Radu, Ocheşeanu; articolul. Descoperirea monetară de la Cocoşeşti (comuna Păuleşti), 

jud. Prahova, publicat în” Cercetări Arheologice”. Bucureşti, IV, 1992, p 333-338.  
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inventarieze. Nefiind inventariaţi, aşa cum s-ar fi cuvenit, denarii s-au 

pierdut pentru  totdeauna, odată cu pensionarea profesoarei. 

- Alte 5-6 bucăţi au fost donate, de aceeaşi fiică, unui primar al 

comunei, care, după ce le-a căutat, mi-a mărturisit că necunoscându-le 

valoarea, nu le-a dat importanţă şi nu le-a mai găsit.  

-  Este posibil, ca o parte dintre ele să fi fost date de D. Iordache 

consătenilor săi. Unii din aceştia, respectând o tradiţie populară, le-au găurit 

cu dornul şi le-au agăţat,  câte una la gâtul copiilor, sperând să le aducă 

noroc, aşa cum mi-a mărturisit un păuleştean, purtător în copilărie a unui 

astfel de „talisman”. 

- În anul 2001, dr. Mihai Dima,  numismat, dorind să afle mai multe 

despre acest tezaur, s-a deplasat la Cocoşeşti, l-a întâlnit pe D. Iordache,  cu 

care a avut o convorbire de circa o oră, şi de la care a aflat mai multe 

amănunte. Deşi i-a prezentat cele 44 de monede pe care le mai avea, 

descoperitorul nu i-a permis să le  fotografieze, invocând lipsa de timp. 

Totuşi, numismatul, pe baza celor văzute, a întocmit un studiu,  din care 

citez de la pag 76: „În  scurtă vreme tezaurul, care cuprindea iniţial 

aproximativ 350 de monede, a început să se disperseze. Cea mai mare parte 

a pieselor, circa 200, au fost vândute unui ţigan, care le-ar fi topit. „Vreo 

40 ” au fost oferite spre achiziţie muzeului de istorie din Ploieşti, împreună 

cu cioburile  vasului, iar restul au rămas la descoperitor. În cursul anilor, 

acesta a mai înstrăinat un anumit număr de piese, rămânându-i în prezent 

numai 44”
17

. 

Studiul dr. Mihai Dima a condus atunci, în rezumat, la următoarele 

concluzii: 

1. Cele 79 monede (35 în muzeu şi 44 la Iordache) reprezentau 

aproape un sfert din întreaga descoperire. 

2. În tezaur erau: 

- 19 denari republicani, reprezentând o parte dintre consulii 

Republicii Romane, din anii 129 î. Chr. – 32/33 d. Chr.; 

- 59 denari imperiali, reprezentând o parte a împăraţilor Imperiului 

Roman, din anii 63-108 d. Chr. (Nero, Galba, Vespasian, Domiţian, Nerva şi 

Traian); 

- unul din ei fiind uzat, nu i s-a putut stabili apartenenţa. 

                                                 
17

  Mihai, Dima, articolul „Un tezaur de la începutul secolului al II-lea p. Chr., descoperit 

la Cocoşeşti, com. Păuleşti, jud. Prahova”, publicat în „Buletinul Societăţii Numismatice 

Române”, în anii XCII-XCVII ( 1998-2003), Nr. 146-151, Bucureşti, Editura Academiei 

Române, 2003, pp. 75-82. 
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3. Denarii republicani şi cei din timpul lui Nero şi Vespasian sunt 

uzaţi, prin circulaţie îndelungată, spre deosebire de cei emişi de Traian care 

par noi, ceea ce conduce la ipoteza că depozitul monetar a fost îngropat în 

timpul domniei lui Traian sau imediat după moartea lui.  

Luând cunoştinţă de acest studiu, în primăvara anului 2011, am 

pornit pe urmele tezaurului. Am contactat moştenitorii descoperitorului, la 

domiciliul lor de vară, din Cocoşeşti, la data de 25.06.2011, şi i-am rugat să-

mi spună povestea tezaurului. 

  Am fost surprins când aceştia au adus un mic borcan de 

medicamente, pe care l-au răsturnat, şi din care s-a revărsat pe faţa de masă 

o mulţime de monede lucioase de dimensiuni mici. 

 Nu îmi venea să cred că în faţa mea se aflau imagini reprezentative 

pentru câteva secole de istorie romană, care au stat ascunse în pământ 

aproape 2000 de ani, urmând să rămână încă ascunse, de contemporanii 

noştri, chiar după ce au văzut lumina zilei, în urmă cu circa 50 de ani. 

 Văzându-le, le-am făcut propunerea deţinătorilor, ca, la o dată 

ulterioară, să aduc un specialist pentru studiul şi fotografierea monedelor, în 

vederea publicării lor într-o lucrare monografică păuleşteană şi în presă, 

pentru a fi consemnate în patrimoniul naţional. Propunerile mele au fost 

acceptate de cei doi moştenitori ai descoperitorului, Ionel Iordache şi 

Mariana Voicu  (Iordache), la data de 17 august 2011, atunci când am 

revenit la Cocoşeşti, însoţit de dr. Mihai Dima. 

 Acesta a măsurat, a cântărit şi a fotografiat monedele prezentate, 

făcând şi constatarea că din cele 44 piese, văzute în anul 2001, nu mai erau  

decât 38 bucăţi, depozitate în acelaşi borcan. 

 Cercetările dr. Mihai Dima au fost făcute publice, într-un context 

mai general, la 26 august 2011, când, la un simpozion, a analizat mai multe 

tezaure similare din judeţul Prahova
18

. Ulterior, a realizat un C. D., care  

conţine fotografiile celor 38 monede din tezaurul fotografiat, dar şi pe cele 

existente la muzeul prahovean, din care mi-a dat o copie. Apoi, printr-un  e-

mail mi-a comunicat şi personajele pe care le reprezintă imaginile de pe ele. 

Am putut astfel să le intabulez şi să prezint, în  premieră, fotografiile tuturor 

celor 73 de monede, care au mai rămas din Tezaurul de la Cocoşeşti.  

 

                                                 
18

  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; Simpozionul ” Arheologia Mileniul I 

p. Chr.,Ediţia X”, 25-27 aug. 2011. 
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1. denar  republican 2. d.  Republican 3. d.  Republican 4. d.  Republican 

    
5. d.  Republican 6. d.  Republican 7. d.  Republican 8. d.  Republican 

    

9. d.  Republican 10. d.  Republican 11. d.  Republican 

 

12. d.  Republican 

    
13. d.  Republican 14. d.  Imperial 

Nero 

15. d.  Imperial 

Vespasian 

16. d.  Imperial 

Vespasian 
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17. d.  Imperial 

Vespasian 

18. d. Imperial 

Vespasian 

19. d. Imperial 

Vespasian 

20. d.  Imperial 

Vespasian 

  
 

 

21. d.  Imperial 

Vespasian 

22. d.  Imperial 

Vespasian 

23. d.  Imperial 

Vespasian:Domiţian 

24. d.  Imperial 

Vespasian:Domiţian 

    
25. d.  Imperial 

Vespasian:Domiţian 

26. d.  Imperial 

Titus:Domiţian 

27. d.  Imperial 

Domiţian 

28. d.  Imperial 

Domiţian 

    

29. d.  Imperial 

Nerva 

30. d.  Imperial 

Traian 

31. d.  Imperial 

Traian 

32. d.  Imperial 

Traian 
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33. d.  Imperial 

Traian 

34. d.  Imperial 

Traian 

35. d.  Imperial 

Lycia:Traian 
 

Tezaurul păstrat la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova 

 

 

    
1. denar 

republican 

2. denar 

republican 

3. denar 

republican 

4. denar 

republican 

    
5. denar 

republican 

6. denar 

republican 

7. d. imperial 

Nero 

8. d. imperial 

Galba 

 
 

  
9. d. imperial 

Vespasian 

10. d. imperial 

Vespasian 

11. d. imperial 

Vespasian 

12. d. imperial 

Vespasian 
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13. d. imperial 

Vespasian 

14. d. imperial 

Vespasian 

15. d. imperial 

Vespasian 

16. d. imperial 

Vespasian 

 

 

 
 

17. d. imperial 

Vespasian 

18. d. imperial 

Vespasian 

19. d. imperial 

Vespasian 

20. d. imperial 

Vespasian 

 
 

  

21. d. imperial 

Vespasian 

22. d. imperial 

Titus 

23. d. imperial 

Titus 

24. d. imperial 

Domiţian 

 
  

 
25. d. imperial 

Domiţian 

26. d. imperial 

Domiţian 

27. d. imperial 

Nerva 

28. d. imperial 

Nerva 
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29. d. imperial 

Traian 

30. d. imperial 

Traian 

31. d. imperial 

Traian 

32. d. imperial 

Traian 

    

33. d. imperial 

Traian 

34. d. imperial 

Traian 

35. d. imperial 

Traian 

36. d. imperial 

Traian 

 

  

 

 37. d. imperial 

Traian 

38. d. 

neprecizat 

 

 

Tezaurul existent la moştenitorii lui Iordache din Cocoşeşti 

 

 

Consider că, în ansamblu, toate  aceste monede reprezintă un bun 

cultural naţional
19

. Este necesar ca autorităţile statului să facă toate 

intervenţiile legale posibile pentru achiziţionarea rămăşiţelor Tezaurului de 

la Cocoşeşti, de la deţinătorii lor, atât cât a mai rămas din el, deoarece 

rămânând în continuare în „borcanul de medicamente de la Cocoşeşti”, 

                                                 
 19

 Vezi în anexă scrisoarea nr. 2295 /31 08 2011, către Muzeul Judeţean de Istorie şi 

Arheologie Prahova şi răspunsul nr. 2921/08 11 2011.   
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există riscul ca frumoasele monede să dispară una după alta, aşa cum s-a 

întâmplat în ultimii 50 de ani, care au trecut de la descoperirea lor. 

  

5. Perioada formării poporului român 

Teritoriul Daciei, cucerit de romani la începutul secolului II, a fost 

invadat treptat de mai multe populaţii migratoare, care au început să treacă 

sau uneori să staţioneze pe teritoriul acestei provincii. Ca urmare a acestui 

fenomen, care începuse să-i deranjeze pe cuceritori, în anul 271 d. Chr., 

împăratul roman Aurelian a hotărât să părăsească Dacia. Legiunile romane 

de apărare şi administraţia au fost retrase. Este posibil ca, în acelaşi timp să 

fi plecat şi cei interesaţi să-şi pună la adăpost bogăţiile. 

 De la retragerea aureliană şi până la marea invazie mongolă din 

1241, spaţiul carpato-danubian a fost străbătut de goţi, huni, gepizi, avari, 

slavi, pecenegi, uzi, cumani, tătari, lăsând urme în solul şi subsolul locurilor, 

în toponimie şi în limba română
20

. 

Tot în Lista Monumentelor Istorice, la nr. crt. 170, în acelaşi 

amplasament din Păuleşti, cu siturile menţionate la nr. crt. 171,172 şi 173, 

există un sit datat în secolele V-VII d. Chr, care reprezintă o aşezare mai 

târzie a daco-romanilor, posibil începuturi de formare a poporului român şi 

pe aceste pământuri. 

 De teama migratorilor, „orăşenii”, oamenii cetăţii, au început să se 

refugieze în zonele rurale, pe pământurile şi pădurile mai îndepărtate. Aceste 

strămutări sunt reflectate de două cuvinte din limba română care provin din 

limba latină – cetate =  civitas şi pământ = pavimentum. 

Au început să apară obştile săteşti care au constituit celula de bază a 

societăţii daco – romană şi apoi a celei române, posibil şi pe teritoriile 

actualei comune Păuleşti, deşi  nu avem încă dovezi scrise.  

Cercetătorii menţionaţi anterior, deschizând tumulul B (dinspre 

liziera pădurii Păuleşti), care se găseşte la circa 500 m de amplasamentul 

siturilor înscrise în Lista Monumentelor Istorice, au descoperit în el două 

morminte secundare din epoca bronzului, dar şi un schelet din secolul al X – 

XI-lea d. Chr. 

Din informaţiile şi fotografiile primite de la dr. Alin Frânculeasa,   

acesta era depus pe spate, chircit şi avea lângă el câteva piese din fier: o 

zăbală cu două inele mobile la capete, o verigă, două vârfuri de săgeată şi 

alte piese neidentificate. Ca ofrandă, alături, erau depozitate un craniu de cal 

şi membrele inferioare ale acestuia. 
 
 

 

                                                 
20

 Florin, Constantiniu; O istorie sinceră a poporului român. Bucureşti, Editura Univers 

Enciclopedic, ediţia a III-a, 2002,  pp. 43,  44,  46,  48. 
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Obiecte din fier (foto Alin Frânculeasa, 2012) 
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Schelet din tumulul B (foto Alin Frânculeasa, 2012) 
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Se presupune că scheletul ar  aparţine unui peceneg, neam turcic, 

aşezat în acea vreme pe meleagurile noastre şi apoi asimilat treptat de 

populaţia autohtonă
21

. 

Este o dovadă clară a trecerii popoarelor migratoare şi pe teritoriul 

actual al comunei, posibil în căutarea locuitorilor ascunşi în pădurea 

alăturată, care atunci, era mult mai mare şi mai deasă.  

Multe mărturii arheologice au fost distruse în perioada colectivizării 

agriculturii din anii ´50-60 ai secolului trecut. Eu îmi amintesc despre 

existenţa unei movile, cu o cruce de piatră veche în vârf, împodobită cu 

înscrisuri, pe care în anii copilăriei nu le înţelegeam. Era amplasată la  

drumul Băicoiului, aproximativ, în spatele fostului canton de pe actualul 

D.N. 60. Despre ea, se aminteşte într-o hartă veche şi într-un Recensământ 

al satelor din anul 1941
22

. A fost suficient ca un „tovarăş” să dea ordin şi 

tractoriştii să-l execute, nivelând pământul şi distrugând normele istoriei, 

pentru „beneficiile colectivei”. 

Similar, presupun că s-a întâmplat şi cu Movila Vulpii, din care, azi, 

a rămas numai numele. 

În concluzie, cercetările au demonstrat că şi pe teritoriul comunei 

Păuleşti sunt relicve istorice importante, pe care şcoala, primăria biserica, 

necunoscându-le, încă nu le-au promovat. 

  

6. Centralizarea siturilor arheologice de pe teritoriul comunei 

Păuleşti – Prahova 

În urma unei acţiuni de documentare, din toamna anului 2011, am 

primit de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (dr. Alin 

Frânculeasa) o hartă pe care sunt marcate siturile arheologice existente pe 

teritoriul comunei, însoţită de un text explicativ cu date istorice, coordonate 

şi propuneri. 

Pe baza documentelor primite şi a „Listei Monumentelor Istorice 

Prahova (2010)” am întocmit un tabel centralizator al acestor situri. 

 

 

 

                                                 
21

  Dicţionar enciclopedic, vol. V, 2004,  p. 270. 
22

 ANJP, Fd. PCP, dosar 5/1942,  f. 207. 
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Harta cu siturile arheologice 

(sursă: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova) 
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Tabel centralizator al siturilor arheologice  

de pe teritoriul comunei Păuleşti 

 

 
Nr. 

crt. 

Hartă 

Denumire Amplasament 

Satul, zona, 

coordonate 

Datare Obs. 

1 Sit arheologic de la 

Păuleşti – PH 

Cod  

 

PH-1-S-B-16198 

 

a) PH-1-S-B-16198.1 

b) PH-1-S-B-16198.2 

c) PH-1-S-B-16198.3 

d) PH-1-S-B-16198.4 

Sat Păuleşti, 

spatele pădurii în 

zona fostei tabere 

de vacanţă a 

elevilor. 

N 45
0
05’091”-  

E 026
0
24’675” 

Aşezare 

Aşezare 

Aşezare 

Aşezare 

 

 

 

 

 

 

Sec. V-VII 

p.Chr. 

Sec. IV-V p. 

Chr. 

Hallstatt 

Neolitic 

Este înscris în 

Lista 

Monumentelor 

Istorice (LMI – 

2010) 

Muzeul Judeţean 

de Istorie şi 

Arheologie 

Prahova 

(arheolog V. 

Teodorescu) 

2 Vatra veche a satului 

Găgeni 

Sat Găgeni, 

Dealul Găgeni, 

vizavi de ruinele 

bisericii vechi 

„Sf. Voievozi” 

N 45
0
01’30,14” –  

E 025
0
57’18,98” 

Sfârşit de sec. 

XVI – început 

de sec. XVII-

lea 

Muzeul Judeţean 

de Istorie şi 

Arheologie 

Prahova 

Propus L.M.I. 

( Informaţii în 

cap. De atestare 

a satelor) 

3 Fundaţiile bisericii 

vechi „Sf. Voievozi” 

Sat Găgeni, Deal 

Găgeni, în incinta 

cimitirului vechi. 

Prima parte a 

sec. XIX 

             „ 

4 Piscanii sau Piscanii de 

la Cumătra 

Sat Găgeni, sud-

est de Cetatea 

Fetii, pe malul 

drept al 

Teleajenului,  

N 45
0
02’37,26” –  

E 025
0
59’05,62” 

Atestat sat  

Sat domnesc  

Sf. sec. XVI şi 

încep. Sec. 

XVII  

(Donat Ion 

1996) 

             „ 

5 La Fântâni Sat Păuleşti, 

Valea Fântânei 

N 45
0
00’49,60” –  

E 025
0
57’58,27” 

A doua epocă a 

fierului şi sec. 

IV-V d.Hr. 

 M. J. I.A.P. 

  (arheologi  

V. Teodorescu, 

Marinela Peneş) 

Propus L. M. I. 

6 Tumul T1 Sat Păuleşti, zona 

Centură- vest, 

spre Bucureşti 

N 44
0
58’04,84” –  

E 025
0
57’26,14” 

Epoca 

bronzului 

Muzeul Judeţean 

de Istorie şi 

Arheologie 

Prahova 

Propus L.M.I. 
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7 Tumul T2 Sat Păuleşti, zona 

Centură vest spre 

Bucureşti 

N 44
0
58’05,75” –  

E 025
0
57’26,14” 

 

              „ 

 

              „ 

8 Tumul T3 Sat Păuleşti, zona 

Centură vest spre 

Bucureşti 

N 44
0
57’50,81” –  

E 025
0
57’11,78” 

Epoca 

Bronzului 

Muzeul Judeţean 

de Istorie şi 

Arheologie 

Prahova 

Propus L.M.I. 

9 Tumul T4 Sat Păuleşti, zona 

DE 60 km 

66+500 m 

N 44
0
58’16,56” –  

E 025
0
57’35,98” 

               „                „ 

10 Tumul T5 Sat Păuleşti, zona 

DE 60 km 

67+100 m 

N 44
0
58’21,21” –  

E 025
0
57’26,51”

 

               „                „ 

11 Tumul T6 Sat Păuleşti – 

zona DE 60 

150 m nord de DJ 

155 

N 44
0
58’48,16” –  

E 025
0
56’19,86” 

               „                „ 

12 Tumul T7 Sat Păuleşti – 

zona DE 60 

250 m nord de DJ 

155 

N 44
0
59’0,99” –  

E 025
0
56’20,70” 

               „                „ 

13 Tumul T8 Sat Păuleşti – 

zona Centură vest 

spre Bucureşti 

N 44
0
57’26,68” –  

E 025
0
57’22,43” 

               „                „ 

 

Pentru aceste situri, urmau să se obţină avizele necesare 

documentaţiei „Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local 

de Urbanism – comuna Păuleşti, judeţul Prahova”. 
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III. ATESTĂRI DOCUMENTARE ALE SATELOR 

 
Motto: 

„Uite, e seară, 

Sufletul satului fălfâie pe lângă noi, 

cu un miros de iarbă tăiată, 

ca o cădere de fum din streşini de paie, 

ca un joc de iezi pe morminte înalte”. 

     (Lucian Blaga  - Sufletul satului) 

 

Populaţia satelor vechi din Ţara Românească, în  momentul atestării, 

era stratificată în funcţie de condiţiile sociale şi economice dar mai ales de 

proprietatea asupra pământului şi de felul cum acesta era muncit. Pentru a 

clarifica relaţiile dintre locuitorii unui sat este necesară o definire a 

principalelor categorii componente :
23

. 

a. Moşierul, sau boierul, era stăpânul unei mari proprietăţi de pământ 

pe care îl obţinuse prin moştenire, donaţie sau cumpărare. El îl muncea cu 

robi, clăcaşi, sau cu moşneni, în arendă.  

b. Moşnenii erau ţăranii liberi, stăpâni devălmaşi ai pământului 

moştenit de la un străbun comun. 

c. Clăcaşii erau ţăranii obligaţi să presteze clacă pe pământul 

stăpânitorului de moşie. 

d. Robii erau oamenii care depindeau total faţă de stăpânul lor cu 

excepţia dreptului de a fi omorât. 

În urmă cu peste 450 de ani, pe teritoriul actual al comunei Păuleşti 

au fost atestate documentar mai multe aşezări, sub formă de sate sau cătune. 

În desfăşurarea timpului, unele încă există, altele au dispărut. Ca urmare a 

cercetărilor recente, voi încerca să le stabilesc, cronologic, spaţiul şi 

existenţa lor în istorie. 

  

1. Satul Păuleşti 

Pe teritoriile cu limba română majoritară, sunt şase localităţi care 

poartă, în prezent, numele de „Păuleşti”. Ele sunt amplasate în judeţele: 

Bihor, Hunedoara, Prahova, Satu-Mare, Vrancea şi una în raionul Călăraşi 

din Republica Moldova (fosta Basarabia). 

Prima atestare documentară cunoscută de mine în prezent, pentru 

satul Păuleşti din judeţul Prahova, este cea din timpul domnitorului Radu 

Paisie (1535-1545). Acesta era un fost stareţ al Mânăstirii Argeş, care, fiind 

ales domn de boierii susţinători, şi-a luat numele de Radu. Fiind un om pios, 

                                                 
23

  Dicţionarele enciclopedice, vol. I, IV, VI, Bucureşti, Editura  Enciclopedică, 1993,  

2001, 2006. 
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el a ctitorit mai multe lăcaşuri religioase. În jurul anului 1540, a întemeiat şi 

mănăstirea Mislea, din judeţul Prahova, pe firul râului cu acelaşi nume, la 

confluenţa cu râul Telega. Radu Paisie este cunoscut ca un mare cumpărător 

de sate, sau părţi din ele, din care cel puţin 15 au fost cumpărate pentru noua 

sa mănăstire. 

Printre acestea, în lucrarea lui Ion Donat
24

, se scrie că domnitorul a 

cumpărat „parte din Păuleşti (jud. Prahova) de la boierul Bănuci, pentru 

15400 aspri”. Este prima informaţie scrisă despre existenţa satului Păuleşti, 

încă din prima parte a secolului al XVI-lea. 

La sfârşitul aceluiaşi secol, în a doua domnie a lui Mihnea Turcitul 

(1585- 1591), pe meleagurile Păuleştilor apare logofătul Mogoş, care începe 

să cumpere pământ. În documentul A.N.CIX a/r, original slav. Perg.,existent 

în Arhivele Naţionale ale României, datat la 2 noiembrie 1587, se scrie: „Şi 

iar a cumpărat Mogoş logofăt şi cu cumnatul său Baico toate părţile lui 

Udrea şi a lui Bran din Păuleşti. Încă şi semnele să se ştie:din valea 

Corbului în lung până la matca Teleajenului şi din hotarul călugărilor cu 

râpile, până la hotarul orăşenilor”. Mai departe, peste câteva rânduri, 

documentul continuă „Şi iar a cumpărat Mogoş logofăt ocină în Păuleşti 

partea lui Ivan stolnic din Măgureni toată , încă cu vecini, din câmp şi din 

vie şi din pădure şi din vaduri cu mori şi de peste tot hotarul, oricât se va 

alege, pentru 1000 aspri gata. Şi a cumpărat Mogoş logofăt ocină la 

Păuleşti din partea lui Martin stolnic, din Măgureni jumătate, cu vecini, din 

câmp şi din vadurile de moară şi din pădure şi de pretutindeni, pentru 500 

aspri gata. Şi iar să fie lui Mogoş logofăt şi jupaniţei lui, Neacşa ,ocină la 

Păuleşti din partea socrului lui Avram şi a jupaniţei lui, Stana, a treia parte, 

cu vecinii, din pădure şi din câmp şi din vie şi din vaduri cu mori şi de 

pretutindeni, pentru că au dat-o zestre fiicei lor Neacşa”
25

 (vezi anexa III/a, 

b, c, d). 

În timpul domniei a treia a lui Radu Mihnea (1611- 1616), printr-un 

document, al acestuia din 14 decembrie 1612 dat la Târgovişte
26

, în care îl 

numeşte pe Mogoş „Mogoş logofăt de la Păuleşti” , îl înzestrează pe el şi pe 

feciorii lui cu moşii la Tătaru dar şi la Păuleşti spunând: „Şa iarăşi să fie 

slugii domnii mele lui Mogoş partea lui Bran şi a frate-său Udrii, toată, 

oricâtă  se va alege din cămpu şi din pădure şi din apă şi din siliştea satului 

şi cu românii, câţi au fost avut şi din dealul cu viile şi depretutindine, din 

hotar pănă în hotar, pănă în matca cea bătrână a Teleajenului şi în lungu 

                                                 
24

 Ion Donat, Domeniul domnesc în Ţara Românească (Sec. XIV-XV). Bucureşti, Editura  

Enciclopedică, 1996,  p. 62 şi 134. 
25

 Documente privind Istoria României, veacul XVI B. Ţara Românească, vol. V (1581-

1580), Bucureşti, Editura  Academiei Române, 1950-1960, pp. 333, 334. 
26

 Ibidem, veacul XVII, vol. II (1611-1615), p.121-123. 
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pă drumul Dălbăneştilor, unde se hotărăşte cu oraşul Tărşoru”. În acest fel, 

încă din  acele vremuri, s-au stabilit hotarele satului Păuleşti, care rămân 

statornice până la reformele domnitorului Cuza. 

Logofătul Mogoş sub aceeaşi domnie, la 23 ianuarie 1615, continuă 

să cumpere, pentru el, fiii săi şi soţia sa Neacşa, mai multe ocini în 

Păuleşti
27

, amintind de vecini şi de hotare care poartă numele de Blajea, 

Danciul şi Drumul Dălbăneştilor. Vor avea acestea legătură cu actuala vale 

Bleaja, cu dispărutul sat Dăneşti sau cu drumul Dărmăneştilor? Sunt 

întrebări cărora istoricii, poate, în viitor, le vor găsi răspunsuri. 

La începutul secolului al VII-lea, pe lângă logofătul Mogoş, în 

documente, apar destul de des numele unor boieri din trei sate ale actualei 

comune, care, individual sau grupaţi, erau folosiţi în  unele cazuri pentru a 

rezolva problemele domnitorilor şi ale dregătorilor lor. 

Astfel logofătul Mogoş împreună cu Manea Pelea, în 1611-1613,  

erau împuterniciţi de vornicul Vintilă Corbeanu să-i cerceteze pricina pe 

care o avea cu un Mihai din Târgşor, pentru o ocină pe Dâmbu. 

În acele vremuri, ca şi acum, orice comunitate românească creştină 

tradiţională, nu putea să trăiască fără să aibă  o biserică, unde, după cele şase 

zile de muncă trebuia să se reculeagă şi un cimitir, în care să îşi îngroape 

morţii. 

Informaţii despre existenţa acestor locaşuri  au început să apară în 

publicaţiile de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ele vor fi detaliate într-un alt 

capitol. 

Referindu-se la aceste locaşuri spirituale, în Monografia oraşului 

Ploieşti, arhitectul Toma T. Socolescu, într-o notă de subsol, la capitolul 

„Arhitectură”, scrie… „Cercetând, am aflat că niciodată nu a fost vreun 

schit în Păuleşti, unde biserica satului este veche numai de vreo 50 ani; iar 

mai demult era o bisericuţă în actualul cimitir al satului, unde slujea un 

diacon Paulescu, care a fost omorât de tâlhari într-o noapte şi de la care s-

ar trage şi numele satului. Tot din bătrâni se spune că hoţii ar fi fost prinşi 

pe la Băicoi şi spânzuraţi de doi copaci care mai există şi azi, spunându-li-

se „la spânzuraţi”. Sunt doi tei frumoşi, ceva mai sus de localitatea 

Lilieşti”
28

.  

Cercetările recente din arhive
29

 au condus la descoperirea anului 

construirii acelei vechi bisericuţe. 

În  Lista nr. de monumente istorice de arhitectură, aprobată prin 

ordinul nr. 269/1 iulie 1953 de Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi 

                                                 
27

 Ibidem, p. 361-363 
28

 M. Sevastos, Monografia oraşului Ploieşti, Bucureşti, Tiparul Cartea Românească, 1937, 

p. 175 (copie 2002) 
29

  ANJP, Fd. SPCP,  dosar  3/1951-1953, f.148. 
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Construcţii, la nr.crt 1578, figurează în localitatea Cocoşeşti, Păuleşti 

(Satul Cocoşeşti, comuna Păuleşti N. A.), din raionul Ploieşti, biserica 

Naşterea Maicii Domnului, cu anul zidirii, 1688 (anexă III/e). Este încă o 

dovadă că, după înfiinţarea şi atestarea sa, satul exista şi se dezvolta şi din 

punct de vedere spiritual. 

Uneori numele satului a apărut şi în unele litigii, cum a fost cel din 

26 noiembrie 1802, când locuitorul Nicolae din Păuleşti se plângea 

domnitorului Constantin Ipsilanti împotriva nepotului arhiereului Drăstea 

Petre, pentru o pricină de bani în care era vinovat şi egumenul mânăstirii 

Târgşor
30

.  

Perioada anilor 1750-1840 a fost dominată de diaconul Vasile 

Paulescu şi de cei doi fii ai săi, logofătul Gavrilă Paulescu şi boierul 

Răducanu Paulescu. Numele lor au creat, la începutul secolului al XX-lea, 

legenda falsă că diaconul Paulescu ar fi întemeietorii localităţii de la care şi-

ar fi luat şi numele. 

Lucreţia Brumaru, profesoară de istorie la şcoala din Păuleşti, fără să 

precizeze sursa, scrie într-o lucrare a sa
31

 că primele aşezări ale satului 

existau înainte de anul 1700, când Păuleştiul este menţionat într-un act de 

hotărnicie al moşiei mânăstirii Târgşor, în care arată că această moşie se 

mărgineşte şi cu moşia Păuleştilor. Până aici are dreptate, ţinând seamă de 

documentele prezentate mai sus, dar din păcate, se contrazice în continuare, 

preluând ca bună ipoteza falsă, atunci când spune că numele satului este dat 

de diaconul Paulescu, locuitor al acestor locuri, între anii 1750- 1821. 

Autoarea invocă existenţa unui alt act de hotărnicie, dat în 1809, prin 

care moşia Păuleşti se împărţea astfel: 2/3 din ea revenea logofătului Gavrilă 

Paulescu şi 1/3 la „toţi moşnenii d-acolo”. Tot atunci logofătul Gavrilă 

Paulescu a constatat că pe 70 de pogoane şi 1 ½ ciozvârtă erau căminurile 

moşnenilor din Păuleşti, care i-au dat în schimb lor, tot atâtea pogoane din 

moşia Dăneşti. Aceasta era moşia lor şi se întindea din Valea Nucilor (sau a 

Corbului) spre apa Teleajenului, până în valea Puţului. 

Se mai precizează că moşiile Dăneşti şi Râpele, erau stăpânite de 

boierul Răducanu Paulescu, cu fiii lui, Costache, Iorgu şi Nicolae, dar şi de 

moşnenii Râpeni şi Dăneşti, moşia Râpele întinzându-se din valea 

Teleajenului până în valea Dăneşti.  

În anul 1889, primarul Radu Dinescu trimite la prefectură o lucrare 

intitulată Chestionar comunal şi administrativ
32

, o adevărată monografie a 

comunei Păuleşti, la care voi reveni şi în alte capitole. El răspunde precis la 

                                                 
30

  Documente privind Istoria României; veacul XVII, vol.  II  (1611-1615), pp. 121-123. 
31

  Lucreţia Brumaru, Monografia comunei Păuleşti – Sinteză, p. 2. Exemplar dactilografiat, 

scris în anul 1981, nepublicat, posibil lucrare de grad didactic.  
32

  ANJP, Fd. PCP, dosar 1/1889,  ff. 22-42. 
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cele 154 de întrebări pe care le conţinea formularul, al căruia autor este 

posibil să fi fost scriitorul, arheologul şi omul politic Alexandru Odobescu 

(1834-1895). 

 La întrebarea de la nr.2, privind datele de înfiinţare ale satelor 

comunei Păuleşti şi Găgeni, răspunsul este „Nu se poate şti”.  

Peste ani, în 1941, la un alt chestionar
33

, primarul Ion D. Balcan, 

răspunde că satul Păuleşti a fost înfiinţat în anul 1811 şi prima proprietate a 

fost a diaconului Paulescu, de la care şi-ar fi luat şi numele.  

Legenda a fost preluată cu lux de amănunte în lucrarea întitulată 

„Monografia comunei Păuleşti”
34

, scrisă de Alexandru Ispas, fost uneori 

notar şi alte ori secretar al comunei, în perioada 1927- 1950. 

La pag. 6, din lucrarea sa, el menţionează că primele aşezări ale 

satului Păuleşti ar  avea vechimea din anul 1750. Atunci diaconul Paulescu 

şi fratele lui şi-ar fi făcut casă pe moşia lor , azi islazul comunal, unde aveau 

un chioşc în mijlocul unei vii, ale cărui rămăşiţe au rămas ca mărturii, până 

la începutul secolului al XX- lea. Cu acest prilej, cei doi fraţi ar fi dat 

numele de „Păuleşti” acestei aşezări.  

Revine la pag. 8 scriind: „În anul 1821, pe timpul lui Ipsilanti, 

diaconul Paulescu cu ajutorul localnicilor de peste vale au construit o mică 

bisericuţă din lemn în vale unde se află cimitirul de azi al comunei. El făcea 

slujbă la biserică sărbătoarea, unde se adunau oamenii de pe atunci”. Mai 

departe se  povesteşte despre moartea tragică a lui Paulescu, din anul 1822, 

confirmând şi amplificând ceea ce publicase Socolescu în 1937.  

Cercetările mele, făcute în anul 2004, citate în bibliografia lucrării 

„Comuna Păuleşti, judeţul Prahova – Scurtă  monografie”
35

, cele din 

lucrarea „Aşezări prahovene.Repere istorice”
36

, dar mai ales studiile recente 

făcute în Arhivele Naţionale ale judeţului Prahova , cu prilejul scrierii 

acestei lucrări, îmi permit să aduc mai multe argumente care exclude 

legenda falsă menţionată din lucrările: Socolescu-Brumaru-Balcan-Ispas, 

privind numele satului. 

Acestea sunt următoarele:  

a. Satul Păuleşti este atestat documentar sub acest nume, cu cel puţin 

200 de ani înaintea existenţei diaconului  Paulescu,  aşa cum este  dovedit în 

scrierile istorice şi documente de arhivă. Există posibilitatea ca diaconul 

Paulescu şi rudele lui să-şi fi  luat  numele de la  cel al satului.  

                                                 
33

  Ibidem, dosar 5/1942, f. 207. 
34

 Alexandru Ispas, Monografia comunei Păuleşti. Redactare nedatată (posibil 1970?), 

dactilografiată, netipărită şi larg răspândită în Păuleşti. 
35

 Constantin Ilie, op. cit.,  p. 21. 
36

 Ion R. Dedu, Aşezări Prahovene. Repere istorice. Ploieşti Editura Ploieşti-Mileniul III, 

2007, pp. 135, 250. 
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b. Mica bisericuţă din cimitirul satului a fost construită în anul 1688, 

aşa cum  am demonstrat, cu mult timp înainte de a fi slujită de Paulescu. 

Este posibil ca acesta să-i fi făcut unele reparaţii, în timpul în care a slujit-o.  

c. În lucrarea Dicţionarul istoric al judeţului Prahova, Mihai  

Apostol
37

 citându-l pe Iorgu Iordan, presupune că numele satului derivă de 

la numele de Paul, venit la noi prin filieră slavo-bizantină. Acest autor, în 

lucrarea citată, a dat mai multe detalii despre satul Păuleşti, detalii pe care 

eu  le-am folosit în premieră, în anul 2005. 

d. Lucrarea Aşezări prahovene. Repere istorice, publicată de 

cercetătorul Ion R. Dedu, aduce noutăţi asupra satului Păuleşti, situat în 

vechea plasă a Filipeştilor. Conform acestuia, de la atestarea  documentară şi 

până la înfiinţarea comunei, numele Păuleşti a mai fost consemnat în alte 

146 documente, aflate în arhivele  oficiale menţionate de autor şi care îşi 

aşteaptă cercetătorii. 

Se mai precizează că, în anul 1838, satul avea 44 gospodării cu 173 

persoane, din care 17 gospodării erau ale moşnenilor, restul fiind clăcaşi 

care lucrau pe moşia logofătului Gavrilă, pe a lui Hagi Tudorache şi pe 

unele loturi ale mânăstirii Mislea. 

Harta scrisă în limba română dar cu grafie chirilică, descoperită şi 

cercetată de mine în arhiva prahoveană, tradusă şi reprodusă fotografic de 

profesorul Ion R. Dedu, intitulată „Planul moşiei PĂULEŞTI din judeţul 

PRAHOVA, ridicat şi lucrată în 1848 la 1852, septembrie 11 de pitarul Ion 

Chirculescu, inginer hotarnic”, aduce elemente interesante despre  acest sat, 

în urmă cu peste 160 de ani
38

 (anexa III/f).  

Atunci, satul era desfăşurat în lungime, de la nord la sud, între râul 

Teleajen şi drumul Dărmăneştilor. Numele acestui drum a evoluat de la 

Dălbăneşti, menţionat în urmă cu 424 ani, pe vremea logofătului Mogoş, 

apoi i s-a spus Dărmăneşti, în prezent fiind actuala şosea care leagă Ploieştii 

de Târgovişte. Dincolo de drum era moşia Târgşor, a mânăstirii cu acelaşi 

nume. 

Pe lăţime, satul era mai îngust, cuprinzând un spaţiu vecin la nord-

est şi sud-est cu moşia Bărbuceanca a lui  Matache Păltineanu şi a lui 

Dumitru Nichii,  moşia Butureasca a lui Dumitrache Gealipu (posibil actuala 

zonă Butăreşti), Moşia Satu-Nou a moştenitorilor doctor Teodosie, moşia 

Strâmbei a fraţilor Corlăteşti şi a altor moştenitori, iar la sud-vest şi nord-

vest cu moşia Misleanca a Sfintei mânăstiri Mislea, pe toată latura. 

Între aceşti vecini era cuprins teritoriul satului, împărţit pe lungime 

în două făşii, din care,  una cu suprafaţa de  circa 2/3, era proprietatea 
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 Mihai Apostol, Dicţionarul istoric al judeţului Prahova, Ploieşti, Editura Ploieşti-

Mileniul III, p. 332. 
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moşierului Ioan Gavrilescu (cu galben pe hartă) şi restul era al moşnenilor 

(roşu pe hartă). Se confirmă astfel structura actului de hotărnicie din 1809 de 

pe vremea lui Paulescu. 

În legenda hărţii sunt marcate 58 de puncte, în care sunt descrise 

caracteristicile bornelor de hotar, care delimitau proprietăţile. Multe din 

aceste borne erau cruci vechi sau movile care nu mai există. Satul era 

traversat, lângă Teleajen, de Iazul morilor din care azi au rămas numai urme, 

de valea Strâmba, în apropierea drumului Găgenilor, apoi de valea 

Dâmbului, de drumul Băicoienilor, de drumul Câmpinei, de drumul 

Filipeştilor şi de drumul Domnişorilor. 

Pe harta originală se văd mici dreptunghiuri roşii, care posibil sunt 

locuinţele sătenilor (moşneni + clăcaşi), amplasate în zona deluroasă, atât pe 

moşia Gavrilescu cât şi pe proprietatea moşnenilor. Este posibil ca motivul 

întocmirii hărţii să fi fost un litigiu juridic, deoarece, între Ion Gavrilescu, 

stăpânul moşiei pe de o parte şi moşnenii satului pe de altă parte, au avut loc 

multe procese, moşnenii fiind acuzaţi că şi-au construit case pe proprietatea 

moşierului. 

În concluzie, pot afirma că satul Păuleşti, sub acest nume,  este 

menţionat în literatura istorică încă din 1540 (domnitorul Radu Paisie), 

atestat documentar sigur în anul 1587 (domnitorul Mihnea Turcitul), cu 

biserica Naşterea Maicii Domnului construită în anul 1688, anul venirii pe 

tronul ţării a domnitorului Constantin Brâncoveanu, cu diaconul Vasile 

Paulescu şi fiii săi, mari moşieri (1775-1833), cu şcoală înfiinţată în anul 

1838, cu moşierul Ioan Gavrilescu menţionat în harta din anul 1847-1852 şi, 

după reforma domnitorului Alexandru Ioan Cuza până astăzi, sat component 

al comunei Păuleşti, de la care  structura administrativă de astăzi şi-a luat 

numele. 

Satul s-a dezvoltat iniţial în zona numită ”Pe Mal” , pe actualul drum 

al bisericii cu case răzleţe pe terenul moşnenilor, începând din apropierea 

pârâului Strâmba şi până la cimitir, sau  pe cele câteva drumuri comunale 

care urcă  spre dealul Păuleşti până la izlaz, dar şi pe moşia din jurul 

cimitirului, acolo unde era chioşcul diaconului Paulescu şi poate chiar 

locuinţa acestuia. 

După construcţia drumului Găgeni-Păuleşti (existent în anul 1847) şi 

după reforma agrară a domnitorului Cuza, satul s-a dezvoltat parţial pe lângă 

acest drum. Atunci, atât moşnenii cât şi clăcaşii satului au obţinut, pe căi 

legale, pământ, imediat din moşia lui Gavrilescu, sau, după înstrăinarea ei, 

de la noul moşier N.P. Răşcanu, cu unele hotare ale moşiei, aşa după cum 

rezultă din Planul izlazului comunal al satului Păuleşti, întocmit în anul 

1911 de Serviciul Geografic al Armatei
39

.   
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Construirea primului local de şcoală, la începutul secolului XX, a 

accentuat dezvoltarea în jurul  acestuia, în zona cunoscută cu numele de 

„Satul Nou”, întins de la punctul zis „La Cruce” până la fosta pădure 

„Doftoreanca”, pe ambele părţi ale şoselei Păuleşti-Ploieşti. 

Împroprietăririle de după cele două războaie mondiale, din moşia prinţesei 

Letiţia N. Ghica, fiica lui Răşcanu, au condus la dezvoltarea satului din faţa 

Monumentului Eroilor, spre Dâmbu, de la pădurea Misleanca până la 

drumul Moşiei şi din terenurile moşnenilor în punctul ”Dumbrava”, cartiere 

în plină dezvoltare, dotate în mare parte, în  prezent, cu reţelele utilitare 

necesare. 

 

2. Satul Găgeni  

Pe teritoriul  României se găsesc trei sate cu acest nume: Găgeni din 

judeţul Vâlcea, Găgeni din judeţul Buzău (fost în jud. Saac pe vremea lui 

Mihai Viteazul) şi Găgeni din judeţul Prahova. 

Satul Găgeni din fostul judeţ Saac
40

, împreună cu localităţile 

prahovene: Băicoi, Cocorăştii Mislei, Plopeni şi Piscani, au făcut parte din 

domeniul domnesc al lui Mihai Viteazul. Trebuie  corectată eroarea primei 

părţi a unui paragraf, din  Dicţionarul istoric al judeţului Prahova
41

, reluată 

şi de mine în Scurta monografie din anul 2005, la pagina 21, privind 

referirile la satul Găgeni din Saac, care nu au nici o legătură cu Păuleştii şi, 

nici cu Găgenii din Prahova.  

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, la solicitarea nr. 

1922 din 13.07.2010 a Primăriei Comunei Păuleşti, trimite harta cu siturile 

arheologice existente pe teritoriul acestei localităţi, pe care, am anexat-o 

capitolului II. 

Punctul  2 marcat pe hartă este susţinut de următorul text „Găgeni, 

com. Păuleşti, punctul „Dealul Cimitirului” se află în vechea vatră a satului 

Găgeni atestat documentar la sfârşitul secolului al XVI şi la începutul 

secolului al XVII-lea”… În continuare se prezintă coordonatele geografice 

ale sitului, fără să se menţioneze, în text, vreun document de atestare pentru 

satul Găgeni, la sfârşitul secolului al XVI-lea. Se face totuşi propunerea ca 

acest sit să fie declarat monument istoric. 

În perioada 1604-1609, domnitorul Radu Şerban a emis un document 

la Târgovişte
42

, în care se spune: … „Io Radul voevod... am dăruit… acest 

hrisov al domniei mele, cinstitului şi prea sfinţitului mai presus 

arhimitropolit chir vlădica Eftimie ca să-i fie ocină în Dărmăneşti, partea 
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lui… care a fost vândută de mai înainte vreme de Vişa şi Şarba şi Stanca şi 

Stan din Găgeni...”. Documentul există la Academia Română, Ms. 2456, f. 

45 v-49 şi este  prima atestare cunoscută,  de la începutul secolului al XVII-

lea. 

Acelaşi domnitor, la 22 mai 1610, îi confirma unui Neagu din 

Târguşor, printre altele, şi o  ocină de la Găgeni şi apoi Radu  Mihnea,  în  a 

treia domnie, la 15 mai 1616, întărea  mânăstirii Mislea mai multe sate între 

care şi  Găgenii. 

Încă nu se ştie de unde şi-a luat numele acest sat. Una din legendele 

care circulă spune că el ar fi fost înfiinţat la anul 1801, de un  boier cu 

numele de „Gheorghe Găgeanu”, de la care şi-ar fi luat numele
43

. Legenda 

este falsă deoarece satul este atestat documentar cu circa 2oo ani mai 

înainte. În lucrarea Dicţionar istoric al judeţului Prahova, M. Apostol citând 

pagina 280 din „Dicţionarul Onomastic Românesc” al lui N. A. 

Constantinescu, crede că numele ”Găgeni” provine din patronimicul 

„Gagea”, la care s-a adăogat sufixul „eni”, pentru formarea numelor de 

grup
44

. 

Până în anul 1864, satul Găgeni a fost subordonat plasei Filipeşti din 

judeţul Prahova şi este consemnat în alte 226 de documente oficiale, câmp 

de lucru pentru cercetătorii de specialitate, doritori sa-i cunoască istoria
45

. Se 

pare că acest sat era împărţit în două aşezări, astfel: 

1. Găgenii de Sus (de Băicoi), legalizat ca sat în componenţa 

comunei Băicoi, în anul 1892, şi apoi cu rang de cătun, al aceleiaşi localităţi, 

până în anul 1925. 

2. Găgenii de Jos (de Păuleşti), sat component al comunei Păuleşti, 

cunoscut sub acest nume la reorganizările administrative din 1892, 1904, 

1908 şi 1925, dar citat în documentele din arhive numai cu numele de 

Găgeni, aşa cum este numit şi în chestionarul comunei din anul 1889. 

Până la înfiinţarea comunei Păuleşti, satele Păuleşti şi Găgeni au 

avut multe legături culturale şi economice comune. În satul Păuleşti exista o 

biserica veche din anul 1688, pe care cei din Găgeni au avut-o abia în prima 

parte a secolului al XIX-lea; la şcoala din Păuleşti, înfiinţată în anul 1838, 

învăţau şi elevii din Găgeni, iar drumul de legătură al găgenarilor cu oraşul 

Ploieşti traversa satul Păuleşti. Acestea au fost, probabil, principalele 

argumente, în anul 1865, când, după reforma domnitorului Cuza, s-a hotărât 

ca aceste sate să formeze nucleul actualei comune Păuleşti.  
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În perioada 1930-1950, satul Găgeni devine comună cu administraţie 

proprie dar, din anul 1950 şi până în prezent, satul face parte din structura 

administrativă a comunei Păuleşti. 

Ţinând seama de situl din dealul Cimitirului, se pare că dezvoltarea 

lui a început din această zonă spre vale şi apoi, după construirea drumului 

spre Ploieşti, pe ambele părţi ale acestuia, în lungul lui. 

În prezent, satul s-a dezvoltat, în cadrul comunei Păuleşti, prin 

cartiere noi spre nord-est, pe dealul Găgeni, spre nord, cu noul cartier numit 

„ Dealul Verde”, şi spre sud, cu cartierul de lângă pădurea Misleanca. 

 

3. Satul Piscani 

Pe aceeaşi hartă a siturilor arheologice, la punctul marcat cu nr. 4, 

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova îl menţionează ca un sat 

medieval, motivat în textul însoţitor astfel: „Găgeni, com. Păuleşti, sat 

medieval probabil Piscanii sau Piscanii de la Cumătra atestat documentar 

în timpul lui Mihai  Viteazul ca sat domnesc. Punctul se află la sud-est de 

Cetatea Fetii (care parţial se afla pe teritoriul Găgeniului şi parţial pe cel 

al Plopeniului), pe malul drept al râului Teleajen”. În continuare, se face  

propunerea  ca situl să fie înscris pe Lista Monumentelor Istorice. 

Ion  Donat, în lucrarea Domeniul domnesc în Ţara Românească. 

(Sec.XIV-XVI), scrie că  domnitorul Radu  Paisie a cumpărat şi „Satul 

Piscani (lângă Plopeni jud. Prahova) de la Drăghici spătar şi  Udrişte 

vistier de Măgureni, pentru 12000 de aspri”. Tot în aceeaşi lucrare, la  

capitolul b., Sate cumpărate de Mihai Viteazul ca domn, se scrie: „Plopeni 

(Jud. Prahova), împreună cu Piscani (sat dispărut lângă Plopeni), satele au 

fost cumpărate de Mihai de la megiaşi, care s-au vândut de bună voie, pe 

5000 de aspri, fiind dăruite mânăstirii Mislea”
46

.Deci satul Piscani a existat 

în perioada Radu Paisie – Mihai Viteazul, dispărând nu se ştie când şi cum 

din istorie, lăsând pentru noi căteva urme arheologice, pe teritoriul actual al 

comunelor Plopeni şi Păuleşti. 

 

4. Satul Cocoşeşti 

Satul Cocoşeşti apare prima dată sub acest nume în anul 1754, fiind 

recenzat separat în catagrafia plasei Filipeştilor. El mai apare şi în alte 29 

documente necercetate, dar evidenţiate în lucrarea lui Ion Dedu. În anul 

1831, avea numai 16 gospodării care au crescut în anul 1838 la 18, locuite 

de 109 moşneni
47

. 

Despre provenienţa numelui satului există mai multe legende. Într-un 

chestionar al primăriei, din 11 mai 1953, se scrie că satul este vechi din anul 
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1600 şi numele lui ar veni de la cocoşii sălbatici, existenţi în pădurile care îl  

înconjurau 
48

. O altă legendă, care circulă printre sătenii mai vârstnici, spune 

că numele satului ar veni de la un cioban cocoşat, care avea o fată cocoşată 

şi împreună s-ar fi stabilit pe aceste meleaguri 
49

. Alţii susţin  existenţa unei 

poieni numită Poiana Cocoşului, unde câţiva oieri, în transhumanţa lor cu 

oile s-ar fi stabilit aici, dând astfel numele  aşezării. 

Mihai Apostol arată că în vremurile neştiute, localitatea s-ar fi numit 

„Cocorăşti”, printr-o relaţie cu boierii Cocorăşti, „însă prin influenţă 

populară (poreclă, etimologie) sau ignoranţă, aşezarea se numeşte 

Cocoşeşti, de la patronimicul Cocoş=Cocoşescu”
50

. 

Toate sunt presupuneri nedovedite, mai ales că, după atestările 

menţionate mai sus, în toate scrierile ulterioare satul este numit Cocoşeşti. 

Satul a fost în administraţia comunei Blejoi, până în anul 1931, face 

parte din comuna Păuleşti până prin anul 1940, când revine la comuna 

Blejoi şi apoi, din anul 1950, intră iar în componenţa comunei Păuleşti. 

Satul a făcut parte din Parohia Păuleşti, încă din a doua parte a secolului al 

XIX-lea. 

Fiind aşezat între două sate mai vechi, Păuleştii şi Blejoii 

(Strâmbeni), logic, el s-a dezvoltat şi continuă să existe şi să se dezvolte, în 

lungul drumului vechi de legătură dintre aceste sate şi pe lângă drumurile 

ramificate, care urcă, spre  vechiul sat Dăneşti. 

 

5. Satul Dăneşti 

Atestarea documentară a acestui sat este veche, Ion R. Dedu 

menţionându-i existenţa în anul 1619 şi consemnarea scrisă apoi, până în 

anul 1860 , în alte 38 de documente oficiale . În anul 1831, satul a fost 

recenzat separat în plasa Filipeşti, deşi avea doar 16 gospodării şi era locuit 

de 61 de persoane. Din acestea două erau moşneni şi restul clăcaşi pe moşia 

mănăstirii Mislea, a logofătului Gavrilă şi a lui hagi Tudorache
51

.  

Acest sat era amplasat la nord de satul Cocoşeşti, lângă pădurea 

Moşneanca, în extremitatea estica a satului Păuleşti. 

Într-un document, datat din 1619 Noembrie 29, domnitorul Gavrilă 

Movilă (1618-1620) porunceşte boierilor Drăghici din Păuleşti, Stan 

Dănescu din Dăneşti, Voico şi Fiera din Găgeni, împreună cu Tudor din 

Vlădeni, să cerceteze dacă Leca agă a cumpărat, de la Gherghi din Târgşor, 

o ocină la Bălţaţi
52

. Acesta este şi atestarea pentru satul Dăneşti, înâlnindu-
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se, în acelaşi loc, mai mulţi boieri din satele vechi care, peste 250 ani, vor 

forma comuna Păuleşti.  

Articolul scris de dr. Melentina Bâzgan
53

, citând o copie a unui 

document din 3 ianuarie 1631, îl intabulează între satele judeţului Prahova. 

Aceste cercetări recente, corelate cu cele  menţionate de mine pentru 

numele satului Păuleşti, infirmă şi pe cele scrise la sfârşitul  secolului al XIX  

în lucrările: „Dicţionar geografic al judeţului Prahova”, la pag. 160 şi 

„Marele dicţionar geografic al României”, la pag. 68, în care se 

menţionează că numele Dăneşti – plasa Târgşor  ar fi numele vechi al satului 

Păuleşti. Este o eroare sau o confuzie, deoarece boierul Drăghici din Păuleşti 

a fost contemporan cu Stan Dănescu din Dăneşti, ambii fiind parteneri în 

aceeaşi misiune încredinţată de domnitorul Gavrilă Movilă, în anul 1619. 

 Pentru  numele acestui sat nu exisă nici o legendă, dar este posibil 

ca numele satului să fie luat de la numele proprietarilor care au stăpânit 

moşia Păuleşti-Dăneşti, aşa cum este menţionat în chestionarul primăriei din 

11 mai 1953, când satul avea 78 de locuitori
54

. 

Satul (cătunul) Dăneşti a fost în administrarea comunei Păuleşti până 

la reorganizarea din 1968, când a dispărut din organigramă. Fizic, el mai 

trăieşte şi astăzi, prin 3-4 case bătrâne, înconjurate în ultimul timp de vile 

moderne, beneficiind de amplasamentul pitoresc pe o colină înaltă, cu 

perspectivă largă, cu pădure în apropiere, cu aer curat, fiind inclus astăzi în 

satul Cocoşeşti. 

 

6. Cătunul Degeraţi 

Pentru acest cătun, până în prezent nu am găsit niciun document 

istoric care să-i ateste existenţa, dar el este recunoscut prin lege în 

componenţa comunei Păuleşti, din anii 1904 şi 1908, dar dispare la cea din 

anul1925
55

. 

El a continuat să existe pe dealul Degeraţi, cu grupuri răzleţe de case  

amplasate  lângă fântânile de la poalele dealului, pe vârful dealului în 

mijlocul izlazului, aşa cum rezultă din harta izlazului citată anterior, dar şi 

pe platoul aceluiaşi deal, unde, în apropierea acestor case, în perioada 1930- 

1950, s-au montat mai multe sonde de foraj şi de exploatare a petrolului. 

Acestea au adus o relativă  prosperitate cătunului, ridicându-l la rang de sat, 

el reapărând în anul 1950 din nou în structura organizatorică a comunei.  

Cu această ocazie companiile petrolifere au împietruit multe drumuri 

de acces în deal, unde, pe lângă conductele tehnologice petroliere, au apărut 
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şi conducte de apă, alimentate din staţia de pompare de la Recea, amplasată 

în apropierea râului Teleajen. În acelaşi timp, reţelele de alimentare cu 

energie electrică au împânzit dealurile. Aceste reţele au fost embrionul 

dezvoltării reţelelor edilitare ale comunei Păuleşti, din perioada 1940-1960. 

Diminuându-se activitatea petrolieră şi începând colectivizarea 

agriculturii, majoritatea locuitorilor satului Degeraţi au fost mutaţi în 

perimetrul construibil al comunei, în zona Dumbrava şi satul a dispărut din 

documentele oficiale, la organizarea administrativă din anul 1968
56

. Din el a 

rămas, ca amintire, în prezent, o singură casă pe valea Fântânii şi încă una 

pe platoul dealului. 

 

7. Satul Păuleştii Noi 

Satul Păuleştii Noi este amplasat în extremitatea de sud a comunei 

Păuleşti, cu casele înşirate pe ambele părţi ale drumului care duce spre 

Ploieşti. 

Înaintea Primului Război Mondial, o mare parte din terenurile din 

zonă, o vie frumoasă, izlazul arendat satului Cocoşeşti şi o parte din fosta 

pădure Doftoreanca, aparţineau unui moşier care se numea Caracaş. După 

război, locuitorii satelor Păuleşti şi Cocoşeşti, se pare că au fost 

împroprietăriţi  conform legii, cu unele parcele din proprietatea lui iar alţii 

le-au cumpărat. 

Via şi o parte din teren au fost cumpărate, în anii ´20 ai secolului 

trecut, de avocatul I. Georgescu – Obrocea, primar al Ploieştilor. Acesta şi-a 

organizat aici o fermă şi a început să-şi construiască un conac, sub forma 

unui mic castel, după proiectul arhitectului Toma T. Socolescu. Din cauza 

unor dificulţăţi financiare, întreaga proprietate o vinde omului de  afaceri  

Gerard Joseph Duqué, după anul 1930. 

Atunci, în această zonă nu existau decât conacul Duqué şi vreo şase 

case, construite între podul peste pârâul Dâmbu şi fosta pădure Doftoreanca. 

După terminarea celui de Al Doilea Război Mondial şi până la începutul 

anilor ´70 ai secolului trecut, zona a fost completată cu mai multe locuinţe şi 

gospodării ale noilor proprietari de terenuri. 

Ca urmare a dezvoltării, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 

1116/1968, comunitatea din această zonă  a devenit  sat al comunei Păuleşti, 

cu  numele de Păuleştii Noi. 

După anul 1975, în perioada „sistematizării ceauşiste”, pădurea 

Doftoreanca existentă între cele două sate este defrişată şi satul Păuleştii Noi 

este propus  pentru dezafectare, prin Decizia nr.275/1989  (Bul. Of. Al 

Consiliului Popular al judeţului Prahova, nr 1/1989, pag.13)
57

. 
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Decizia este anulată în anul 1990 şi noul sat rămâne component al 

comunei Păuleşti, fiind în  prezent în continuă dezvoltare urbanistică, mai 

ales pe amplasamentul fostei păduri Doftoreanca, unde a apărut un mare 

cartier de locuinţe şi spaţii comerciale moderne. 

Noutăţile de mai sus sunt numai câteva episoade din istoria  

necunoscută a satelor comunei Păuleşti. Vălul  necunoaşterii poate fi ridicat 

numai prin cercetarea cu pasiune de către profesionişti a isvoarelor din 

arhive şi biblioteci, şi în primul rând a celor peste 400 documente despre 

satele păuleştene, semnalate de lucrarea lui Ion R. Dedu, existente în 

arhivele naţionale, dar necercetate. 
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IV. ŞCOLILE DIN PĂULEŞTI 

 
Motto: 

„Învăţătura e averea 

Ce pururi o duci în gând 

Şi fără raza ei puterea 

E doar un colb bătut de vânt”. 

   (Nicolae Labiş: din Învăţătura) 

 

1. Generalităţi 

Prin definiţie, şcoala este o instituţie de învăţământ public şi educaţie 

unde se predau elementele de bază ale principalelor discipline
58

. La primul 

contact cu şcoala, un elev trebuie să înveţe să scrie şi să citească. 

În judeţul Prahova, prezenţa unor ştiutori de carte datează din secolul 

al X-lea, a căror scriere se găseşte pe un fragment al unei inscripţii cu grafie 

chirilică, descoperită la Bucov. Ulterior, fenomenul scrierii devine frecvent 

în cancelariile domneşti pentru redactarea documentelor. Târgşorul 

intensifică relaţiile comerciale cu braşovenii şi negustorii acestuia. Pentru 

aceasta era necesar să cunoască  operaţiuni de aritmetica şi să ştie să scrie 

comenzile de mărfuri
59

. 

Prima şcoală din judeţul Prahova este menţionată în satul Boldeşti, în 

martie 1582,  condusă de dascălul Arion
60

. 

La sfârşitul secolului al XVI-lea şi în prima parte a secolului al 

XVII-lea, în satul Păuleşti este tot mai frecventă prezenţa logofătului 

Mogoş, numit uneori „Mogoş logofăt de la Păuleşti”. Prin funcţia pe care o 

avea, putem presupune că era un ştiutor de carte. În aceeaşi perioadă, în 

satele din zonă, mai erau şi alţi boieri, printre care Drăghici, Voico şi Fiera, 

cu funcţii administrative în slujba domnitorului Gavril Movilă
61

 şi care ştiau 

să scrie şi să citească. 

În localitatea Târgşor, se presupune că ar fi existat încă din secolul al 

XV-lea o instituţie de învăţământ, atestată documentar la 1 aprilie 1681, cu 

numele de „şcoală”, înfiinţată chiar de ctitorul mănăstirii, Antonie Vodă. 

Şcoala trebuia să fie folosită atât de fiii boierilor, ai meşteşugarilor, cât şi de 

copiii ţăranilor. Ea şi-a continuat activitatea şi în timpul lui Constantin 

Brâncoveanu. Scrierea şi citirea în limbile română, slavonă şi greacă ocupau 

un loc important în procesul de instruire
62

. 
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Aşezarea localităţii Târgşor, în vecinătatea satelor Păuleşti şi Găgeni, 

a creat posibilitatea ca unii fii ai acestor sate să fi beneficiat de învăţământ în 

această şcoală. 

Ultima parte a secolului al XVII-lea, secolul al XVIII-lea în 

integralitatea lui şi începutul secolului al XIX-lea sunt perioade când 

învăţământul s-a dezvoltat sub diferite forme, mai ales în mediul urban, în 

oraşele Vălenii de Munte,  Ploieşti şi Câmpina şi mai puţin în mediul rural. 

Revoluţia din anul 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a avut în 

program o prevedere prin care mitropolia, episcopiile şi mânăstirile aveau 

obligaţia de a avea şcoli cu copii români care să înveţe pe cheltuiala  

mănăstirilor
63

. 

Un pas important în dezvoltarea învăţământului a avut-o 

Regulamentul Organic, promulgat în anii 1831-1832 de către autoritatea 

imperială rusească, condusă de generalul Pavel Kiseleff. Printre alte 

prevederi, acesta a proclamat limba română ca limbă de stat, urmând ca 

aceasta să fie folosită în administraţie, în biserică, în justiţie şi în şcoli. Printre 

alte categorii a apărut noţiunea de „şcoală începătoare”, care avea patru clase. 

Între anii 1832-1848, omul de cultură Petrache Poenaru, ca director 

al şcolilor, a fost  primul organizator al şcolilor săteşti în Ţara Românească. 

Imediat a început pregătirea candidaţilor de învăţători, atraşi din localităţile 

în care trebuiau deschise şcolile săteşti, astfel ca aceştia, după terminarea 

cursurilor de pregătire, să se întoarcă în satele lor. 

 

2. Dezvoltarea şcolilor din Păuleşti  

Prima atestare documentară a unei şcoli cu caracter public în Păuleşti 

este anul 1838, când tânărul Dinu sin popa Constantin în vârstă de 22 ani 

predă aici
64

. După trei ani, la această şcoală este încadrat învăţător Costache 

Manolescu pentru un număr de 100 familii. În anul 1843 numărul elevilor 

era mic, acesta fiind între 4-15 la şcolile din plasa Filipeşti, pe teritoriul 

căreia se găsea atunci şi satul Păuleşti. În anul 1846, cu toate lipsurile de 

localuri, de învăţători şi de surse de finanţare, numărul şcolilor din Prahova 

a crescut, astfel că acest judeţ ocupa locul al V-lea printre judeţele din Ţara 

Românească. 

Revoluţia din anul 1848 a avut un impact negativ asupra şcolilor în 

general, dar mai ales asupra şcolilor din mediul rural. Multe din ele s-au 

închis, dar şcoala din Păuleşti a rezistat, astfel că, în anul 1859, aceasta era 

frecventată de 44 băieţi şi 14 fete
65

. 
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Din numărul mare de reforme legislative ale domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza menţionez: adoptarea oficială a scrierii cu alfabet latin, Legea 

instrucţiunii publice şi Legea privind organizarea administraţiei. Acestea au 

fost treptele de bază şi în dezvoltarea învăţământului din tânăra comună 

Păuleşti, rezultată din unirea administrativă a bătrânelor sate Păuleşti, 

Găgenii de Jos şi Dăneşti. 

Câteva informaţii importante privind consecinţele acestei dezvoltări 

sunt înscrise în lucrarea Chestionar comunal şi administrativ
66

, unde,  la 

întrebarea nr.146, formulată astfel: Primarul trăeşte în sat, ce meserie are, 

ştie carte ,câte clase a învăţat ?, în limbajul vremii, el răspunde: Primarul 

trăesce în satu, meserie are Agricultura, carte ştie, este absolvent al Şcolei 

Normale din Ploesci. La întrebarea următoare: Care sunt locuitorii mai 

notabili în comună, cu ce se ocupă fiecare? (Care sunt cu cunoscinţă de 

carte să se noteze?). Răspunsul este următorul: Locuitorii mai notabili sunt: 

Stan Toma, Ioniţă Gheorghe, Soare Toma şi Gheorghe St. Popa, fără 

cunoştinţă de carte, eară cei cu cunoşcinţă de carte sunt: Preotul P. 

Stătescu, Dumitru Stănescu Învăţător, Stan Tomescu  şi Radu Dinescu, se 

ocupă cu agricultura. 

Ultimii patru erau primii fii ai comunei, cu şcoală la oraş, întorşi în satul 

natal, pe care l-au condus mult timp, având diverse funcţii, pregătind drumul 

urmaşilor, pe care îi vom întâlni mai târziu în structura comunei, ca perceptori, 

învăţători, primari, cârciumari, cântăreţi la biserică, profesori şi ingineri. 

Despre şcoala din Păuleşti, în acelaşi chestionar se spune că, la acea 

vreme, învăţător era Dumitru Stănescu, care studiase cursurile Şcolii 

normale din Ploieşti. 

Şcoala nu avea local propriu, învăţământul desfăşurându-se  de către 

învăţător la şcoala din curtea casei sale în Păuleşti, în zona zisă „Pe Mal”. 

Ca bunuri mobile, şcoala dispunea de un dulap, una masă, un scaun, trei 

bănci, două table negre şi 18 table intuitive (presupun că acestea erau 

celebrele tăbliţe din ardezie, pe care la aceeaşi şcoală, în anul 1935, am 

început şi eu să scriu). În cataloage erau înscrişi 44 elevi şi, din aceştia, 

urmau regulat cursurile numai 30. Printre aceşti  elevi erau şi trei fete, care 

nu aveau sală de curs separată. 

 Frecvenţa era redusă, deoarece părinţii foloseau copiii „la 

trebuinţele lor”. Învăţătorul era obligat să meargă la biserică în zilele de 

sărbători cu elevii, conform regulamentelor şcolare. 

La început, învăţătorul era plătit din bugetul statului, dar prin 

Jurnalul nr. 4/4 aprilie1892
67
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învăţătorului suma de 10 lei lunar deoarece are venitul celor 17 pogoane de 

pământ ale şcolii, astfel că este destul de bine plătit. Suma se va întrebuinţa 

la alte lucruri ale şcolii, sau la sporirea salariilor funcţionarilor, care au 

serviciul destul de îngreunat”. Acest teren era proprietatea şcolii şi era 

obţinut prin  efectul Legii rurale a lui Alexandru Ioan Cuza. 

Spiru Haret (n.1851-d.1912), mai întâi ca inspector general al 

şcolilor şi apoi ca ministru, după anul 1882, este considerat organizatorul 

şcolii moderne  româneşti, pe care a reformat-o din temelii. Se spune că 

pentru învăţământul sătesc el a lansat conceptul „o cameră, un învăţător, o 

tablă şi un steag”. Până la el, şcoala era organizată, de regulă, în satul de 

reşedinţă  al comunei, copiii din satele componente ale acesteia fiind nevoiţi 

să parcurgă distanţe lungi până la şcoală. 

În chestionarul amintit, nu se precizează dacă în numărul elevilor 

care frecventau şcoala erau şi elevi din satul Găgeni. Acum este sigur ca 

aceştia existau, dovadă fiind elevul Niculescu V. Gheorghe, născut la 28 

noiembrie 1874 în Găgeni, episcop al Buzăului în anul 1923. Aceşti copii 

din Găgeni se deplasau la şcoala lui Stănescu, la sfârşitul secolului al XIX-

lea şi începutul secolului al XX-lea, pe o distanţă de circa trei kilometri, 

poate prin pădure, peste deal, sau poate pe drumul Găgeni, menţionat pe 

harta veche a comunei din anul 1847, deoarece nu aveau şcoală în satul lor. 

Prin legislaţia de după anul 1896, Spiru Haret a impus construirea 

localurilor de şcoli, acolo unde acestea nu existau, dar şi înfiinţarea şcolilor 

în cătunele sau satele cu minim 4o elevi, amplasate la o distanţă mai mare de 

trei kilometri de şcoala existentă. 

Se pare că după un timp, învăţătorul D. Stănescu nu a mai beneficiat 

de cele peste 17 pogoane de pământ ale şcolii deoarece, în perioada anilor 

1895-1901, primea chirie pentru locuinţa folosită ca şcoală
68

. De fapt şcoala 

era  o construcţie clădită, ca un salon – magazie. După ce pentru şcoală s-a 

construit un local propriu, fostul învăţător, şi mai târziu, primar al comunei, 

pe locul lui unde a fost şcoala şi-a construit o locuinţă. Aceasta, modificată 

în timp şi îmbătrânită, este folosită şi astăzi de moştenitorii lui, în frunte cu 

mătuşa Didina, o femeie cu vârsta de peste 8o de ani.  

În anul şcolar 1900/1901 funcţionează ca „dirigentă” a şcolii Elena 

Ganciu, care pe trimestrul IV, primeşte 15 lei îndemnizaţie de locuinţă. Din 

toamnă, posibil după începerea noului an şcolar, pe aceeaşi funcţie vine 

Maria Drăgulinescu, care pe lunile: septembrie, noiembrie, decembrie şi 

ianuarie, primeşte îndemnizaţie de „dirigenta şcolii” câte 10 lei
69

. 

Prin procesul verbal de inspecţie din 30 mai 1902 al plasei Câmpu-

Târgşor, se menţionează, printre altele, că şcoala funcţionează regulat în 
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spaţii închiriate şi cei doi învăţători îşi fac conştiincios datoria, existând o 

singură şcoală pentru toate cătunele: Păuleşti, Găgeni, Dăneşti şi 

Degeraţi”
70

.   

Pe lângă Maria Drăgulinescu în anul şcolar 1901-1902, a apărut 

încadrat  învăţătorul Alexandru Drăgănescu şi din lipsă de spaţiu s-a mai 

închiriat un local de şcoală la Ghiţă Gavrilă
71

, care era amplasat la 

aproximativ 500 de metri faţă de cel al lui Stănescu. 

Procesul verbal  din 16 septembrie 1903, încheiat de Conductorul de 

Poduri şi Şosele, circa IV al jud. Prahova, G. Ionescu, împreună cu primarul 

Dumitru Dumitrescu şi învăţătorul A. Drăgănescu au pus bazele noului local 

de şcoală. În  introducere se spune: „am controlat amplasamentul fundaţiei 

noului local de Şcoală ce se construieşte în această comună după un plan de 

construcţii din bârne. Deoarece Prefectura a aprobat a se face acest local 

din cărămidă în loc de bârne, s-a făcut amplasamentul amenajându-se după 

grosimea zidăriei, care la corpul principal se face din 1+1/2 cărămidă, iar 

la cancelarie şi camera dirigintelui din 1 cărămidă”. Mai departe, procesul 

verbal stabileşte condiţii de calitate pentru viitoarea şcoală
72

. Locul pe care 

se construia şcoala fusese donat de locuitorul Gheorghe Andrei Ghiţă, în 

anul 1901
73

.  

 

 
 

Prima sală din şcoala veche (foto C. Ilie, 2004) 
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Din lipsă de fonduri, şcoala a devenit funcţională în anul 1906, aşa 

după cum rezultă din expunerea primarului Dumitru Dumitrescu, la 23 

ianuarie 1907. Ea nu era împrejmuită, erau înscrişi 100 de copii de ambele 

sexe, dar frecventau numai 30 şi era condusă de un singur învăţător cu titlu 

definitiv. Era o construcţie nouă din zidărie învelită cu tablă, care avea o 

sală de clasă şi două camere pentru învăţător
74

. 

După învăţătorul Al. Drăgănescu, urmează la conducerea şcolii în 

anul 1908/1909, învăţătoarea A. G. Imbru, în 1908/1909, iar apoi 

învăţătoarea Maria Anastasiu
75

. 

Prin scrisoarea nr.385/4 dec 1910 primăria raportează superiorilor 

„ştiutorii de carte” din comună astfel: „în Păuleşti 39, în Găgenii Mari 21, 

în Găgenii Mici 2. Ştiu a scrie, ştiu a citi, se bucură de toate drepturile”
76

. 

 În procesul verbal de inspecţie din 7 iunie 1911, al administratorului 

plasei Târgşor
77

, se precizează că în comună sunt două şcoli, una în Păuleşti, 

cu local propriu, şi una în Găgeni, fără local, frecventate de 70 copii. Este 

greu să ne imaginăm astăzi cât de vitrege erau condiţiile şcolare cărora 

trebuiau să le facă faţă, atât învăţătorul cât şi copiii din ambele sate ale 

comunei. De aceea se punea tot mai acut problema realizării unui local de 

şcoală şi în satul Găgeni. Acesta se construieşte şi devine funcţional în anul 

1912
78

, uşurând sarcina şcolii din Păuleşti. 

 

 
 

Şcoală veche din Găgeni, modernizată (foto Alexcolor, 2012) 
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Epidemia de holeră din anul 1913 şi mai târziu Primul Război 

Mondial au perturbat activitatea şcolii din Păuleşti. Pentru aceste perioade 

lipsesc informaţiile despre şcoală în dosarele depuse la arhivă de primăria 

comunei Păuleşti. Se pare că trupele germane de ocupaţie au deteriorat 

localul scolii şi cu această ocazie nu au ocolit nici arhiva acestei instituţii. În 

scrisoarea nr.672/18 noiembrie 1918, G. Stan, primarul comunei, îşi 

informează superiorii „că şcoala din Păuleşti nu funcţionează, în sat există 

variolă şi drumurile sunt stricate”. În această, perioadă învăţătoare la şcoala 

din Păuleşti era Athena A. Nicolescu, aşa după cum rezultă dintr-un 

chestionar al comunei
79

. Mai târziu, prin procesul verbal de inspecţie din 15 

iunie 1920, se cere scândură şi tablă pentru a repara „devastările trupelor de 

ocupaţie, utilizându-se fondul donat de domnul inginer rural”, fără ca acesta 

să fie nominalizat.
80

  

Situaţia şcolii din Păuleşti era destul de critică, astfel că la şedinţele 

consiliului comunal, din 31 august şi 1 septembrie1919, se propune: 

înfiinţarea celui de al doilea post de învăţător, reparaţii la mobilier, iar două 

camere din localul primăriei să fie folosite pentru nevoile şcolii. 

 Arhivele primăriei, existente la ANJP, sunt sărace în informaţii 

privind cadrele didactice ale şcolii din Păuleşti pe perioada Primului Război 

Mondial, până în anul 1920. Din acest an este încadrat la această şcoală, ca 

învăţător diriginte, Gh. D. Ştefănescu, originar din satul Râncezi al Prahovei 

(azi Nucşoara-comuna Poseşti). Pe lângă sarcinile didactice pe care le avea, 

primarul îi încredinţează şi unele sarcini în comisia de împroprietărire, aşa 

cum rezultă din procesul verbal al consiliului, din 27 mai 1920
81

. 

Într-un proces verbal de inspecţie, din 4 iunie 1921, se preciza că  în 

comuna Păuleşti erau două şcoli cu trei învăţători. Cea din Păuleşti avea 8 

ha. Teren de cultură şi 2000 m.p. de grădină, care se cultivau cu ajutorul 

elevilor. Şcoala din satul de reşedinţă avea 130 copii şi cea din Găgeni 112. 

Nu exista cor şcolar la niciuna din ele. 

Şcoala din Găgeni era condusă de Elena Tănăsescu iar cea din 

Păuleşti de Gh. Ştefănescu, posibil ca aici să fie învăţătoare şi Elena 

Ianculescu. Aceasta se transferă la Găgeni, în anul 1929,  aşa cum scrie în  

lucrarea sa de grad, întocmită  în  anul 1942
82

. În această perioadă, este 
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posibil să fie  încadrată ca învăţătoare la Păuleşti şi Zenaida Ştefănescu, pe 

care o aminteşte A. Ispas în monografia sa
83

. 

Cele două şcoli, fiind mixte, cu  numărul de elevi în creştere, a 

apărut necesitatea extinderii localurilor existente şi se începe cu şcoala din 

Păuleşti. 

Prefectul Spirea Sorescu inspectează comuna şi constată că nu s-au 

început lucrările la sala de curs la actualul local al şcolii şi dispune unele 

măsuri pentru finanţarea ei din: donaţii Bacalu, veniturile cârciumilor, 

arenda terenurilor şcolii şi ajutor din fondurile comitetului şcolar. Sub acest 

impuls s-au început lucrările pentru extinderea locuinţei învăţătorului, o 

noua sală de clasă şi o cancelarie. Lucrările au fost terminate la începutul 

anului şcolar 1924/1925
84

. Acestea erau amplasate pe terenul liber de pe 

latura din nord al terenului şcolii, începând de la vechea locuinţă spre şosea. 

În anul 1927 s-au mai adăugat o sală de clasă (sala cea mică existentă şi azi 

în spatele primei săli) şi alte camere pentru învăţători. Locuitorii satului au  

contribuit cu mână de lucru la realizarea lor
85

. 

Şcoala din satul Păuleşti a funcţionat aproape un secol ca şcoală 

primară mixtă cu regim obligatoriu de patru clase. Spre sfârşitul deceniului 

al treilea al secolului al XX-lea, ea devine şcoală cu şapte clase (clasele 1-4 

reprezenta ciclul primar obligatoriu, iar clasele 5-7 ciclul secundar 

facultativ). Anul 1931 aduce probleme şcolii. Sala veche şi o parte din 

locuinţa învăţătorilor au fost afectate de un incendiu, dar distrugerile au fost 

reparate, în anul 1932
86

. 

Începând din primăvara anului 1935, copil fiind, am început să 

îndrăgesc această şcoală şi pe învăţătoarea Rodica Ştefănescu, care, din când 

şi când, atunci când eu aveam chef, deşi nu aveam vârsta şcolară, mă primea 

ca „asistent” la clasa sa. Atunci mi-a dat „cadou” o tăbliţa de scris şi un 

condei, amuzându-se că nu puteam să fac cifra 3, decât în poziţie rotită la 

stânga cu 90 de grade. Astfel şirurile cifrelor trei, pe rândurile trasate cu 

roşu ale tăbliţei, semănau cu şirurile de cocori, desenate stilizat în abecedare. 

Începând cu anul şcolar 1935 şi terminând cu anul 1942, timp de 

şapte ani, am fost elevul acestei şcoli şi de aceea, rog cititorii să-mi permită 

ca, pe această perioadă, naraţiunea să o împletesc cu amintirile şi 
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sentimentele puternice ale copilăriei, pe care scurgerea timpului nu le poate 

şterge. 

Mergeam la şcoală având legată de gât, drept ghiozdan, o traistă 

confecţionată din pânză. În ea aveam, de regulă, înghesuite  cărţi vechi, 

ponosite, moştenite de la cei care învăţaseră pe ele în anii trecuţi. Printre ele 

erau şi instrumentele de scris,  condeiul şi tăbliţa din piatră de ardezie, 

înrămată în lemn, care la orice şoc se spărgea în ţăndări tăioase. 

 În clasă ne întâmpinau nişte bănci lungi, în care intram, unul după 

altul, câte patru elevi pe rând, călcându-ne pe picioarele goale, care de 

regulă numai din octombrie până în aprilie erau încălţate. 

 Într-un colţ al clasei era aşezată o tablă pe trepied înalt, de care era 

agăţat câte un burete de mare pentru ştergerea ei, îmbibat cu apă prin grija 

elevului de serviciu. În celălalt colţ era catedra învăţătorului. Pereţii erau 

împodobiţi cu tablouri, care reprezentau portretele personalităţilor din istoria 

ţării, dar şi cu harta României. 

În holul de intrare al sălii mari era aşezată putina cu apă, care era un  

vas cu capac mobil, cu fund şi pereţii din doage din lemn. Avea formă 

tronconică cu capacitatea de circa 60 litri şi de ea era legată o cană din 

metal. În recreaţie, ne aşezam la rând ca să ne potolim setea, unul  după 

altul, ridicam capacul şi luam apă folosind aceeaşi cană. După golire, vasul 

era umplut din nou cu apă, prin grija unei femei de serviciu a şcolii. Aceasta 

căra apa în două găleţi, de la puţul cu apă, existent „La Cruce”, cu celebra 

cobiliţă, instrument care era folosit în mod curent de femeile păuleştene, 

pentru transportul greutăţilor. 

În cei şapte ani am avut învăţători numai pe Gheorghe Ştefănescu şi 

pe soţia sa Rodica Ştefănescu, deşi prin anul 1939 a apărut şi o învăţătoare 

nouă. Cele şapte clase erau împărţite, atât dimineaţa cât şi după amiaza, câte 

două în aceeaşi sală cu un învăţător. În acelaşi timp, unora li se preda lecţia 

nouă sau erau ascultaţi, iar ceilalţi erau puşi să scrie. La sfârşitul anului, 

învăţătorul întocmea o foaie matricolă în care înscria caracterizările sale 

amănunţite despre comportarea elevului. 

 Era greu, dar aşa erau condiţiile. Îmi amintesc cu plăcere de orele de 

cor şi de serbările şcolare, ţinute cu ocazia sărbătorilor naţionale sau cele de 

la sfârşitul anului. Atunci cântam corurile învăţate, recitam poezii, iar 

fruntaşii la învăţătură erau fericiţi în momentul când primeau diplomele şi 

pachetele de cărţi ca premii. 
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Elevii şcolii după serbarea din 1939 (foto C. Ilie) 
 

Erau mulţi copii săraci care frecventau şcoala. Pentru aceştia, în anul 

şcolar 1939/1940, profesorul-arhitect Toma T. Socolescu, primarul onorific 

al comunei, a reuşit să înfiinţeze o cantină şcolară. Aceasta a funcţionat timp 

de 3-4 ani, cu sprijinul primăriei, al prinţesei Letiţia Ghica, proprietara 

moşiei Păuleşti, al Consiliului de Patronaj, uneori al bisericii din Păuleşti şi 

chiar prin aprobarea  unui bal, organizat în incinta şcolii. Se servea o masă 

caldă, între cursurile de dimineaţă şi cele de după masă, copiilor selectaţi de 

învăţători şi de comitetul şcolar. Pregătirea şi servirea meselor se făcea în 

sala mică a şcolii, dar, după sosirea celui de al treilea învăţător, printr-o 

scrisoare adresată primăriei, directorul cere mutarea cantinei, deoarece sala 

trebuie să rămână liberă pentru cursuri
87

.  

Toate condiţiile grele în care se desfăşura învăţământul în comuna 

Păuleşti, l-au determinat pe primarul-arhitect Toma T. Socolescu ca în 

programul său, exprimat prin „Deciziunea nr.7/1939 a Primăriei Comunei 

Păuleşti Plasa Ploieşti”, printre alte puncte, la nr. crt.8, să scrie: „Biserică şi 

şcoală nouă”
88

. Pentru că necesitatea devenise o urgenţă, în anul 1939 el a 

început să proiecteze o şcoală nouă, pe faţada căreia scria „ŞCOALA 

PRIMARĂ MIXTĂ”. Proiectul a fost terminat în anul 1942 şi prevedea: 

patru săli de clasă de 6/9 m, cancelarie, bibliotecă, sală de serbări şi 

gimnastică de 8,86/10,28 m, un spaţiu semicircular cu raza de 5,14 m, 
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culoare-vestiare cu grupuri sanitare separate pentru băieţi şi fete, hol şi sală 

de aşteptare
89

. 

Anul 1940 a fost un dezastru pentru şcoala din Păuleşti. La data de 

22 octombrie, dimineaţa în timpul orelor de curs, a avut loc un cutremur 

puternic, cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter
90

, aşa cum ştim acum. 

S-a produs panică, învăţătorul ne-a cerut să părăsim clasa. În îmbulzeala la 

ieşirea din bănci, unii au căzut, dar, până să părăsim toţi clasa, cutremurul s-

a terminat. S-au spart geamurile, au căzut bucăţi de tencuială, dar nu au fost 

accidente umane. Toţi eram speriaţi şi apoi bucuroşi că ni s-a permis să 

plecăm spre casele noastre. A fost un cutremur premergător celui  care urma 

să vină peste puţin timp. 

Cataclismul s-a produs în noaptea de 10 noiembrie 1940 şi  a fost 

mult mai puternic (7,2 pe Richter). Acesta a afectat şcoala în mare măsură. 

Au fost distruse cancelaria şi sala de curs din faţă , au fost avariate celelalte 

două săli de cursuri şi locuinţa învăţătorilor. Cursurile şcolii au fost 

întrerupte şi până la reparaţia celor două săli, şcoala a funcţionat, în acel an, 

mai multe luni, în localul primăriei şi în casele sătenilor Ion Ristea şi C. 

Ionescu
91

.  

Atunci eram în clasa a şasea şi am primit sarcină de la directorul 

şcolii să supraveghez, câteva zile, o clasă de copii din ciclul primar, care 

erau trimişi să înveţe în casa locuitorului Ion Ristea. Mi se împlinise un vis, 

înaintea timpului, deoarece pentru mine, atunci, cea mai frumoasă profesie 

pe care mi-o doream era aceea de învăţător. 

Imediat după cutremur, primăria a evaluat cantitativ pagubele şi le-a 

raportat preturii. Mai târziu, ţinutul Bucegi a trimis primăriei proiectul 

reparaţiilor, care se ridica la o valoare totală de 364000 lei. Cantitativ, la 

imobilul cu două săli de clasă trebuiau executaţi 2,3 metri cubi de beton 

armat, refăcuţi 40 m.p. pereţi din zidărie cu 400 m.p. tencuieli interioare şi 

exterioare şi 20 m.p. refaceri de tavane. Aceste lucrări s-au executat în timp 

şi sălile sunt funcţionale şi astăzi. La imobilul mai nou, cu antreu şi 

cancelarie, erau necesari 2 metri cubi din beton armat şi 47 metri cubi de 

zidărie
92

. Constatându-se că avariile erau mult mai grave, acestea nu s-au 

mai reparat şi după mult timp construcţiile au fost demolate. 

Într-un chestionar cerut de superiorii săi
93

, primăria Păuleşti, la 

capitolul IX Şcoli, precizează: 
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- Şcoala din Păuleşti are trei posturi de învăţători, 170 elevi şi local 

propriu cu trei clase. 

- La cantină iau masa 21 elevi. 

- Localul şcolii este grav avariat. În prezent s-au reparat două săli şi 

sunt necesare reparaţii radicale la locuinţă şi la o sală de clasă. 

- Comitetul şcolar este format din Gheorghe Ilie Radu şi încă cinci 

locuitori. 

- La conducerea cantinei sunt Ion Balcan, Calistru Ursache şi Rodica 

Ştefănescu. 

- Terenul şcolii este de 9 ha. (500 ari donaţie şi 8,5 ha. 

Împroprietărire din 1921). 

Revenind în funcţia de primar, după 27 februarie1942, în al doilea 

mandat, prof. – arh. Toma T. Socolescu porneşte hotărât la edificarea unei 

noi şcoli. În acest sens negociază cu vecinii şcolii, în  mod special cu 

Grigore Toma Ioniţă şi obţine de la acesta, prin schimb de terenuri, dreptul 

de proprietate asupra terenului necesar construcţiei. Având proiectul 

întocmit, el reuşeşte să obţină, de la primăria Ploieşti şi de la mai multe 

ministere centrale, unele fonduri necesare începerii lucrărilor. 

Prin scrisoarea nr 1266/1 sept.1942, adresată primarului municipiului 

Ploieşti (căruia îi era subordonat administrativ), între altele el spune: 

„cutremurul a distrus şcoala, s-au reparat două clase care sunt întunecoase 

şi friguroase, improprii pentru şcoală. M-am hotărât să construiesc şcoală 

nouă”… În continuare îşi descrie proiectul şi apoi spune: „care la roşu, 

acoperită şi parţial acoperită ,ar costa 2000000 lei. Am executat fundaţii, 

socluri şi zidărie cu h.= 2,5 m.- cu 300000 lei subvenţie de la dvs. Şi 150000 

lei subvenţie de la M.A.I., din subvenţia de 400000 lei aprobată. Până la 

toamnă dorim să fie acoperită. Dorim ajutor 600000 lei”
94

. 

 Condiţiile fiind create, la data de 6 septembrie1942, într-un cadru 

festiv (deşi lucrările erau începute ), se  pune piatra fundamentală a şcolii. 

Cu acest prilej se întocmeşte un „ACT DE FUNDARE”, în care printre 

altele se scrie „…în vremuri grele de crâncen război contra bolşevismului, 

s-a pus piatra fundamentală la clădirea noului local de şcoală primară 

mixtă în comuna suburbană Păuleşti,din iniţiativa autorităţilor locale şi cu 

ajutorul Ministerului Afacerilor Interne,al Primăriei Municipiului Ploieşti, 

ca şi al locuitorilor,acestei comune de pe planurile arhitectului Toma T. 

Socolescu”
95

. 

 Documentul este semnat de ministrul sănătăţii, de prefectul 

judeţului, de pretorul plasei Ploieşti, de primarul municipiului Ploieşti, de 
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prietenii arhitectului, de învăţătoarea R. Ştefănescu şi de câţiva locuitori ai 

satului (vezi anexa IV/a).  

Lucrările au continuat, s-au turnat fundaţiile pe întregul perimetru 

proiectat, inclusiv soclul scenei sălii de serbări, dar în perioada 1942-1944, 

fondurile obţinute nu au ajuns decât pentru realizarea urgenţelor astfel : 

două săli de clasă în aripa din dreapta scolii, cu grupul sanitar, culoarul 

aferent, cancelaria, biblioteca,  holul dintre ele şi frumoasa faţadă care au 

devenit funcţionale în anul 1944.  

Faţada şcolii are o istorie zbuciumată şi plină de enigme. După o 

excursie făcută în Italia, arhitectul Socolescu, posibil inspirat de partea 

superioară a faţadei existente la Palatul Dogilor din Veneţia, a proiectat 

similar şi pe faţada şcolii din Păuleşti un covor din cărămidă aparentă şi 

mortar alb, cu motive tradiţionale româneşti, realizat din înşiruiri de pătrate 

cu diagonala pe verticală. Faţada era unică în România dar aspectul ei 

general a fost grav maltratat în anii ´90, cu ocazia unor consolidări în urma 

avariilor produse de cutremurele de la sfârşitul secolului al XX-lea. 

Erau afectaţi câţiva pereţi interiori, dar mai ales aticul acoperişului. 

Deşi eu, în calitate de inginer, expert pentru structuri de rezistenţă şi 

absolvent al şcolii, propusesem să întocmesc gratis un proiect, cu o soluţie 

de consolidare prin interior, care nu afecta faţada, totuşi administratorii 

fondurilor, din interes sau ignoranţă, au decis altfel. Au angajat executanţii 

neprofesionişti, care, neavând printre ei un arhitect, dar fiind dornici de 

câştiguri rapide, au făcut o consolidare pe exterior, iraţională din punct de 

vedere arhitectural. 
 

  
 

Faţada şcolii noi originală 

 

Faţada şcolii noi modificată (foto C. Ilie) 
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 În timpul execuţiei şcolii, preocuparea lui Socolescu pentru 

funcţionalitatea instituţiei  şi atragerea de fonduri a fost statornică.  

Prin scrisoarea nr. 605/3 mai 1940, se intervine la mareşalul 

Antonescu, să-l pună în libertate pe învăţătorul Gh. Ştefănescu, internat la 

23 aprilie 1942  în lagărul de la Târgu-Jiu. Internarea  se întâmplase, în urma 

discordiei dintre preot şi învăţător din timpul regimului legionar, legată de o 

pretinsă fraudă produsă băncii comunale Salvatorul. Intervenţia era motivată 

prin meritele învăţătorului şi prin necesitatea folosirii experienţei lui la 

execuţia şcolii celei noi
96

. 

Existenţa unei tabere de vară a Consiliului de Patronaj, condus de 

Maria Antonescu, în pădurea Păuleşti şi intervenţia din scrisoarea 

menţionată, au determinat, probabil, vizita mareşalului Antonescu şi a soţiei 

sale Maria, în anul 1943, la şcoala şi comuna  Păuleşti. Ca urmare, se fac 

scrisorile necesare la: Consiliul de Patronaj, M.A.I., Casa şcolilor şi la 

Ministerul Educaţiei Naţionale,  pentru ajutorul necesar construcţiei şcolii. 

Mai târziu, soclul scenei de serbări şi fundaţia acesteia au fost 

demolate iar  pe amplasamentul lor, în anul 1985, s-au construit spaţii pentru 

învăţământ, folosindu-se un alt proiect
97

, director al şcolii fiind Dumitru 

Dincă. 

Ca om de cultură, Socolescu a căutat să desfăşoare şi în comuna sa 

de reşedinţă, mai multe acţiuni culturale în scopul dezvoltării acesteia.  

După dispariţia istoricului Nicolae Iorga, asasinat de legionari în 

noiembrie 1940, ca omagiu pentru fostul său prieten şi colaborator, în plan 

de lucru pe exerciţiul financiar 1944/1945, înscrie o sumă de 500000 lei 

pentru „Bustul Profesorului N. Iorga, patronul Şcolii şi al Căminului 

cultural”
98

. Din cauza vremurilor tulburi din anii următori acest bust nu s-a 

realizat. 

 Tot atunci a dotat şcoala cu bibliotecă şi muzeu aşa cum scrie în   

„Memoriu – Note autobiografice”, din care citez „Am înfiinţat la şcoală 

muzeu şi bibliotecă, care în timpul războiului ultim s-au risipit”
99

. Din 

acestea, în şcoală nu mai există decât tabloul „La popas”, pictat de prietenul 

său Gh. T. Tomescu şi un dulap bibliotecă, fără cărţi. În anul 1955 a lăsat 

şcolii, prin donaţie, ca amintire, şi biroul său masiv, din lemn de stejar 

sculptat, moştenire de la unchiul său marele arhitect al secolului al XIX-lea 

Ion N. Socolescu. Acest birou, de atunci şi până astăzi, este folosit de toţi 

directorii şcolii din Păuleşti, deşi niciunul nu i-au îndeplinit obligaţia 
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exprimată prin actul de donaţie, de a se pune pe el o mică plăcuţă, cu 

înscrisul „Dăruit de Profesor-arhitect T. T. Socolescu”
100

. Dar proverbul 

„Niciodată nu este prea târziu”, poate fi aplicat şi în acest caz. 

A fost interesat şi de alfabetizarea locuitorilor comunei care nu ştiau 

carte. Într-un document nedatat, posibil scris în anul 1943, adresându-se 

cadrelor didactice el spune: „Trebuie ca  în cel mai scurt timp toţi locuitorii 

valizi şi care nu sunt încă prea bătrâni să ştie carte, acel strict necesar al 

cetitului, scrisului şi  ceva socoteli…este ruşinos ca aici, la bariera oraşului, 

să avem un număr covârşitor de neştiutori de carte…Organizarea lor 

rămâne dar în sarcina Dvs., ... eu vă dau numai sugestii ca şi ajutorul 

bănesc ce va fi necesar”
101

. Pentru înfiinţarea acestor cursuri, Inspectoratul 

Şcolar Prahova îi mulţumeşte, prin scrisoarea nr. 60 din 31 ianuarie 1944. 

După război, cursurile şcolare se desfăşurau în condiţiile lipsurilor 

fireşti, determinate de seceta cumplită din anul 1946, fără lemne de foc şi cu  

frecvenţa la cursuri redusă. Veniturile şcolii erau realizate teoretic: din 

bugetul general 14 %, 1/3 din veniturile colectate de la cârciumi, din donaţii, 

din fonduri cooperatiste şi bancare, din serbări, baluri, hore şi amenzi. Se 

obţine totuşi, la 21 decembrie 1947, aprobarea pentru instalarea unui umăr 

de opt focuri de gaze pentru şcoală
102

. 

Şcoala din Păuleşti a funcţionat de la înfiinţare până în anul 1930 în 

regim de 4 clase, iar după 1930 a trecut la regimul de 7 clase, din care ciclul 

primar de 4 clase obligatoriu şi 3 clase pentru ciclul secundar facultativ
103

. 

 După Al Doilea Război Mondial, în anul 1948, în condiţiile impuse 

de ocupaţia sovietică, s-a trecut la reforma fundamentală a învăţământului. 

A fost momentul, trecerii de la o şcoală de influenţă franceză la una de 

influenţă sovietică, care a schimbat brusc conţinutul manualelor, organizarea 

şi treptat mentalităţile. 

Începe politizarea învăţământului, manifestată, în premieră, la 24 

ianuarie 1949, când, într-o şedinţă festivă, învăţătorul Ion M. Vasile „evocă 

asupririle vechiului regim, inclusiv pe Hohenzollernul prusac care le-a 

apărat averile”
104

. 

 Odată începută politizarea, ea nu mai putea fi oprită atât timp cât de 

la centru, Ministerul învăţământului Public, prin ordinul 40909/17 aprilie 

1950, obliga şcolile ca în ultima oră de curs din ziua de 22 IV, să se ţină o 

conferinţă cu „viaţa şi opera marelui Lenin”
105

. 
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La o inspecţie a preturii, din 30 iulie 1949, se menţionează că 

învăţătorii din comună nu colaborează cu autorităţile şi organizaţiile de 

partid
106

 şi posibil, atunci, directorul G. Ştefănescu a fost înlocuit din funcţia 

de director, pe care o avea de aproape 30 de ani. În august acelaşi an, se 

întocmeşte un „Plan de muncă” prin care se propune „atragerea corpului 

didactic la munca de culturalizarea maselor, în vederea creierii noii 

gospodării agricole colective”
107

 .  

În aceste condiţii, şcoala din Păuleşti  a devenit „Şcoala Elementară 

de 7 ani Nr. 1”, cu regim obligatoriu de 7 clase, aşa cum o prezintă noul 

director, Teodorescu, în „Raportul de activitate de la 1-15 Octombrie 

1950”
108

.  

Acest raport analizează problemele scolii astfel: 

„Şcolarizarea 

- Înscrişi         clasele I-IV 108,   clasele V-VII 105,   total 213 

- Frecvenţă    clasele  I-IV   97,  clasele V- VII  90,    total 187” 

 Se fac precizări că munca didactică la casele I-IV este mulţumitoare, 

dar la clasele V-VII, predarea unor materii, ca  matematica şi ştiinţele 

naturii, nu s-a putut face normal din lipsa de profesori. În continuare el îşi 

critică, la modul general, „tovarăşii”, care la rândul lor nu au criticat „în 

spirit bolşevic” conducerea şcolii. Mai departe se arată unele lipsuri şi se 

trece la angajamente şi la apelul final de încheiere a raportului spunându-se: 

„Pentru aceasta fac apel la toţi educatorii de a lăsa la o parte presupuneri 

şi bănuieli greşite şi prin alcătuirea unui colectiv puternic, dârz, cinstit, cu 

simţ tovărăşesc în adevărata lumină a marxismului să luptăm cu toţii cot la 

cot, din toate puterile pentru crearea adevăraţilor luminători ai zilei de 

mâine, comunişti  adevăraţi, ducându-ne astfel la bun sfârşit şi cu cinste 

sarcina şi încrederea acordată de Partid, pentru educarea justă a 

capitalului celui mai de preţ, omul zilelor noi”. 

La sfârşitul anului 1950, într-un raport de activitate pe luna 

decembrie, sfatul  popular precizează că s-au introdus 5 focuri cu gaze la 

şcoală, unde frecvenţa era de 98%. În compensare, la 21 decembrie, şcoala 

din Păuleşti a organizat o serbare cu pionerii şi şcolarii, „cu ocazia 

aniversării zilei de naştere a  tovarăşului Stalin şi a instalării noului sfat 

popular”. În continuare, se trasează sarcină „ca în fiecare seară să se 

organizeze colective agrotehnice, cu cel puţin 30 de tovarăşi, care să-şi 

însuşească cunoştinţele culturii sovietice”, cerându-se ca de 30 decembrie să 

se organizeze serbări şcolare pentru aniversarea abolirii monarhiei
109

.  
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În acelaşi timp, pe agenda cadrelor didactice, reapare după război, 

problema celor care nu ştiau carte. O situaţie a acestora în comuna Păuleşti 

se prezintă astfel
110

: 

 
Ciclul Recenzaţi 

B          F        T 

Înscrişi 

B          F         T 

Frecvenţa 

B        F          T 

I 96       43       139 6          78       84 4        41        45 

II 47      104      151 25       65        90 16      45        61 

Total 143    147       290 31        143     174 20      86       106 

  

S-a început o luptă grea, dusă de cadrele didactice dar nu s-a reuşit 

decât atenuarea fenomenului, fără lichidarea lui. 

În  anul şcolar 1950/1051, după noua organizare teritorială, în 

structura învăţământului comunei Păuleşti intră şcoala din Păuleşti, cea din 

fosta comună Găgeni şi cea din satul Cocoşeşti. Localul nou construit de la 

Cocoşeşti a fost inaugurat, cu serbări festive, la începutul anului şcolar 

1950/1951. În continuare mă voi referi la aceste şcoli,  în limita informaţiilor 

pe care le am, deoarece  nu le-am putut studia arhivele, din mai  multe 

cauze
111

.  

După anul 1948, şcoala din Găgeni şi-a pierdut regimul de şcoală cu 

7 clase devenind şcoală cu 4 clase şi numărul elevilor ei a scăzut. Elevii, 

care erau obligaţi să înveţe 7 clase, s-au mutat în majoritate la şcoala din 

comuna Păuleşti,  unde spaţiul de şcolarizare era insuficient.  

O analiză a consiliului sfatului popular, prin procesul verbal din 14 

aprilie 1951, critică la modul general frecvenţa slabă la cele trei şcoli şi 

rezultate nesatisfăcătoare în munca de alfabetizare. Cu această ocazie se 

stabilesc pentru prima dată colectivele gazetelor de perete, numindu-i 

responsabili pe directorii şcolilor: la Păuleşti pe Constantin Teodorescu, la 

Găgeni pe Vasile Nicolescu şi la Cocoşeşti pe Zamfira Zota
112

. 

                                                 
110

  Ibidem, dosar 2/1950, f 100. 
111

  a. Pentru şcoala din satul Păuleşti , la cererea mea, înregistrată la nr.346/2 06 2011, am 

primit unele informaţii cu caracter personal, privind istoria şcolii din perioada 1956-2011, 

scrise de profesorul Dincă Dumitru , fost elev al şcolii (1956-1962), profesor  de biologie-

agricultură al şcolii din Păuleşti (1973-2004), director coordonator pentru unităţile şcolare şi 

preşcolare din comuna Păuleşti ( 1979-2004), ales primar al comunei (2004-2008) şi, în 

prezent, profesor de biologie la aceeaşi şcoală. Informaţiile  marcate în text cu simbolul * îi 

aparţin şi îi mulţumesc pentru ele. 

  b. Pentru şcoala din Găgeni, ştiu că profesorul Rădulescu Antonio Ovidiu Aurelian a 

scris o lucrare de grad, intitulată ”Monografia satului Găgeni”, în care sunt incluse şi multe 

detalii despre evoluţia  şcolii din acest sat. 

  c. Nu am avut acces la arhiva  fostei şcolii din Cocoşeşti. 
112

 ANJP, Fd. SPCP, dos.1/1951-1952,  f. 15.  
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În anii şcolari 1952-1956, director al şcolii din Păuleşti era 

învăţătorul Vasile Nicolescu, transferat de la şcoala din Găgeni. Era 

perioada când noul regim „ascuţea lupta de clasă”, fiind doritor să aibă cât 

mai multe informaţii şi despre cadrele didactice. Aceste informaţii sunt 

cuprinse într-un tabel întocmit pentru sfatul popular, la data de 5 februarie 

1956
113

, pe care l-am sistematizat pentru fiecare şcoală: 

 
Şcoala Păuleşti Şcoala Găgeni Şcoala Cocoşeşti 

Nume şi  

prenume 

Fun-

cţie 

Orig. 

Soc. 

Nume şi 

prenume  

Fun-

cţie  

Orig. 

Soc. 

Nume 

prenume 

Fun-

cţie 

Orig.

soc. 

Nicolescu 

Vasile 

Dir., 

învăţ. 

  - Vasile 

Ilie 

Dir., 

învăţ. 

Mij-

locaş 

PMR 

Toma L. 

Toma 

Dir., 

înv. 

Mij- 

locaş 

Nicolescu 

Maria 

învăţ.   - Ivanov 

Nina 

învăţ. Săra

c 

Avramescu  

Rodica 

înv.    ” 

Ivanov 

Ion 

   ” sărac Găgeanu 

Nedelea 

   ” mij- 

locaş 

Luzi 

Gherasim       

Stu-

dent 

   ” 

Nedelcu 

Gheorghe 

    ” mij-

locaş  

Groşescu 

Margareta 

   ” sărac    

Dinescu 

Vasilica 

    ”     ”       

Gârbăcică 

Niţa 

    „      ”       

Ilie 

Elena 

prof. 

nec. 

Chia- 

bur 

      

Rădoi 

Gherghina 

educ. Mij-

locaş 

      

Georgescu

Maria 

prof. 

nec. 

    „       

Pantilie 

Nicoleta  

înv. Mij- 

locaş 

      

    

Din tabel rezultă că şcoala nu avea profesori calificaţi, se lucra cu 

învăţători şi pentru  ciclul doi. În şcoală exista un singur membru de partid, 

dar şi o fiică de chiabur, „stricătoare de origine socială a şcolii”. Aceasta 

preda matematica, fiind studentă la fără frecvenţă într-o facultatea de profil, 

din care peste doi ani a fost exmatriculată în anul III, din motive politice . 

Starea imobiliară şi mobiliară a celor trei şcoli, la sfârşitul anului 

1955 şi în 1956 era următoarea
114

: 
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 ANJP, Fd. SPCP, dosar 18/1954-1957, f. 6   
114

 ANJP, Fd, SPCP, dosar  32/1956,  ff. 21, 25, 24, 32. 
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a. Construcţii 

 
Nr. 

crt. 

 

Destinaţie Material Încăperi 

Nr. 

Suprafaţă. 

m. p. 

Vechime Starea 

tehnică, uzură 

% 

 Şc. Păuleşti      

1 Şcoala nouă beton, cărăm.,  

tablă.  

9      312 1943 35 %  ? 

2     ”    f.  Veche       ” 3       168 1906  50 % 

3 Şc. veche faţă        ” 3         76 1922 Av.100%  

de cutremur 

4 Loc. Director      ” 5         65 1923 60 % 

5 Magazie lemne lemn + tablă 2         12 1938 75% 

6 Closet bet., lemn, tablă  2          6 1938 40% 

 Şc. Găgeni      

1 Şc. elementară bet., cărăm., 

tabl. 

4       158 1912 medie 

2  Locuinţă           ” 5          50 1933     „ 

3 Remiză, 

magazie 

scândură 3          40 1934 degradată 

4 Closet beton 3          12 1938 bună 

 Şc. Cocoşeşti     

1 Şc. elementară Bet., cărăm., 

ţiglă 

4        170 1948  Constr. Nouă 

2 Magazie scândură    

 

Cele circa 8,5 ha teren agricol, proprietatea şcolii din Păuleşti, au 

dispărut din inventarele acesteia în anii 50, odată cu colectivizarea 

agriculturii. Nu îmi explic de ce la retrocedările din anii de după 1989, 

directorii şcolii nu au utilizat toate căile administrative şi juridice, pentru a-

şi recăpăta proprietăţile. Ar fi fost o resursă importantă de creştere a 

veniturilor şcolii. 

 

b. Mobilier  

Sc. Păuleşti: 

- În anul 1955: bănci 33, mese cantină 2, table trepied 2, table perete 

2, putina de apă 1. 

- În anul 1956: dulap alb din două piese (bibliotecă sătească), birou 

din stejar sculptat şi ca valoare de muzeu, un tablou, pictat în ulei, intitulat 

„La popas”. 

Şc. Găgeni: bănci 24 

Şc. Cocoşeşti: bănci 15 
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În perioada 1956-1979, director al şcolii din Păuleşti a fost 

profesorul Iorgu A. Toma. Ajutat de soţia sa, profesoara Iorgu Vasilica 

(Dinescu), a avut multe acţiuni benefice în administrarea şi gospodărirea 

şcolii. El s-a preocupat de încadrarea şcolii cu cadre calificate, ajutând tineri 

profesori la început de carieră, a transformat terenul din faţa şcolii într-un 

parc de cireşi, care a ajuns în prezent la maturitate, a înfiinţat o bază sportivă 

şi un lot şcolar agricol, al cărui teren, după anul 1989, a fost redat foştilor 

proprietari*. 

 O realizare importantă a aceluiaşi director este şi preocuparea pentru 

mărirea spaţiului şcolar. El a propus, în anul 1957,  continuarea execuţiei 

şcolii după proiectul lui Socolescu, cu încă două săli în stânga şi cu sală de 

festivităţii şi gimnastică în spate, care avea fundaţiile şi soclul scenei deja 

executate. 

 D.S.A.P.C.-ul a întocmit documentaţia în anul 1962 (respectând 

proiectul Socolescu), s-a obţinut autorizaţia de construcţii, dar Sfatul 

popular al oraşului Ploieşti, ca for titular, a aprobat execuţia numai pentru 

sălile de clasă. După multe eforturi, cele două săli de clasă aprobate au fost 

puse în funcţiune în anul 1968, rezolvându-se, pentru o scurtă perioadă, 

problema acută a spaţiului şcolar
115

. 

  Iorgu Toma a fost mai mult timp deputat al Sfatului popular 

comunal, ajutând la transformarea socialistă a agriculturii, antrenând în 

această acţiune majoritatea cadrelor didactice, până în anul 1962. După 

această dată a contribuit la organizarea muncii culturale necesare 

consolidării Gospodăriei agricole colective, respectând poruncile primite de 

la superiorii săi
116

. Erau obligaţi să facă şezători duminicale, seri de întrebări 

şi răspunsuri, ziua zootehniei, puncte de convorbire şi alte activităţi 

asemănătoare. 

La 17 iulie 1963
117

,  activitatea didactică din cele trei şcoli, pentru 

anul şcolar terminat, a fost prezentată Sfatului popular de cei trei directori 

(Iorgu, Găgeanu şi Zaharov) astfel: 

- Şcoala din Păuleşti a avut 10 clase, din care 4 clase pentru ciclul I 

şi 6 clase pentru ciclul II. Erau înscrişi 341 elevi, au promovat 319, au rămas 

corijenţi 17 şi repetenţi 5. Şcoala era dotată cu bănci noi dar spaţiul şcolar 

era insuficient, astfel că toţi absolvenţii şcolii de 4 ani din Găgeni mergeau 

să înveţe la şcoala din oraşul Plopeni. 

- La  şcoala din  Găgeni erau înscrişi 139 elevi, din care au promovat 

137. Şcoala avea 4 clase conduse de învăţătorii: Boiangiu Lucreţia, Vasile 

M. Ilie, Găgeanu Nedelea şi Groşescu Margareta. 

                                                 
115

 ANJP, Fd. SPCP, dosar. 6/1951-1957, f. 16, dosar 81/1962-1964 ff.  66,  101. 
116

Ibidem, dosar 16/ 1954-1955,  f. 25 şi 78/1962, f. 36. 
117

 Ibidem, dosar 84/1963, ff. 6, 15, 18.   
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- La şcoala din Cocoşeşti, cu 4 clase, erau doi învăţători, Ilie Aurelia 

şi Zaharov Aurelia, unde din 67 elevi înscrişi au promovat 66. 

Din anul 1963 şcoala din Păuleşti devine şcoală  generală cu 8 clase 

obligatorii, deşi încă nu se terminase construcţia spaţiilor, în curs de 

execuţie, pentru aripa din stânga şcolii.  

În anul 1964, se încep lucrări de extindere şi la şcoala din Găgeni, cu 

două săli de clasă, laborator şi latrină, care sunt terminate în anul 1965, 

atunci când îşi extinde regimul la 8 clase 
118

. 

Spaţiul şcolar devenise insuficient şi la şcoala din Cocoşeşti. Pentru 

extindere se întocmeşte o documentaţie tehnică, în care se explică 

necesitatea unei clase, a unei cancelarii şi unei camere pentru învăţător, 

motivându-se cu un număr de 75 elevi. 

Au trecut numai câţiva ani de la aceste extinderi şi forţele 

necontrolate ale naturii acţionează în mod distructiv asupra spaţiilor şcolare. 

Un nou cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter, le 

zguduie în seara zilei de 4 martie 1977, urmat de altele două mai mici în 

luna mai 1990
119

. După primul cutremur, la toate şcolile s-au făcut unele 

reparaţii minore care au asigurat desfăşurarea, cu un anumit risc, a 

procesului de învăţământ, continuate cu unele consolidări mai importante, 

după anul 1990, în special, la şcoala din Păuleşti. 

Pe perioada 12 septembrie 1979-24 iunie 2004, profesorul de 

biologie Dincă Dumitru a funcţionat ca director coordonator, pentru toate 

unităţile şcolare şi preşcolare din comuna Păuleşti. Este perioada când în 

anii1980-1985, la şcoala din Păuleşti,  numărul mediu de elevi înscrişi a 

atins un vârf de 420*, ca urmare a politicii demografice impuse de regimul 

condus de Nicolae Ceauşescu . 

A fost necesar ca în anul 1985 spaţiul de învăţământ să fie mărit. S-a 

ales soluţia demolării fundaţiilor şi a soclului sălii de serbări şi gimnastică, 

proiectată şi în parte realizată, în anul 1943, de primarul arhitect T.T. 

Socolescu. Pe amplasamentul ei rămas liber, ignorându-se proiectul 

Socolescu, în spatele şcolii s-au construit săli de clasă şi spaţii 

administrative, folosindu-se un alt proiect. În acest fel, de atunci şi până în 

prezent, şcoala a rămas fără sala de serbări şi gimnastică. 

 Tot în perioada 1980-1985 numărul mare de elevi a determinat şi 

construirea clădirii cu etaj de la şcoala din Găgeni. 

   La şcoala din Păuleşti, procesul instructiv-educativ a fost 

îmbunătăţit calitativ prin pregătirea susţinută a cadrelor didactice tinere şi a 

celor cu vechime, care în majoritate aveau gradul I în învăţământ. Munca 

                                                 
118

  Ibidem, dosar 98/1964, ff. 1-7 şi dosar 108 /1964-1982, ff. 1, 10, 23, 33 etc. 
119

 Aurel Nestor, op. cit.,  p. 58. 

*  surse Prof. D. Dincă. 
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acestor cadre a creat premisele necesare, înaintea anului 1989, astfel încât 

elevi ai şcolii din Păuleşti  să obţină menţiuni la olimpiadele şcolare la nivel 

judeţean şi naţional, circa 85% din absolvenţi să urmeze cursurile liceale şi 

mulţi dintre ei să absolve învăţământul superior*. 

 După anul 1996 a început modernizarea scoliilor prin montarea 

centralelor termice, a tâmplăriei cu geamuri din termopan, reparaţii la 

învelitori şi alte operaţii de gospodărire a localurilor existente*. 

Profesoarele Costache Maria, Ionescu Maria şi Zaharov Nicoleta 

Cristina, având funcţia de director al şcolii, în perioadele 2004-2006, 2006-

2010 şi 2010-2012, au continuat procesul de modernizare a procesului de 

învăţământ şi de gospodărire a localului. 

Începând cu 1 iunie 2012, a fost numit director al şcolii profesorul de 

istorie Rădulescu Ovidiu, un pasionat cercetător al istoriei locale, şi sper, în 

viitor, coordonator al unei ample monografii a comunei Păuleşti. Sigur, el va 

conduce paşii elevilor şcolii din Păuleşti spre o „atitudine pozitivă faţă de 

educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie”, aşa cum şi-a propus în 

recenta sa lucrare de grad, intitulată „Monografia satului Găgeni, comuna 

Păuleşti”. 

O statistică aproximativă a numărului mediu al elevilor de la Şcoala 

din Păuleşti, după reforma din anul 1948, se prezintă astfel*: 

 
Nr. 

crt. 

Perioadă Structura şcolii Număr mediu de elevi 

1 1948 – 1963 şcoală de 7 ani 280 

2 1963 – 1971 şcoală de 8 ani 310 

3 1979 – 2004 şcoală de 8 ani 380 

4 2004 – 2010 şcoală de 8 ani 130 

5 2011/2012 şcoală de 8 ani 145 (62 la ciclul I şi 62 la ciclul II) 

 

Efectivele de elevi au crescut până la începutul anilor ´90 din cauza 

obligativităţii învăţământului de 7 şi 8 ani dar şi prin efectul de creştere a 

numărului de copii, numiţi „decreţei”, ca urmare a decretului din 1966, prin 

care autorităţile comuniste au interzis avortul. 

După anul 1989, aceste efective au scăzut dramatic la toate şcolile 

din comună. Dacă în anul 2000 populaţia şcolară totală  a celor trei şcoli din 

comună era de 440 elevi, în anul 2011 ea ajuns la 253. Fenomenul a fost 

influenţat în principal de cel puţin doi factori şi anume: 

- abolirea decretului din anul 1966, care a condus la o scădere 

masivă a natalităţii; 

- dezvoltarea şi diversificarea mijloacelor de transport, pe distanţa 

Păuleşti – Ploieşti, au determinat mulţi părinţi să îşi înscrie copiii la şcolile 

ploieştene. 
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Ca urmare, şcoala din Cocoşeşti s-a desfiinţat, iar spaţiul ei a fost 

transformat în unitate sanitară. 

 

3. Învăţământul preşcolar 

Colectivizarea agriculturii din anii 1950-1962 a determinat în cele 

trei sate ale comunei şi dezvoltarea învăţământului preşcolar. 

În satul Păuleşti, grădiniţa de copii a apărut la jumătatea anilor ´50, 

având ca educatoare pe Rădoi Gherghina. La început, aceasta şi-a desfăşurat  

activitatea în „Casa Socolescu”, în condiţii nesatisfăcătore. 

Au avut prioritate, la înscriere, membrii noii întovărăşiri agricole. 

La 27 mai 1974, pe terenul proprietate al lui Socolescu, Sfatul 

popular comunal împreună cu cooperativa agricolă de producţie „30 

Decembrie” au construit o grădiniţă din cărămidă, cu două săli de clasă, o 

cancelarie, grup sanitar şi alte spaţii administrative
120

. 

Aceasta este funcţională şi astăzi. 

 
 

Grădiniţa din Păuleşti (foto M. Ioniţă) 

 

Grădiniţele din Găgeni şi Cocoşeşti au funcţionat mult timp  în spaţii 

închiriate, până când şi pentru acestea s-au construit spaţii noi. 
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 ANJP, Fd. SPCP, dosar  41/ 1974- 1951,  f. 3. 
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Numărul de preşcolari la grădiniţele din Păuleşti şi Găgeni a fost în 

medie de 50-60 şi de 20-25  la Cocoşeşti. 

 

4. Elevi ai şcolii din satul Păuleşti 

Şcoala din satul Păuleşti, pe care o cunosc mai bine, de la început şi 

până la maturizarea actuală, a rodit ca un pom, roadele fiind absolvenţii săi, 

care după ce au urmat diverse forme de şcolarizare, s-au implicat în 

învăţământ, în cultură, în industrie, în construcţii, în economie, în armată şi 

în multe alte instituţii ale statului, fiind pioni activi ai dezvoltării umane, în 

România sau în alte ţări ale lumii. Ei trebuie să fie cunoscuţi, pentru ca 

şcoala primară care le-a deschis drumul să se poată mândri cu ei. 

Până în anul 1948, sunt puţini cei care au avut dorinţa să depăşească 

orizontul învăţământului primar, fie ajutaţi de părinţi, fie de destin, dar cu 

perseverenţă au mers mai departe pe drumul învăţământului, cinstind toată 

viaţa lor, prin muncă, şcoala primară în care au învăţat alfabetul. 

Informaţiile pe care le cunosc despre unii dintre absolvenţii şcolii 

primare din Păuleşti sunt următoarele: 

 

a. Elevii ai şcolii de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
- Stănescu Dumitru, absolvent al Şcolii Normale din Ploieşti, fost 

învăţător până la sfârşitul secolului la şcoala din Păuleşti şi după pensionare, 

primar al comunei, cu două mandate în primele decenii ale secolului al XX-

lea. 

-Stan Tomescu, absolvent al scolii din Ploieşti. A avut funcţia de 

notar al comunei pe perioada 1881-1889 şi apoi perceptor. 

- Dinescu Radu, absolvent al Şcolii Normale din Ploieşti, primar al 

comunei în anul 1889 şi apoi, mult timp notar. 

- Niculescu V. Gheorghe este cunoscut la maturitate ca – Ghenadie, 

episcop al  Buzăului. S-a născut la 28 noiembrie 1874 în satul Găgeni al 

comunei Păuleşti şi a murit la29 august 1942 la Buzău. Clasele primare le-a 

urmat la şcoala din Păuleşti, apoi studiile teologice la seminarul „Veniamin” 

din Iaşi (1898) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1898-1902). A 

urcat treptele ierarhice şi profesionale ca diacon, preot şi protopop în mai 

multe localităţi, profesor la liceu apoi director şi profesor de seminarii. În 

anul 1923, a fost ales episcop al Buzăului  rămânând în această funcţie până 

la moarte. Lucrările scrise de el au caracter religios, misionar dar şi cultural 

– istoric. În anul 1928, aşa cum scrie o învăţătoare a satului Găgeni, el a 

donat suma de 10000 bibliotecii şcolii din Găgeni „...în amintirea anilor, 

când el a învăţat să scrie şi să citească în şcoala satului”
121

…, fără ca 

autoarea să menţioneze că el a învăţat la şcoala din Păuleşti şi nu la cea din 
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 Elena Ianculescu, op. cit., f. V. 
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Găgeni, care nu exista. Ca recunoştinţă, până în anul 1950, căminul cultural 

din Găgeni i-a purtat numele. 

 

b. Elevi ai şcolii din prima jumătate a secolului al XX-lea 
- Vasilescu T. Gheorghe este menţionat, într-un anuar

122
, ca inginer 

care se ocupa cu exploatarea pădurilor păuleştene, imediat după Primul 

Război Mondial. În anul 1927, el funcţionează, într-un mandat scurt, ca 

primar al comunei, în timpul căruia, cu viziune peste ani, încearcă să 

schimbe amplasamentul cimitirului din valea Fântânii, înmormântându-si 

propria mamă pe dealul alăturat, unde, de curând, a fost extins acest cimitir. 

- Vasile M. Ion, cunoscut sub numele de „domnul Nicu învăţătorul”, 

după absolvirea cursurilor primare, fiind bun la carte dar lipsit de posibilităţi 

materiale, a fost întreţinut la Şcoala Normală de prinţesa Letiţia N. Ghica, 

fiinţă caritabilă, care l-a împroprietărit şi cu un loc de casă din moşia sa de la 

Păuleşti. Devenind învăţător acesta a educat, timp îndelungat, mulţi elevi din 

Cocoşeşti şi din Găgeni. 

- Dinescu Niţa, devenită prin căsătorie „dna Gârbăcică”, a urmat 

cursurile Şcolii Normale, devenind învăţătoare. După absolvire, a activat în 

altă localitate. Zdrobită de durere, după moartea soţului în război, s-a 

transferat la şcoala din Păuleşti, muncind alături de colectivul de cadre 

didactice cu elevii din ciclu l până la pensionare. A fost activă, dând dovadă 

de voluntariat atunci când i s-a cerut, fiind prezentă în diversele comisii ale 

primăriei, dintre care pot da exemplu comisia de împăciuire sau cea de 

împroprietărire. 

- Toma L. Toma, a funcţionat ca învăţător mult timp la şcolile din 

Păuleşti şi Cocoşeşti. De „domn Tomiţă”, îşi amintesc cu dragoste mulţi din 

foşti lui elevi, astăzi oameni în vârstă. În anul 1938, fiind tânăr ofiţer în 

rezervă, la ordinul administraţiei, a organizat pregătirea premilitară a 

tinerilor satului, cu vârste cuprinse între 18-21 ani. Îi dotase cu nişte puşti 

din lemn, cu care tinerii fie mărşăluiau pe uliţele satului, fie făceau exerciţii 

pe islazul comunal, spre admiraţia noastră, copiii satului. În timpul 

războiului, domn Tomiţă a fost concentrat, a luptat în est şi s-a întors acasă 

rănit, cu o invaliditate care l-a marcat până la moarte. După 1945 şi-a dorit 

să fie primar, şi a reuşit, dar pentru un mic mandat nesemnificativ, 

înlocuindu-l din funcţie pe primarul Socolescu. A revenit după scurt timp la 

catedră şi extraşcolar, a mai fost director al căminelor culturale din Păuleşti 

şi Cocoşeşti, şi uneori chiar deputat al Sfatului popular comunal. 

- Dinescu Vasilica (prin căsătorie Iorgu), în anii ´40  a absolvit 

Şcoala Normală din Ploieşti, a funcţionat la şcoala din Păuleşti, la început ca 

                                                 
122
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învăţătoare şi după absolvirea cursurilor superioare, ca profesoară de limba 

română, la aceeaşi şcoală. În această calitate, a şcolit sute de copii ai 

Păuleştiului, care îşi amintesc cu dragoste de învăţătoarea şi profesoara lor. 

Vocaţia de dascăl şi de conducător şi-a manifestat-o încă din anii liceali. Aşa 

„cum o cloşcă îşi adună puii”, îmi amintesc cum ea ne aduna pe noi, elevii 

de liceu ai comunei din acei ani, organizându-ne într-un grup cultural 

voluntar. Din două în două săptămâni dădeam serbări pentru păuleşteni, cu 

coruri, recitări, uneori şi piese de teatru, în aer liber pe scena din spatele 

şcolii, sau în salonul de dans a lui Tomescu. Zinica, aşa cum o numeam, era 

dirijor, regizor şi scenarist. A rămas cu această vocaţie culturală mult timp, 

conducând echipele căminului cultural din Păuleşti la concursurile 

organizate cu competitori similari. 

- Balcan (Dincă) I. Apostol şi Dumitru I. Dumitru, doi prieteni 

nedespărţiţi, absolvenţi de şcoală profesională la Concordia, devenită mai 

târziu Uzina 1 Mai, sunt exemple de perseverenţă tenace pentru pregătirea 

lor. Ziua lucrau în uzină şi seara mergeau la liceul industrial. După 

absolvirea liceului, au urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze din 

Bucureşti, devenind ingineri. Primul a condus Laboratorul de încercări al 

Uzinei 1 Mai , atunci când faima acesteia avea anvergură mondială. Al 

doilea a fost director la Uzina de Utilaj Chimic Ploieşti (U.Z.U.C), în 

vremea ei de glorie şi apoi diplomat cu probleme economice în America de 

Sud. 

- Puşcoi Şt. Nicolaie, dorea să se facă preot şi de aceea a urmat 

cursurile liceale până în clasa VII la Seminarul din Buzău, care s-a desfiinţat 

prin reforma învăţământului din 1948, încurcându-i planurile. Ulterior, a 

absolvit Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti, a devenind inginer şi apoi 

doctor în ştiinţe tehnice. A fost unul dintre marii specialişti ai României în 

gazul metan şi petrolier. A scris 12 cărţi şi 37 articole de specialitate pe care 

le-a publicat în ţară şi în străinătate. 

- Moise C. Gheorghe, absolvent al Institutului de Cultură Fizică din 

Bucureşti, a devenit profesor. În adolescenţă a practicat boxul de 

performanţă, fiind vicecampion apoi antrenor şi profesor la Şcoala Sportivă 

de Elevi din Ploieşti şi antrenor al lotului naţional de juniori. 

Toţi cei de mai sus au fost, dar, fizic nu mai sunt, deoarece legea  

existenţei a acţionat la timpul cuvenit. Au lăsat în urma lor, ca amintire, 

realizările lor din viaţă care nu trebuie uitate. 

Din generaţia aceloraşi ani, au rămas în viaţă, ca „ultimi mohicani”, 

doar trei: 

- Dinescu Gheorghe (Georgică) şi fratele său Dinescu Panait 

(Paniţă). Tatăl lor Dinescu Cristea, fiul primarului Radu Dinescu din anul 

1889, după  ce s-a asigurat că două din fiicele sale vor fi învăţătoare, a dorit  
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ca fiii săi să  fie preoţi şi i-a înscris pe amândoi la Seminarul Teologic din 

Buzău. Dar de multe ori, „nu tot ceea ce se doreşte se şi nimereşte”. 

Reforma învăţământului din 1948 a acţionat necruţător şi pentru ei, 

desfiinţându-le seminarul. Georgică a absolvit ulterior Facultatea de Istorie, 

devenind profesor şi practicând până la pensie, cu succes această nobilă 

profesie la multe şcoli din Ploieşti. Paniţă a devenit inginer agronom şi mulţi 

ani ca inginer şef a condus destinele Gospodăriei agricole colective din 

Păuleşti, cu bunele şi cu relele ei, până aproape de desfiinţare. Pensionat, îşi 

duce viaţa, aşa cum poate, într-o altă comună prahoveană. 

- Ultimul pe listă, este autorul acestei lucrări, inginerul Ilie 

Constantin,  care îşi va prezenta autobiografia (sau, mai modern C.V.-ul), la 

sfârşitul lucrării, aşa cum se practică în unele cazuri. 

 

c. Elevi ai şcolii după anul 1948. 

Reforma învăţământului din anul 1948 pe lângă părţile rele, ca o 

compensare, a avut şi părţi bune. Învăţământul s-a dezvoltat, a devenit 

obligatoriu pentru mai mulţi ani, taxele şcolare au fost desfiinţate, au apărut 

licee şi facultăţii noi, astfel că cine dorea să înveţe mai departe putea să o 

facă, fără prea multe dificultăţi. Foarte mulţi dintre absolvenţii şcolii din 

Păuleşti au făcut-o. După absolvirea  formelor  superioare de învăţământ, 

unii s-au întors în satul lor şi îşi practică profesia ca învăţători, profesori, 

preoţi, medici, economişti, oameni de afaceri etc. Alţii, cu aceleaşi meserii, 

sau cu altele mult mai diversificate, lucrează în ţară şi în străinătate. 

Sunt mulţi, mi-ar fi greu să-i nominalizez pe unii, fără să-i prezint pe 

alţii şi de aceea nu o fac, nici pentru cei pe care îi cunosc bine. Las această 

alternativă şcolii sau absolvenţilor ei, care, în viitor se vor învrednici să îşi 

prezinte, printr-o altă listă, colegii lor de generaţie, sau poate  să scrie o 

monografie a şcolii lor primare. 

 

5. Comentarii finale 

Şcoala a avut şi are mulţi educatori, învăţători, institutori şi profesori 

în marea lor majoritate cu vocaţie şi dăruire pentru dificila sarcină de 

modelare a conştiinţelor tinere, după cei „şase sau şapte ani de acasă”. Tot 

pentru a nu greşi nu voi nominaliza decât pe învăţătorii mei: 

- Pe Gheorghe Ştefănescu cel care, la o lecţie de geometrie, când am 

confundat conul cu un cilindru, m-a tras de urechi spunându-mi: „cap de 

gâscă, eu vreau să fac din tine om”. 

- Pe Rodica Ştefănescu, care, când mi-a înmânat diploma de 

absolvire  a celor şapte clase, mi-a  spus: „Sper că  prin aceasta nu vei lega 

şcoala de gard”. 

Sper că nu i-am dezamăgit! 



 

 

83 

Târziu, peste 63 de ani, legătura mea cu şcoala din Păuleşti a fost 

reluată. 

În anul 2005, am scris o  scurtă monografie a comunei, în care, 

printre altele am adus câteva informaţii şi despre evoluţia şcolii din satul 

Păuleşti. Acestea au fost dezvoltate în prezenta lucrare, atât cât am putut, 

mai ales că arhiva şcolii, până în anul 1917, se pare că a fost distrusă de 

război, altă arhivă, despre care se spune că a fost predată la ANJP, nu se 

găseşte în inventarul acesteia, iar rămăşiţele existente în arhiva şcolii, din 

mai multe motive nu le-am putut studia. 

Tot atunci, în acea lucrare am scris şi câteva elemente despre uitatul 

profesor-arhitect Toma T. Socolescu, mentorul şi părintele meu spiritual şi 

fondatorul şcolii moderne din Păuleşti. Ca urmare, „cine a avut urechi să 

audă a auzit” şi, începând  din anul 2007, şcoala se numeşte „Şcoala 

generală Arh. Toma T. Socolescu”. Titulatura este incompletă deoarece 

personalitatea evocată a fost şi un mare profesor universitar, timp de peste 

27 ani şi aşa îşi semna opera.  Dacă aş fi fost întrebat, aş fi sugerat ca, din 

punctul meu de vedere denumire corectă să fie „Şcoala generală profesor-

arhitect Toma T. Socolescu”. Dar niciodată nu este prea târziu. 

În anul 2010, cu ocazia comemorării semicentenarului morţii, m-am 

străduit ca să scot la lumină, cu paşi hotărâţi prin: scrieri, albume, iniţiative 

de comemorare şi busturi, în Ploieşti şi în Păuleşti, marile realizări ale 

profesorului universitar, arhitectului, omul de cultură, scriitorului şi omului 

politic Toma T. Socolescu. Strădania mea, s-a finalizat şi la şcoala din 

Păuleşti, unde, la 30 mai 2011, a fost inaugurat frumosul bust, realizat de 

apreciatul sculptor Ştefan Macovei din Ploieşti. 

 

         
 

Bustul profesorului-arhitect Toma T. Socolescu, faţă şi spate. Foto C. Ilie 

 

Bustul va aminti elevilor şi fiilor satului despre marele lor 

binefăcător. 
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V. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A COMUNEI PĂULEŞTI 

 
Motto: 

„Unde-i unul, nu-i putere 

La nevoi şi la durere.  

Unde-s doi puterea creşte 

Şi duşmanul nu sporeşte!” 

(Vasile Alecsandri din „Hora Unirei”) 

 

Istoria modernă a poporului român a început după răscoala lui Tudor 

Vladimirescu din anul 1821, a continuat cu Regulamentul Organic din anii 

1831-1832 şi, trecând prin Revoluţia din anul 1848, s-a ajuns la Unirea 

Principatelor Române din anul 1859, realizată prin domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza.  Până atunci, Ţara Românească şi Moldova erau împărţite în 

judeţe, plase (plaiuri), sate, cătune şi aşezări mici izolate.  

În Ţara Românească, fiecare sat era condus de un pârcălab şi de un 

grup format din câţiva oameni. Aceştia erau gospodari aleşi, care, împreună 

cu preotul şi uneori cu moşierul satului, se îngrijeau de administrarea 

comunităţii.  

Între alte legi reformatoare, în anul 1864, domnitorul Cuza a 

promulgat şi Legea comunală. În conţinutul ei au apărut, pentru prima oară, 

noţiunile de: comună rurală, primar şi consilieri aleşi.  

Ca efect al acestei legi a apărut şi comuna Păuleşti din judeţul 

Prahova, plasa Târgşor (Câmp Târgşor), având în componenţă satele: 

Păuleşti Găgeni şi Dăneşti
123

, aşa cum se menţionează în cercetările 

recente.  

Unirea într-un buchet a acestor sate era justificată, dacă se ţine seama 

de faptul  că ele aveau o singură parohie cu două biserici, o singură şcoală şi 

multe tradiţii culturale şi economice comune.  

Începând de la această Unire, autoritatea comunală era reprezentată 

de un consiliu ales şi administraţia ei era încredinţată unui conducător. 

Acesta a fost numit primar, în perioada anilor 1864-1950, preşedinte în 

perioada anilor 1950-1969, preşedinte, dar şi primar, între anii 1969-1989 

şi iarăşi primar după anul 1989. 

  

1. Perioada primarilor clasici – democraţi (1864- 5 martie 1945) 

În această perioadă, comuna a crescut şi şi-a consolidat structura pas 

cu pas.  
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 Primul primar al comunei a fost Popescu Dumitru
124

, cu primul 

mandat între anii 1865-1872, posibil un strămoş al actualilor Popeşti din 

satul Păuleşti. A rămas în arhive unul din primele bugete ale comunei, 

semnat de el în alt mandat, scris de mână în limbajul vremii, cu o caligrafie 

aproape perfectă şi care poartă titlul „Bugetu Acestii Comuni de Veniturile şi 

Cheltuielile anului bugetaru 1881”
125

. În el sunt înscrise 13 poziţii cu 

venituri şi 20 poziţii cu cheltuieli, este votat de consiliu la 1 martie 1881 şi 

apoi este aprobat de Comitetul Permanent Prahova la 1 aprilie, cu scăderi de 

salarii pentru primar şi notar (vezi anexa V/a, b, c).  

Un raport detaliat al stării comunei, în anul 1889, este făcută de 

primarul Radu Dinescu în lucrarea „Chestionar comunal şi administrativ”, 

citat anterior, prin care acesta, răspunzând celor 154 de întrebări ale 

prefecturii, analizează: primăria şcoala, biserica, populaţia, paza comunală, 

agricultura, cârciumile şi multe alte activităţi comunale, fiind o adevărată 

„monografie” din acele timpuri.  

La întrebarea nr. 1 din chestionar se recunoaşte, pentru componenţa 

comunei, numai cătunele Păuleşti şi Găgeni, cu 80 de case. Deşi cătunul 

Dăneşti era existent, probabil era inclus în  aşa – zisul cătun Păuleşti.  

Despre primărie se spune că nu avea bunuri imobile (clădiri şi 

terenuri) şi funcţiona într-un local închiriat. Ca mobilier, instituţia era dotată 

cu două mese, două dulapuri şi două scaune.  

Veniturile anului 1888 erau de 3776,27 lei, iar cheltuielile erau de 

2524,48 lei, deci era un buget excedentar, toţi datornicii erau puşi sub 

urmărire, iar primarul făcea verificarea casei comunale.  

Primarul era din sat, de meserie agricultor, ştia carte, fiind absolvent 

al şcolii normale din Ploieşti. Cancelaria primăriei era ţinută de notarul Stan 

Tomescu, care avea clasele primare făcute la Ploieşti, şi  se afla în funcţie 

din anul 1881.  

Populaţia comunei era de 900 suflete, din care 208 bărbaţi, 208 

femei. Dintre aceştia, 167 erau contribuabili. 

În comună nu se petreceau fapte rele, paza de noapte era funcţională, 

straja fiind inspectată de primar şi de seful de garnizoană. Judecătoria 

comunală a funcţionat regulat, rezolvând 18 din cele 30 de acţiuni.   

Este numai un mic rezumat. Pentru folosirea eficientă, de către 

viitorii „cronicari” ai comunei, chestionarul (întrebări şi răspunsuri) este 

reprodus în anexa V/d, în limbajul şi cu ortografia actuală. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,  

despre comuna Păuleşti apar informaţii şi în unele publicaţiile tipărite. 

Dintre acestea pot fi menţionate două:  
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- În „Dicţionaru Topograficu şi statisticu alu României”
126

 se scrie: 

„Păuleşti s. În jud. Prahova, plasa Târgşor. Formează C(comună)cu c. 

(cătunul) Găgeni. În toată comuna sunt 805 locuitori (suflete). Numirea 

veche a comunei era Dăneşti”. Ultima informaţie este falsă, aşa cum am 

dovedit anterior la capitolul privind atestările  documentare.  

- Mai târziu, în „Dicţionar Geografic al Judeţului Prahova”
127

 se 

menţionează: „Păuleşti com.  Rurală plasa Târgşor. Este situată pe dealul 

Păuleşti lângă pârâul Dâmbu, la 6 km depărtare de capitala judeţului şi la 8 

km de reşedinţa plăşii. Se compune din două cătune Păuleşti şi Găgeni 

având o populaţie de 1066 locuitori (540 b. Şi 526 f.) 230 capi familie, 170 

contribuabili şi 239 case de locuit”.  

Într-un capitol de buget, al anului 1895, se prezintă personalul 

primăriei şi salarizarea acestuia în lei astfel: primar-360, notar-72o, 

perceptor-180, vătăşel pedestru -180, vătăşel călare-80, un jandarm-60, şef 

de garnizoană-60 şi ajutor de primar-10.  

Cu acest personal şi, după ce trecuse 30 de ani de la înfiinţare, 

primăria  nu a avut fondurile necesare pentru a-şi construi un local propriu şi 

funcţiona într-un local în care închiriase o cameră, sub acelaşi acoperiş cu 

proprietarul.  

În aceste condiţii grele, primarii ţineau şedinţele de consiliu cu dări 

de seamă, analizau problemele curente ale comunei, organizau licitaţii 

pentru arendarea veniturilor comunei, mai ales pentru vin, rachiu şi gaz 

lampant. Destul de des trimiteau superiorilor rapoarte şi situaţii statistice, 

din care unele se încheiau cu următoarea frază: „Sciinţele aci însemnate 

fiind întemeiate pe adevăr, se încridinţează, exactitatea cifrelor pe 

respunderea noastră”
128

. Tot ei răspundeau de activitatea şcolii, de 

sănătatea publică şi de prestaţiile obligatorii pe care sătenii le efectuau 

pentru întreţinerea drumurilor comunale.   

 Un fost primar al oraşului Ploieşti, Nicolae P. Răşcanu, donează din 

moşia lui, în anul 1904, un teren necesar construirii unui local pentru 

primărie
129

.    

Prin jurnalul nr 27/6 decembrie 1908, consiliul şi primarul Stănescu 

V. Dumitru (fost învăţător) decid începerea construirii unui local pentru 

primărie, cu 3 camere şi un antreu, dar care se finalizează în anul 1909, cu 5 

camere şi antreu
130

.   
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În statisticile anilor 1906 -1912, pe lângă satele Păuleşti şi Găgeni, în 

administraţia comunei apar şi cătunele Dăneşti şi Degeraţi
131

.  

După construcţia localului primăriei şi concomitent cu acesta şi ale 

şcolilor din Păuleşti şi Găgeni, primăria se ocupă mai relaxat de lucrările 

curente ale comunei.  

Un alt chestionar al primăriei, nedatat, dar întocmit probabil înaintea 

începerii războiului, prezenta pentru Administraţia plasei Târgşor starea 

comunei. Aceasta era condusă de o comisie interimară, dar şi de sfatul sătesc 

cu câte un delegat pentru fiecare din satele: Găgeni, Degeraţi şi Dăneşti. În 

totalitate, la acea dată, în comună existau 1376 de locuitori, două şcoli, două 

biserici, moşii cu întinderea de 6630 pogoane şi proprietăţi mici, cu 

întinderea de 1000 pogoane
132

.  

Primul Război Mondial a frânat dezvoltarea comunei. Primarii 

Gheorghe Popescu şi D. V. Stănescu au făcut cu greu faţă cerinţelor de 

rechiziţii şi de aprovizionare impuse de ocupantul german.  

După încheierea războiului, deşi situaţia în comună era foarte grea: 

şcoala din Păuleşti era devastată şi nu funcţiona , drumurile erau distruse,  

mulţi fii ai comunei muriseră pe front, totuşi locuitorilor li se cerea să 

doneze din ceea ce aveau pentru alţii care sufereau şi mai mult. La ordinul 

plasei se înfiinţează o comisie de ajutor (proces verbal/20 feb.1918), cu 

scopul strângerii obiectelor de îmbrăcăminte „pentru prizonieri, refugiaţi şi 

a celor din spitale care sunt goi şi desculţi”
133

.  

Prin Decretul Lege nr. 2972/ 1919,  se înfiinţează Comisia comunală 

de refacere, care are dreptul să meargă la fiecare gospodărie distrusă sau 

avariată de bombardament sau de trupele germane şi să raporteze pagubele 

Comisiei regionale
134

.  

Refacerea, împroprietărirea luptătorilor şi a urmaşilor eroilor din 

război,  extinderea şcolii din Păuleşti, pe care le voi dezvolta şi comenta în 

alte capitole, au intensificat inspecţiile de la plasă şi de la prefectură.  

Astfel, colonelul Prassa, prefectul judeţului, prin procesul-verbal din 

16 iunie 1921, dispune inventarierea bunurilor comunei, procurarea 

registrelor de evidenţă, verificarea registrului de amenzi, inspectarea 

cârciumilor, curăţenia comunei şi desfundarea şanţurilor.  
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Prefectul Spirea Sorescu, prin procesul verbal-din 18iulie 1924, face 

o analiză complexă a comunei din care principalele probleme pot fi 

rezumate astfel:  

- Comuna avea în componenţă satele Păuleşti, Găgeni, Dăneşti şi 

Degeraţi, cu 441 capi de familie.  

- Locuitorii erau agricultori, cărăuşi şi lucrători petrolieri.  

- Erau două biserici cu doi preoţi. Bisericile aveau nevoie de 

reparaţii.  

- În comună erau două şcoli, fiecare numai cu câte o sală de curs. La 

cea din satul Păuleşti se construia o nouă sală şi locuinţă pentru diriginte.   

- S-au expropriat 1179 ha. Din trei moşii şi s-au atribuit pentru 

împroprietărire 994 ha., pentru 208 locuitori.  

- Comuna avea nevoie de încă trei puţuri cu apă potabilă
135

. 

Deşi veniturile încasate depăşeau cheltuielile, totuşi nevoile refacerii 

de după război au impus noi taxe comunale dintre care pot fi menţionate: 

- taxe asupra „traseurilor”, la care erau impuşi proprietarii de 

pământuri care aveau automobile (Alex. Băicoianu, Alex. N. Ghica, preotul 

Chirică şi Emil Dumitrescu); 

- taxe asupra dansurilor, (posibil pe saloanele de dans); 

- taxe pentru firme, la care erau impuse cele cinci cârciumi, existente 

în comună
136

. 

Despre Păuleşti, imediat după război, într-un anuar existent în  

Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii
137

, se dau următoarele 

informaţii: 

- Păuleşti este o comună rurală cu 4 sate (Păuleşti, Dăneşti, Degeraţi 

şi Găgeni)  în plasa Târgşor, cu1612 locuitori, la 9 km de Ploieşti.  

- Primar este Tănase Apostol, notar Dinescu R. Chiriţă (corect 

Cristea, n.a.), învăţători Ştefănescu Gheorghe, Tănăsescu El., Teodorescu 

El. Şi preot Stănescu Panait (corect Stătescu , n.a.). 

- În comună există banca „Salvatorul” cu preşedinte Stănescu 

Dumitru, cârciumile lui Lămbrulescu Gh. şi ale lui Tomescu T., dar şi 

inginerii Dimoftache I. Toma, Vasilescu T. Gh. şi Zincu N. Nicolae ( posibil 

Zinca, n. a,). 

- Proprietarii de moşii sunt: Cantacuzino Gh. Mihail (Ghighianca 

450 ha.+ pădure 25 ha.); Catargi B. Alexandrina (Măgureanca 630 ha.); 

Dragomirescu Herieta (Tufele lui Zaplan); Nicolau P. Eufim (Păuleşti 45 

ha.); Răşcanu Letiţia (Păuleşti – Dăneşti 527 ha.). 
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Reformele administrative din anii 1925 şi 1931 şi-au pus amprenta şi 

pe organizare comunei Păuleşti, astfel că, începând din această perioadă, 

comuna trece din administraţia plasei Târgşor în cea a plasei Ploieşti. Ca 

urmare, prefectura comunică rezultatul şedinţei din 23 mai 1930 prin care 

aprobă dezlipirea satului Găgeni de comuna Păuleşti şi înfiinţarea comunei 

Găgeni
138

.   

 În anul 1931, satul Cocoşeşti se dezlipeşte de comuna Blejoi, 

încercându-se înfiinţarea comunei cu acelaşi nume, dându-i-se ştampilă, 

închiriind local şi numind ca „primar sătesc” pe locuitorul Ilie V. Ilie
139

. 

Tentativa nu a reuşit şi, în acelaşi an, satul Cocoşeşti intră în administrarea 

comunei Păuleşti.  

În acest fel, începând cu anul 1931, din componenţa comunei 

Păuleşti fac parte satele Păuleşti şi Cocoşeşti, împreună cu cătunele Dăneşti 

şi Degeraţi.  

Alipirea satului Cocoşeşti era o necesitate obiectivă, deoarece în sat 

nu erau biserică,  cimitir şi şcoală,  majoritatea locuitorilor, în special cei din 

nord, fiind dependenţi pentru aceste servicii de instituţiile din comuna 

Păuleşti.   

Cei din satul Găgeni, la puţin timp după ce şi-au văzut îndeplinit 

visul pe care l-au avut (şi îl mai au uneori şi astăzi), de a fi o comună 

independentă, au ridicat pretenţii asupra hotarului dintre cele două comune. 

Necunoscând la acea vreme istoria mai veche a satului Păuleşti, prin 

procesul-verbal nr. 14 din 16 decembrie, consilierii comunei Găgeni, 

împreună cu primarul D. T. Zincă, hotărăsc astfel: 

„Aprobăm ca hotarul între Păuleşti şi Găgeni să fie hotarul dinspre 

sudul moşiei Misleanca-Găgeni, hotar cu moşia Letiţia-Ghica începând cu 

apa Teleajenului şi până la şoseaua Ploieşti-Câmpina. Adică în aşa fel ca 

moşia Misleanca – Găgeni să rămână în întregime pe teritoriul comunei 

Găgeni, aşa cum s-a pomenit întotdeauna din Moşi – Strămoşi. Şi totodată 

declarăm că nu putem fi de aceiaşi părere cu comisia delegată de Consiliul 

Judeţean specială, prin procesele verbale din 28 oct.  Şi 19 nov. 1936”
140

. 

  

Criza economică mondială din anii 1929-1933 este prezentă şi în 

Păuleşti, cu influenţă negativă mai ales asupra bugetului primăriei, unde 

prevederile bugetare din anul 1933 sunt de 506988 lei, din care se realizează 

ca venituri numai 394487 lei. Dar ca o compensare, apar impozite de la 

societăţile petroliere. Acestea îşi intensifică activitatea de concesionare a 
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subsolului terenurilor din dealurile Găgeni şi Păuleşti, proprietate privată a 

sătenilor, oferindu-le acestora un preţ mic, pe care din ignoranţă şi forţaţi de 

criză, ei îl acceptă.  

Primarii Ion Costache şi Gh. Ştefănescu fac faţă cu greu nevoilor 

comunei şi abia reuşesc să construiască un podeţ şi să împietruiască 

drumurile spre Cocoşeşti şi spre biserica din Păuleşti.  

Pe lângă activităţile, curente, în anul 1932, primăria realizează un 

registru statistic în care sunt înscrişi toţi locuitorii comunei Păuleşti şi care 

conţine: nume şi prenume, numărul casei, proprietăţile imobiliare 

(construcţii şi terenuri pe categorii de folosinţă), unelte agricole şi animale.  

În acest fel, taxele şi impozitele comunale puteau să fie stabilite cu o 

corectitudine ridicată.  

 În anul 1934, comuna avea 454 contribuabili şi un buget excedentar. 

Aceasta permitea administraţiei comunale şi primarului, Balcan D. Ion, ca 

pe lângă cheltuielile curente, să aloce fonduri pentru o bibliotecă populară, 

14% pentru şcoală şi sume mari pentru întreţinerea taurilor reproducători, 

activitate nouă apărută în administraţia comunei.  

Instabilitatea politică din Europa şi agresivitatea partidelor de 

extremă dreapta din România, din acei ani, obligă autorităţile să ia măsuri de 

prevenire a eventualelor dezastre. În acest scop, în anul 1936, şi în comuna 

Păuleşti se întocmeşte un amplu Plan de apărare pasivă. Prin decizie, din 

comisia de conducere fac parte oamenii de bază ai comunei: Ion D. Balcan 

(primar), Dionisie Turtoescu (preot), Gh. D.  Ştefănescu (directorul şcolii) şi 

M. Dobrin (seful de post). Planul prevedea un serviciu de veghe – din turla 

bisericii şi la primărie, care folosea ca instrument de  alarmă clopotul 

bisericii -, un serviciu sanitar şi unul de stingerea incendiilor
141

.  

În aceeaşi perioadă, se pune şi problema construirii unui nou local 

pentru primărie şi a unei case parohiale.  

Pentru întocmirea proiectului primăriei, primarul cere ajutorul 

profesorului-arhitect Toma T. Socolescu, care din anul 1927, devenise 

locuitor şi proprietar al unei mici ferme în Păuleşti. După întocmirea 

proiectului, Serviciul Tehnic de la prefectură îl aprobă la data de 29 iulie 

1937. În timpul execuţiei lucrărilor, serviciile primăriei se mută în casa 

fostului notar Al. Ispas şi se începe construcţia noului local
142

. 
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Fotografie de epocă (arhiva T.T.Socolescu) 

 

 
 

Localul Primăriei comunei Păuleşti (fotografie actuală, Alexcolor) 

 

Cădirea a fost  construită în perioada 1937-1941, a avut, iniţial, 

destinaţia de primărie şi post de jandarmi, după anul 1950  a rămas numai 

primărie. După anul 2006, localul a fost extins şi modernizat. 

Din motive necunoscute, dar presupunem că la cererea locuitorilor, 

Departamentul Interne al M.A.I., prin decizia nr. 16470/28 mai 1937, aprobă 
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dezlipirea satului Cocoşeşti de comuna Păuleşti şi realipirea la comuna 

Blejoi, începând cu data de 1 aprilie 1937
143

, fapt care devine realitate mai 

târziu, conform scrisorii preturii Ploieşti nr. 309/6 ian. 1940.  

 Politica instabilă de la începutul anului 1938 determină instalarea 

regimului autoritar al regelui Carol al II-lea, cu desfiinţarea partidelor 

politice şi înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale, ca partid unic.  

Ca urmare, în conformitate cu ordinul prefectului nr. oo2631/16 feb. 

1938, în comunele rurale primarii vor fi numiţi dintre „demobilizaţii cu cel 

mai mare grad sau ofiţerii de rezervă dacă există”. Sarcina lor era să 

conducă singuri administraţia, cu atribuţiile şi competenţele anterioare ale 

consilierilor
144

.  

În aceste condiţii, prin decizia prefecturii nr.1266/18 feb.1938, este 

numit primar în comuna Păuleşti profesorul-arhitect Socolescu T. Toma
145

, 

posibil, la propunerea marelui istoric, profesorul Nicolae Iorga, cu care era 

prieten.  

Intrat în funcţie ca primar onorific, Socolescu încearcă să-şi atragă de 

partea sa pe Gheorghe Ştefănescu, directorul şcolii şi pe soţia acestuia 

învăţătoarea Rodica, pe preotul Dionisie Turtoescu şi un grup de localnici dintre 

care menţionez pe: Dumitru V. Ionescu, ajutor de primar, Alexandru Ispas, 

secretar şi Gheorghe Ilie Radu (tatăl meu), ca agent agricol şi casier comunal. 

  

 
 

Primarul Toma T. Socolescu în mijlocul consătenilor. Păuleşti, 1940 
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A început mandatul în forţă, obligând societăţile petrolifere de pe 

teritoriul comunei să plătească taxe şi impozite pentru traversarea cu 

conductele lor a drumurilor comunale, pentru folosirea acestora şi mai târziu 

pentru producţia realizată, mărind astfel mult veniturile bugetare. Dar pentru 

un contact civilizat cu aceste societăţii şi cu alţi colaboratori, avea nevoie la 

primărie de o maşină de scris, pe care o cumpără de la o firmă a prietenului 

său Ştefan Moţoi şi astfel, începând din data de 28 septembrie 1938, toată 

corespondenţa primăriei, care până acum era scrisă manual, va putea fi 

dactilografiată.  

La data de 9 august 1939, bunurile imobile ale primăriei comunei 

Păuleşti (sate Păuleşti, Dăneşti şi Degeraţi) erau următoarele: 

1. Un teren, la sediul primăriei, cu suprafaţa de 2590 m.p., donaţie 

Răşcanu, cu 187 m.p. clădire din zid (primărie şi post jandarmi). 

2. Teren, 2500 m.p. din moşia Găgeni – Ghighiu, împroprietărire  din 

1921,  (pentru cimitirul animalelor). 

3. Teren izlaz, 66 ha. Împroprietărire 1907 (vezi anexă plan din anul 

1911). Pe el exista un grajd şi o troiţă, monument al eroilor.   

4. Teren izlaz, 38,8 ha., împroprietărire din moşia Letiţia Ghica, în 

anul 1921, vecin la vest cu râul Dâmbu.  

5. Teren izlaz, 18 ha., vecin la sud-vest cu restul moşiei Caracaş.  

6. Terenul bisericii din Păuleşti, cu suprafaţa de 1213,5 m.p., donaţie 

veche, cu biserică din 1875 şi clopotniţă din lemn.  

7. Teren în mijlocul izlazului, 3375 m.p., pe valea Fântânii, 

împroprietărire veche, cu capelă din lemn 22 m.p.  pentru cimitir uman, cult 

ortodox.  

9. Teren 2,5 ha. Pe moşia Găgeni-Ghighiu, împroprietărire din anul 

1921 (2 ha. Arabil şi 5000 m.p. pentru cimitir uman satul Găgeni). Pe teren 

exista biserica veche a satului Găgeni cu o suprafaţă de 80 m. p., avariată de 

cutremurul din anul 1940.  

10. Terenul şcolii din satul Păuleşti, 1940 m.p., donaţie Gh. A. 

Ionescu (3 săli de clasă, 3 încăperi, 4 camere locuinţă) 

11. Teren arabil 8,5 ha. Din moşia Găgeni-Ghighiu, împroprietărire, 

vecini la est pădurea Misleanca şi la vest şoseaua Ploieşti-Câmpina, teren de 

cultură pentru şcoala primară.  

12. Teren pentru experienţă, 4900 m.p., vecin cu casa parohială, 

donaţie din anul 1939, pentru şcoala primară din satul Păuleşti.  

13. Şapte puţuri cu apă potabilă 
146

.  

Pentru asigurarea continuităţii lucrărilor începute la noua primărie şi 

la casa parohială, noul primar asigură fondurile necesare şi urgentează 
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ritmul lor de execuţie, dar în acelaşi timp proiectează şi începe execuţia unui 

grajd comunal modern.  

Ca profesionist, arhitectul simte nevoia sistematizării comunei şi 

propune spre aprobare consiliul comunal Decizia nr. 7/15 sept. 1939, 

document vizionar şi programatic privind dezvoltarea acesteia. După ce face 

un preambul, în care descrie aşezarea favorabilă a comunei Păuleşti, îi 

programează viitorul apropiat astfel : 

„Prin situaţia ei pitorească şi în apropierea industriei de petrol şi a 

municipiului Ploieşti ar putea fi transformată în sat model, cerându-se 

pentru aceasta următoarele lucruri: 

1. Alimentarea cu apă potabilă, lucrare începută de Municipiu.  

2. Construirea unei băi populare.  

3. Completarea centrului agricol care a fost început, prin 

construirea unui grajd comunal şi plantarea unei grădini de pomi fructiferi. 

4. Terminarea localului de primărie şi a dispensarului de consultaţii.  

5. Întreţinerea drumurilor existente şi împietruirea celor secundare.  

6. Electrificarea comunei şi a pădurii-parc. 

7. Construirea unui mic spital de izolare, pentru boli sociale şi 

contagioase precum şi o mică maternitate.  

8. Biserică şi şcoală nouă”. 

După câteva explicaţii motivante, decizia se încheie astfel: 

„Socotim că prin puterile comunei şi cu ajutorul Municipiului 

Ploieşti, material şi moral, s-ar putea moderniza, din toate punctele de 

vedere, această comună în apropiere de oraş şi în imediata vecinătate a 

unui loc de recreaţie (pădurea-parc Păuleşti) care este des vizitată, în 

timpul verii, de persoanele doritoare de petreceri în aer liber.  

Ţinând cont că decizia noastră va intra în vederea forurilor în drept 

spre realizarea dorinţelor noastre, 

Decidem: 

Art. I. Aprobăm ca Păuleştii să devină comună suburbană pe lângă 

municipiul Ploieşti, conf. art. 4  din legea administrativă.  

Art. II. Prezenta decizie se va înainta locului în drept spre aprobare. 

Dat în cabinetul nostru, astăzi 13 Decembrie 1939. 

Primar Toma T. Socolescu” 

Decizia a fost trimisă la municipiul Ploieşti care a aprobat-o şi a 

trimis-o superiorilor, fiind în final aprobată prin Decretul Lege 3307 din 3 

oct 1940, semnat de generalul Ion Antonescu
147

, Conducătorul Statului 

Român şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Acesta ajunsese la putere 

alături de Mişcarea legionară, după abdicarea regelui Carol al II-lea, la 6 
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sept. 1940, când a schimbat şi toate structurile administrative, de sus până 

jos.  

Acţiunile primarului Socolescu nu mai sunt înţelese de noile 

autorităţi legionare din Ploieşti, cărora le devenise subordonat şi, supus 

presiunilor acestora demisionează, ca să facă loc primarului legionar din 

Păuleşti, Grigore Ioniţă Dincă, numit prin decizia prefecturii Prahova, nr. 

856/18 nov. 1940.   

Demisia nu i-a asigurat liniştea fostului primar. Prietenia cu 

profesorul Nicolae Iorga, asasinat de legionari în noaptea de 27/28 

noiembrie 1940, a determinat ca un alt grup de legionari să-l agreseze în 

aceeaşi noapte, încercând să-l scoată din domiciliul său. Acţiunea lor nu a 

reuşit, fiind apărat de consătenii săi, aşa cum voi detalia într-un alt capitol al 

acestei lucrări
148

. 

Rebeliunea legionară din 21 ianuarie1941 a scurtat mandatul 

primarului Gh. Ioniţă Dincă, la conducerea comunei fiind numit I. D. Balcan 

pentru al treilea mandat. La15 februarie 1941, noul primar recepţionează 

localul nou al primăriei, care era funcţional încă din anul 1939.  

Din cele două chestionare, întocmite de acest primar în anul 1941 

(unul cerut de M. A. I. Cu ord. 37/mai1941şi al doilea intitulat 

„Recensământul satelor”), voi rezuma starea comunei în acel an astfel: 

1. Deşi era comună suburbană, depinzând cu bugetul de municipiul 

Ploieşti, totuşi, administrativ, primea sarcini şi de la plasa Centrală, nou 

înfiinţată. 

2. În componenţa comunei intrau satul Păuleşti, cu 1219 locuitori şi 

330 gospodării, satul Dăneşti, cu 38 locuitori şi 12 gospodării şi satul 

Degeraţi, cu 45 locuitori şi 9 gospodării.   

3. Suprafaţa totală a satului (comunei n.a.) era de 1675 ha, din care 

40 – vatra satului, 1063 – agricol, 5 – grădini, 27 – fâneţe, 118 – izlaz, 331 – 

pădure, 52 – vii, 35 – livezi cu pomi.  

4. Ocupaţia principală a locuitorilor era agricultura şi, excepţional,  

servicii prin fabrici şi schele petrolifere.  

5. Locuitorii se hrăneau mai mult cu mămăligă, cu produse din 

gospodăria proprie, cu pâine fabricată în cuptoarele lor, nefiind brutării şi 

măcelării în sat
149

.   

În decembrie 1941 şi februarie 1942, mai mulţi locuitori reclamă la 

prefectură unele nereguli din activitatea primarului I. D. Balcan şi cer 

reinstalarea în funcţie a profesorului-arhitect Toma T. Socolescu. Acesta 
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este renumit, prin Decizia nr. 231/27 feb. 1942, depune jurământul la 28 

februarie şi îşi începe al doilea mandat
150

.   

Noul primar întocmeşte un raport adresat prefectului, prin care îi 

prezintă înfăptuirile din primul său mandat, programul de viitor, fondurile pe 

care le are, dar şi  cele care îi sunt necesare 
151

.  

Ca înfăptuiri din fostul mandat, el menţionează: două şosele, cinci 

poduri din stejar, alee-parc şi troiţă pentru eroi, grajd pentru patru tauri şi 

doi vieri, terminarea localului primăriei cu două camere pentru dispensar, 

sistematizarea cimitirului şi plantarea aleilor cu castani, reparaţii la şcoala 

veche, distribuirea gratuită a 4000 de pomi fructiferi locuitorilor, construirea 

unui puţ pentru apă potabilă şi reparaţia celor vechi.  

În programul noului mandat îşi propune: construirea unui nou local 

de şcoală cu patru clase şi cancelarie, o nouă biserică (cea veche fiind 

deteriorată de cutremur), o casă pentru agronom, o baie populară o conductă 

de apă în lungul şoselei (cu alimentare de la puţul municipiului existent în 

pădure ), procurare de unelte agricole şi pomicole necesare centrului agricol, 

plantarea de arbori pe şoselele comunei şi întreţinerea acestora.  

Pentru realizarea lor avea fondurile din bugetul comunei, pe cele de 

la municipiu,  unele promisiuni de la Ministerul Agriculturii, ajutor de la 

societăţile petrolifere, dar avea nevoie şi de ajutorul prefecturii.  

Cu speranţă şi încredere, el îşi încheie raportul spunând: „Vă asigur 

că-mi voi depune ca şi în trecut întreaga mea capacitate de muncă complet 

dezinteresată, ca primar fără salariu şi ca arhitect gratuit, pentru 

înfăptuirea în cele mai bune condiţii a lucrărilor prezentate, urmând să 

transform satul acesta în sat model, aşa cum ştiu că doriţi şi Dvs.”.    

În condiţiile grele ale unui război început cu un an înainte, primarul 

arhitect începe să-şi desfăşoare programul: 

- Organizează un ”Sfat comunal”, din care fac parte gospodarii 

fruntaşi ai comunei, comandorul Matei Vasilescu şi foşti primari,  Gh. T. 

Vasilescu, Gh. Popescu şi Gh. Balcan.  

- Reorganizează Consiliul de judecată al comunei, fiind preşedintele 

ei, ajutat de membrii: Dumitru V. Ionescu ajutor de primar, preotul D. 

Turtoescu şi comandorul pensionar M. Vasilescu. Grefierii erau notarul 

C.Mustăţea şi secretarul Al. Ispas.  

- Plantează castani şi salcâmi „Besoniana” pe marginea unor şosele, 

şi alei de nuci pe izlazul comunal şi pe terenul din sudul pădurii 

Doftoreanca. 

- Proiectează şi începe construcţia unei şcoli noi şi a unei băi 

comunale.   
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- Insistă pentru alimentarea cu apă a comunei, prin mai multe scrisori 

adresate primăriei municipiului Ploieşti, dar nu obţine rezultatele dorite
152

. 

 

 
 

Alee cu castani spre cimitir (foto Alexcolor, 2011) 

 

Fondurile pe care le avea, fiind insuficiente, îl determină să 

intervină, cu memorii peste barierele ierarhice, la mareşalul Ion Antonescu 

şi la soţia sa, conducătoarea Consiliului de Patronaj al Prevederilor Sociale, 

care avea o tabără în pădurea Păuleşti. Cei doi soţi vizitează comuna în anul 

1943, promiţându-i sprijin, pe care i l-au acordat atât cât s-a putut, prin 

ministerele subordonate 
153

.   

Programul lui edilitar se termină brusc, după 5 aprilie 1944, când au 

început bombardamentele aviaţiei americane asupra Ploieştiului şi care au 

adus în Păuleşti sute de refugiaţi din oraş, cu problemele lor de cazare şi de 

masă, pe care primăria trebuia să le rezolve.  

 Evenimentele de la 23 August 1944 au adus războiul concret şi în 

Păuleşti, unde se aflau baze ale armatei germane, aşa cum îl voi descrie în 

alt capitol. Socolescu se refugiază la Vălenii de Munte lăsând primăria în 

grija ajutorului de primar Dumitru V.  Ionescu.  
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Au urmat două luni de debandadă în timpul trecerii trupelor sovietice 

prin comună, cu care, probabil din frică, ajutorul de primar colaborează, 

dezamăgindu-l pe Socolescu. 

Adunarea obştească a comunei Păuleşti, prin procesul verbal din 5 

noiembrie 1944, îl reconfirmă ca primar în continuare tot pe Toma T. 

Socolescu, dar cu un nou ajutor de primar, Ion Ionescu-Pescaru, numit din 2 

oct 1944. 

Sarcinile pretinse de cei care erau numiţi să administreze Comisia de 

Armistiţiu cu U.R.S.S. depăşeau posibilităţile comunei, primarul nu le-a 

putut îndeplini şi la propunerea preturii este sancţionat de noul prefect „cu 

prevenire pentru neglijenţă în serviciu la aplicarea Convenţiei de 

Armistiţiu”, prin Decizia prefecturii judeţului Prahova, nr. 1425, din 12 

decembrie 1944. La presiunile viitorilor comunişti, prin Decizia nr. 171/29 

ianuarie 1945 a aceleiaşi prefecturii
154

,  este înlocuit din funcţie cu 

învăţătorul Toma L. Toma.  

Am insistat asupra primarului Socolescu, deoarece el a schiţat şi a 

început primul program de modernizare a comunei Păuleşti, pe care nu a 

putut să-l termine aşa cum şi-ar fi dorit, rămânând nerealizate nici până azi: 

biserica nouă pe care o proiectase şi pentru care începuse procedurile 

juridice de expropriere a terenului, centrul agricol şi micul spital. 

   

2. Perioada primarilor şi a preşedinţilor din sistemul totalitar        

(6 martie 1945 – 21 decembrie 1989) 

Frământările politice din întreaga ţară pun stăpânire şi pe comuna 

Păuleşti, se formează tabere cu orientări politice divergente care se luptă 

între ele.  

La 6 martie 1945 se instaurează regimul procomunist condus de dr. 

Petru Groza. Imediat apar şi în comuna Păuleşti elementele fidele acestui 

guvern.  

Primarul – învăţător Toma L. Toma, făcând jocurile noilor autorităţi, 

îl reclamă la parchet pe Socolescu, pentru infracţiuni nedovedite, dar este şi 

el înlocuit cu fostul primar legionar Grigore I. Dincă, oportunist şi tovarăş 

de drum. Nici el nu rezistă mult, deoarece apar embrionii luptei de clasă.  

Sunt numiţi primari comunişti,  între care poate fi amintit Crăciun T. Petre, 

care ajută la falsificarea alegerilor din anul 1946,  dar care trebuie să facă 

faţă şi secetei cumplite din anul 1946 şi reformei monetare din anul 1947. 

Urmează Toma I. Constantin (Costică Ilie Toma ) şi apoi fiul lui, Gheorghe 

C.  Ilie. 
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 Schema primăriei în anul 1946 era formată din primar, ajutor de 

primar, notar, secretar-casier, servitor şi trei guarzi
155

.  

Ei, împreună cu comisia înfiinţată în acest scop, sunt cei care au 

înfăptuit Reforma Agrară de după 1945, au desfiinţat moşiile existente pe 

teritoriul comunei şi au împroprietărit, pentru scurt timp, veteranii, 

văduvele, orfanii de război dar şi pe cei fără pământ sau cu pământ puţin. 

Guvernul Groza, care reuşise să-şi impună puterea la nivelul 

instituţiilor centrale, urmând îndemnurile şi experienţa fostei Uniuni 

Sovietice, trebuia să sovietizeze şi administraţia locală. Prin legislaţia 

privind sfaturile populare din anul 1949, şi apoi prin cea a reorganizării 

administrative din 6 septembrie 1950, dispar judeţele, plasele, municipiile şi 

apar regiunile şi raioanele. În acelaşi timp, dispar noţiunile de prefect, 

pretor, primar şi consilieri, apărând în schimb noţiunile de preşedinte şi 

de deputaţi ai sfatului popular. 

 Ca urmare, comuna Păuleşti a început să fie subordonată Raionului 

Ploieşti din Regiunea Ploieşti, având în componenţă: satul Păuleşti, cătunele 

Dăneşti şi Degeraţi, fosta comună Găgeni şi satul Cocoşeşti
156

.  

Înaintea legalizării înfiinţării sfatului popular, ca urmare a unui 

ordin, prin scrisoarea nr. 693/23 august 1949, sub semnătura primarului 

Gheorghe C. Ilie, se raportează la pretură: „titulatura de „Primărie” 

existentă la comună se schimbă în „Comitetul Provizoriu”.  

În acest fel a dispărut pentru totdeauna firma „PRIMĂRIA-

PĂULEŞTI”, scrisă pe frontispiciul clădirii de arhitectul Socolescu, cu litere 

stilizate din piatră, care poate merită să fie reconstituită şi pusă la loc, după 

fotografia rămasă într-un album
157

.  

Din acel moment, dispare formal ultimul primar din acea epocă şi 

apare tranzitoriu, timp de peste un an, preşedintele Gh. C. Ilie. Acesta, prin 

procesul-verbal din 21 decembrie 1950, predă inventarul Comitetului 

Provizoriu, compus din câteva imobile, către Sfatul Popular, semnând tot el, 

atât la predare cât şi la primire
158

, fiind ales preşedinte al instituţiei nou 

create. Mai târziu, fiind trimis la cursuri de pregătire pentru funcţia în care 

era deja ales, la începutul anului 1951, el îşi schimbă numele în Toma C. 

Gheorghe, nume cu care  va semna toate documentele instituţiei, în toate 

mandatele pe care le va avea în viitor.  

Pentru locuitorii comunei,  perioada 1950- 1962 a fost foarte grea, 

deoarece ea a fost marcată de lupta autorităţilor împotriva lor.  
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Atunci s-au introdus cotele obligatorii pentru: grâu, porumb, floarea 

soarelui, lapte, lână şi alte produse agricole. Procentul de realizare a planului 

de colectare era mult mai mic faţă de cel planificat. Au început presiunile 

exercitate asupra acelora care îşi valorificau surplusul de produse pe pieţele 

din Ploieşti. S-a interzis deplasarea lăptarilor la Ploieşti, pentru vânzarea 

produsele lor, dacă aceştia nu făceau dovada predării cotei obligatorii către 

stat
159

. Tot atunci a început şi prigoana împotriva gospodarilor fruntaşi ai 

comunei, numiţi „chiaburi”. 

Decizia nr. 3/13 februarie 1951 a introdus un nou regulament pentru 

impozite şi taxe, dintre care se pot exemplifica: taxe pe biciclete şi motorete, 

pe căruţe, pentru adeverirea proprietăţii vitelor şi adăpatul lor, pentru paza 

comunală şi a câmpului, pentru întreţinerea cimitirelor etc.  

Obiectivul prioritar era colectivizarea agriculturii, spre care erau 

îndreptate toate forţele pe care le putea mobiliza preşedintele sfatului: 

activiştii de partid, deputaţii sfatului popular, funcţionarii, dar mai ales 

cadrele didactice, ca acţiune impusă, în afara obligaţiilor şcolare. 

S-a început cu forma întovărăşirilor agricole, organizat în toate 

satele comunei. În anul 1956 s-a înfiinţat prima gospodărie agricolă 

colectivă în Găgeni, în 1959-1960 în Păuleşti şi Cocoşeşti, în anul 1962 

reuşindu-se unificarea lor, pe întreaga comună, sub titulatura Gospodăria 

Agricolă de Producţie „30 Decembrie”. 

 A fost o etapă grea, violentă, care a alterat dragostea ţăranilor 

pentru muncă. A dispărut pentru ei noţiunea de „zi lumină” pentru muncile 

sezoniere din lunile aprilie – octombrie, ale anului agricol, fiind înlocuită cu 

„ziua muncitorească” de opt ore. Tineretul şi oamenii buni de muncă au 

migrat spre unităţile industriale şi de servicii din localităţile vecine, cu 

prioritate la cele din Ploieşti. A rămas să lucreze o populaţie îmbătrânită, în 

special femei neputincioase al căror randament şi calitate a muncii erau 

mici.  

În aceste condiţii, se producea puţin, se fura mult şi se raportau 

producţii record, după cum planificau conducătorii de la centru.  

Totuşi, ca o compensare, societatea nu putea să stea pe loc, ci 

trebuia să se dezvolte. 

În această perioadă a început să apară reţelele edilitare moderne, în 

următoarea ordine: electrice, apă şi gaze.  

 

a. Iluminatul  

Urmând porunca lui Lenin „Comunismul înseamnă puterea 

sovietică plus electrificarea întregii ţări” noile autorităţi s-au hotărât să o 

pună în practică cu prioritate. Au profitat atât de mulţimea reţelelor electrice 
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folosite de societăţile petroliere care împânzeau teritoriul comunei, cât şi de 

contribuţiile băneşti, uneori obligatorii ale sătenilor.  

Se ştie că, până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, locuinţele 

păuleştenilor erau luminate cu lumânări din ceară sau cu ulei vegetal. După 

ce petrolul lampant a devenit accesibil la cârciumile din comună, distribuit 

pe bază de licitaţie din care primăria lua impozite, a început să se 

generalizeze iluminatul cu petrol lampant. 

 De acest tip de iluminat m-am bucurat şi eu în copilăria mea. 

Lampa era un instrument casnic, format dintr-un un vas de sticlă, în care se 

înşuruba o maşinărie din alamă purtătoare de fitil, peste care se aşeza sticla 

de lampă, cu o formă de bulb prelungit cu un mic coş de evacuare a fumului. 

Suportul ei din sârmă, care permitea agăţarea în cui, avea ataşată o oglindă, 

cu scopul de a mări fluxul luminos prin fenomenul de reflexie. Era un 

instrument necesar, incomod, generator de incendii şi producător de fum 

înecăcios în timpul funcţionării. Cu ajutorul lui am învăţat însă să scriu şi să 

citesc în serile lungi de iarnă. 

Primele construcţii iluminate electric, în comuna Păuleşti, în 

deceniul al patrulea al secolului al XX-lea, au fost conacele Socolescu, 

Duqué şi vila Băicoianu. Erau alimentate prin  generatoare proprii, care 

funcţionau numai seara. 

Din prima reţea modernă instalată s-au alimentat cu energie 

electrică, la începutul deceniului al cincilea primăria, apoi şcoala şi, treptat, 

în etape, până în anul 2000, iluminatul stradal şi locuinţele tuturor sătenilor. 

 

b. Alimentarea cu apă 
În comuna Păuleşti era acută şi rezolvarea problemei apei, prima 

pânză freatică fiind, în general, la adâncimi de peste 40 de metri. Până la 

începutul secolului al XIX-lea, pentru apa potabilă, populaţia se alimenta cu 

apă din izvoarele naturale existente în văile dealurilor din nord-estul 

comunei, sau din fântânile cu cumpănă, atunci când pânza de apă era, 

accidental, mai la suprafaţă. Dintre acestea, o relicvă istorică poate fi 

admirată şi astăzi, pe valea Fântânii din Păuleşti. Mai târziu, oamenii au 

început să sape puţuri pe care le căptuşeau cu ghizduri din lemn de stejar sau 

din piatră. Un raport al primăriei, din 20 aprilie 1901, menţionează că în 

comună sunt şase fântâni cu ghizduri, din care trei cu adâncimea de 40 m, 

una de 8 m şi una de 6 m
160

.  

Tehnologia betonului simplu, turnat în forme cilindrice, la începutul 

secolului al XX-lea, a condus la puţurile căptuşite cu tuburi, cu înălţimea şi 

diametru de câte un metru. 
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Foto puţ vechi (foto, M. Ioniţă) 

 

La data de 22 decembrie 1955, în inventarul comunei
161

 erau un 

număr de 12 puţuri şi fântâni. 

În Păuleşti: 

1. La Gh. Florea          tuburi   70 m 

2. La Gh. Zaharia             ”      60 m 

3. La Cruce                       ”      60 m 

4. La Tănase Costache      ”      70 m 

5. La Gh. Gavrilă              ”      50 m 

6. Fântâna                          ”       9 m 

În Găgeni: 

7. Satul Nou                      ”      57 m 

8. Moară                            ”      50 m 

9. La Hehnă                       ”      50 m 

10.La  Gherdoveni              ”    15 m 

11.Pe Vale                           ”    12 m 

În Cocoşeşti: 

12.În sat                              ”    60 m 
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Exploatarea acestor puţuri se făcea cu un lanţ trecut peste un tambur, 

care era prins fix de o roată. La capetele lanţului erau agăţate două găleţi, de 

regulă din lemn. Se acţiona roata, se rotea tamburul şi se aducea la suprafaţă, 

pe rând, câte o găleată alternativ, plină cu apă. Lanţul, după un timp, se uza, 

una din zale se rupea şi întregul ansamblu, lanţ + găleţi, cădea în puţ. Le 

recupera puţarul, omul curajos, specializat (în Păuleşti l-am cunoscut pe Ilie 

Bogatu), care era lansat cu hârzobul în puţ şi le aducea la suprafaţă . Meseria 

a dispărut în acelaşi timp cu puţurile. 

În perioada anilor 1935-1955, exista şi un puţ forat, de adâncime, la 

ferma lui Duqué de la marginea Păuleştilor, care printr-o cişmea potolea 

setea drumeţilor, în drumul lor spre şi de la Ploieşti. Din el se alimentau şi 

cocoşeştenii, cărând în căruţe câte un butoi plin cu apă de la această sursă. 

Primarul Socolescu, prin scrisoarea 1074/4 iulie 1938, înştiinţează 

societatea Unirea că a luat apă din conducta lor de pe izlaz, folosind o 

conductă de 1 ţol pe care a dus-o la grajdul comunal. Aici a improvizat o 

baie populară de vară, cu duşuri, folosind o putină aşezată pe capre, încălzită 

natural. El spune:  „Aceeaşi conductă o ducem la primărie, la şcoală, dând 

la ambele instituţii câte o gură de apă ”
162

. Deşi în anul 1944, el realizase o 

baie modernă lângă şcoală, care era dotată cu 8 duşuri, cazan şi cuptor de 

deparazitare, din lipsă de apă aceasta a devenit funcţională mult mai târziu şi 

numai pentru un timp scurt. 

În anii ´50, s-a montat o  conductă, alimentată de la staţia de pompe  

Recea de la Teleajen, cu un robinet pe izlazul din dealul Degeraţi. Aceasta, 

mai târziu, a fost prelungită prin pădurea Moşneanca până în satul 

Cocoşeşti. 

 Puţurile forate, pe izlazul comunal din Cocoşeşti, pe cel de la 

grajdul comunal din Păuleşti şi în alte locuri ale comunei, au rezolvat numai 

parţial problema alimentării cu apă a unor zone limitate ale comunei. 

 S-a continuat cu întocmirea unei documentaţii ştiinţifice trimisă la 

raion, cu scrisoarea nr. 277/26.01.1960, pentru montarea conductelor de 

distribuţie a apei din Păuleşti şi Găgeni. Acţiunea a fost susţinută şi 

dezvoltată de majoritatea preşedinţilor de consilii populare după anul 1968, 

astfel că, în anul 1989, problema apei era rezolvată în mare măsură, în toată 

comuna. 

 

c. Încălzirea instituţiilor publice şi a locuinţelor 
Până la începuturile deceniului al cincilea, instituţiile publice erau 

încălzite cu lemne, iar locuitorii comunei Păuleşti îşi încălzeau locuinţele şi 

îşi preparau hrana, folosind drept combustibil materialul lemnos şi cocenii 
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de porumb, deşi conductele cu gaz de sondă traversau, în lung şi în lat, 

teritoriul şi drumurile comunei.  

Încă din 1951 s-au introdus gaze numai la şcoală şi la primărie, cu 

branşamente la o conductă existentă care alimenta oraşul Ploieşti. La 

iniţiativa locuitorilor comunei, prin contribuţii băneşti voluntare, s-a 

cumpărat ţeavă recuperată de la unităţi din petrol şi, după anul 1960, cu 

ajutorul unor întreprinderi specializate, a început să se construiască, în 

lungul drumului judeţean şi al unor drumuri comunale, o reţea de distribuţie 

a gazelor. Cu excepţia satului Cocoşeşti, până în anul 1989, toate celelalte 

sate ale comunei au beneficiat de acest confort sporit. 

   

Reorganizarea administrativă din anul 1950 s-a dovedit 

nesatisfăcătoare şi, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1116/1968, se 

revine la organizarea pe judeţe. Păuleştiul redevine comună suburbană a 

municipiului Ploieşti din judeţul Prahova, având în componenţa sa satele: 

Păuleşti, Găgeni, Cocoşeşti şi noul sat apărut sub numele Păuleştii Noi
163

. 

Satul Dăneşti a dispărut prin alipirea lui la satul Cocoşeşti, iar cătunul 

Degeraţi, similar, prin strămutarea locuitorilor lui în amplasamente din 

perimetrul construibil al comunei
164

. 

 

 
 

Rămăşiţe din cătunul Degeraţi (foto Alexcolor, 2011) 
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La sfârşitul anului 1968, prin legea 57/1968, se înlocuiesc sfaturile 

populare cu consiliile populare. Este aceeaşi Mărie cu o pălărie mai 

modernă, aşezată pe capul localităţilor de noul dictator Nicolae Ceauşescu. 

Acum, preşedintele comitetului executiv al consiliului popular comunal 

poate fi formal şi primarul comunei, fără ca să-i fie înfiinţată, în acelaşi timp 

şi instituţia numită Primărie. Politic, acest preşedinte-primar trebuia să fie 

şi secretarul organizaţiei de partid locale. În această situaţie s-au aflat 

preşedinţii-primari: Stoica Nicolae, Toma C. Gheorghe (în al treilea mandat) 

şi Petrache Gheorghe. 

Depăşind greutăţile şi caracterul de falsă democraţie, impusă de 

instaurarea regimului totalitar, cu o administraţie locală mai bună sau mai 

rea, cu preşedinţi ai sfaturilor sau ai consiliilor populare, mai mult sau mai 

puţin gospodari, în perioada anilor 1950-1989, locuitorii s-au mobilizat 

pentru dezvoltarea comunităţii lor. 

Îmi este greu să departajez şi să evidenţiez, cu dovezi concrete, ce a 

făcut în această perioadă un preşedinte sau altul, deoarece la arhivele 

judeţene, arhiva comunei este predată numai până în anul 1968, restul 

aflându-se posibil la primărie şi, practic, nu am avut posibilitatea să o 

cercetez. Pe de altă parte, unele acţiuni, bune sau rele, au avut durată mai 

mare decât mandatul unuia sau al altuia, tranzitându-le.  

Alimentarea nesemnificativă cu fonduri bugetare, de la centru sau 

din bugetul local, au condus la folosirea contribuţiilor băneşti şi uneori cu 

muncă voluntară ale oamenilor. Aceştia au reuşit, în perioada 1945-1989, să 

mărească spaţiile şcolare în toate satele, să construiască trei cămine culturale 

şi trei grădiniţe de copii, să construiască o biserică nouă în satul Găgeni şi să 

o mărească şi să o consolideze pe cea din satul Păuleşti.  

Pădurea Păuleşti a devenit un parc de distracţii de referinţă atât 

pentru păuleşteni cât şi pentru ploieşteni, cu restaurante, cu lacuri , cu scenă 

de serbări în aer liber, aşa cum, vizionar, îl proiectase arhitectul Socolescu în 

anul 1931 şi cum începuse să – l realizeze în 1940 
165

. Tot atunci s-au 

început şi s-au dezvoltat continuu reţelele comunale de alimentare cu 

energie electrică, cu gaze şi cu apă, aşa cum le-am descris mai sus. 

  

3. Perioada primarilor de după anul 1989 
Sfârşitul anului1989 a adus înlăturarea regimului totalitar instaurat în 

anul 1945. După o perioadă de tranziţie, s-a adoptat o nouă constituţie şi o 

nouă legislaţie pentru administraţia locală. Pentru comune rurale s-a revenit 

la denumirile de primar, primărie şi de consiliu local, organisme 

democratice alese de locuitorii comunei, prin alegeri care au loc odată la 

patru ani. 
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La Păuleşti, trecerea de la un regim la altul a fost făcută fără 

violenţe, pe cale relativ paşnică, primar al comunei fiind numit Nicolae Ion, 

cu mandat nesemnificativ, cu durată scurtă de  circa şase luni. 

El a fost înlocuit cu inginerul agronom Balcan Gheorghe. Apariţia 

Legii fondului funciar, nr. 18/19 februarie 1991 şi lichidarea C.A.P.-ului, 

prin decizia prefecturii
166

, i-au adus noului primar atribuţii suplimentare, 

pentru organizarea procedurilor de reconstituirea şi apoi de retrocedare a 

drepturilor legale asupra terenurilor şi pădurilor, confiscate abuziv sau prin 

presiune, în timpul regimului  totalitar.  

Acesta a început o luptă grea, de lungă durată, continuată şi de 

primarii următori (poate încă neterminată). Este greu să lupţi cu mentalităţile 

învechite, cu încercările de fraudă, cu nedreptăţi rezolvate sau unele încă 

nerezolvate de justiţie, cu distrugerile şi poate furturile de bunuri din fostul 

patrimoniu al C.A.P.-ului, nepedepsite niciodată. 

Primele alegeri democratice pentru administraţia locală, după cele 

organizate în anul 1937, au  avut loc, în două tururi de scrutin, la datele de 9 

şi 23 februarie 1992. Cu această ocazie, primar al comunei Păuleşti a fost 

ales Şerban Ioan. El a fost reales de electoratul păuleştean, pentru încă două 

mandate şi a rămas astfel în funcţie peste 12 ani, până în iunie 2004. A fost 

depăşit ca longevitate, în întreaga istorie a comunei, numai de primarul 

Dumitru Dumitrescu, cel care, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 

secolului al XX-lea, în patru mandate, a cumulat aproape 15 ani. În timpul 

mandatelor lui Şerban s-au eliberat cele mai multe titluri de proprietate, ca 

efect al Legii 18/1991. 

I-a urmat profesorul Dincă Dumitru, director al şcolii şi fiu al satului 

Păuleşti, ales în iunie 2004, pentru un mandat de patru ani. Mandatul lui a 

expirat, în anul 2008, prin alegerea vice-primarului Drăguşin Ion în funcţia 

de primar. La alegerile din anul 2012, electoratul a încredinţat un nou 

mandat tot primarului Drăguşin. 

Perioada anilor 1995-2012 poate fi considerată perioada de 

dezvoltare accentuată a comunei, în care cei trei primari aleşi au avut 

contribuţii importante, majoritatea realizărilor fiind tranzitorii între 

mandatele lor, greu partajabile. 

Au apărut cartiere noi de locuinţe, în toate satele comunei, prin 

extinderea spaţiului intravilan, dar nici mobilarea vechilor vetre ale satelor, 

cu locuinţe noi şi frumoase, nu a rămas în urmă. Ele  au răsărit ca ciupercile 

după ploaie, presărate printre casele vechi, case care dispar una după alta, 

într-un ritm alert şi neaşteptat.  
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Reţelele electrice, de apă şi de gaze, începute în regimul trecut, au 

fost modernizate şi extinse, pentru a face faţă populaţiei în creştere care, 

după cifrele provizorii ale recensământului din anul 2011, a ajuns la 5752 

locuitori în comuna Păuleşti 
167

. 

 În satul Păuleşti şi, parţial în Cocoşeşti, s-a construit o reţea de 

canalizare şi o staţie de epurare, la care s-au racordat mulţi locuitori, 

instituţii şi societăţi comerciale. 

Nici reţeaua de drumuri comunale nu a fost neglijată, structura veche  

a fost modernizată prin asfaltări în proporţie de peste 90 %, unora dintre ele 

adăugându-li-se rigole betonate pentru scurgerea apelor. S-au făcut poduri 

din beton peste pârul Dâmbu şi peste Strâmba la Cocoşeşti. 

Localurile primăriei şi căminului cultural din Păuleşti s-au extins 

modernizat, păstrându-li-se arhitectura de bază. 

 Atenţia primarilor aleşi s-a concentrat şi asupra spaţiilor şcolare, 

care s-au modernizat, iar unele dintre ele au fost dotate cu calculatoare şi 

alte utilităţi necesare procesului educativ. 

Locuitorii comunei Păuleşti sunt oamenii harnici, muncitori şi fără 

spirit războinic. Nu îmi explic de ce pe stema comunei, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 449/19 mai 2005, pe lângă spicele de grâu şi 

frunzele de stejar cu roadele lor,  care 

caracterizează câmpul şi pădurile păuleştene, s-

a plantat la centru, vizibil, un tun uriaş cu ţeava 

lungă! Imaginea lui nu are nici o legătură cu 

bogăţiile şi  aspiraţiile comunei. Poate în locul 

tunului era mai inspirat un cireş încărcat de 

roade, o turlă de sondă, sau un castan în floare, 

asemănător celor plantaţi în parc. 

Din documentele de arhivă  cercetate am 

selectat multe informaţii care m-au ajutat la 

întocmirea unei liste cronologice, cu numele şi 

prenumele primarilor şi a preşedinţilor de 

sfaturi şi consilii populare ale comunei Păuleşti, 

cu mandatele lor aproximative, din perioada 

1865-2012. 
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4. Lista primarilor şi a preşedinţilor sfaturilor şi consiliilor 

populare, din  comuna Păuleşti-Prahova (mandate aproximative, 

perioada 1865-2012) 

  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenume Perioada mandatului 

 A. A. Primari ( 1865-1950)  

1 

 

B. Popescu Dumitru 

C.                                  

1865- 1872 

mai 1880-aprilie 1881 

2 Stancu  Toma 1872-1878 

3 Stancu Bratu 1879-mai 1880 

4 Dumitru Dumitrescu aprilie 1881-dec. 1886 

ian.-1890-feb. 1896 

noemb.1902-mart.1905 

mai 19o6-aug.1907 

5 Ştefan Petre ian.1887-dec.1887 

aprilie. 1905-mai 1906 

6 Dinescu (Şerban) Radu ian.1888-dec.1889 

7 Stan  Dumitru feb.1896-oct. 1902 

8  Stănescu V. Dumitru sept.1907-feb.1909 

oct.1914-mai 1916 

ian. 1918- mai 1918 

9 Ionescu Vasile feb.1909-oct.1914 

10 Popescu D. Gheorghe mai 1916-dec1917 

mai 1918-noiemb.1918 

aug 1923-dec.1925 

11  Balcan St. Gheorghe sept. 1918-mai 1920 

aprilie.1922-iul.1923 

19 Apostol Tănase iun  1920-feb 1922 

ian. 1926-dec.1926 

iun .1927-noiemb.1927 

iul. 1929-mai 1930 

iun. 1932-feb 1933 

20 Vasilescu T. Gheorghe ian. 1927- mai. 1927 

21  Balcan D. Ion dec. 1927-iul. 1929 

dec.1933-ian. 1938 

ian.1940-dec. 1941 

22 Costache Ion iun.1930-mai 1932 

23  Ştefănescu Gheorghe feb. 1933-noiemb.1933 
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24 Costache Tănase ian.1938-feb.1938 

ian.1942-feb.1942 

25 Socolescu T. Toma feb.1938-noiemb.1940 

feb.1942-ian 1945 

26 Dincă I. Grigore noiemb.1940-ian .1941 

oct.1945-iunie 1946 

27 Toma L. Toma feb.1945-aug 1945 

29 Manea D. Vasile sept.1945-oc t. 1945 

30 Crăciun T. Petre iul.1946-dec.1947 

31 Toma I. Constantin (C. Ilie 

Toma) 

ian. 1948-mai 1949 

32 Ilie C. Gheorghe (Gh. C. Ilie) iun. 1949-dec. 1950 primar 

 D. B. Preşedinţi de sfaturi 

populare (1950-1969) 

 

32 Toma C. Gheorghe (Gh. C. Ilie) dec.1950 – mai1953 preşedinte 

33 Vişan Ştefan iun.1953-dec. 1954 

34 Macarie  V. Constantin ian .1955-mart.1956 

35 Matei C. Ion apr.1956-ian. 1958 

36 Dincă  T. Ştefan feb. 1958-feb.1960 

37 Manea D. Vasile mart.1960-dec.1961 

38 Ene St. Ion ian.   1962-1969 

 C. Preşedinţi consilii populare 

–primari (1969-1989) 

 

39 Stoica  Nicolae 1969-1973 

32 Toma C. Gheorghe  1973-1981 (Vezi nr. crt. 32) 

40 Petrache Gheorghe        1981- dec. 1989 

 D.  Primari, după 22 dec. 1989  

41 Nicolae Ion             (numit) dec. 1989- iulie 1990 

42 Balcan Gheorghe          ” iulie 1990- feb. 1992 

43 Şerban Ioan            (ales) feb. 1992-iunie 1996 

iunie 1996-iunie 2000 

iunie 2000-iunie 2004 



 

 

110 

44 Dincă Dumitru           ” iunie 2004-iunie 2008 

45 Drăguşin  Ion             ” iunie 2008-iunie 2012 

iunie 2012-prezent 
   Datele din tabel  au următoarele surse: 

-  nr. crt. 1-37, culese de autor din dosarele ANJP, Fd. PCP şi SPCP; 

-  nr. crt. 38- 42, de la secretara primăriei  Păuleşti ,Vasile Filica; 

-  nr. crt. 43-45,  stabilite de autor după datele alegerilor. 

 

O consider un început care poate fi îmbunătăţit prin cercetări 

viitoare. Din ea lipsesc primarii fostei comune Găgeni, autonomă pe 

perioada 1930-1950, deoarece activitatea acelei primării nu a făcut obiectul 

lucrării mele. 

Sunt sigur că mai pot fi spuse multe despre organizarea 

administrativă a comunei. Eu mă voi opri aici şi voi lăsa câmp de studiu 

celor care, vor putea să extindă cercetările în detaliu, folosind şi alte surse, 

inclusiv pe cele din arhiva existentă în depozitul primăriei Păuleşti. 
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VI. RĂZBOAIE, EROI ŞI MONUMENTE 

  
Motto:  

„Eroi au fost, eroi sunt încă, 

Şi-or fi, în neamul românesc, 

Căci rupţi sunt ca din tare stâncă 

Românii ori şi unde cresc”. 

(Ioan Neniţescu din Pui de lei) 

 

Istoria milenară a poporului român s-a scris cu sângele fiilor săi care 

au apărat limba, tradiţiile, obiceiurile cultura şi pământul ţării, asigurând 

proprietatea, libertatea şi viitorul familiilor lor.  

 Desfăşurarea evenimentelor istorice de modernizare, din prima 

jumătate a secolului al XIX-lea, au culminat cu reformele domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza, dezvoltând sentimentul patriotic şi în comunităţile 

rurale noi. Acest sentiment  a fost stimulat, în mare măsură, de reforma 

agrară şi de şcolile care apăruseră în multe dintre ele. Ca urmare, bărbaţii 

comunei Păuleşti, atunci când au fost chemaţi la datorie, au răspuns cu 

entuziasm, lăsându-şi familiile acasă, conştienţi de suferinţele pe care 

acestea trebuia să le îndure pe timpul lipsei lor. 

 

1. Războiul de Independenţă din anul 1877 
În anul 1876, se ivesc în Peninsula Balcanică mişcări ale populaţiilor 

creştine, reprimate în mod sălbatic de turci. Rusia reacţionează, dând un 

avertisment, în care ne înştiinţează: „Vom trece prin tara voastră ca să 

atacăm Turcia”. Prinţul Carol (viitor rege), împreună cu Ion Brătianu şi 

Mihail Kogălniceanu au acceptat, punându-le condiţia de a ne lua ca aliaţi, 

astfel ca şi noi să ne câştigăm independenţa faţă de Imperiul Otoman. La 

început am fost refuzaţi, dar apoi au fost nevoiţi să ne ceară sprijinul. 

Pentru zona noastră, în special pentru Ploieşti, este remarcabil faptul 

că trupele ruseşti, în frunte cu însuşi ţarul Alexandru al II-lea şi cu statul său 

major, au fost cantonate aici, în vederea pregătirilor pentru trecerea Dunării. 

 Ruşii au trecut Dunărea, dar, după câteva săptămâni s-au lovit de o 

rezistenţă îndârjită a turcilor şi atunci ne-au cerut să intervenim. Mica 

armată care număra aproximativ 35000 de români a trecut Dunărea şi a 

luptat eroic la Plevna 1878, la Griviţa, la Smârdan şi ori unde a fost nevoie. 

Războiul din anul 1877 reprezintă revenirea românilor pe plan european 

într-un război internaţional şi astfel independenţa ţarii noastre, proclamată la 

9 mai 1877, ne-a fost recunoscută după capitularea Turciei
168

. 

                                                 
168

 Neagu Djuvara, Scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1999, pp. 168, 169. 



 

 

112 

La război au participat şi prahovenii, care, mobilizaţi în regimentele 

lor, la începutul lunii aprilie 1877, s-au îmbarcat în trenuri din gara Ploieşti, 

a cărei piaţă era plină de mulţimea venită să-i întovărăşească, cu lacrimi în 

ochi sau cântând „Marşul de la 1848” şi „Hora ostaşilor”
169

. 

 Unii au murit în lupte devenind eroi, alţi s-au întors cum este şi 

cazul sergentului Grigore Ion, din comuna Dumbrăveşti – Prahova, devenit 

erou prin cucerirea drapelului otoman la Griviţa, câştigându-şi meritat 

dreptul de a fi unul dintre cele patru personaje ale Monumentului 

Vânătorilor din Ploieşti şi subiectul unui bust în comuna natală. 

 Printre ostaşii participanţi au fost şi locuitori din comuna Păuleşti, 

care au revenit la casele lor, aşa cum o dovedeşte lucrarea „Chestionar 

comunal şi administrativ”, întocmit de primărie în anul 1889. La întrebarea 

nr. 138 „Câţi rezervişti sunt în comună, câţi călăraşi, câţi dorobanţi cu 

schimbul, câţi miliţieni?”, primarul Radu Dinescu răspunde: „Suntu 12 

rezervişti, Călăraşi nu sunt, Dorobanţi cu schimbul suntu 20, miliţieni 

20”
170

. Unii dintre aceşti dorobanţi, în anul 1886, ceruseră primăriei ca să-i 

scutească de plata prestaţiei pentru şosele. 

Câţi  au plecat în război şi câţi s-au întors este greu de stabilit în 

acest moment. Totuşi, dintr-un tabel al populaţiei comunei Păuleşti 

(excluzând satul Cocoşeşti inclus atunci în Blejoi)
171

, în anul 1890, din cei 

208 bărbaţi existenţi, 52 erau veteranii menţionaţi mai sus, şi din cele 19 

văduve ale comunei, există  posibilitatea ca cel puţin 10 din ele să fi fost 

văduve de război. Astfel, putem aprecia că au participat la lupte aproape un 

sfert din locuitorii comunei. Dintre aceştia, cel puţin 10 sunt eroii comunei, 

încă necunoscuţi. 

 Mai târziu, şapte dintre veteranii comunei au fost decoraţi, iar pentru 

cei care nu ştiau carte s-a dispus, prin ordine ale garnizoanei, organizarea de 

cursuri la şcoala din Păuleşti, cerându-li-se ca toţi se să fie stimulaţi, să 

devină factori activi în comuna lor, să planteze pomi şi să cultive 

zarzavaturi
172

. 

Cei rămaşi acasă, în comunele prahovene, au susţinut eforturile 

armatei cu alimente, animale, furaje şi transportul lor pe front
173

. Între 

acestea, a fost şi comuna Păuleşti, care avea un  potenţial economic ridicat. 

 

 

                                                 
169

  Gavriil Preda, din colectivul de autori a lucrării: Marea Carte a Ploieştilor, la capitolul 

privind Războiul de Independenţă din 1977,  Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2011, 

vol. I,  p. 369. 
170

 ANJP,  Fd. PCP, dosar 1/1889, f. 41. 
171

 Ibidem, dosar 1/ 1890,  f. 39. 
172

 Ibidem, dosar 1/1906, ff. 14, 24, 26. 
173

 Gavriil Preda, op. citat, p. 384. 



 

 

113 

2. Războaiele Balcanice din anii 1912-1913 

Primul război s-a desfăşurat între o alianţă de state balcanice 

(Bulgaria Grecia, Serbia, Muntenegru) şi Turcia, războiul fiind câştigat de 

alianţă. Învingătorii nu se înţeleg asupra teritoriilor cucerite şi încep al 

doilea război între ei, Bulgaria de o parte şi Grecia şi Serbia pe de altă parte. 

Bulgarii îi înving şi pe greci şi pe sârbi. În acel moment intervine România 

de partea Greciei şi a Serbiei, motivând necesitatea unui echilibru în 

Balcani. Nu s-a opus rezistenţă, nu s-au dat lupte importante, a fost o simplă 

demonstraţie militară. Prin pacea de la Bucureşti, Bulgaria pierde 

Cadrilaterul în favoarea României
174

, care îl include în judeţul Dobrogea, cu 

urmări dramatice mai târziu. 

Între ostaşii care au trecut Dunărea pe la Turnu-Măgurele, pentru 

această intervenţie, au fost şi păuleşteni, dintre care cel puţin unul, Năstase 

Aurel din Găgeni, nu s-a mai întors acasă, murind de holeră în Bulgaria
175

. 

 

3. Participarea la Primul Război Mondial, în anii 1916-1918 

Anul 1914 găseşte Europa organizată în două blocuri de putere: 

Puterile Centrele în componenţa cărora intrau Germania şi Austro-Ungaria, 

la care aderase prin tratate România şi Italia şi, în vest, Franţa şi Anglia, care 

au atras lângă ele şi Rusia. Scânteia declanşării războiului a fost asasinarea 

la Sarajevo, în vara anului 1914, a prinţului moştenitor Franz-Ferdinand al 

Austro-Ungariei. 

 A fost pretextul prin care Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, 

acţiune care a determinat ca cele două blocuri de putere să-şi mobilizeze una 

după alta armata şi să declanşeze, la mijlocul lunii august 1914,  marele 

război care a durat mai mult de patru ani.  

Regele Carol I al României convoacă un Consiliu de Coroană căruia 

îi cere intrarea în război a ţării alături de Puterile Centrale pentru a se 

respecta tratatul pe care îl semnase anterior. Consiliul de Coroană, cu 

excepţia unui vot  (Petre Carp), se opune propunerii regelui, care cu durere 

în suflet acceptă neutralitatea României şi apoi, afectat că nu îşi poate 

respecta cuvântul faţă de împăraţii Austriei şi Germaniei, moare în 

septembrie 1914.  

Îi urmează la tron nepotul său regele Ferdinand I, care sub influenţa 

soţiei sale regina Maria, înţelege care este adevăratul interes al poporului 

român şi hotărăşte să intre în război alături de Franţa, Anglia şi Rusia, 

împotriva Puterilor Centrale, deci şi a ţării sale de origine
176

. 
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În cei doi ani de neutralitate s-au făcut multe sacrificii pentru 

pregătirea războiului. Comunităţile urbane şi rurale, între care şi cea 

păuleşteană, au trecut prin încercări grele în efortul lor de a asigura 

condiţiile materiale necesare dotării armatei. S-au făcut depozite de 

alimente, s-au rechiziţionat caii necesari iar la începutul anului 1916, au 

început concentrarea rezerviştilor în serii de câte 20 zile, pentru instruirea 

militară. 

La 14/27 august 1916, odată cu mobilizarea armatei, România a 

declarat război Austro-Ungariei. Majoritatea bărbaţilor din Păuleşti, în 

frunte cu primarul Dumitru V. Stănescu, au fost chemaţi la arme în 

Regimentele 47 Infanterie, 7 Prahova, 3 Vânători şi 6 Călăraşi, cu care trec 

munţii din Muntenia în Ardeal, prin trecătorile Carpaţilor. După câteva 

succese militare vremelnice în Transilvania, datorită unor înfrângeri pe 

frontul de sud la Turtucaia, armata română a fost obligată să se retragă. 

 Arhitectul Toma T. Socolescu (primarul de mai târziu al 

Păuleştiului), rezervist mobilizat în Grupul Apărării Dunării, povesteşte o 

convorbire pe care a avut-o cu istoricul Nicolae Iorga la Bucureşti  despre 

un ministru al acelor timpuri, care într-un Consiliu de Coroană şi-a exprimat 

părerea „trebuie să cerem pace separată”, la care regina Maria i-ar fi 

replicat pe un ton violent: „Pace separată ! Pace separată ! După câteva 

zile de război ! Vreţi să ne facem de râsul întregii omeniri !”
177

. 

În retragerea lor militarii români, cu scopul de a împiedica înaintarea 

şi aprovizionarea inamicului, distrugeau podurile, căile de comunicaţie şi 

depozitele de alimente. În acelaşi scop o comisie de ofiţeri englezi şi români 

au incendiat toate rafinăriile din Ploieşti, sondele de extracţie şi conductele 

de transport a petrolului care treceau şi prin Păuleşti, astfel că o pâclă groasă 

de fum  a cuprins atmosfera în toată zona. Fenomenul văzut în copilărie, este 

scris în detaliu de notarul comunei astfel: „…atâta fum a fost că ziua la ora 

14 s-a întunecat complet ca noaptea de nu se mai vedea nimic iar în case s-

au aprins lămpile. Locuitorii îngroziţi de acest fenomen credeau că le-a 

sosit sfârşitul. Apoi a început o ploaie măruntă de toamnă. A doua zi s-a mai 

luminat puţin dar totul se vopsise în negru. Era o prevestire de doliu... 

Negru era acoperişul caselor, negre ulucile, negre erau frunzele pomilor, 

negri erau oamenii care întâmplător îi apucase ploaia pe drum sau pe 

afară, negre erau şi sufletele noastre cei rămaşi în nesiguranţă ca şi a celor 

care se retrăgeau spre Moldova, prin noroaie, negre şi ele”
178

. Această 

negreală a rămas impregnată, mult timp, în scoarţa stejarilor din pădurea 

Păuleşti, ca amintire a războiului, fenomen pe care, mai târziu, l-am 

constatat şi eu. 
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 Altă întâmplare care i-a îngrozit pe săteni, pe care mi-a povestit-o 

tatăl meu, a fost trecerea unui „balon mare ca un balaur”, peste sat, la o 

înălţime de circa 20-30 de metri. A fost în realitate, aşa după cum am aflat 

mai târziu, celebrul Zeppelin, care a efectuat primul atac aerian asupra 

oraşului Ploieşti
179

. 

Trupele germane au ocupat Bucureştiul la 23noiembrie/6 decembrie 

1916, iar o zi mai târziu oraşul Ploieşti şi comuna Păuleşti. Armata română 

şi oficialităţile s-au retras în Moldova, lăsând inamicului aproximativ 2/3 din 

teritoriul ţării, frontul stabilizându-se la sfârşitul anului 1916, în Valea 

Putnei, la Nămoloasa.  

Primarii comunei Păuleşti, Popescu D. Gheorghe şi Stănescu V. 

Dumitru, au făcut faţă cu greu condiţiilor puse de ocupanţi. Şcoala din satul 

Păuleşti a fost ocupată şi transformată în depozit intermediar, pentru 

colectarea rechiziţiilor de cereale, vite şi alimente de la săteni. De aici se 

expediau pe frontul german: fructe, lapte, păsări şi turme întregi de oi şi vite. 

Măcinatul porumbului pentru consumul propriu se făcea numai după 

predarea cotelor obligatorii, iar comerţul cu făină şi mălai era interzis. S-au 

fixat preţuri derizorii pentru cei care munceau pentru germani, iar cota de 

lapte pentru spitalul german din Ploieşti era de 35 litri pe zi. Oamenii 

începuse să reclame autorităţilor române abuzurile ocupantului, dar au 

apărut ordine ca aceste reclamaţii să se facă numai către autorităţile de 

ocupaţie. Acestea judecau atât reclamaţiile cât şi contravenţiile. Jandarmii 

români erau obligaţi să salute ofiţerii puterilor ocupante. Căsătoriile 

contactate între români şi ocupanţi erau considerate contrare interesului 

militar
180

. 

Moşiile de pe teritoriul comunei erau muncite cu bătrânii, femeile şi 

copii rămaşi în sate, rechiziţionaţi sub administraţia unuia numit Bacalu, dar 

care preda ocupanţilor roadele obţinute. Cum omul poate răbda mai mult 

decât crede, a apărut şi tifosul exantematic, care a secerat vieţile multor 

locuitori din sat dar şi de pe front
181

. 

În iarna şi primăvara anului 1917 armata română se reface şi reuşeşte 

să obţină în vară victoriile de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, oprind 

înaintarea inamicului în Moldova, cu mari sacrificii umane. Revoluţia 

bolşevică din Rusia aduce mari prejudicii frontului. România este nevoită să 

încheie, cu Puterile Centrale, mai întâi un armistiţiu, apoi pacea de la 

Bucureşti, semnată la 24 aprilie/7mai 1918, cu pierderi de teritorii şi cu 

clauze foarte dure. Victoriile aliaţilor noştri, pe fronturile de sud şi vest duc 
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la capitularea Austro-Ungariei şi a Germaniei, la începutul lunii noiembrie, 

când şi noi denunţăm pacea încheiată şi reluăm luptele
182

. 

În luna martie 1918 românii din Basarabia, în noiembrie cei din 

Bucovina şi apoi din Ardeal cer unirea cu patria mamă, unire care devine 

certitudine prin Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 

1918. 

 Sărbătorile Crăciunului din anul 1918 au adus bucuria sfârşitul 

războiului în toată ţara, dar şi suferinţă şi doliu pentru familiile celor care nu 

s-au mai întors. 

 Mulţi din cei plecaţi în Primul Război Mondial din comuna Păuleşti 

nu s-au mai întors, între care şi bunicul meu Radu Ilie. 

 Lista cu numele şi prenumele lor, după aproape 100 de ani, încă nu 

este clară. În această situaţie am identificat 72 eroi din comuna Păuleşti – 

Prahova, morţi şi dispăruţi în  Primul Război Mondial, studiind, cumulând şi 

interpretând datele din trei surse documentare. Acestea sunt: 

- Sursa cu nr. 1 – Este lista cu numele, prenumele şi gradul celor 58 

de eroi, înscrişi pe monumentul din comună, ridicat de autorităţile comuniste 

în anul 1958. Lista, preluată şi de mine într-o scurtă monografie, este 

incompletă şi cu unele inexactităţi
183

. 

- Sursa cu nr. 2 – Numele, prenumele şi gradul pentru un număr de 

47 eroi,  am preluat-o din manuscrisul „Monografia comunei Păuleşti”, 

pagina 24 scris de Alexandru Ispas. Deşi monografia a fost concepută după 

edificarea monumentului menţionat la sursa nr. 1, care era, şi încă este, 

amplasat vizavi de locuinţa autorului, nu îmi explic de ce şi cum, el a 

selectat numai 47 eroi din cei 58 înscrişi în acea listă. 

- Sursa 3 – Aceasta reprezintă cercetările mele, din anul 2011, în 

urma cărora am identificat mai multe liste cu numele, prenumele, gradul, 

contingentul, şi regimentul, pentru 38 eroi ai comunei din satele Păuleşti şi 

Găgeni
184

. Una din aceste liste este prezentată în anexa VI/a. 

Unii din ei se regăsesc şi în sursele de la nr. crt.1 şi 2, alţii au fost 

ignoraţi, uitaţi, sau neştiuţi de întocmitorii listelor acestor surse, iar unora li 

s-au greşit prenumele. Ţinând seama de datele din cele 3 surse, am întocmit 

o listă actualizată a acestor eroi, ordonată alfabetic. După acceptarea ei, de 

către cei abilitaţi, propun ca numele şi prenumele acestor eroi să fie înscrise 

pe monument. 

 Deoarece în listă există numele Zincă, nume frecvent numai în satul 

Găgeni, şi numele Toboş, frecvent numai în satul Cocoşeşti, consider că lista 

include şi eroi din aceste sate. Această listă are următoarea formă: 
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Eroii comunei Păuleşti din Primul Război Mondial 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

Gradul Conting. Regiment Sursa 

 Nr. 

Observaţii 

1 Stănescu Ion Cpt. -    - 1,2  

2 Dinescu 

Gheorghe 

Serg. -    - 1,2  

3 Dumitru Tudor Cap. -    - 1,2  

4 Albu Mihaiu Sold. 1898 84 inf. 3  

5 Anton Alexandru Sold. -    - 1,2  

6 Budaşcu Ion Sold. 1893 47 inf. 3  

7 Buturugă Anton Sold. 1901 47 inf. 3  

8 Cazan R. Stelian Sold. -    - 1,2 Ştefan? În 2 

9 Ciobanu M. Ion  Sold. -    - 1,2  

10 Constantin I. Ion Sold. -    - 1,2  

11 Costache Dumitru Sold. -    - 1,2  

12 Costache Ilie Sold. -    - 1,2   

13 Covrig C. C-tin    Sold. -    - 1,2  

14 Crăciun Stan  Sold. 1892 47 Inf. 1,2,3  

15 Dincă Constantin Sold. -    - 1  

16 Dincă Dumitru Sold. -    - 1  

17 Dragomir Toma Sold. 1893 47 Inf 3  

18 Dumitru Vasile Sold. 1903 3 Cht. 1,2,3   

19 Enache M. 

 Gheorghe    

Sold. -    - 1,2   

20 Enache Ilie Sold. 1892 84 Inf 3  

21 Gavrilă Andrei Sold. 1909 84 Inf. 1,2,3   

22 Gheorghe C-tin 1  Sold. 1907  3 Vân. 1,2,3  

23 Gheorghe C-tin 2 Sold. 1914 7 Inf. 3  

24 Gheorghe Ion 1 Sold. 1910  7 Inf. 1,3  

25 Gheorghe Ion  2 Sold. 1915  7 Cht. 1,2,3  

26 Gheorghe Ilie Sold. 1905 47 Inf. 1,2,3  

27 Gheorghe Marin Sold. 1902 47 Inf. 1,2,3   

28 Gheorghe 

Niculaie 

Sold. -    - 1,2  

29 Ghiţă Niculaie Sold, -    - 1,2  

30 Grigore A. 

 Grigore 

Sold. -    - 1,2   

31 Ilie Gheorghe Sold. 1909 84 Inf. 1,2,3   

32 Ilie Florea Sold. -   - 1,2   

33 Ion  Gheorghe Sold. -   - 1   

34 Ion Năstase Sold. 1903 47 Inf. 1,2,3 Nicolae?in 1 

35 Ion  Ioniţă Sold. -   - 1  

36 Ioniţă N. 

 Gheorghe 

Sold. -    - 1,2   
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37 Iordache  

Gheorghe 

Sold. -    - 2   

38 Manea Constantin Sold. 1892 47 Inf. 1,2,3  

39 Mihai I. Tănase Sold. -     - 1  

40 Nan Vasile Sold. 1908 47 Inf       3  

41 Năstase 

Alexandru 

Sold. 1909 6 Căl. 1,2,3  

42 Nedelcu M. 

Costache 

Sold. -    - 1,2  

43 Nicolae Andrei Sold. 1902 47 Inf.       1,2,3 Cazan Ilie 

1,2 

44 Niculae 

Constantin 

Sold. -    - 1,2   

45 Nicolae Ion Sold. 1909 47 Inf. 1,2,3  

46 Nicolae C. Ispas Sold. -    - 1,2  

47 Nicolae Mircea Sold. 1902 47 Inf. 1,2,   

48 Nistor Nicolae Sold. 1892 47 Inf 3  

49 Olaru Apostol Sold. -    - 1  

50 Petre L. Vasile Sold. -    - 1,2  

51 Popescu Petre Sold. -    - 1  

52 Radu Constantin Sold. -    - 1,2  

53 Radu Ilie Sold. 1870 47 Inf 3  

54 Radu Stan Sold. 1898 47 Inf. 1,2,3  

55 Stan Dumitru Sold. 1892 47 Inf. 1,2,3  

56 Stan Lambă Sold.  1894 47 Inf. 1,2,3  

57 Stan Toma Sold. 1904 47 Inf. 1,2,3  

58 Stanciu Ion Sold. -   - 1,2  

59 Stancu Stelian Sold. -   - 1,2  

60 Stănică Ion Sold. 1903 47 Inf. 1,2,3  

61 Stoica R. 

 Gheorghe 

Sold. -    - 1,2   

62 Ştefan Alexandru Sold. 1907 47 Inf. 1,2,3  

63 ToboşP 

Constantin 

Sold. -   - 1,2   

64 Toma Ion Sold. 1899 47 Inf. 1,2,3  

65 Toma Năstase Sold. 1902 47 Inf. 1,2,3  

66 Tuţă Enache Sold. 1907 47 Inf. 1,2,3  

67 Tuţă Matei Sold. 1902 47 Inf. 1,2,3  

68 Vasile Gheorghe Sold. 1917 3 Grăn 1,2,3  

69 Văduva Florea Sold. -    - 3  

70 Zamfir Stelian Sold. -    - 1  

71 Zincă Nicolae  Sold. 1911 7 Inf 3  

72     ?    Tănase Sold. -  1 Lipsă nume  

monument 
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4. Păuleştenii în anii celui de Al Doilea Război Mondial, 1941-1945 

Anul 1933 a adus la conducerea Germaniei dictatura lui Adolf Hitler. 

În anul 1938, armata lui ocupă Austria şi o parte din Cehoslovacia. La 23 

august 1939, Germania încheie cu Uniunea Sovietică pactul de neagresiune 

cunoscut sub numele „Pactul Ribbentrop-Molotov”, care a oferit premisa de 

invadare, la 1 septembrie 1939, fără preaviz, a Poloniei. 

Franţa şi Marea Britanie, respectând tratatul de garanţie cu Polonia, 

au declarat război Germaniei. În acelaşi timp, Uniunea Sovietică atacă 

Polonia din est, care, prinsă într-un cleşte, capitulează. 

 La 10 mai 1940, Germania atacă Olanda şi Belgia, apoi, ocolind cu 

abilitate fortificaţiile existente, invadează Franţa. Aceasta, în mod 

neaşteptat, se prăbuşeşte la 17iunie. 

 Beneficiind de unele clauze ale pactului amintit, Uniunea Sovietică 

trimite o notă ultimativă României, cerându-i să i se cedeze imediat 

Basarabia şi Bucovina de Nord. România, fără aliaţi şi nepregătită, acceptă 

ultimatumul la 27 iunie 1940.  

Peste puţin timp, la cererea Ungariei, sprijinită de Germania şi Italia, 

România este nevoită să semneze şi Dictatul de la Viena, prin care pierde  

nordul Ardealului şi apoi Cadrilaterul din sudul Dobrogei, pe care îl cedează 

Bulgariei. Astfel, România, în câteva luni, a pierdut o treime din teritoriu, 

fără să tragă nici un foc de armă. 

 În septembrie 1940, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului 

său, Mihai, iar conducerea statului a fost luată de generalul Ion Antonescu, 

împreună cu un guvern legionar. Imediat, Antonescu se aliază cu Germania 

şi permite acesteia să aducă trupe în România.  

Pe de altă parte, legionarii vor mai multă putere. Urmărindu-şi 

scopul, ucid foştii oameni politici, printre ei şi pe marele istoric Nicolae 

Iorga, şi în final declanşează rebeliunea legionară, pe care generalul o 

reprimă, în ianuarie 1941, cu consimţământul lui Hitler. 

La 22 iunie 1941, Germania atacă Uniunea Sovietică, România ca 

aliat o urmează, armata română la comanda lui Antonescu, devenit mareşal, 

trece Prutul, redobândeşte Basarabia şi Bucovina, trece Nistrul şi continuă 

lupta alături de germani, pe teritoriul sovietic până la Stalingrad şi în Munţii 

Caucaz. Aici, ofensiva germanilor şi a aliaţilor săi este oprită. Începe o 

retragere dezastruoasă, dezorganizată şi cu multe pierderi de vieţi omeneşti. 

În primăvara anului 1944, trupele sovietice reocupă Basarabia şi 

Bucovina de Nord, fiind iminentă invadarea României. Acţiunea este 

uşurată şi de bombardamentele aviaţiei americane asupra Bucureştilor şi a 

Ploieştilor, în perioada aprilie-august1944, când au distrus rafinăriile, 

depozitele de produse petroliere şi multe obiective civile. 
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Cu sprijinul Blocului Naţional Democratic (ţărăniştii lui Iuliu Maniu, 

liberalii lui Dinu Brătianu, social-democraţii lui Titel Petrescu şi comuniştii 

lui Lucreţiu Pătrăşcanu), regele Mihai, la 23 august 1944,  îl demite şi îl 

arestează pe Antonescu, încetează luptele împotriva armatei sovietice şi cere 

germanilor să părăsească România. Germanii nu acceptă cererea, 

bombardează capitala, regele dă ordin ca armata română să-i atace şi să 

înceapă un război spre vest pentru eliberarea teritoriului din Ardealul de 

nord. După eliberarea acestuia, românii, cu multe sacrificii au continuat 

războiul, aliaţi cu sovieticii,  în Ungaria şi în Cehoslovacia. Prinsă ca într-un 

cleşte de trupele aliate din vest şi de cele sovietice şi române din est, 

Germania a fost obligată să capituleze în mai 1945. 

În faza negocierilor de pace, României, cu toate sacrificiile făcute, 

nu i s-a recunoscut statutul de cobeligerant. Cu armata sovietică pe teritoriul 

ei, România va avea timp îndelungat un regim nedemocratic, impus din 

exterior
185

. 

  

În comuna Păuleşti începuse să se simtă focul războiului în 

primăvara anului 1941, odată cu avalanşa ordinelor de chemare la 

concentrare, la început a bărbaţilor mai tineri şi apoi a celor mai în vârstă. 

Muncile de primăvară ale câmpiei şi ale viilor de pe dealuri erau făcute 

numai de femei, bătrâni şi adolescenţi. 

La 22 iunie 1941, când s-a auzit chemarea generalului Antonescu 

„Ostaşi vă ordon treceţi Prutul!”,la şcoli s-au organizat serbări cu cântece  

şi poezii patriotice, iar la biserici în dangăte de clopote, preoţii s-au rugat 

pentru victoria în „Războiul Sfânt”, care începuse. S-a dispus ca Proclamaţia 

lui Antonescu să fie afişată şi adusă la cunoştinţa tuturor. 

 Entuziasmul de la început a încetat curând, atunci când, începând cu 

29 iunie, s-a impus obligaţia camuflării luminilor după lăsarea întunericului, 

prin acoperirea ferestrelor cu hârtie albastră. Au început şi restricţii 

economice prin cântărirea supravegheată a grâului, imediat după ce acesta 

era treierat, şi mai târziu, prin distribuirea raţionalizată a zahărului şi prin 

blocarea cerealelor, a bovinelor şi a porcinelor la proprietari.  

O „compensare iluzorie” a acestor restricţii era obligaţia arborării 

drapelului german, lângă cel român, pentru a marca victoriile celor două 

armate aliate în  Basarabia şi dincolo de Nistru
186

. 

 Timpul curgea ireversibil în defavoarea celor rămaşi în sat, care, în 

lipsa cailor rechiziţionaţi,  au fost obligaţi de pretură să folosească vacile 
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înjugate, pentru muncile agricole. Pentru alimentaţia lor, sătenii trebuiau să 

folosească pâine cu mălai, şi aceasta raţionalizată
187

.  

La începutul anului 1943, s-a aflat de primul erou al satului Păuleşti, 

Crăciun Constantin, căzut în luptele pentru eliberarea Basarabiei. A fost un 

şoc dureros pentru familie, pentru rude, dar şi sentimente de frică şi 

nesiguranţă pentru cei ai căror fii şi soţi erau pe front.  

 Petrolul românesc în general, dar mai ales rafinăriile ploieştene, erau 

obiecte de importanţă strategică pentru germani şi acestea trebuiau apărate 

împotriva atacurilor aeriene. La 13 iulie 1941, câteva avioane sovietice au 

atacat rafinăriile din sudul oraşului Ploieşti, producând incendierea unor 

rezervoare, distrugerea unor instalaţii, dar şi victime omeneşti ( 5morţi şi 15 

răniţi). 

 La 5 iulie 1942, Statele Unite ale Americii au răspuns declaraţiei de 

război a României, din 12 decembrie 1941. Ca represalii, aviaţia americană 

a executat operaţia „Halpro ”, în care 12 avioane au decolat de lângă Cairo, 

au ajuns în România şi au bombardat Constanţa. În dimineaţa zilei de 12 

iunie 1942, câteva dintre acestea au ajuns la Ploieşti şi au lansat mai multe 

bombe, au distrus trei imobile, o sifonărie şi au omorât cinci persoane, dar 

nu au atins niciun obiectiv economic important
188

. Au fost avertismentele 

care au determinat factorii de decizie ai armatelor de apărare antiaeriană 

români, dar mai ales germani, să-şi mărească efectivele şi mijloacele tehnice 

de siguranţă din jurul Ploieştilor. 

Ca o consecinţă, în toamna anului 1942, au apărut primele trupe 

germane, care s-au organizat în barăci şi au executat construcţii militare, în 

extremitatea vestică a pădurii Misleanca din Păuleşti, apreciată ca zonă 

strategică. La scurt timp, între drumul Moşnencii şi drumul Moşiei, peste 

râul Dâmbu, au început să instaleze o mulţime de tunuri, cu ţevile mai scurte 

sau mai lungi, pe care, după instalare, noi, copiii, le priveam din depărtare 

cum nemţii le manevrau în sus şi în jos, rotindu-le în  plan orizontal. 

În timpul lor liber, militarii germani aveau relaţii comerciale de 

schimb cu păuleştenii. Germanii ofereau: bomboane, biscuiţi, conserve, 

ciocolată, ceasuri, bijuterii, dar şi obiecte de îmbrăcăminte civilă folosită 

(cămăşi, pantaloni, haine şi pantofi). De la săteni, primeau lapte, ouă, păsări, 

vin şi ţuică, pe care uneori le plăteau cu lei din hârtie, tipăriţi, cu propria lor 

tiparniţă, găsită de un localnic (Ion Dincă Balcan) în pădure, după plecarea 

lor. 

 Dacă alimentele le aveau în dotare, celelalte obiecte de schimb, ori 

erau capturi din război ori obiecte confiscate în lagărele morţii, despre 
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existenţa cărora am aflat mult mai târziu. Acest troc a funcţionat de la 

instalarea lor în comună şi până în seara zilei de 23 august 1944. 

Victoriile aliaţilor în Africa de Nord, debarcarea lor în Sicilia, dar şi 

evoluţia frontului din est, în favoarea sovieticilor, au dus la restructurarea şi 

consolidarea apărării antiaeriene a Ploieştilor. Trupele române şi germane au 

fost puse sub acelaşi comandament german unic, s-au adus noi tunuri de 

calibru mai mare, unele din ele amplasate în trenuri blindate, deplasabile pe 

calea ferată din jurul gării Buda. Atunci când se dădeau alarmele aeriene, cu 

sirenele din Ploieşti,  zgomotul lor înspăimântător se auzea şi la Păuleşti. 

 Dacă era ziuă, pe cerul din partea de sud a comunei baloanele 

captive se înălţau în aer, ca nişte monştri apocaliptici, iar de pe sol, din 

butoaie amenajate
189

 ieşeau jeturi de fum înecăcios care se transformau într-

o ceaţă artificială, având  scopul de a acoperi ţintele urmărite de inamici.  

Dacă era noapte, zeci de raze luminoase, proiectate din reflectoarele 

instalaţiilor de apărare antiaeriană, brăzdau cerul, căutând avioanele răzleţe 

de recunoaştere, care lansau rachete luminoase susţinute de paraşute, 

transformând noaptea în ziuă. 

În ziua de duminică 1 august 1943, după amiază, în urma unei 

alarme, s-a auzit un zgomot asurzitor spre vest, iar tunurile nemţeşti au 

început să tragă. M-am urcat pe acoperişul casei din Păuleşti, unde locuiam 

atunci şi am rămas îngrozit văzând spre gara Buda un şir de avioane mari, 

mergând la mică înălţime spre Ploieşti, strecurându-se abil printre  

exploziile antiaerienei nemţeşti. Unele din ele ajunseseră la Ploieşti, îşi 

descărcaseră zestrea de bombe peste unele dintre rafinării, dezlănţuind 

incendii ale căror trâmbe de foc şi fum întunecau orizontul. 

 A doua zi, am aflat că multe dintre aceste avioane, lovite în aripi sau 

în bot, au căzut, cu sau fără încărcătură, zdrobindu-se de pământ. Unul a 

căzut pe puşcăria de  femei de pe str. Rudului, omorând una din ele. A fost 

misiunea americană cu numele „Tidal Wave” (Valul nimicitor), văzută de 

mine, la vârsta de 14 ani, dintr-un observator improvizat, la 5-6 km distanţă 

de focul ucigător. 

 Peste ani, atacul americanilor a fost prezentat, într-un interesant 

roman al regretatul meu coleg de liceu, scriitorul Ioan Grigorescu
190

, mai 

târziu, a fost  descris din punctul de vedere al americanilor, într-o carte
191

 şi, 
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de curând, analizat ştiinţific de un istoric, în monumentala lucrare 

monografică consacrată Ploieştilor
192

. 

După acest atac, efectivele germanilor au crescut vizibil în Păuleşti. 

Peste câmp, sau în lungul şoselelor, aceştia au întins multe reţele telefonice 

pe stâlpi improvizaţi, care erau uşor doborâţi de vânt şi un motiv pentru 

acuzaţii de sabotaj împotriva unor săteni. 

În toamna anului 1943, au început să apară la primăria comunei, una 

după alta, liste cu locuitorii din Păuleşti dispăruţi şi morţi în război, 

producând disperare, suferinţă şi moral scăzut celor  rămaşi în sat
193

. 

Veştile înfrângerilor din iarna anului 1943 la Stalingrad, de către 

sovietici, a armatelor germane şi române, inversarea sensului frontului de la 

est spre vest şi intrarea lui pe teritoriul României, concomitent cu victoriile 

americanilor şi englezilor pe frontul din Marea Mediterană şi din Italia, au 

determinat transformarea Ploieştilor şi a împrejurimilor sale într-un uriaş 

bastion puternic înarmat, considerat capabil să înfrunte atacurile iminente 

ale aviaţiei anglo-americane. În jurul oraşului erau trei categorii de tunuri : 

aşa zisele „Acht-Acht” de 88 mm, pentru ţinte aflate la înălţimea de 7500-

9000 m (circa 210 bucăţi), tunurile grele de 105 mm pentru înălţimi de peste 

9000 m (50 bucăţi) şi „Monştrii de la Ploieşti”, de 128 mm., montaţi pe 

vagoanele trenurilor blindate, capabili să lovească la înălţimi de 12000 m
194

. 

Multe dintre acestea, aparţinând germanilor, erau răspândite pe câmpia 

Păuleştilor şi în jurul gării Buda. 

Autorităţile din Ploieşti au făcut un plan de apărare şi de evacuare a 

locuitorilor, a instituţiilor şi de conservare a operelor de valoare în unele 

localităţi ale judeţului. Astfel, au ajuns la Păuleşti, demontate, statuia 

Libertăţii monumentul Vânătorilor şi bustul Caragiale. La sfârşitul lunii 

martie, situaţia a ajuns la limită. 

 Fiind elev de liceu în Ploieşti, am fost anunţaţi că, începând cu 1 

aprilie 1944, se închid şcolile. 

După bombardamentul din 4 aprilie 1944, despre care am auzit de la 

radio,  a urmat cel din 5 aprilie, prin care s-a început distrugerea  Ploieştilor. 

Eram în curtea casei natale din Păuleşti, când pe cer, la mare 

înălţime, peste sat au apărut o mulţime de avioane venind în valuri, 
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întâmpinate cu o canonadă a antiaerienei, ale cărei explozii, sub  forma unor 

buchete de nori alburii, păreau că se sparg sub burta lor, fără să le atingă.  

De sus, în mod necontrolat, cădeau rămăşiţele proiectilelor sub 

formă de schije mărunte, care se înfigeau în pământ sau pătrundeau în 

podurile caselor, după ce le perforau învelitoarea. Avertizat de părinţi, m-am 

adăpostit pe prispa casei. 

 Imediat, după trecerea primului val, a început să se audă un şuierat 

sinistru combinat cu zgomotul exploziilor. Târziu, am aflat că acel şuierat 

era produs de traiectoria curbă a bombelor, lansate de la înălţime mare, care, 

pentru a-şi atinge ţintele, aveau nevoie să parcurgă un spaţiu optim (distanţa 

de 5-6  km Păuleşti-Ploieşti). Atunci credeam că a sosit sfârşitul lumii, deşi 

la Păuleşti nu căzuse nici o bombă.  

A fost doar începutul, deoarece, în perioada 5 aprilie-19 august 1944, 

peste Ploieşti şi vecinătăţile lui, aviaţia americană şi cea engleză (pe timp de 

noapte), au efectuat 24 de raiduri, folosindu-se 5675 de avioane, care au 

lansat 13559 tone de bombe, şi au pierdut, în aceste misiuni, 254 avioane
195

.  

Bilanţul acestor bombardament, la Ploieşti, a fost catastrofal. Au 

murit 817 civili, au fost răniţi alţi 747, iar 23260 au fost sinistraţi. Au fost 

distruse şi avariate 8989 imobile şi distruse 103 edificii publice. Ţintele 

principale au fost rafinăriile, a căror capacitate de rafinare şi stocare a fost 

redusă cu peste 50%
196

.  

Pe teritoriul comunei Păuleşti au căzut, accidental, câteva bombe în 

zone nelocuite, din pădurea Misleanca şi pe câmpiile din sud-vestul satelor 

Cocoşeşti şi Păuleşti, producând incendierea unor holde de grâu. Acestea au 

căzut atunci când ceaţa artificială adusă de vânt acoperea aceste teritorii, sau 

când avioanele erau lovite şi căutau să scape de încărcătura ucigaşă. 

 La o oră după atacul din 5 aprilie au început să vină în valuri 

refugiaţii din Ploieşti, care povesteau îngroziţi despre prăpădul din oraş. 

Unii din ei rămăsese fără case, alţii se refugiaseră de frică, ştiind sigur că vor 

mai fi şi alte bombardamente. Numărul lor, pe întreaga perioadă a 

bombardamentelor, a ajuns la 400 numai în satul Păuleşti. Primarul Toma T. 

Socolescu a fost nevoit să ceară ajutorul primarului din Ploieşti, pentru 

organizarea unei cantine şi pentru construirea unei conducte, destinată să 

alimenteze cu apă baia comunală, nou construită. 
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Printre cei refugiaţi erau şi 30 elevi de liceu, care, împreună cu cei 6 

elevi localnici, figurau în evidenţa şcolii din Păuleşti, primăria fiind obligată 

să ţină o evidenţă similară şi pentru cei 132 meseriaşi şi funcţionari 

refugiaţi. 

Spitalul Schuller din Ploieşti, avariat de bombe, era şi el evacuat la 

Păuleşti, funcţionând în barăci. Aici a fost internat pilotul John Palm, 

prizonier american
197

. 

În timpul raidurilor aeriene, am fost martorul unor situaţii dramatice. 

Am văzut unele avioane, lovite de apărarea antiaeriană sau de aviaţia de 

vânătoare, când începeau să se prăbuşească. În acel moment, din avionul 

avariat ţâşneau mai multe paraşute, cu care aviatorii americani încercau să se 

salveze. Cei mai mulţi reuşeau, altora nu li deschideau paraşutele, iar alte 

paraşute erau lovite, în cădere, de schije sau de gloanţele trase din 

mitralierele aviaţiei de vânătoare. În ultimele două cazuri, oamenii care 

speraseră să trăiască, deveneau nişte bolovani, atraşi de gravitaţie şi se 

zdrobeau de pământ, undeva pe câmpia dintre Păuleşti şi Strejnic. Am rămas 

impresionat, pentru toată viaţa, de aceste tragedii văzute în direct. 

 După o luptă aeriană între avioanele de vânătore americane şi cele 

de apărare, un avion american cu dublu fuzelaj, zburând la mică înălţime, 

căutând să treacă pe sub o linie de înaltă tensiune, s-a lovit de copaci şi a 

căzut pe dealul satului Găgeni. Scăpat teafăr, aviatorul a fost preluat de 

autorităţile române. Avionul căzut, păzit câteva zile de militari, a fost prilej 

de pelerinaj pentru cei localnici dar mai ales pentru noi, copiii curioşi. 

După primul bombardament, primăria Păuleşti sprijinită de 

administraţia municipiului Ploieşti, a început construirea unui adăpost 

antiaerian, săpat în dealul din vestul cimitirului satului, pe valea Fântânii. 

Era un tunel în zig-zag cu lungimea de circa 50 de metri, cu două intrări, cu 

structură din stâlpi şi grinzi de lemn, înalt de circa trei metri, construit într-

un timp record de un grup de 35 de militari genişti
198

. A devenit  funcţional 

prin luna iulie 1944 şi era folosit numai de localnicii şi refugiaţii care nu 

aveau prejudecăţi negative în legătură cu existenţa unui cimitir în imediata 

apropiere. În prezent, după aproape 70 de ani de la construire, intrările lui au 

fost acoperite de mărăcini şi de vegetaţie sălbatică. 
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Rămăşiţe adăpost antiaerian (foto Alexcolor, 2011) 

 

La începutul lunii august 1944, trupele germane de apărare 

antiaeriană, presimţind că se pregăteşte ceva, spre siguranţa lor, au închis 

drumul sătenilor de pe moşie, producând acestora greutăţi la recoltarea 

produselor. Tensiunile ivite între cele două părţi trebuiau negociate de 

pretură şi de comandamentul german, dar nu a mai fost nevoie, deoarece ele 

au fost rezolvate de curgerea evenimentelor de pe fronturi. 

Surpriza a venit în seara zilei de 23 august 1944, la ora 22, când, prin  

Proclamaţia regelui Mihai, radiodifuzată, românii au aflat că România a rupt 

alianţa cu puterile Axei şi încetează războiul cu Naţiunile Unite. 

Între 23-31 august, în Păuleşti, bază a unor trupe germane, a început 

războiul concret, cu toate ororile lui: lupte, morţi, distrugeri şi localnici luaţi 

ostatici.  

În pădurea Misleanca din Păuleşti şi pe câmpul din sudul ei erau 

grupate peste un sfert din efectivele germane (4000-5000 oameni) destinate 

apărării regiunii petrolifere, în pădurea Buda mai erau circa 2000 de militari, 

iar alţi 4000 se aflau în pădurea Crângul lui Bot – aerodromul Târgşorul 

Nou. Era o forţă armată colosală, înzestrată cu tunuri, tancuri, autovehicule 

şi avioane
199

. 

Ziua de 24 august a fost relativ calmă în Păuleşti, dar au încetat toate 

relaţiile între germani şi săteni. Spre seară, s-au auzit câteva salve de 

artilerie între trupele germane şi un grup al armatelor române. Ultimul grup 
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era amplasat strategic pe izlazul de deasupra cimitirului, în  cazemata din 

beton, ale cărei urme se mai văd şi azi. 
 

 
 

Rămăşiţe cazemată, pe dealul Degeraţi (foto Alexcolor, 2011) 

 

A doua zi, germanii au devenit mai agresivi şi au început să 

patruleze în apropierea satului. Duelurile de artilerie s-au intensificat, atunci 

când unităţile armatei române, din Corpul 5 Teritorial, începuseră o acţiune 

de încercuire a forţelor inamice. În ziua de 26 august, artileria germană a 

început să tragă spre satul Găgeni, unde a distrus mai multe case, ţinta fiind 

vila Băicoianu. Această vilă era amplasată pe dealul numit atunci „La 

Vacă”, la etajul căreia era instalat un punct de observaţie al militarilor 

români, prin care aceştia supravegheau  toată pădurea şi câmpul de luptă 

folosit de germani. 

Văzând-se aproape încercuiţi, la 27 august, patrulele germane au 

pătruns în satul Păuleşti şi, din casele de pe strada principală, au luat ostateci 

mai mulţi bărbaţi. Aceştia au fost sechestraţi în magazia companiei de 

pompieri, amplasată lângă comandamentul lor, sperând sa-i folosească drept 

scuturi umane în luptele care deveniseră iminente între cele două armate. 

Paradoxal, ei s-au eliberat a doua zi, atunci când atenţia agresorilor s-a 

concentrat asupra luptelor directe care se intensificau. 

Alţi săteni, în frunte cu primarul Toma T. Socolescu şi cu învăţătorul 

Gh. Ştefănescu, s-au retras prin păduri, spre comuna Lipăneşti, refugiindu-se 

în localităţi mai sigure, de pe valea râului Teleajen. 

Perioada 28-31 august 1944 a fost aceea în care luptele, de pe 

teritoriul comunei Păuleşti, au atins punctul maxim. 

În 28 august, un avion german de transport, cu mai multe motoare, a 

fost doborât de artileria română în zona „Movila Vulpii”, spre groaza 

germanilor care simţeau strânsoarea încercuirii. În replică, germanii au 



 

 

128 

început să folosească cu intensitate, în toate direcţiile, puterea de foc a 

artileriei lor, primind răspunsul cuvenit din partea românilor. În seara 

aceleiaşi zile, un proiectil  a căzut în curtea văduvei Neaga Gh. Miţilă din 

Păuleşti, în timpul servirii cinei, omorând-o pe ea, pe fiica şi pe nepoata ei şi 

pe o altă femeie refugiată – patru victime nevinovate a unui unei încleştări 

de focuri care zguduia pământul. 

Folosirea unui tren blindat, care, în ziua de 29 august, a încercat să 

spargă încercuirea, rulând pe calea ferată între Buda şi Găgeni, nu a reuşit. 

Trenul a fost lovit şi incendiat de militarii români spre Găgeni, în apropierea 

râului Dâmbu. 

Ruperea încercuirii s-a produs totuşi în noaptea de 30/31, când o 

coloană  de germani a reuşit să treacă de Uzina Plopeni. La o intersecţie de 

drumuri, aceasta s-a rupt în două. O grupare, în frunte cu comandantul, 

generalul Kuderna, rănit şi bolnav, s-a îndreptat spre oraşul Slănic, unde  a 

capitulat. Militarii, bolnavi şi răniţi, sunt predaţi trupelor române. 

Armamentul greu şi muniţiile au fost distruse, iar circa 4000 militari 

germani au fost lăsaţi liberi să plece, peste munţi, spre Braşov în marş forţat. 

După opt zile, 2000 din ei au ajuns în liniile frontului german. A doua 

grupare a plecat, prin satul Zamfira, spre Vălenii de Munte, dar şi aceştia, 

după două ore de lupte, s-au predat trupelor române. 

În ziua de 31 august, trupele române din grupările militare ale 

Corpului 5 Teritorial, unii venind de la  nord-est, ghidaţi de localnici prin 

pădurea Păuleşti, alţii venind din spre Strejnic şi pădurea Buda, după lupte 

grele au distrus ultima rezistenţă germană din Păuleşti şi regiunea 

petroliferă
200

.  

Meritul eliberării comunei Păuleşti  este numai al armatei române. 

Trupele sovietice au intrat în comună în seara zilei de 31 august 1944, când 

comuna era deja eliberată. Afirmaţia este susţinută de scrierile şi cercetările 

istoricilor de după 1989 şi de martori prezenţi la acele evenimente, care încă 

mai sunt în viaţă, printre care mă număr şi eu. În acest fel se infirmă istoria 

scrisă deformat în anii 1950-1970, inclusiv cea care, încă este scrisă pe 

monumentul eroilor din Păuleşti, ridicat în anul 1958. 

Primele valuri ale trupelor sovietice s-au transformat în ocupanţi şi 

au terorizat localnicii multe săptămâni după apariţia lor, prin beţie, violuri, 

însuşire de bunuri şi alte agresiuni.  

La ferma Duque  au spart uşile cramei, au tras cu pistoalele în 

butoaie şi, bând direct din jeturile formate, au căzut şi  au murit înecaţi în 

vin
201
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Alţi militari sovietici, ajutaţi de vice-primarul comunei Păuleşti, 

Dumitru V. Ionescu, au devastat ferma şi casa primarului Toma T 

Socolescu. Acesta fiind refugiat la Văleni, adresând o scrisoarea prim-

pretorului, la 10 septembrie 1944, nemulţumit de activitatea acestui  ajutor 

de primar, printre altele scrie: „Faţă de gravitatea faptelor sale din urmă, 

pactizând cu soldaţii beţi din armata de trecere, contra avutului locuitorilor 

şi al meu (…), vă rog să dispuneţi destituirea lui din postul de ajutor de 

Primar, numindu-l în loc pe locuitorul Gh. Ilie Radu, administrator agricol, 

om corect, priceput şi de caracter, singurul care în situaţia de acum poate 

face faţă situaţiei. Imediat ce voi avea siguranţa vieţii în casa mea , care a 

fost complet devastată de armatele în trecere, ca şi de unii borfaşi din 

localitate şi din satele vecine...”, scrisoarea continuând cu multe alte detalii, 

privind jefuirea locuinţei sale
202

. 

Un episod tragic s-a produs în locuinţa locuitorului Gheorghe Matei, 

zis Bărdac, din spatele băii comunale, unde o rudă a acestuia era violată. 

Vecinul, Niculae Matei, şi el rudă cu victima, a căutat să intervină, dar o 

rafală de pistol  mitralieră tras de bestia violatoare „soldatul sovietic 

eliberator” i-a luat viaţa, lăsându-l fără tată la vârstă fragedă, pe colegul meu 

de şcoală primară, Vasile zis Mosorică. Nicolae Matei, după opinia mea, 

poate fi considerat un erou al comunei, care s-a opus agresiunii sovietice. 

Primăria şi jandarmeria au raportat autorităţilor superioare faptele 

monstruoase ale militarilor ruşi, care au rupt lacătele unui depozit la casa lui 

Tănase Zamfirescu, au intrat în chiliile mânăstirii Zamfira şi au violat 3 

călugăriţe, iar alţii au devastat complet conacul Duque şi pe cel al lui 

Obrocea din Blejoi
203

. 

 Calvarul a continuat cu predarea aparatelor de radio şi a armelor de 

vânătoare, cu muncă de război, prestată gratis de oameni, în folosul trupelor 

sovietice, confiscări de cai şi vite, impunerea rublei ca mijloc de plată pentru 

unele produse, înfiinţarea cotelor de produse alimentare şi alte obligaţii, 

stabilite prin Comisia de Armistiţiu
204

. 

Deşi războiul s-a terminat, teoretic, la 9 mai 1945, nici până în 

prezent autorităţile statului, dar mai ales cele locale, din comuna Păuleşti, nu 

au o listă cu datele de identificare a eroilor comunei, morţi şi dispăruţi în 

acest război. Mulţi şi-au lăsat oasele în est, pe pământul Basarabiei şi al 

fostei Uniuni Sovietice, alţii au căzut, după 23 august 1944, pentru 

eliberarea ţării si a Ardealului, dar şi pe teritoriile Ungariei şi ale fostei 

Cehoslovacii. 
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 Din cinci surse studiate, am identificat şi reţinut numele a 40 de 

păuleşteni, 17 găgenari şi 13 cocoşeşteni, care, spre onoarea şi cinstirea lor 

s-au jertfit pentru patrie, în acest ultim război. Lista cu numele şi prenumele 

acestora, însoţite de detaliile pe care am reuşit să le aflu, din surse credibile, 

o prezint la sfârşitul capitolului. 

 

5. Monumente şi comemorări. 

După terminarea Primului Război Mondial,  prin Decretul  Lege 

1693 /4 mai 1920, s-a stabilit  ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită în fiecare an,  

în aceeaşi zi, cu cea  a sărbătoririi Înălţării Domnului Iisus Hristos. 

Pentru eroii din satele comunei Păuleşti, morţi şi dispăruţi în Primul 

Război Mondial, colonelul N. Prassa, prefectul judeţului, sfătuit probabil, de 

arhitectul Toma T. Socolescu, veteran de război, au încercat să ridice, în 

anul 1920, un monument pentru eroi în pădurea Păuleşti. S-a ales locul 

ridicării la intersecţia drumurilor de intrare în pădure dinspre sat, s-a săpat 

groapa de fundaţie şi, în cadrul unei festivităţii, cu fanfară militară s-a pus 

piatra fundamentală, îngropându-se în betonul turnat un tub metalic 

inoxidabil, în  care s-a introdus o listă cu detalii despre eroii  comemoraţi. 

Nu sunt cunoscute coordonatele amplasamentului şi nici motivele pentru 

care monumentul nu a mai fost ridicat. 

În anul 1927, locuitorii satelor Păuleşti, Găgeni şi Dăneşti au hotărât 

construirea unui monument, finanţat din contribuţiile lor. Monumentul a fost 

realizat de un fost deţinut al închisorii Mislea şi reprezenta un ostaş al 

armatei române, cu arma în mână în poziţie de tragere, amintind celebra 

lozincă de la Mărăşeşti: „Pe aici nu se trece”. Monumentul a fost montat pe 

izlazul comunal din Păuleşti, în apropierea primăriei, şi a fost inaugurat în 

anul 1928. 

 Pe feţele laterale ale soclului erau amplasate două plăci de marmură. 

Pe ele  erau înscrise numele, prenumele şi gradul eroilor celor trei sate, 

morţi în Primul Război Mondial. Deşi monumentul nu avea o valoare 

artistică ridicată, era primul simbol al recunoştinţei sătenilor pentru eroii 

lor
205

. Din păcate, monumentul nu a trăit în amplasament decât 10 ani. 

Devenind comună, satul Găgeni avea pretenţii de coproprietar asupra 

monumentului şi, la 3 iunie 1938,  primarul noii comune îl cere pentru a fi 

remontat, într-un nou amplasament, în comuna lui. Ca să-i facă pe voie, 

primarul comunei Păuleşti, profesorul-arhitect Toma T. Socolescu îi acceptă 

propunerea, iar Societatea „Cultul Eroilor” din Bucureşti o aprobă, la 4 

octombrie 1938
206

. Statuia ostaşului de pe monument a fost demontată şi 

transportată la Găgeni, dar nu a mai fost montată niciodată în această 

                                                 
205

 Constantin Ilie, op.cit., p. 71. 
206

 ANJP, Fd. PCP, dosar 1/1938(5), ff. 50, 90, 92. 



 

 

131 

comună. La sfârşitul anului 1940, oamenii regimului legionar din Găgeni o 

retrimit la Păuleşti, unde preotul a comis sacrilegiul de a o arunca, la 

întâmplare, în cimitirul satului. „Ostaşul monument”, în loc de simbol al 

cinstirii eroilor, stând mult timp culcat printre bălării, s-a degradat, devenind 

un ciot fără mâini şi fără picioare. Un localnic patriot a transportat ciotul în 

spatele cimitirului, l-a ridicat la verticală şi, de atunci până acum, acesta 

păzeşte veşnicia cimitirului la ieşirea din spatele lui. Plăcile din marmură, cu 

înscrisurile de pe ele, au dispărut fără urmă. 

 

 
 

Rămăşiţe din primul monument (foto Alexcolor, 2011) 

 

 Primarul – arhitect T. T. Socolescu a acceptat demontarea 

monumentului, deoarece intenţiona să facă altul, corespunzător profesiei şi 

experienţei lui. 

În lucrarea memorială, amintindu-şi de ororile războiului legate de 

victimele tifosului exantematic, el scrie: „Ne-a murit şi generalul Vişoianu, 
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oltean, comandantul Diviziei, care se distinsese în luptele de la 

Dragoslavele din Muscel şi care a fost înmormântat în stânga bisericii din 

Ruginoasa, punându-i la căpătâi o troiţă oltenească... Multe alte troiţe am 

pus la căpătâiul ofiţerilor care au murit la Ruginoasa de această boală 

năprasnică ”
207

. 

 Revenit după război în Ploieşti, arhitectul nu-şi uitase însă datoriile 

de suflet şi începuse, încă din anul 1923, proiectarea şi ridicarea Turnului 

Catedralei Sf. Ioan, ca Monument al Eroilor, care, în anul 1938, era 

terminat. 

 Tot el proiectase şi realizase Troiţa Eroilor de la Dumbrăveşti-

Prahova, în anul 1937. De ce să nu realizeze şi pentru eroii comunei în care 

locuia un ansamblu monumental ? 

Pentru punerea în practică a acestei idei, în toamna anului 1938, el 

proiectează o troiţă din lemn de stejar pe care o încredinţează spre execuţie 

sculptorului Pandele Marinescu, din Ploieşti. Pe amplasamentul vechiului  

monument demontat, construieşte un soclu din cărămidă, pe care  îl 

plachează cu plăci din granit. Pe feţele laterale fixează două plăci din 

marmură memoriale, pe care erau înscrise numele eroilor comunei. Faţa 

principală a soclului, a fost împodobită cu un basorelief din bronz, realizat 

de sculptorul Alexandru Călinescu (1889-1978), care reprezenta „Soldat 

român în ţinută de campanie”.  
 

 
 

Basorelief dispărut (sculptor – Alexandru Călinescu) 
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Toate aceste elemente au fost îmbinate într-un montaj unitar, numit 

Troiţa –Monument al Eroilor din 1916-1918. 
În jurul monumentului au fost plantaţi opt arbori de Tisa (taxus 

baccata) şi, la distanţă, în semicerc, mai  mulţi castani. Plecând din pădure 

şi trecând prin faţa monumentul s-a mai plantat o alee cu castani care avea 

lungimea de aproximativ doi km până în interiorul cimitirului
208

. Astăzi, pe 

această alee au rămas numai câţiva castani, deoarece cei mai mulţi, în anii 

´6o, au fost dezgropaţi cu rădăcini şi pământ şi au fost duşi la Ploieşti, să 

completeze lipsurile de pe bulevard, acolo  unde o parte dintre castani se 

uscase. Cei care conduceau comuna, în acel moment, nu au protestat. 
 

 
 

Drum Troiţă-cimitir (foto Alexcolor, 2011) 

 

Troiţa monument s-a sfinţit în anul 1939, de Ziua Eroilor, prin slujba 

oficiată de protoiereul Aurel Popescu, preotul Vlaiculescu şi bătrânul preot 

pensionar al Păuleştiului, Panait Stătescu. Au fost prezente autorităţile civile 

şi militare, mulţi localnici, în frunte cu comandorul M. Vasilescu, veteran al 

războiului, decorat cu multe decoraţii româneşti şi de doua ori cu Legiunea 

de  Onoare franceză. 

 Cu acest prilej, primarul-arhitect Toma T. Socolescu, printre altele a 

spus: „Soldatul turnat în bronz de către unul din marii noştri sculptori, d. 

Călinescu, simbolizează amintirea scumpă a eroilor satului ale căror nume 

au fost săpate pe plăci de marmură, ca astfel pomenirea lor să rămână 

veşnică…, satul acesta are un monument frumos şi creştinesc care fiindcă 

serveşte şi drept cimitir al eroilor l-am înconjurat cu acest mic dar cochet 

parc şi cu alee de promenadă, a cărei frumuseţe se vede şi acum, dar care 
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va fi apreciată mai bine după câţiva ani, când plantaţiile făcute se vor 

apropia de maturitate”
209

. 

Se repara astfel gestul nesăbuit legat de primul monument. Dar nici 

viaţa acestui monument nu a fost prea lungă, peste ţară şi implicit peste 

Păuleşti, din anul 1945, s-a instalat, pentru mult timp, un regim totalitar-

comunist, bazat pe lupta de clasă, care a distrus intelectualitatea şi  multe 

opere de artă create de aceasta. 

 Astfel, în anul 1958, i-a  venit rândul  şi Troiţei-Monument din 

Păuleşti, deoarece fiind troiţă, ea nu corespundea ideologiei atee şi nu 

proslăvea trupele sovietice. Un grup de muncitori de la Uzinele 

Mărgineanca din Plopeni, cu sprijinul autorităţilor locale, a demolat soclul 

monumentului. Preţiosul basorelief al lui Al. Călinescu şi plăcile de 

marmură cu numele eroilor au dispărut, iar troiţa a fost trimisă pentru 

„înmormântare” tot în cimitirul satului. Locuitorul Verzea (veteran de 

război) a fixat pe ea o plăcuţă, cu câteva versuri naive, originale şi a ridicat-

o la verticală în interiorul cimitirului. Peste alţi ani, a dărâmat-o vântul, şi a 

fost iarăşi ridicată în exteriorul cimitirului. 

 În anul 2011, la împlinirea celor 50 de ani de la moartea creatorului 

ei, troiţa a fost recondiţionată şi reabilitată de un alt localnic, Marin 

Constantin, nepot şi fiu de eroi păuleşteni din cele două războaie mondiale. 

Ca  şi confratele ei „soldatul monument”, rămăşiţele troiţei păzeşte „veşnicia 

cimitirului”, la poarta lui de intrare. Se împlineşte încă o dată zicala „Nu 

mor caii când vor câinii...”.  
 

 
 

Rămăşiţe din Troiţa-Monument (foto Alexcolor, 2011) 

                                                 
209

 „Prahova Noastră”, nr. 44/18 mai 1939. 



 

 

135 

 

Imediat după demolarea Troiţei-Monument, pe amplasamentul ei din 

cochetul parc al lui Socolescu, devenit „Parcul cu Castani” al comunei, 

muncitorii demolatori au construit un mic obelisc piramidal, cu urnă 

funerară la partea superioară, străjuit de mai multe obuze de tun. 
 

 
 

Monumentul eroilor din Păuleşti (foto C. Ilie, 2004) 

 

 
 

Listă incompletă a eroilor pe monumentul actual (foto Alexcolor, 2011) 
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Pe faţa principală a acestuia există o placă din marmură cu următorul 

înscris:  

„În amintirea eroilor români şi sovietici care în august 1944 şi-au 

dat viaţa în luptele purtate în zona Păuleşti împotriva armatei hitleriste 

pentru independenţa naţională a ţării noastre şi libertatea poporului 

român”. 

Pe spate acestuia se află  altă placă, uzată de vreme, în care sunt 

înscrişi numai o parte dintre eroii comunei morţi în Primul Război Mondial, 

deşi din înscrisul de mai sus aceştia nu aveau legătură cu tematica 

monumentului „Eroii de la 23 August 1944”. 

Din anul 1958 şi până în prezent, acesta este „Monumentul Eroilor din 

comuna Păuleşti-Prahova”, în faţa căruia se oficiază toate comemorările. 

Analizându-l atent, în conţinutul lui, se constată mai multe neadevăruri istorice. 

Acestea sunt: 

- Comuna Păuleşti era eliberată de către armata română, sprijinită de 

localnici, înaintea sosirii trupelor sovietice. Ultimii au devenit „eroi” prin 

faptele lor, descrise prin câteva exemple, prezentate mai  înainte. 

- Independenţa naţională a fost câştigată cu sânge, în anul 1877. 

- Poporul român era liber în 1945, libertatea a fost pierdută prin 

impunerea unui regim totalitar de către sovietici. Am recăpătat libertatea în 

anul 1989, prin jertfele celor aproximativ 1400 eroi ai săi, care au murit 

strigând: „Libertate şi fără comunism”. 

- Ultimele cercetări au dovedit că în Primul Război Mondial au murit cel 

puţin 72 locuitori ai comunei, nu 58, câţi sunt înscrişi pe actualul monument. 

- De pe monument lipsesc numele şi prenumele celor peste 70 eroi, 

din toate satele comunei, căzuţi în al Doilea Război  Mondial, în est sau în 

vest, pe care autorităţile comunale, din perioada 1945-2012, aveau obligaţia 

şi datoria să le cunoască. 

Am semnalat aceste  neadevăruri cu mai multe ocazii, în lucrările 

mele
210

, dar şi cu scrisori oficiale adresate: Primăriei Păuleşti (nr. 

5163/10.06.2011), Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (nr. 

1964/20.06.2012) şi Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova (nr. 

34/09.06.2011), dar rezultatul a fost nesemnificativ – s-a înlocuit urna 

funerară a monumentului, cu o cruce mică din beton, aşezată pe vârful lui. 
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Monumentul eroilor din Păuleşti, modificat în anul 2011. Foto Alexcolor, 2011 

 

Monumentul actual devenise indezirabil după circa 10 ani de la 

edificare, dar demolarea lui şi construirea altuia a devenit oportună după 

anul 1977. Atunci, o hotărâre de partid a aprobat propunerea ca în unele 

localităţi ale judeţului Prahova, între care şi comuna Păuleşti, să se ridice 

monumente corespunzătoare pentru eroi.  

Sculptoriţa Elena Tudorache a întocmit un proiect pentru comuna 

Păuleşti, având ca simboluri drapelul şi eroii neamului, dar care includea şi o 

placă memorială cu text comun pentru mai multe monumente ale Prahovei, 

aprobat de Comitetul Central al PCR, cu nr. 1234/25.03.1977, în care se 

scria: 

„Glorie vitejilor ostaşi români care au luptat cu eroism şi s-au jertfit 

pentru unitatea şi independenţa neamului, pentru viitorul luminos al 

patriei”. 

Primarul din Păuleşti (Toma C. Gheorghe – n.a.) a întârziat 

realizarea monumentului din Păuleşti. 
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În anul 1982, a avut loc o deplasare în comuna Păuleşti, la care a 

participat, în prezenţa noului primar Petrache Gheorghe, o delegaţie 

reprezentativă formată din conducerea judeţului: Dumitru Ionaş – secretar, 

ing. Gheorghe Dumitrescu – vicepreşedinte al Consiliului Popular Judeţean, 

general maior Dimitrie Popa – comandantul Garnizoanei, Ion Paraschiv – 

primarul municipiului Ploieşti, prof. Bădulescu Alexandru – vicepreşedinte 

al Comitetului Judeţean de Cultură, Tudorache Ecaterina – sculptor (autorul 

lucrării), directorii şi secretarii de partid din unităţile economice propuse a 

contribui cu materiale şi forţă de muncă la realizarea acestui important 

obiectiv memorial. Cu acest prilej s-a fixat locul monumentului (piatra de 

temelie). 

Peste puţin timp, în acelaşi an, un Decret al Consiliului de Stat, din 

lipsă de fonduri, a condus la ratarea acţiunii. 

În prezent, proiectul Tudorache zace ascuns în vreo arhivă, 

profesorul dr. Alexandru I. Bădulescu, atunci vicepreşedinte al Comitetului 

Judeţean de Cultură (acum director al Muzeului Memorial „Paul 

Constantinescu”), prin nota din 07.09.2012, îmi transmite istoria nerealizării 

acestui monument. 

Nici după 1990, primarii comunei Păuleşti nu au manifestat un 

interes pentru înlocuirea actualului monument necorespunzător, deşi 

problema a fost semnalată de mai multe ori în presa locală şi s-au făcut 

intervenţii din partea Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova, dar fără 

rezultate concrete. 

Consider că actualul monument nu trebuie demolat, el trebuie să 

rămână  acolo, ca o relicvă  de manipulare a istoriei. 

 În  comuna Păuleşti lipseşte un monument nou, care să-i cinstească  

cu onoarea cuvenită pe adevăraţii săi eroi. Fiii şi nepoţii eroilor din satele 

comunei ca urmaşii şi moştenitori ai acestora, au datoria să depună toate 

eforturile materiale şi morale şi să convingă autorităţile locale de necesitatea 

unui adevărat Monument al Eroilor din Păuleşti – Prahova, deoarece, aşa 

cum am arătat, el nu există.  

El trebuie să fie proiectat şi realizat cât mai urgent posibil, de un 

artist cu experienţă, pentru a fi o operă reprezentativă a eroilor comunităţii, 

din cele două războaie mondiale, cu numele lor  înscrise pe el.  

În copilăria mea, ca elev al şcolii primare, am participat, timp de 

şapte ani, la multe comemorări ale eroilor comunei. Ele erau impresionante 

şi se desfăşurau după un ceremonial pregătit cu mult timp înainte. 
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De Ziua Eroilor, elevii se deplasau de la şcoală la Monumentul 

Eroilor, îmbrăcaţi în costume naţionale, împreună cu învăţătorii lor, în 

rânduri ordonate. La monument întâlneam reprezentanţii autorităţilor locale, 

invitaţii lor, preotul satului şi mulţi localnici, în general părinţi, fii şi fiice de 

eroi. Văduvele sau mamele eroilor participau la solemnitate purtând coşuri 

împodobite cu ştergare din pânză albă în care erau : o colivă, o sticlă  cu vin, 

eventual ouă roşii şi alte produse pentru pomenirea morţilor. 

Semnalul începerii comemorării, la ora stabilită, era dat de dangătele 

rare ale clopotului bisericii din deal, care se auzeau de departe. Câţiva 

militari prezenţi trăgeau focuri de armă în aer, spre onoarea eroilor. Corul 

şcolii cânta, cu glasuri cristaline – Imnul Naţional – care, atunci, era 

Trăiască Regele. Preotul îşi desfăşura slujba tradiţională, pomenind nominal 

pe fiecare erou. Când se ajungea la  cântarea Veşnica Pomenire, în bătaia 

aceluiaşi clopot, coşurile împodobite erau ridicate şi legănate în ritmul 

cântării de purtătoarele lor şi de rudele care le însoţeau. După slujbă, 

oficialităţile ţineau cuvântări, corul şcolii cânta Imnul Eroilor, elevii mai 

mari recitau poezii patriotice şi, în final, se cânta Pui de lei, în timp ce 

femeile împărţeau, cu pioşenie, pomenile din frumoasele lor coşuri.  

După circa 70 de ani, am asistat în satul meu la două sau trei 

ceremonii similare şi am rămas dezamăgit. 

Deşi  participă copiii din cele trei şcoli ale comunei, ei nu mai cântă, 

nu mai spun poezii şi asistă la ceremonie, plictisiţi şi pasivi, împreună cu 

învăţătorii şi profesorii lor. Instrumentele moderne le-au furat glasurile, dar 

odată cu ele şi sentimentele patriotice.  

Numai doi urmaşi ai eroilor şi primăria mai aduc colivă la 

monument. Dangătul clopotului bisericii nu se mai aude în timpul 

comemorării şi cei cinci preoţii, din satele comunei, se roagă pentru eroi, în 

general pomenind numai două nume, al celor doi eroi pentru care urmaşii 

lor, la comemorare, au adus cele două colive. Dacă ar dori să-i pomenească 

nominal pe toţi, ca altădată, le-ar fi imposibil, deoarece lista cu eroii din 

Primul Război Mondial de pe placa monumentului este incompletă, iar cei 

din Al Doilea Război Mondial încă sunt necunoscuţi. Lipsesc şi frumoasele 

coşuri cu pomeni, deoarece mulţi urmaşi ai eroilor (nepoţi şi strănepoţi, 

poate şi fii şi fiice), i-au uitat, chiar şi atunci când au vândut pământul, 

primit moştenire în urma jertfelor lor. 

Consider că a sosit timpul ca să ne cunoaştem eroii, să le facem un 

monument al lor, să revenim la tradiţii, să înlăturăm formalismul actual de la 

comemorări şi să-i  cinstim aşa cum se cuvine. 



 

 

140 

 



 

 

141 

 



 

 

142 

 



 

 

143 

 



 

 

144 



145 

 

VII. POLITICĂ PĂULEŞTEANĂ 

    
Motto: 

„Pe malul lacului  Iar pe şoseaua comunală 

Un bou,    Cârciumarul, 

O vacă,    Învăţătorul,     

Un viţel    Popa 

Şi un taur   Şi notarul 

Recită Testamentul nou:  Cei mai de seamă gospodari din sat   

Viitor de aur    Se ceartă pe un scaun de deputat”. 

Ţara noastră are !... 

    (Ion Minulescu – din  Amiază rurală –  

Strofe pentru fapte diverse. 1930) 

 
1. Începuturi 

Reformele domnitorului Cuza, ales democratic în cele două 

principate – Moldova şi Ţara Românească – au nemulţumit pe politicienii 

din taberele diferite. S-au  apropiat conservatorii, cei mai de dreapta, de 

liberalii cei mai de stânga (fraţii Brătianu şi C. A. Rosetti), formând 

„monstruoasa coaliţie”
211

, care au reuşit să îl detroneze pe domnitor, dar nu 

au reuşit să-i stopeze reformele democratice. 

După această dată, cu prilejul alegerilor parlamentare din anul 1875, 

a luat fiinţă Partidul  Naţional Liberal, condus de Ion C. Brătianu şi, din anul 

1881, Partidul Conservator, condus de Lascăr Catargiu. 

Acestea sunt principalele partide care au marcat activitatea politică a 

României, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, până după sfârşitul Primului 

Război Mondial. Fruntaşii acestor partide au avut contribuţii majore la 

înfiinţarea şi funcţionarea filialelor corespunzătoare din judeţul Prahova şi 

oraşul Ploieşti. Dintre aceştia, amintesc pe liberalii C. T. Grigorescu şi Radu 

Stanian, foşti primari în Ploieşti, şi pe conservatorii Gheorghe Grigore 

Cantacuzino, cu moşie în satul Găgeni, sau Nicolae P. Răşcanu, moşier cu 

conac în Păuleşti, dar şi primar al Ploieştiului,  pentru o scurtă perioadă. 

Arhiva comunei Păuleşti, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din  

prima parte a secolului al XX-lea, cercetată de mine, nu conţine informaţii 

concrete despre activitatea partidelor politice din această comună, deşi sunt 

convins că ele au existat încă de la început, dacă se ţine seama de alternanţa 

la putere, uneori în mai multe mandate, a primarilor din lista anexată. 

 Personal eu am copilărit, în perioada anilor 1935-1945, în mijlocul 

luptei politice care se desfăşura în comuna Păuleşti, la început între Partidul 

Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc, cărora, din anul 1937, li s-a 
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alăturat şi Mişcarea legionară, intitulată Garda de Fier sau Totul pentru 

Ţară. 

Pe atunci, micuţa casă în care m-am născut, veche de peste  o sută de 

ani, existentă şi astăzi, era sediul PNŢ-ului, tatăl meu, Gheorghe Ilie Radu, 

fiind fruntaş al acestui partid. De aceea voi povesti amintirile mele  legate de 

această luptă, pe care le voi completa, atunci când va fi cazul şi cu 

documente de arhivă şi alte mărurii. 

Nu ştiu ce culoare politică a avut primul primar al comunei, care 

semnează bugetul primăriei din anul 1881
212

, cu numele de ”D Poppescu”, 

în al doilea mandat al lui. Bugetul a fost aprobat de ” Comitetu Permanent 

Prahova ”, prin preşedintele lui, Ion I. Filiu (1839- 1902), jurist, om politic 

ploieştean şi membru al Partidului Conservator. Să fi fost acest primar din 

acelaşi partid cu cel care i-a aprobat bugetul ? Este greu de aflat, dar ştiu că 

urmaşii acelui primar, Popeştii de mai târziu, pe care eu i-am  cunoscut, erau 

membri ai Partidului Liberal. 

În „Chestionarul Comunal şi Administrativ”, din anul 1889, citat la 

capitolul care se referă la organizarea primăriei, la întrebarea cu nr.147, se 

răspunde că printre oamenii notabili ai comunei, cu ştiinţă de carte, sunt şi 

„învăţătorul Dumitru Stănescu, Stan Tomescu şi Radu Dinescu care se 

ocupă cu agricultura”. Dumitru Stănescu a fost mai întâi învăţător şi mai 

târziu primar, Stan Tomescu a fost perceptor, iar Radu Dinescu a fost primar 

(autorul chestionarului amintit) şi notar al comunei. Am cunoscut pe urmaşii 

lor, Cristea şi Vasile Dinescu, cântăreţi la biserica din sat până la pensionare 

în anii ´40, pe Toma Tomescu cârciumarul nr.1 al satului Păuleşti, în 

perioada 1915 – 1945, pe Gheorghe Stănescu, perceptor al primăriei în anii 

1935 -1945, toţi liberali fruntaşi ai comunei. Logic, ei trebuia  să 

moştenească politica părinţilor lor. 

La data de 16 martie 1908, are loc o şedinţă extraordinară a 

consiliului comunei rurale Păuleşti, pentru a stabilii numărul cârciumilor din 

comună şi înscrierile la licitaţii. Prin Jurnalul nr. 9 se hotărăşte că, în 

conformitate cu legea, în comună se aprobă numai trei cârciumi, din care: 

- una în satul Păuleşti, pentru 173 capi de familii, cu licitanţii 

Costache V. Mănescu şi Gheorghe D. Popescu, locuitori ai satului; 

- una în satul Găgeni, pentru 127 capi de familie, cu licitanţii Nicolae 

G. Zincă şi Tănase G. Zincă, locuitori ai satului; 

- una la gara Buda, la hanul de la drumul Filipeşti, pentru care 

licitează Gheorghe Lămbrulescu (ploieştean, proprietar de pământ în 

Păuleşti). 

Jurnalul (hotărâre) este semnat de primarul V. D. Stănescu, membrii 

consiliului: Radu Dumitru, Vasile Zamfir, Costache Petre, Ilie Toma, Radu 
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G. Dragomir, Radu Apostol şi delegatul satului Găgeni, C Bădescu
213

. Atât 

licitatorii din sate cât şi parte din membrii consiliului erau părinţii viitorilor 

membri ai partidelor politice din comună, unii chiar viitori primari, 

confirmându-se încă odată proverbul „Ce se naşte din pisică tot şoareci 

mănâncă”. 

Jurnalul consiliului comunal, nr. 4/15 ianuarie 1915, confirmă 

afişarea listelor electorale pentru alegeri, menţionând numărul de alegători 

astfel: pentru alegerea consiliului – 296 alegători, pentru sfatul sătesc – 118 

alegători şi 7 alegători direcţi pentru colegiul III
214

. Este o ştire scurtă, fără 

detalii, care confirmă existenţa democraţiei şi, indirect, a partidelor politice. 

 Tot atunci, în registrul de intrare-ieşire al primăriei, la nr.1095, 

apare interdicţia de a se opri broşurile de propagandă ale Partidului Social 

Democrat, care ar influenţa negativ un eventual război alături de Rusia, 

fenomen care, din păcate, mai târziu s-a întâmplat. 

 

2. Politică interbelică 

În timpul Primului Război Mondial, în teritoriul ocupat, activitatea 

partidelor politice a fost inexistentă, mulţi fruntaşi politici erau refugiaţi în 

Moldova, în jurul guvernului, iar cei rămaşi încercau să convieţuiască, 

alături de  ocupant, în condiţii economice şi sociale dure. 

După război, spectrul politic s-a modificat, au apărut partide noi, 

altele    s-au activat şi multe s-au transformat. Este perioada 1920-1928,  cu 

multe schimbări de guverne între partidul generalului Averescu, cu două 

mandate, liberalii, cu trei mandate conduse de Brătieni şi, Take Ionescu 

pentru un mandat scurt
215

. Corespunzător, se schimbă şi primarii în Păuleşti, 

dominând liberalii prin Popescu Gheorghe, Balcan St. Gheorghe, Vasilescu 

T. Gheorghe şi Balcan D. Ion, dar şi posibilul averescan, Apostol Tănase.  

Divizaţi şi compromişi, lipsiţi de baza economică prin exproprierea 

moşiilor, conservatorii au dispărut de pe arena istoriei. În Transilvania, 

Partidul Naţional Român, condus de Iuliu Maniu, dorea să iasă din cadrul 

provincial şi să se extindă peste Carpaţi. A încercat cu liberalii dar 

doctrinele şi valoarea liberalului Ion I. C. Brătianu a făcut incompatibilă 

înţelegerea dintre cei doi lideri. 

 Ion Mihalache, un învăţător din Topoloveni-Argeş, a creat în anul 

1918 Partidul Ţărănesc cu care Maniu, după unele ezitări, a acceptat 
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fuziunea în anul 1926, creându-se astfel Partidul Naţional Ţărănesc 

(P.N.Ţ.)
216

. 

Reforma agrară de după război, cea mai importantă din istoria 

României,  s-a realizat cu succes şi în Păuleşti. Pentru aplicarea ei, s-a 

format o comisie al cărei preşedinte a fost ales tânărul învăţător Gheorghe 

Ştefănescu, nou numit în anul 1920 la şcoala din sat, posibil admirator al lui 

Ion Mihalache, văzut de unii ca un – adevărat „Apostol” de ţară. 

 Cu serviciul „la o aruncătură de băţ faţă de Ploieşti”, el a participat, 

la 2 mai 1926, la întrunirea publică a Partidului Ţărănesc – Filiala Prahova, 

de la sala „Eliseu”, unde au participat dr. G. Cosma şi Constantin Stere, 

(factor decisiv în realizarea Unirii Basarabiei cu România, în 1918), dar şi la 

şedinţa comună din 7 noiembrie, care a parafat fuziunea între partidul lui 

Maniu cu cel al lui Mihalache, fiind ales preşedinte de Prahova dr. N. 

Lupu
217

. 

 Intrând în contact cu ţăranii din Păuleşti, cărora le întocmea actele 

de împroprietărire, dar şi cu bătrânul preot Panait Stătescu, căruia i-a devenit 

ginere, Ştefănescu a strâns lângă el un grup de săteni din familiile Costache, 

Radu, Manea, Toma etc., dar şi pe fostul primar Tănase Apostol, cu toţii 

simpatizanţii lui, punând bazele în comună a Partidului Naţional Ţărănesc.  

Imediat după înfiinţarea noului partid, în comună începe o luptă 

politică între liberalii lui Ion D. Balcan şi ţărăniştii lui Gheorghe Ştefănescu. 

Din această luptă ultimii ies învingători. 

 Începe perioada 1929-1933, singura din istoria comunei când 

primarii ţărănişti: Tănase Apostol, Costache Ion şi Ştefănescu Gheorghe 

conduc destinele acesteia, perioadă când la cârma ţării, nu întâmplător, s-au 

aflat guverne conduse de ţărăniştii Iuliu Maniu şi Gheorghe Mironescu, dar 

şi de istoricul Nicolae Iorga şi de dr. Alexandru Vaida Voevod. 

 A fost o perioadă grea, când criza economică mondială profundă a 

afectat şi România, peste ea suprapunându-se o criză politică, generată în 

mare parte de regele Carol al II-lea, care ura partidele. Istoricul Florin 

Constantiniu, în zilele noastre, caracterizează această perioadă astfel: Regele 

a dus o campanie sistematică de erodare a partidelor, încurajând diviziunile 

din interiorul lor şi sprijinind sciziunile, mai ales în cele două mari partide -

PNŢ şi PNL
218

. 

Începând cu anul 1927, profesorul – arhitect Toma T. Socolescu a 

cumpărat fostul conac al moşierului Nicolae P. Răşcanu şi a devenit locuitor 

al comunei. Socolescu era prieten devotat al istoricului Nicolae Iorga şi 

                                                 
216

  Florin Constantiniu, op. cit., pp. 304, 305. 
217

 Marian Chirulescu, Gheorghe Marinică, Oana Dinu, Mihaela Sandu, Istoria Ploieştiului 

în date, Ploieşti, Editura „Ploieşti - Mileniul III”, 2010, pp. 218, 219. 
218

 Florin Constantiniu, op. cit., p. 318. 



149 

 

membru al partidului condus de acesta. Pe baza acestei apartenenţe, 

Socolescu a candidat şi a fost ales deputat de Prahova,  la alegerile din luna 

iunie 1931, pe o listă comună, sub titulatura Uniunii Naţionale, care 

încorpora Partidul Naţional-Iorghist cu Partidul Naţional Liberal-Ducist
219

.  

Alegerile parlamentare din 1933 au adus o victorie categorică pentru 

liberali, care, după cinci ani de opoziţie, prin guvernele Ion Gh. Duca, până 

la asasinarea lui, al lui Constantin Angelescu, dar mai ales al lui Gheorghe 

Tătărăscu, au marcat viaţa politică a ţării până la sfârşitul anului 1937. 

 În Păuleşti revin la putere liberalii conduşi de acelaşi Ion D. Balcan, 

care îşi reia funcţia de primar. Din acest moment casa noastră, sediu al PNŢ-

ului, în multe seri, era plină de membrii şi simpatizanţii acestui partid aflat 

în opoziţie, care, la întrunirile lor zgomotoase, dezamăgiţi de pierderea 

puterii, „puneau ţara la cale”, citeau noutăţile din ziare, discutau politică 

generală şi criticau politica primarului liberal al comunei. O debara a casei 

era burduşită cu afişe, portrete ale lui Maniu, ale lui Mihalache şi alte 

materiale de propagandă.  

 Într-un dosar al prefecturii există o listă cu numele unor politicieni, 

pregătită pentru alegerile comunale, care urmau să aibă loc la începutul 

anului 1938. Pe listă erau următoarele nume: Gheorghe Ştefănescu (dir. 

şcolii), Andrei I. Gheorghe, Gheorghe I. Radu, Ion Costache (fost primar), 

Mitu R. Soare, Vasile Mănescu, Niţă Mihalache, Vasile Miţilă, Petre Moise 

şi Stelian T. Dumitrescu (posibil un urmaş al primarului cu  cele mai multe 

mandate, la trecerea din secolul XIX în secolul al XX-lea)
220

. Am redat 

această listă, pentru ca urmaşii celor nominalizaţi să cunoască  implicarea în 

treburile politice a înaintaşilor lor.  

 Primarul liberal, cunoscând prietenia lui Socolescu pentru unii 

fruntaşi liberali din Prahova, printre care era şi Petre Bejan, a căutat să-l 

atragă de partea lui, încredinţându-i proiectul pentru noul sediu al Primăriei. 

Socolescu a acceptat întocmirea proiectului, dar, ca om de cultură, îl interesa 

şi şcoala, al cărei director era în opoziţie politică faţă de primar, şi deci a 

căutat să menţină permanent un echilibru stabil între aceştia, spre binele 

comunei. 

La alegerile din decembrie 1937, liberalii, scindaţi, nu reuşesc să 

câştige alegerile şi, pentru a discredita partidele mari, regele Carol al II-lea 

aduce la guvernare pe poetul Octavian Goga şi pe prof. A. C Cuza, doi lideri  

ai unor partide mici de extrema dreaptă
221

. Aceştia guvernează 44 de zile, 

timp după care, la 10 februarie 1938, regele dizolvă Parlamentul, interzice 

partidele politice şi instaurează un regim de dictatură regală, având ca prim-
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ministru pe Miron Cristea, patriarhul României. La 28 iunie îşi creează şi un 

partid unic, de masă, numit Frontul Renaşterii Naţionale. 

Corespunzător, se schimbă şi politica în Păuleşti. Este înlocuit 

primarul liberal, se închid sediile partidelor, iar materialele de propagandă 

ale PNŢ-ului din casa noastră sunt ascunse în podul ei de către tatăl meu, 

„pentru vremuri mai bune”. La primărie apare ordinul prefecturii, nr. 

002631/ 16 feb.1938, în care se preciza: „În fruntea comunelor rurale va fi 

numit un primar, prin decizia noastră. Primarul va conduce singur 

administraţia, având atribuţiile şi competenţa anterioară a consiliilor. El va 

fi numit din demobilizaţii cu cel mai mare grad sau ofiţeri de rezervă dacă 

există”. 

Se întocmesc liste cu candidaţi , dar se pare că o propunere a 

istoricului Nicolae Iorga, om politic al noului regim, a determinat prefectura 

să dea următoarea decizie: „Decizie nr.1266/ 18 feb. 1938. Noi col. 

Arghiropol Epaminonda, prefectul judeţului Prahova, la recomandarea 

preturii, prin raportul 341/1938. 

 -Decidem- 

Numim pe domnul arhitect Toma T. Socolescu să conducă 

administraţia comunei Păuleşti….” 
222

. 

Primarul nou numit strânge în jurul său mai mulţi fruntaşi ai satului, 

indiferent de culoarea lor politică, pe învăţătorii Ştefănescu (soţ şi soţie), dar 

şi pe tânărul preot Dionisie Turtoescu, care îl înlocuise pe bătrânul preot 

Panait Stătescu. Împreună cu ei, în anii 1939-1940, a început modernizarea 

comunei, aceasta devenind comună suburbană a municipiului Ploieşti. 

Una din acţiunile noului primar, în anul 1938, a fost înfiinţarea 

căminului cultural din Păuleşti, pe care l-a numit „Nicolae Iorga
223

”, nume 

pe care acesta  l-a păstrat până în anul 1950. Între timp, marele istoric, pe 

plan politic devine consilier regal (1938-1940) şi adversar declarat al 

curentelor de extremă dreaptă şi de extremă stângă
224

. Socolescu îl sprijină 

pe Iorga, trimiţând o delegaţie de păuleşteni la congresul Frontului 

Renaşterii Naţionale. 

Aşa cum am mai arătat, încep vremuri tulburi pentru politica internă 

şi externă a României. În interior, regele şi guvernul intră în conflict direct 

cu mişcarea legionară, cu acţiuni extremiste din partea ambelor părţi. Pe 

plan  extern, la 23 august 1939, Germania încheie cu U.R.S.S. oribilul pact 

Ribbentrop-Molotov, cele două părţi semnatare invadează Polonia. Franţa şi 

Marea Britanie declară război Germaniei şi aşa, la 3 septembrie, începe Al 

Doilea Război Mondial. Pactul are urmări şi asupra României când, prin 
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ultimatumul sovietic din  26 iunie 1940, se pierde Basarabia şi nordul 

Bucovinei. La puţin timp, prin ”Dictatul de la Viena, din  30 august 1940, 

sub presiunea germanilor, se cedează ungurilor nordul Transilvaniei şi, peste 

puţin timp, se cedează Cadrilaterul bulgarilor. Regele a trebuit să abdice şi 

să plece în străinătate, puterea trecând în mâinile generalului Antonescu
225

.  

Prietenia dintre Iorga şi Socolescu a atras antipatia embrionarei 

mişcări legionare din comună, susţinută din umbră de preot, simpatizant al 

acesteia. Începe un conflict mocnit între preot şi primar pe diverse teme, 

conflict care se va acutiza. 

 După instalarea la putere a Statului Naţional Legionar, pe uliţele 

principale ale satului au început să se organizeze marşuri şi parastase 

religioase la biserică, prin care se comemorau „martirii mişcării”. Ele erau 

însoţite de cântece legionare cu iz de răzbunare. 

 Eram elev în clasa VI-a primară a şcolii din Păuleşti şi îmi amintesc 

episodul, când fiul conducătorului legionarilor din Păuleşti, elevul Stelian 

Gr. Dincă din clasa VII, în unele recreaţii, striga adunarea şi noi ne aliniam 

obligatoriu în curtea şcolii. La îndemnul lui, trebuia să strigăm „Trăiască 

Legiunea şi Căpitanul”. Din „străjerii patriei” de până atunci, devenisem, 

fără voia noastră, la 11 ani, „un cuib de tineri legionari”. Era în vigoare şi un 

ordin al preturii, înregistrat la primărie la nr. 18/13 ian.1941, prin  care toate 

bunurile fostei „Straja Ţării”, trebuia să treacă în patrimoniul aşa zisei 

„Mişcarea Legionară”
226

. Directorul scolii Ştefănescu era disperat, dar frica 

de legionari îl făcea „să strângă din dinţi şi să tacă”, mai ales că şi el era în 

conflict politic şi economic cu preotul Turtoescu. Acesta preluase de la 

învăţător conducerea băncii comunale „Salvatorul” şi îl acuza pe învăţător 

de o delapidare. Mai târziu, preotul reuşeşte ca directorul şcolii să fie 

internat preventiv, în lagărul de la Târgu-Jiu. 

 Primarul nu putea să tolereze aceste manifestări ilegale ale 

legionarilor şi nici dezbinarea, între principalii piloni de care depindeau 

educaţia şi liniştea în comună şi, posibil, a protestat împotriva lor. 

 După ce Păuleştii devenise comună suburbană, primarul Socolescu, 

prin scrisoarea nr.675/12 oct 1940, fără să ţină seama de schimbările politice 

de la nivelul primăriei municipiului Ploieşti, cere insistent acesteia 

transformarea pădurii Păuleşti în parc pentru orăşeni, dar şi construcţia unui 

rezervor de înmagazinare a apei, din puţul săpat în pădure, pentru 

alimentarea comunei. 

Răspunsul negativ, nr. 37107/28 oct.1940 al primăriei municipiului, 

semnat de primarul legionar Burlacu, îl pune pe gânduri. Şi-a dat seama că 
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prietenii săi din Ploieşti, cu care colaborase mult timp, nu  mai puteau să-l 

ajute. 

 Primarul Burlacu a existat la conducerea Ploieştiului, deşi el lipseşte 

din Galeria primarilor ploieşteni de pe site-ul primăriei 

(wwwploieşti.ro/istoric primari), cât şi din lucrarea Marea carte a 

Ploieştiului, vol. I, p. 760, Ed. Ploieşti – Mileniul III, din 2011. Locul lui 

este liber, între primarii Mircea Botez şi Gheorghe  Văgăunescu. El este cel 

care, prin presiuni politice, l-a determinat pe Socolescu să demisioneze din 

funcţia de primar al Păuleştiului. 

 Într-o cerere de numire a unui pădurar pentru pădurea Păuleşti, noul 

primar legionar al comunei Păuleşti  semnează o scrisoare cu antetul 

„Mişcarea Legionară – Garnizoana Păuleşti”, folosind apelativul 

„Camarade Primar”, pe care o încheie cu „Trăiască Legiunea şi Căpitanul, 

Primar şi Şef al Garnizoanei Păuleşti, Gr. Dincă”. Scrisoarea a fost 

adresată şi expediată „Camaradului Primar Burlacu Municipiul Ploieşti”
227

. 

În Decizia nr.856/18 noiembrie194o, semnată de prefectul Marin 

Stănescu (desigur şi el legionar) se menţionează „primim demisia domnului 

Toma Socolescu din demnitatea de primar şi numim în această demnitate pe 

domnul Dincă Grigore”
228

.  

 Cum se ştie, între Antonescu şi legionari, curând au apărut 

neînţelegeri. Poliţia  legionară, dornică de răzbunare, a ucis, în închisoarea 

Jilava 60 miniştrii şi foşti demnitari, în pădurea Snagov pe ţărănistul Virgil 

Madgearu, iar în noaptea de 27/28 noiembrie 1940, în apropiere de Ploieşti, 

pe câmpul de la Strejnic, şi pe savantul Nicolae Iorga. 

Seara din 27 noiembrie 1940 a fost stresantă şi pentru Socolescu. 

Atunci, un grup de legionari, având probabil ca ghid un membru al mişcării 

din satul Găgeni, i-a violat proprietatea din Păuleşti. Ştiindu-l prieten, 

colaborator şi susţinător al lui Iorga, fost membru şi deputat al partidului 

condus de acesta, protestatar al acţiunilor ilegale ale legionarilor din 

Păuleşti, ctitor al căminului cultural „Nicolae Iorga” din Păuleşti şi al 

Aşezământului cultural „Nicolae Iorga” din Ploieşti (pe care îl conducea), 

le-a trezit acelora setea de răzbunare. Ei au coborât dintr-o maşină neagră cu 

intenţia de a-l aresta. Fostul primar s-a baricadat în conacul lui la etajul I. 

Agresorii, furioşi, strigau şi căutau să forţeze uşa masivă de stejar a 

parterului, de la intrarea în imobil. Auzind strigăte, s-au sesizat vecinii, care 

au alarmat sătenii şi pe colaboratorii primarului. Imediat, curtea imobilului 

s-a umplut cu zeci de oameni. Agresorii, dezamăgiţi au fugit cu maşina, fără 

să-şi îndeplinească „misiunea” pentru care veniseră
229

. 
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 A doua zi, Socolescu, cu întreaga familie, a părăsit locuinţa, 

revenind în ea numai după ce generalul Antonescu a înfrânt rebeliunea 

legionară din ianuarie 1941, înlăturându-i pe legionari din guvern. Prezenţa 

lui Socolescu, după aceste evenimente tragice, este semnalată curând în 

Ploieşti, atunci când semnează scrisoarea nr. 14/27 martie 1941, în care, 

printre altele, cere primăriei municipiului să monteze la locul ei firma 

Aşezământului cultural „Nicolae Iorga”, dată jos anterior de legionari
230

. 

Primarul legionar este şi el înlocuit după evenimentele din ianuarie, 

deşi el ar fi dorit să rămână în continuare. Pretura, prin raportul confidenţial 

nr.46/26 ian.1941, informează că în comuna Păuleşti sunt două tabere, una 

având conducător preotul, iar alta învăţătorul. Fiecare caută să influenţeze 

forurile superioare în numirea primarului. Se propune, ca persoană neutră, 

pe Tănase Costache, dar acesta refuză şi atunci este readus la conducerea 

primăriei, fostul primar liberal Ion D. Balcan
231

. 

 Noul primar este confruntat cu problemele comunei, cauzate de 

intrarea României în războiul de eliberare a Basarabiei, de conflictul 

comunal, dintre preot şi învăţător,  dar şi de acuzaţii pentru unele nereguli 

imputabile lui, despre care mai mulţi locuitori sesizaseră Prefectura
232

. Ei îl 

cer ca primar, pentru un nou mandat, pe profesorul arhitect Toma T. 

Socolescu. Primarul Balcan demisionează şi, prin decizia 231/27 feb.1942, 

Socolescu îşi începe al doilea mandat, sub dictatura mareşalului Antonescu. 

A continuat obiectivele de modernizare a comunei din primul mandat, de 

multe ori, cu sprijinul miniştrilor din  guvernul Antonescu. 

Seara zilei de 23 august 1944 a adus vestea arestării lui Antonescu, 

constituirea guvernului generalului Sănătescu, compus din militari şi 

reprezentanţi ai partidelor politice, participante la acţiune.  

După puţin timp şi în Păuleşti începe acţiunea de reactualizare a 

PNŢ-ului, în casa lui Gheorghe Ilie Radu (casa noastră) şi a PNL-ului, în 

casa lui Ion D. Balcan. Apar însă şi partidele inexistente până atunci în 

comună, respectiv PSDR, în casa învăţătorului Toma L. Toma şi a  

Partidului Comunist Român, probabil, în casa lui Costică Ilie Toma. Acesta 

era fiu al lui Ilie Toma, prezent în  politica prin anul 1908. C. I. Toma şi unii 

fii ai lui, muncitori  la rafinăria Vega, vor marca pentru mult timp, după anul 

1947, istoria politică  păuleşteană. 

Învăţătorul Toma L. Toma, din partea PSDR, organizează o adunare 

generală a unor săteni. Prin procesul-verbal din 10 ianuarie 1945, ei îl 

propun pe învăţător să fie primar, în locul lui Socolescu. Pretura Ploieşti, cu 

scrisoarea nr.50/26 ianuarie 1945, a sesizat prefectura scriind „p .v. din 10 
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ian. Nu exprimă dorinţa unanimă a sătenilor iar semnăturile nu sunt reale. 

Schimbarea arh. T.T. Socolescu nu este oportună”. Totuşi, prefectul 

Dimitriu, prin decizia 71/29 ianuarie 1945, l-a numit provizoriu în 

demnitatea de primar pe dl. Toma L. Toma, în locul d-lui Socolescu
233

. 

 

3. Dictatură totalitară 

Instalarea guvernului procomunist condus de dr. Petru Groza, la 6 

martie 1945, a dus la intensificarea luptele politice şi între taberele din 

Păuleşti. Noul primar, aşa cum se practică şi în prezent, a încercat să-şi 

discrediteze adversarii politici, reclamându-i la forurile superioare. În 

reclamaţia sa îi acuză: 

- pe fostul primar Socolescu de unele însuşirii de bunuri publice, de 

instigare contra noului regim instalat şi de sabotare a cerinţelor Comisiei de 

Armistiţiu, dar şi de afirmaţii precum „regimul prezent nu va dura mult, 

deoarece este susţinut de Armata Roşie”. 

- pe fruntaşul ţărănist Gh. Ilie Radu, fost casier comunal şi agent 

agricol, atunci fruntaş al PNŢ-Maniu, de împotrivire la colectarea laptelui şi 

de propagandă împotriva acţiunilor autorităţilor comunale. 

Pretura şi Legiunea de Jandarmi  au făcut o anchetă, au luat 

declaraţii şi au întocmit un dosar pentru prefectură, cu propuneri de casare, 

deoarece acuzaţiile nu s-au confirmat
234

.  

La puţin timp, Toma L. Toma a fost înlocuit la conducerea comunei 

cu fostul primar legionar Grigore Dincă, acum lider al facţiunii ţărăniştilor 

din guvernul Groza, condusă de Anton Alexandrescu
235

. La 6 decembrie 

1946, noul primar a încercat să improvizeze un consiliu comunal, format din 

liderii mai multor partide politice. După câteva luni de divergenţe, acesta s-a 

dovedit nefuncţional. Prin procesul-verbal din 9 iulie 1946, consiliul este 

înlocuit cu un altul, în care orientarea spre stânga este prioritară. Din acesta 

au făcut parte: Constantin V. C. Ion şi Petre Gh. Rădoi – PCR, Ion D. 

Balcan şi Ion C. Dinescu – P. Liberal, Gheorghe I. Dincă şi Stan Soare – 

Frontul Plugarilor, Petre T. Crăciun şi Ion V. R. Toma – PSD, Dumitru V. 

Ionescu şi Dumitru I. Dumitru – Partidul Naţional Popular, Grigore I. Dincă 

şi Gheorghe V. Ioniţă – PNŢ (A. Alexandrescu)
236

. Dintre partide, lipsea 

PNŢ (Maniu), dispărut din sat, prin moartea tatălui meu Gh. Ilie Radu,  la 

sfârşitul anului 1945, printr-un accident nefericit. El lăsase în cămara casei 

materialele de propagandă ale partidului, atât  pe cele ascunse în pod, în anul 

1938, cât şi altele noi, pe care primise de la organizaţia ploieşteană. 
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 Acesta era spectrul politic oficial în Păuleşti, înaintea alegerilor din 

anul 1946. Dintre membrii consiliului a fost ales ca primar Petre T. Crăciun, 

omul care trebuia să organizeze alegerile. Comuna Păuleşti începe să fie 

vizitată de camioane pline cu muncitori, din întreprinderile ploieştene sau de 

la Uzina Mărgineanca din Plopeni. Unii dintre ei îi ajută pe săteni, 

reparându-le instrumente şi utilajele agricole, dar activiştii de partid – 

organizatorii lor -, fac propagandă electorală pentru alianţa intitulată Blocul 

Partidelor Democratice          (PCR, PDSR, FP, PNL-Tătărăscu, Uniunea 

Patrioţilor, PNŢ-Alexandrescu şi Comitetul Democrat Evreiesc). 

La 4 noiembrie 1946, a avut loc în Păuleşti o întrunire a partidelor 

din BPD, la care au participat peste 200 persoane
237

. Comuna era 

împodobită cu drapele roşii şi tricolore, cu lozinci şi cu zeci de afişe. Pe 

fiecare afiş, într-un  colţ, răsărea semnul electoral „Soarele”. S-au ţinut 

cuvântări înflăcărate care au ridicat în slăvi regimul procomunist de la 

putere şi Uniunea Sovietică, în frunte cu „mult iubitul, Tovarăşul Stalin”. În 

acelaşi timp, vorbitorii au atacat, cu mânie, în special partidele PNŢ-Maniu 

şi PNL-Brătianu, numindu-le „partide burghezo-moşiereşti, trădătoare de 

ţară”. 

Atunci aveam peste 15 ani, eram elev în  cursul superior al Liceului 

Comercial „Spiru Haret” din Ploieşti, dar şi fiu de ţărănist cu simpatii pentru 

Maniu şi Mihalache, cu multe afişe electorale rămase de la tatăl meu, dar şi 

cu frustrări, deoarece de pe gardurile şi stâlpii de telefon ai Păuleştiului, 

lipseau afişele PNŢ-ului. M-am hotărât să acţionez. În noaptea dinaintea 

alegerilor, împreună cu un văr, am luat o găleată cu apă şi puţină făină, am 

improvizat un fel de lipici, cu care am fixat la locuri vizibile, zecile de afişe 

ale PNŢ- ului, rămase de la tatăl meu. Deşi a fost o surpriză enigmatică 

pentru primar şi organizatori, ea a fost inutilă, deoarece, conform 

principiului lui Stalin: „Nu contează cine şi cum votează, ci cine numără 

voturile”
238

.  

Alegerile au avut loc la 19 noiembrie 1946 şi oficial au fost câştigate 

de BPD, atât pe ţară cât şi în Păuleşti, dar, aşa cum susţin unii istorici, în 

urma unor falsuri grosolane.  

În Păuleşti, după alegeri, 38 locuitori refuzau să predea cotele 

obligatorii de cereale, deşi se formase un comitet de sprijin, compus din 

primarul Crăciun, notarul Constantinescu, preotul Turtoescu şi învăţătorul 

Ion M. Vasile, zis „Nicu Învăţătorul”, intelectuali ai satului, care trecuse cu 

arme şi bagaje în slujba puterii nou instalate
239

. 
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Anul 1947, cu reforma monetară, cu arestarea fruntaşilor PNŢ-ului, 

cu înlăturarea din guvern a „tovarăşului de drum”, liberalul Gh. Tătărăscu, 

cu introducerea cotelor obligatorii de produse agricole, şi, în final, la 30 

decembrie, cu răsturnarea monarhiei şi  proclamarea Republicii Populare 

Române, a netezit drumul spre instaurarea monolitismului comunist, similar 

cu cel din Uniunea Sovietică. 

Fuziunea Partidului Comunist Român cu Partidul Social Democrat, 

în februarie 1948, a condus la constituirea Partidului Muncitoresc Român 

(PMR) partid unic, care, în anul 1965, revine la vechea denumire. 

Constituţia din 1965, la articolul 3, legalizează puterea absolută a partidului, 

scriind: „În Republica Socialistă Română forţa politică conducătoare a 

întregii societăţii este Partidul Comunist Român”. 

Acest partid unic, în perioada 1947-1965, condus de Gheorghe 

Gheorghiu Dej, a avut o politică dominată de ideologia luptei de clasă şi de 

dictatură totalitară. Atunci s-au interzis alte partide politice şi au fost 

umplute închisorile cu elitele necooperante din politică, ştiinţă, cultură, 

armată şi economie.  Tot atunci a început şi lupta dură şi forţată de 

colectivizare a agriculturii, distrugându-se gospodăriile fruntaşilor  satelor, 

numiţi chiaburi. 

Într-o hotărâre a comitetului provizoriu al consiliului din Păuleşti, 

din 12 aprilie 1950, se cere ca, în  ziua de Paşte, să se facă prelucrări politice 

cu toţi salariaţii sfatului popular, printre care erau şi cadrele didactice
240

. 

Politizarea comunei sub partidul unic se obţinea foarte greu, în ciuda muncii 

şi strădaniei depusă de noul regim. În anul 1957, sfatul popular a prezentat 

un tablou al evidenţei populaţiei în care,printre altele se evidenţiază şi 

orientarea politică a locuitorilor
241

. 

 Iată conţinutul acestuia : 

 
Naţionalitate B. F. Total         Ocupaţie 

              % 

m.   s.   Mj.    C.     F. 

Apart. Politică 

        % 

P.   M.   A.   Pi. 

Români 2096 2136 4232 39   9    49     0,5   2,5 3     8     87    2 

Alţi   -   -   -  -   -      -       -      - -      -      -      - 

Total 2096 2136 4232 39    9   49      0,5  2,5  3     8      87   2 

 

Legendă: B = bărbaţi, F = femei, m = muncitori, s = ţărani săraci, mj= mijlocaşi,  

c = chiaburi, f = funcţionari, P = membri PCR, M = org. Masă, A = apolitici, Pi = partide 

istorice. 
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În perioada1965-1989, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, la 

conducerea partidului a fost ales Nicolae Ceauşescu. Acesta, împreună cu 

soţia sa Elena, a concentrat în mâinile lor toate prerogativele politice şi de 

stat şi, cu  sprijinul nemijlocit al nomenclaturii comuniste şi a unor organe 

de securitate, a consolidat regimul de dictatură comunistă, fiind unul din 

cele mai dure regimuri din lagărul comunist, până în anul 1989
242

. Alegerile 

de deputaţi pentru Sfatul popular comunal erau formale şi comandate politic 

de la centru. De regulă, organizaţia de partid locală trimetea tabelul cu 

propuneri, spre verificare, organizaţiei de partid superioare, care îi dădea 

forma definitivă, bună de tipărit  pe buletinele de vot. Se organizau alegerile 

la data stabilită şi, în general, lista era votată aproape în unanimitate.  

Ca exemplu, din Raportul pentru alegerile de deputaţi ai comunei 

din 5 martie 1967, rezultă că la alegeri au participat 3587 de alegători, au 

votat 3587, au votat pentru 3395 şi împotrivă 192 ( ştergeri pe buletine ). A 

fost reales preşedinte al comitetului executiv Ene Şt. Ion, care nu a stat pe 

această funcţie decât un an, fiind înlocuit de Stoica R. Gheorghe, în anul 

următor. Ambii aveau numai câte 4 clase primare
243

.  

La 12 mai 1967, Nicolae Ceauşescu, împreună cu premierul Ion Gh. 

Maurer şi cu suita sa de „demnitari”, într-un program de vizite oficiale, au 

trecut şi prin Păuleşti. Toţi localnicii au fost obligaţi să-şi etaleze pe 

gardurile din faţa caselor frumoasele lor covoare şi să-l ovaţioneze în 

drumul lui spre pădurea Păuleşti. În capătul acesteia, spre DN1, a fost 

organizat momentul „Tabăra lui Mihai Viteazul”, spectacol grandios, cu 

participarea a peste 10000 persoane în costume de epocă, în care, un „Mihai 

de ocazie”, însoţit de o oaste de actori, îi aduceau un omagiu. Era un 

preludiu al viitorului cult al personalităţii. 

După anul 1971, Ceauşescu şi soţia sa, întorcându-se din Coreea de 

Nord, au hotărât să aplice şi în România un alt soi de comunism, 

transformând economia ţării în una bazată pe industria grea neprofitabilă, 

obsedat mai mult de cantitate decât de calitate, cu exporturi masive pe 

pieţele din Lumea a Treia. 

Consoarta lui, cu câteva clase primare, a ajuns „savant de renume 

mondial”, şi conducând secţia de cadre a partidului, controla orice numire în 

funcţiile de partid şi de stat.  A început să se dezvolte un cult al personalităţii 

bazat pe minciună în economie şi în cultură, Ceauşescu fiind ridicat în slăvi 

şi comparat cu majoritatea domnitorilor din istoria omenirii
244

. 
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Pentru punerea în practică a noii politici la  Păuleşti, în anul 1974, a 

fost readus la conducerea comunei fostul activist de la începutul anilor ´50, 

Toma C. Gheorghe. La al treilea mandat, de această dată, „fostul primar” 

cum era numit, mai îmblânzit faţă de anii ’50, ratând înlocuirea 

monumentului eroilor, aşa cum i se ceruse, în anul 1976, a constatat 

eşecurile politicii sale agrare agresive promovate de el în primele două 

mandate.  

În acelaşi timp, în CAP „30 Decembrie” din Păuleşti producţia 

scădea, se fura mult şi vacile se îmbolnăveau de tuberculoză, aşa cum s-a 

aflat la o adunare generală din 4 august 1989
245

, dar raportările mincinoase 

continuau să spargă normele. 

În acest fel s-a desfăşurat procesul politic dictat de partidul unic din 

regimul totalitar, când se mima o falsă democraţie bazată pe sindicatul unic, 

pe alte organizaţii de masă – ca sateliţi care gravitau pe orbita lui -, dar şi pe 

poporul român, răbdător şi uneori laş, dincolo de limitele omeneşti. 

 

4. Descătuşări  

Între 17-22 decembrie 1989, după ce căzuse toate regimurile 

totalitare din Europa, „mămăliga românească a făcut explozie”, mai întâi la 

Timişoara şi apoi în toată ţara. Ce a fost atunci: Revoluţie? Răscoală? 

Lovitură de stat?, nu se ştie încă. Istoricii români şi cei străini
246

 nu s-au pus 

de acord şi unii, ca să nu greşească, le numesc „Evenimente”. Aşa le voi 

numi şi eu. Ceauşescu a fugit, a fost prins, judecat şi împuşcat de „creştinii 

români”, în ziua lor de Crăciun a anului 1989. 

Evenimentele au fost violente în multe localităţi din România, cu 

victime: morţi şi răniţi, atât înainte de 25 decembrie, dar mai ales după, în 

lupta aprigă de preluare a puterii, obiect care, atunci, ca şi acum, are 

dulceaţa fagurelui de miere. La conducere s-a autoproclamat Frontul Salvării 

Naţionale (F.S.N.), transformat în principalul partid politic comparativ cu 

partidele istorice abia reînfiinţate (P.N.Ţ.C.D., P.N.L şi P.S.D.R)  şi o 

mulţime de partide cu denumiri şi conduceri curioase. Imediat după 

înfiinţare, F.S.N.- ul şi-a organizat structuri în toate localităţile ţării şi chiar 

în întreprinderi, cu ajutorul cărora au câştigat puterea pentru mult timp. 

La Păuleşti, trecerea de la regimul totalitar la cel instaurat după 

evenimentele descrise mai sus, a fost relativ paşnică. Fostul preşedinte al  

consiliului  şi primar, Petrache Gheorghe, după o activitate cu  bilanţ pozitiv 

în conducerea comunei de circa 8 ani, văzând brambureala politică existentă, 

de bună voie şi nesilit de nimeni, s-a dus la fostul loc de muncă unde era 
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specialist în viticultură, şi atunci când a fost chemat a predat localul, arhiva 

şi ştampila, reprezentanţilor FSN-ului păuleştean. 

Din CFSN-ul local  au făcut parte, la început, doctorul dispensarului 

comunal, Stroe Viorel, ca preşedinte, şi printre alţii: ing. Ioniţă Ion de la 

Uzina Mecanică din Plopeni, prof. Dincă Dumitru, directorul şcolii, ing. 

Filipescu Constantin, preşedintele CAP-ului, secretara Mustăţea Elena şi 

seful postului de Miliţie. Acest organ politic comunal, constituit ad-hoc, în 

baza Legii 8/ian 1990, cu acordul CFSN-lui şi al prefecturii, îl instalează 

primar pe subinginerul Nicolae Ion, fiu al comunei, salariat la U. M. 

Plopeni. 

Frământările politice de la centru se transmit şi la comună. Pe lângă 

FSN, devenit partid politic puternic, apar firave, partidele istorice cu 

conducători lipsiţi de experienţă, cum au fost prof. Oprea Rodica de la 

PNŢCD şi Arsene Petre de la PNL, dar şi alte „partide de buzunar” 

nesemnificative, corespunzătoare unora de la Bucureşti. 

CFSN-ul local, urmând modelul central, se transformă în Comisia 

Provizorie de Uniune Naţională cu caracter local (CPUN), care include 

formal şi pe unii reprezentanţi ai celorlalte partide politice. Această comisie 

organizează şi în Păuleşti alegerile prezidenţiale din 20 mai 1990 

(„Duminica Orbului!”), când Ion Iliescu este ales cu o mare majoritate din 

voturile exprimate. Prin Legea nr 5 din 19 iulie 1990, toate comisiile 

provizorii de uniune naţională se desfiinţează. 

Prefectura Prahova l-a numit primar la Păuleşti pe inginerul agronom 

Balcan Gheorghe, care, pe lângă sarcinile grele din perioada de tranziţie, a 

avut şi sarcina organizării alegerilor locale din februarie 1992, după care 

urma să fie înlocuit.  

La aceste alegeri, pentru funcţia de primar au candidat: Şerban Ioan, 

din partea PSDR, Oprea Rodica de la PNŢCD şi Arsene Petre de la PNL. 

Alegerile au fost câştigate de PSDR cu Şerban Ioan.  

Scenariul s-a repetat la alegerile din iunie 1996: aceiaşi candidaţi şi 

acelaşi câştigător. 

După patru ani, în iunie 2000, viaţa politică din Păuleşti devenise 

mai interesantă şi mai diversificată. La primul tur al alegerilor, în competiţie 

au intrat mai multe partide, din care 12 candidaţi pentru funcţia de primar. 

Pentru al doilea tur, în cursa de primar  au rămas Şerban Ioan de la PD şi 

Zamfir Ion de la PSDR. După validare, mandatul de primar i-a revenit tot lui 

Şerban Ioan. 

În alegerile din anul 2004 au participat mai multe partide dar şi 

independenţi, chiar şi un preot. În al doilea tur au rămas Şerban Ioan de la 
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PSD şi Dincă Dumitru de la PUR. De această dată a câştigat Dincă Dumitru, 

care a întrerupt  şirul mandatelor lui Şerban
247

.   

Alegerile din anul 2008 au fost o luptă  electorală strânsă, în ultimul 

tur, între primarul în  funcţie Dincă Dumitru, de la PNL şi vice-primarul 

Drăguşin Ion de la PSD. Mandatul de primar a fost câştigat de Drăguşin Ion, 

din partea PSD-ului. Tot atunci, electoratul din Păuleşti a ales şi un consiliu, 

reprezentat din patru PSD-işti, trei PRM-işti, trei PNL-işti, doi PNG-işti şi 

doi PDL-işti
248

.  

 În cei patru ani de mandat, s-au finalizat proiecte importante pentru 

comunitate, dintre care pot fi menţionate: îmbunătăţirea alimentării cu apă, 

finalizarea celor trei poduri (două peste Dâmbu şi unul peste Strâmba, la 

Cocoşeşti), extinderea şi modernizarea căminului cultural din satul Păuleşti, 

sistematizarea unor rigole pe drumurile comunei, continuarea modernizării 

localurilor de şcoli şi grădiniţe etc. 

Nici latura culturală nu a fost neglijată. Primarul şi consilierii au 

aprobat organizarea comemorării semicentenarului de la moartea fostului 

primar al comunei, profesorul-arhitect Toma T. Socolescu, finanţând 

executarea bustului dezvelit în faţa şcolii, în ziua de 29 mai 2011. 

Pentru administraţia locală, la data de 10 iunie 2012, s-au organizat 

alegeri după o nouă legislaţie, care, printre altele, prevede alegerea 

primarilor într-un singur tur de scrutin. 

În Păuleşti, la aceste alegeri, pentru funcţia de primar s-au înscris 

următorii candidaţi: 

- Drăguşin Ion, de la Uniunea Social Liberală (USL); 

- Vasile Filica, de la Partidul Democrat Liberal (PDL); 

- Dincă Dumitru, de la Uniunea Naţională pentru Progresul 

României (UNPR); 

- Duma Cornel de la Partidul Poporului Dan Diaconescu (PPDD). 

Electoratul a ales continuitatea, cu un procent de 61,5%, prin 

Drăguşin  Ion, căruia i-a acordat al doilea mandat consecutiv. Programul lui, 

privind dezvoltarea comunei, în următorii patru ani, va fi suţinut de cei 15 

consilieri aleşi, din care 10 de la USL, 4 de la PDL şi 1 de la UNPR. 

 

                                                * 

În  concluzie, după Evenimentele din Decembrie 1989, comuna 

Păuleşti este un bastion puternic al ideologiei de stânga. Fenomenul este 

explicabil având în vedere apartenenţa muncitorească a majorităţii 

locuitorilor comunei, care, din tată în fiu, după anul 1950, au muncit în 
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 Multe din informaţiile privind acţiunile politice, petrecute în Păuleşti, după anul 1989, 

le-am primit de la domnul profesor Dincă Dumitru, fapt  pentru care îi mulţumesc. 
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fabricile şi uzinele din oraşele vecine, lăsând „de izbelişte” sau în seama 

celor în vârstă pământul roditor, câştigat cu sânge, în cele două războaie 

mondiale.  

Să sperăm că  vor redescoperi că şi agricultura, bazată pe noi sisteme 

de organizare şi de tehnologii, trebuie să stea la baza dezvoltării generale a 

ţării şi a familiilor de agricultori !... Este o acţiune utilă şi pentru politicieni. 
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VIII. TRADIŢII  SPIRITUALE 

 
Motto: 

„Tu, cel ce te ascunzi în eterna amiază 

Şi lumea o spânzuri în haos de-o rază, 

Metanie Ţie Părinte. 

Izvod nevăzut al văzutelor linii, 

Mă scalzi şi pe mine în unda luminii, 

Un mugur de carne fierbinte. 

 

Sunt duh învelit în năluca de humă, 

Sunt om odrăslit dintr-un tată şi-o mumă, 

Dar sunt nerăspunsa – întrebare.”… 

………………………………… 

(Nichifor Crainic – Laudă) 

 

1. Origini 

În toată istoriei umanităţii, cele trei etape fundamentale ale vieţii – 

naşterea, căsătoria şi moartea – au fost şi continuă să fie preocupări esenţiale 

ale  oamenilor, ducând la tradiţii şi credinţe care, se moştenesc de la o 

generaţie la alta, în cadrul aceluiaşi popor. 

Desfăşurarea formării în timp a poporului român a fost însoţită de 

răspândirea creştinismului în această zonă, fundamentând zicala că „românii 

s-au născut creştini”. Creştinarea nu s-a făcut nici prin predicile unor 

apostoli de prestigiu (chiar dacă se admite trecerea apostolului Andrei prin 

Dobrogea de azi, acţiunea lui a fost de scurtă durată), nici prin ordinul 

vreunui conducător politic, ci prin penetrarea lentă şi tăcută a noii religii în 

comunităţile daco-romane
249

. 

După anul 395, Imperiului Roman a fost divizat în mod oficial în 

două, cu un împărat la Roma şi altul la Constantinopol. În apus, s-a menţinut 

limba latină, în timp  ce în răsărit, în secolul  al VII-lea, a fost oficializată 

limba greacă, ceea ce a condus la forme diferite ale ritualului creştin. 

Deosebirile s-au accentuat, astfel că, în anul 1054, s-a produs Marea 

Schismă între cele două biserici. Biserica catolică a rămas cu sediul la 

Roma, condusă de un papă, iar cea ortodoxă la Constantinopol, condusă de 

patriarhul onorific ecumenic.  

Această separare, nefericită, afectează creştinismul şi astăzi. Poporul 

român, în plin proces de formare, a ales ortodoxia, fiind mult mai apropiat 

de viaţa economică şi socială a popoarelor din Balcani şi din Imperiul 

Bizantin. 
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Născându-se creştini, domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei au 

început să ctitorească biserici şi mănăstiri, deoarece supuşii lor, pe lângă 

munca zilnică, aveau nevoie şi de viaţă spirituală între naştere şi moarte şi 

păstrarea amintirii după moarte, cu alte cuvinte aveau nevoie de biserică şi 

cimitir.  

În curgerea timpului, din secolul al XVI-lea, în jurul satului Păuleşti 

din judeţul Prahova au apărut cel puţin două mănăstiri legate de istoria 

acestei comunităţi.  

Domnitorul Radu Paisie, fost călugăr şi stareţ la Argeş, în anul 1540, 

a ctitorit mănăstirea Mislea. Atunci, a cumpărat o parte din satul Păuleşti, pe 

care a donat-o acestei mânăstiri, aşa cum am scris în alt capitol. Pădurea 

Păuleşti, mult timp proprietatea acestei mânăstiri şi hotar al satului spre sud-

vest şi nord-vest de atunci şi până astăzi se numeşte Misleanca. Mai ales 

după reforma domnitorului Cuza, această pădure a jucat un rol economic 

important în dezvoltarea comunei. 

În anul 1667, domnitorul Antonie Vodă (1669-1672) transformă 

biserica veche a lui Vlad Ţepeş din oraşul Târgşor în mănăstire. Moşia 

acelei biserici, încă din anul 1587, era hotarul din sud al satului Păuleşti. 

Între clericii acestor mânăstiri şi locuitorii satelor apropiate, atestate 

în acea perioadă şi după, au existat multe relaţii economice, sociale şi 

culturale. Putem presupune că acei clerici au influenţat şi au ajutat ca 

tradiţiile  rituale ale bisericii ortodoxe, practicate în  mânăstirile lor, să se 

generalizeze şi în comunităţile vecine. 

 

2. Bisericile şi cimitirul din satul Păuleşti 

a. Biserica veche, cu hramul Naşterea Maicii Domnului  
Ca orice comunitate creştină şi satele aşezate pe teritoriul actual  al 

comunei Păuleşti trebuia să aibă locaşurile în care locuitorii lor să-şi boteze 

copiii, să se cunune la maturitate, să fie înmormântaţi atunci când viaţa lor 

lua sfârşit, dar şi să se  reculeagă între aceste etape,  trecătoare. Aceste 

locaşuri spirituale erau – biserica şi cimitirul. Ele trebuiau să fie amplasate 

în interiorul satului sau cât mai apropiate de acesta, de regulă, în acele 

vremuri, în cimitire. 

Primele informaţii, despre existenţa acestor locaşuri în comuna 

Păuleşti le găsim în Chestionarul comunal şi administrativ, întocmit de 

primăria comunei  la 24 aprilie 1889
250

. 

La întrebările nr.33-41, privind numărul bisericilor din comună, cu 

detalii despre ele, despre preot, despre avere şi despre cimitir, se răspunde în 

limbajul vremii: „Două, una în cătunul Păuleşti şi una în cătunul Găgeni, 

cea din Păuleşti zidită în Anul 1887, cea din Găgeni în anul 1820, cea din 
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Păuleşti hramul Sf. Nicolae, cea din Găgeni hramul Sf. Voievozi, ambele se 

află în stare bună, este  numai un Preotu şi se numeşte Panaitu Stătescu, îl 

plătescu locuitorii şi din bugetul comunei. Salariul şi-l primeşte regulat, 

datoriile şi le îndeplineşte. Este plătit din bugetul comunei cu lei 96 anual. 

Cu locuitorii are învoială câte 4 lei de familie, însă nu le primeşte regulat. 

În afară de misiunea de preot, acesta se ocupă şi cu agricultura. Protopopul 

a venit în comună în ziua de 12 ianuarie Anul 1889. Biserica nu are pământ 

după legea rurală. Cimitirul este înfiinţat şi bine întreţinutu, dar nu este 

împrejmuitu şi plantatu”.  

Deşi în anul întocmirii chestionarului exista şi fosta biserică din 

cimitirul satului Păuleşti, cu hramul Naşterea Maicii Domnului, dar fiindcă 

fusese transformată în capela cimitirului, cu ocazia târnosirii noii biserici cu 

hramul Sfântul Nicolae, ea lipseşte din numărul bisericilor incluse în el. 

Peste puţin timp, în Dicţionarul Geografic al Judeţului Prahova se 

găsesc noi informaţii despre bisericile din comuna Păuleşti, prezentate 

astfel: „În comună sunt trei biserici, două în Păuleşti (una fondată la1887 şi 

a doua foarte veche ce serveşte azi în cimitirul comunei) şi una în cătunul 

Găgeni, fără să se ştie când şi de cine s-a fondat, reparată în 1888. Aceste 

biserici sunt deservite de doi preoţi. Mai departe acelaşi dicţionar precizează 

existenţa parohiei Păuleşti astfel: „…Parohia Păuleşti cu biserica parohială 

„Sfântul Nicolae” este compusă şi din cătunele Găgeni şi Cocoşeşti, având 

ca filială biserica ”Sfinţii Voievozi”
251

. (din Găgeni, N. A.). 

Marele Dicţionar Geografic al României formulează un text 

asemănător, încheiat cu expresia: „tustrele deservite de doi preoţi”
252

. 

În anul 1937, profesorul arhitect Toma T. Socolescu, într-o notă de 

subsol, la capitolul „Arhitectură” din Monografia oraşului Ploieşti o 

menţionează şi el ca o bisericuţă veche în cimitirul satului, unde slujea un 

diacon Paulescu
253

. Mai târziu, devenind primar al comunei Păuleşti, printre 

altele, Socolescu  a sistematizat şi cimitirul, având ocazia să o vadă de mai 

multe ori, să o studieze în detaliu şi, în calitate de arhitect, probabil, să-i 

stabilească vechimea pentru anul 1688, după criterii ştiinţifice. După 

alungarea lui din comună, în anul 1952, angajându-se după un an la 

C.S.C.A.S., la Direcţia Monumentelor Istorice, este posibil ca el să fie cel 

care a inclus-o în Lista de monumente de arhitectură, ale anului 1953, aşa 

cum am dovedit la capitolul de atestare a satului Păuleşti. Sunt sigur că în 

arhiva acestei instituţii, cercetătorii pot găsi mai multe detalii privind 

înscrierea ei în acea listă. Dacă existenţa bisericuţei vechi din cimitir, cu 
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hramul Naşterea Maicii Domnului, nu mai poate fi pusă la îndoială, numele 

celor care au slujit în ea de la înfiinţare  şi până la diaconul Paulescu sunt 

încă necunoscute. 

Începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, slujitorii ei posibili au 

fost: diaconul Paulescu, preotul Constantin (semnează un extras de naştere 

din 20 mai 1864)
254

, preotul Dincă (1835- 1885), menţionat într-un istoric al 

bisericii din anul 1971, care ar putea fi acelaşi cu cel numit popa Gheorghe 

în lucrarea monografică a lui Al. Ispas, şi în final, preotul Panait Stătescu, 

numit în funcţie în anul 1881, urmat de cântăreţii Radu Dinescu, în 1882, şi 

Dumitru Popescu în 1886
255

. 

Eu cunosc această mică bisericuţă, încă existentă în anii copilăriei 

mele, când era transformată în capela actualului cimitir al satului Păuleşti. În 

acest locaş bisericesc, se făcea slujba înmormântării atât pentru morţii din 

satul Păuleşti, cât şi pentru mulţi din cei ai satului Cocoşeşti, deoarece 

cocoşeştenii, în satul lor, nu aveau nici biserică, nici preot şi nici cimitir şi 

făceau parte din parohia comunei Păuleşti, deşi administrativ, până în anul 

1931, satul a fost subordonat comunei Blejoi. Am fost martor, în anii ´30, 

când străbunicului meu din Cocoşeşti, mort la vârsta de 105 ani, i s-a făcut 

slujba în această capelă şi apoi a fost înmormântat în cimitirul de lângă ea.  

Era un locaş bisericesc mic, cu pereţii, tavanul şi podeaua din lemn. 

În interior, pe pereţi erau agăţate icoane învechite de vreme şi de fumul 

lumânărilor, dar pe tencuiala degradată se puteau observa şi urmele unor 

picturi. 

În stânga bisericii, pe un eşafodaj din lemn, era montat un mini 

clopot, care începea să bată imediat ce cortegiul funerar intra pe poarta 

cimitirului. 

Lipsa de întreţinere după transformarea ei în capelă, degradarea 

tablei de pe acoperiş, dar mai ales cutremurul din anul 1940 au avariat o 

parte din elementele constructive ale structurii, în special acoperişul, tavanul 

şi pardoselile. Războiul care a urmat şi apoi regimul comunist au înrăutăţit 

situaţia. 

După anul 1950, locuitorul păuleştean, zis „Niţă Rogojină”, 

proprietarul unei mici prăvălii, cu consimţământul preotului Dionisie 

Turtoescu şi sprijinit de autorităţile locale, necunoscându-i valoarea istorică, 

au demolat-o. În schimbul demolării ei, acelaşi locuitor s-a obligat să 

construiască în locul ei o capelă nouă, în subsolul căreia să fie înmormântat 

el şi membrii familiei sale. 

S-au executat săpăturile, demisolul cu criptele mortuare, placa din 

beton armat peste el şi zidăria netencuită. Potenţialul ctitor şi o parte din 
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familia sa au fost înmormântaţi în unele din criptele executate, atunci când 

„le-a venit vremea”, dar capela promisă nu este terminată nici astăzi. 
 

 
 

Capela neterminată (foto Alexcolor, 2011) 

 

Astfel se încheie istoria unui biserici în care păuleştenii s-au botezat, 

s-au închinat, s-au cununat şi au fost înmormântaţi, timp de peste 250 de ani, 

cu hramul Naşterea Maicii Domnului, care paradoxal, a fost demolată de 

autorităţile locale, în timp ce autorităţile centrale o declarase monument 

istoric. 

Demolarea ei inoportună a condus la dispariţia din Listele 

monumentelor istorice de arhitectură, de după anul 1956. După anul 1970, 

atât preotul Turtoescu cât şi Alexandru Ispas, deşi o menţionează în scrierile 

lor, niciunul nu aminteşte de demolarea ei.  

În urma ei au rămas ca amintire, înscrierea din anul 1953, unele 

obiecte vechi, transferate la biserica actuală a satului (după anul 1887), şi 

poate hramul, purtat astăzi de capela din cimitirul Cocoşeşti, construită cu 

strădania aceluiaşi preot, care consimţise la demolare, cu circa 25 ani mai 

înainte. 

 

 

 



167 

 

b. Biserica actuală a satului, cu hramul Sfântul Nicolae 

După înfiinţarea comunei Păuleşti, în anul 1865, micuţa bisericuţă 

din cimitir devenise insuficientă pentru numărul populaţiei în continuă 

creştere. Afirmaţia este confirmată de răspunsul la întrebarea nr.42 din 

chestionarul primăriei, când se răspunde: „în comună s-au născut 46 copii şi 

au murit 11 persoane”.  

Preotul nou venit, Panait Stătescu, se pare că a reuşit să convingă 

superiorii din conducerea parohiei, autorităţile locale, dar şi locuitorii 

satului, despre necesitatea unei noi biserici. 

Încă din anul 1860, locuitorul Radu Popescu a donat epitropiei o alee 

care ducea spre un teren al lui, bun pentru construirea unei biserici. Mai 

târziu, fiul său Tănase Radu Popescu (zis Grecu) finalizează donaţia şi 

pentru terenul de la capătul aleii, în mijlocul satului pentru construcţia 

bisericii
256

. 

Pe acest teren în suprafaţă de circa 500 mp, aşezat pe creasta unui 

deal, cu vedere largă peste sat, s-a zidit, în anul 1887, actuala biserică. 

Locaşul a fost târnosit în anul 1888 şi devine biserica parohială a 

comunei, cu hramul Sfântul Nicolae, având ca enoriaşi locuitorii satelor 

Păuleşti şi Cocoşeşti şi ca filială biserica Sfinţii Voievozi din Găgeni, 

construită anterior, cu enoriaşii din acel sat.  

Neexistând tablou votiv şi nici arhivă, nu se cunosc ctitorii, arhitectul 

şi pictorul. În istoricul, întocmit  de preotul Dionisie Turtoescu şi anexat 

inventarului din anul 1971
257

, sunt înscrise multe informaţii privind evoluţia 

în timp a acestei biserici pe care le voi prezenta în rezumat. 

Biserica avea forma de corabie, cu altar, naos şi pronaos, construită 

cu ajutor din Ploieşti, de un preot Stancu? (Din anul 1881 preotul era Panait 

Stătescu. N.A.). Avea lungimea de 18 m, lăţimea de7 m, înălţimea de 5 m şi 

o turlă înaltă de 8 m.  

Dotarea iniţială a bisericii s-a făcut cu obiectele necesare săvârşirii 

ritualului ortodox aduse din vechea biserică din cimitir, din care, potrivit 

inventarului citat, existau 15 cărţi vechi de cult dintre care un Apostol din 

anul 1852, o Cazanie din anul 1858 şi icoane vechi. In lista-inventar cu nr 3 

sunt multe obiecte care datau din anul 1888, probabil donaţii, la târnosire 

sau după, din partea donatorilor rămaşi anonimi.  
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În faţa bisericii a fost construită şi o clopotniţă, cu structura din lemn 

de stejar, pe care a fost montat iniţial un clopot vechi, datat din anul 1834, 

folosit până la târnosire în vechea biserică din cimitir. Acest clopot crăpat, 

există încă în depozitul bisericii, şi care acum poate fi doar un obiect de 

muzeu, martor al vechii biserici. El a fost înlocuit cu actualul clopot, pe care 

există inscripţia Petre Dumitru Samson, str. B.P. Haşdeu 13, Pl. 26 02 1928. 
 

 
 

Clopotul actual al bisericii (foto Alexcolor, 2011) 

  

În dotarea bisericii mai există un policandru, donat de o familie din 

Ploieşti. Pe el este gravat anul 1888, dar policandrul principal a fost procurat 

prin strădania preotului Panait Stătescu în anul 1921. Patrimoniul bisericesc 

conţine şi cărţi vechi scrise cu litere chirilice, din care unele sunt deteriorate 

din timpul depozitării lor în vechea biserică din cimitir
258

.  

Prinţesa Letiţia N. Ghica, în anul 1922, cere primăriei să înscrie în 

registrul de donaţii trei obiecte bisericeşti: una cruce pentru jurământ cu 

Iisus Cristos, un ceasornic de perete şi una icoană cu Sfânta Maria, din metal 

alb şi bronz
259

. Despre primele două obiecte nu ştiu dacă au ajuns vreodată 

la biserică, dar cunosc din copilărie o icoană care o reprezenta pe Sfânta 

Fecioară Maria cu Pruncul în braţe. Ea a fost expusă şi admirată mult timp, 
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în naosul  bisericii la capătul mesei pe care se slujeau colivele. O ştiu din 

copilărie, când mama sau bunica mă duceau de mână la biserică şi mă 

îndemnau să mă închin la ea. 

Am cunoscut-o în detaliu, în anul 1977, după cutremur atunci când 

preotul Turtoescu m-a chemat la biserică, pentru o consultaţie în legătură cu 

consolidarea bisericii. Cu această ocazie mi-a prezentat icoana ca fiind 

ferecată în argint, cu razele nimbului posibil aurite. Pe spate, icoana avea 

semnătura originală a donatorului N. Răşcanu. Dintr-o eroare regretabilă, eu 

am confundat litera N cu G şi, în lucrarea mea din anul 2005
260

, în loc de 

Nicolae am scris Gheorghe Răşcanu, personalitate care în realitate nu există. 

În prezent icoana, icoana descrisă nu mai este expusă în biserică. 

Locul ei este ocupat de una similară, fabricată în serie. Fiind întrebaţi de 

mine, nici fostul preot Tatu Marcel, nici actualul preot Tatu Cristian nu mi-

au putut da vreo explicaţie, privind neexpunerea în biserică a icoanei donată 

de Răşcanu. 

În anul 1935, banca populară Salvatorul din comună a donat şcolii şi 

bisericii un teren în suprafaţă de un hectar, amplasat în punctul Butăreşti
261

. 

Pe acest teren, în anul 1937, a început să se construiască o casă parohială, 

care a fost terminată după câţiva ani. Mulţi ani ea a fost locuită de noul 

preot, Dionisie Turtoescu, adus în comună în anul 1935 şi  numit preot 

paroh, în locul bătrânului preot Panait Stătescu, ieşit la pensie în anul 1938.  

Relaţiile între noul preot Turtoescu, învăţătorul Ştefănescu şi 

primarul Socolescu au fost bune doar câţiva ani. ”Mărul discordiei” a fost 

terenul şcolii de lângă casa parohială. Primarul, împreună cu învăţătorul au 

dat acest teren locuitorului Grigore Toma Nicolae, la schimb pentru cel de 

lângă şcoala veche şi pe care mai târziu s-a construit şcoala nouă. Preotul ar 

fi dorit ca pe terenul şcolii, de lângă casa parohială, să se construiască noua 

biserică, contrar părerii primarului. Acesta intenţiona ca noua biserica să se 

realizeze în centrul satului sau pe izlaz, lângă troiţă. Prima reacţie negativă a 

preotului a fost cea de neparticipare la sfinţire a Troiţei Eroilor din anul 

1939
262

.  

Cutremurul din 1940 a avariat grav biserica satului. Ea a fost 

reparată prin contribuţii ale enoriaşilor, între care şi cele ale fierarului 

satului, Radu Vasile. Acesta i-a montat tiranţii metalici perimetrali şi 

transversali, prelungindu-i viaţa. 
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După revenirea lui Socolescu, în anul 1942, ca primar pentru al 

doilea mandat, tensiunile între preot şi primar au continuat, deşi prin 

procesul verbal din 26 martie 1942, protoieria încercase să-i împace
263

.  

Trecând peste aceste tensiuni, primarul – arhitect îşi urmează cu 

consecvenţă programul de construcţie pentru noua biserică, făcând următorii 

paşi: 

- Întocmeşte proiectul bisericii aşa după cum scrie în lucrarea  sa 

intitulată  Amintiri
264

. 

- Pentru terenul necesar, Socolescu cere primăriei Ploieşti să 

întocmească o documentaţie de expropriere, cu următoarea motivaţie: 

„Biserica actuală fiind rău deteriorată de cutremur şi departe de centrul 

satului, pe loc dosnic, ar fi o greşeală reparaţia ei. Am hotărât ca împreună 

cu părintele Turtoescu să începem o construcţie nouă şi am ales în acest 

scop un teren în mijlocul satului pe şoseaua judeţeană colţ cu şoseaua 

principală care urcă la deal. Acest teren are forma şi dimensiunile din 

anexă şi trebuie să se exproprieze pentru biserică şi casă parohială. Terenul 

aparţine proprietarilor Costache Petre – pomi fructiferi + casă veche -, 

suprafaţa 8100 mp şi Stelian C. Petre 1700 m p”
265

. 

- Se adresează mareşalului Ion Antonescu şi soţiei acestuia, în 

octombrie 1943, cerându-le sprijin material pentru mai multe nevoi ale 

comunei, între care menţionează şi construcţia unei noi biserici
266

. 

Durata de peste 4 ani a conflictului dintre primar şi preot, extinderea 

războiului peste România, înlocuirea din funcţia de primar a lui Socolescu  

şi instaurarea regimului totalitar, din perioada 1945-1989, au împiedicat 

realizarea bisericii proiectate pentru Păuleşti. Proiectul, nerealizat, s-a 

pierdut pentru totdeauna şi satul a rămas, de atunci şi până acum, fără o 

biserică nouă. 

În deceniul al şaselea din secolului trecut, preotul paroh Turtoescu s-

a străduit să atragă lângă sine mai mulţi credincioşi. Aceştia au contribuit în 

primul rând la reparaţiile locaşului şi apoi la dotarea lui cu obiectele de cult 

necesare. 

După cum se scrie în istoricul anexat inventarului din anul 1971, în 

faţa bisericii s-a adăogat un pridvor, s-au rezidit unii pereţi, s-a înlocuit 

pardoseala din lemn cu una din mozaic, s-au refăcut tavanele şi  învelitoarea 

din tablă, s-a renovat catapeteasma şi s-au executat instalaţiile de apă, de 

gaze şi electrice. Pictura bisericii a fost refăcută de pictorul Magda Ferere, 
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din Ploieşti. Tot atunci s-a împodobit interiorul bisericii cu un nou 

policandru, cu candele electrice şi cu alte obiecte necesare ritualului religios. 

Dintre cei mulţi donatori, în istoric  sunt amintiţi: Ion Costache, Tănase 

Costache, Gicu Gavrilă, Anghel Ciobanu, Ispas Pătraşcu, Mariţa Gh. Ilie 

Radu. C. Zidaru, Ilie Rădoi, Gh. Mircea, Petre Ardeleanu, Nae Mircea, 

cântăreţul Dumitru Popescu. 
 

 
 

Biserica din Păuleşti, în anul 1971 (foto inventar, 1971) 

 

În acea perioadă, având copii şi lipsit de confortul necesar oferit de 

casa parohială, preotul s-a mutat în Ploieşti, la casa soţiei lui. Casa 

parohială, părăsită şi de preot şi de autorităţi, s-a degradat continuu, a 

devenit ruină şi în final a dispărut.  

Cutremurul din anul 1977 a avariat mai mulţi pereţi ai bisericii, 

inclusiv pictura acestora. Preotul Turtoescu a început unele investigaţii si 

reparaţii, dar, ieşind la pensie, a predat parohia preotului Marcel Tatu.  

Specialiştii aduşi de noul preot au constatat că structura de rezistenţă 

a bisericii nu mai prezenta siguranţă şi era un pericol real pentru credincioşi. 

Ei au întocmit un proiect de consolidare şi extindere, care s-a pus în practică 

imediat după ce au fost obţinute aprobările legale. Biserica a fost consolidată 

printr-o structură din beton armat. Cu aceasta ocazie  s-au extins absidele 

laterale, s-a modernizat pridvorul şi s-au construit două turle mici, la intrare. 

Întregul lăcaş a fost acoperit cu tablă galvanizată. În acest fel s-a schimbat 

arhitectura iniţială a biserici. S-a refăcut din nou pictura, în frescă, de către 
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pictorul bisericesc Ene Ion din Bucov, după ce în prealabil fuseseră 

modificate în întregime instalaţiile electrice. Pe timpul executării lucrărilor, 

slujbele religioase s-au ţinut într-o capelă din material lemnos, acoperită cu 

carton, construită lângă biserică. 
 

 
 

Biserica din Păuleşti, în anul 2011 (foto Alexcolor) 

 

Mai târziu, a fost demolată şi vechea clopotniţă din lemn, 

construindu-se alta nouă, din  zidărie şi beton armat. În ea a fost remontat 

clopotul inscripţionat, cu anul 1928 . 

Toate lucrările s-au executat cu strădania preotului Tatu Marcel şi a 

multora dintre enoriaşii săi. Aceştia au contribuit benevol, cu muncă, cu 

donaţii de obiecte bisericeşti sau cu sume de bani respectând tradiţiile 

strămoşeşti. 

În anul 2009 preotul Tatu Marcel a trecut la cele veşnice şi 

conducerea parohiei a fost încredinţată, de cei în drept, fiului său Tatu 

Cristian, ajutat în prezent şi de preotul Enache Valentin, Amândoi preoţii 

sunt fii ai satului. 
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c. Cimitirul satului. 

Cimitirul din Păuleşti este amplasat la marginea satului, pe valea 

Fântânii, acolo unde valea începe să  despartă două dealuri, dealul Păuleşti 

de dealul Degeraţi. Este un cimitir vechi, înfiinţat probabil odată cu aşezarea 

oamenilor în aceste locuri, având în vedere apropierea de situl arheologic 

numit „La Fântâni”. Atestarea existenţei satului Păuleşti, din vremea 

domnitorului Radu Paisie, obliga locuitorii lui să aibă un cimitir, care să 

satisfacă nevoia tradiţională creştinească a locuitorilor pentru 

înmormântarea morţilor. Biserica Naşterea Maicii Domnului, care a trăit 

peste 250 de ani în mijlocul lui, îi confirmă vechimea. În chestionarul 

primăriei din anul 1889
267

 cimitirul comunal nu este uitat. La întrebarea 41 

se răspunde: „Cimitirul este înfiinţat şi bine întreţinutu, dară nu este 

împrejmuitu şi plantatu”. 

Pe harta islazului comunal, întocmită de Serviciul Geografic al 

armatei, în anul 1911
268

, este evidenţiat şi cimitirul satului cu o suprafaţă de 

0,3375 ha, suprafaţă satisfăcătoare pentru populaţia comunei din acel an.  

Mai târziu, în anul 1927, primarul Gheorghe T. Vasilescu a încercat 

să schimbe amplasamentul cimitirului, pe colina de început a dealului 

Degeraţi, înmormântându-şi mama într-un loc cu perspectivă largă, pe care 

l-a împrejmuit cu un gard din fier. 

 Atunci, locuitorii satului nu au acceptat această locaţie, şi, zeci de 

ani, acel mormânt a stat singur pe deal, până când familia l-a mutat în 

cimitirul actual. Acum, autorităţile comunale, prevăzând creşterea populaţiei 

în satul Păuleşti, prin migrările orăşenilor spre acest sat, a extins mult 

suprafaţa cimitirului atât pe dealul din vestul lui, aşa cum dorea primarul 

Vasilescu cu mulţi ani în urmă, cât şi în lungul văii, pe lângă drum. 

De cimitir s-a ocupat şi primarul-arhitect Socolescu, care l-a 

sistematizat în anul 1939-1942, creându-i aleea centrală străjuită de mulţi 

castani frumoşi, ajunşi acum la maturitate
269

, acesta fiind un alt litigiu 

istoric, care a viciat colaborarea dintre  primarul şi preotul acelor vremuri. 

În cimitir, pe lângă mormintele păuleştenilor, pot fi văzute: soldatul 

din primul monument al eroilor, troiţa lui Socolescu din al doilea monument 

despre care am dat detalii în alt capitol, capela neterminată de peste 50 de 

ani, dar şi un obelisc creştin, cu inscripţii şterse, căruia nu am reuşit să-i 

cunosc istoria. 
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Obeliscul necunoscut din cimitir (foto Alexcolor, 2011) 

 

3. Bisericile şi cimitirele din satul Găgeni 

a. Biserica veche, cu hramul Sfinţii Voievozi 

Pe drumul care urcă pe dealurile Găgenilor, spre Râpi, acolo unde se 

termină satul, la intrarea într-un cimitir, se află o clopotniţă veche din lemn 

şi câteva rămăşiţe, între care şi Sfânta Masă din beton, ale fostei biserici 

vechi, care a purtat hramul Sfinţii Voievozi. Cutremurul din 1977 i-a dat 

ultima lovitură; şubredă cum era a trântit-o la pământ, făcând-o să dispară 

definitiv şi să devină istorie. 
 

  
 

Clopotniţa veche (foto Alexcolor, 2011) 
 

Sfânta masă (foto Alexcolor, 2011) 
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Chestionarul comunal al primăriei din anul 1889, citat în capitolele 

anterioare, îi menţionează existenţa din anul 1820. Mihai Apostol în lucrarea 

sa Dicţionar Istoric al Judeţului Prahova
270

 îi indică „durata de prin anii 

1840-1842 şi reparată pe la 1888”, fără să spună că era amplasată în satul 

Găgeni, ceea ce produce confuzii în unele lucrări scrise ulterior. Astfel 

lucrarea Aşezări Prahovene
271

 menţionează, ca biserică a satului Păuleşti, 

biserica Sfinţii Voievozi din Găgeni, ceea ce este greşit.  

Pe textul însoţitor al hărţii cu sit-urile arheologice ale comunei 

Păuleşti la motivaţia punctului 3, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Prahova referindu-se la biserica veche din Găgeni scrie: „…Biserica a fost 

ridicată, după ce o alta mai veche aflată vis-a vis în vatra veche a satului s-

a ruinat”. Deoarece nu se prezintă nici o dovadă, se nasc firesc întrebările: 

Ce se ştie despre aceasta? Când a existat? Care a fost hramul acesteia? Care 

sunt sursele documentare? A existat şi în Găgeni o biserică mai veche, alta 

decât cea din anul 1820? Nu cumva informaţia a fost generată de confuziile 

precizate în paragraful anterior? Sunt întrebări, pe  care istoricii trebuie să le 

cerceteze şi să le găsească răspunsuri. 

Preotul Ştefan Orleanu, cu ocazia întocmirii unui inventar, la 31 XII 

1971
272

, aduce câteva informaţii din istoria bisericii. 

Conform acestora, locaşul ar fi fost construit la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, de credincioşii din Băicoi, care stăpâneau terenul în calitate de 

embaticari (un fel de arendaşi pe termen îndelungat). Atunci biserica ar fi 

avut pereţii  din bolovani de râu şi acoperişul din şindrilă. 

Eu consider că acesta este momentul reparaţiilor din anul 1888, 

deoarece sursele citate anterior, mai credibile, îi plasează întemeierea în 

prima parte a secolului al XIX-lea şi nu la sfârşitul lui. Această afirmaţie  

este susţinută şi de elementele, din inventarul citat, care se referă la terenuri 

şi la dotări. Toate terenurile înscrise în lista nr. 5 a inventarului erau donaţii 

din anul 1845, iar în lista nr. 2, cu valori istorice, erau înscrise cinci cărţi 

bisericeşti din anii 1782, 1793, 1845, 1852 şi 1865. 

În lucrarea sa
273

, următorul preot paroh al bisericii, Ion Piţa, scrie: 

„Istoricul vechii biserici nu se cunoaşte datorită vechimii ei, dar din 

relatările orale a fost făcută de pribegi ciobani ce-şi duceau  turmele din 

munţi spre câmpie şi, uneori, din cauza climei prielnice poposeau pe aceste 
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meleaguri mai multă vreme, ceea ce i-a determinat, pentru satisfacerea 

nevoilor lor sufleteşti, să construiască această biserică”.  

Pe un stat de salarii din 2 aprilie 1887, figurează ca preot numit la 

această biserică, în anul 1850, preotul Radu Ghergescu şi cântăreţul Nitia 

Preda numit în anul 1855. Dacă, în anul 1893, preotul nenominalizat din 

Găgeni avea o subvenţie de 200 lei anual, în 1904 şi 1907, preotul, şi 

respectiv ieromonahul plus un cântăreţ, erau plătiţi de enoriaşi
274

. 

Între anii 1908-1921, biserica din Găgeni a fost păstorită de 

ieromonahul Irenetie Popescu, care era călugăr
275

. În acea perioadă, averea 

imobilă a bisericii Sfinţii Voievozi era de 5 pogoane şi 364 stânjeni, pământ 

arabil stăpânit de preot
276

. 

La 4 august 1924, plasa 

Târgşor comunică ordinele nr. 

20124 al Ministrului Cultelor şi al 

prefecturii Prahova nr. 2646, prin 

care s-a înfiinţat Parohia Găgeni 

din comuna Păuleşti, dispunându-se 

măsurile necesare pentru înfiin-

ţarea epitropiei
277

. A fost o măsură 

necesară pe care şi-o doriseră 

enoriaşii din Găgeni, văzând-o ca 

o etapă  anticipativă pentru dez-

lipirea administrativă de comuna 

Păuleşti, fapt care s-a întâmplat 

peste câţiva ani.  

Primul preot al parohiei a 

fost C. Mihăilescu. El a reuşit să 

mobilizeze mulţi locuitori pentru 

reparaţia bisericii afectată de un 

incendiu în anul 1925. 

Din istoricul citat se poate 

reţine că biserica a fost reconstru-

ită şi restaurată după incendiu, în 

perioada 1926-1927, de antrepre-

norul Mihai Cives. 

Biserica avea formă de 
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Biserica veche din Găgeni, în anul 1971 

(foto inventar) 
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corabie cu o singură turlă, cu tindă, naos şi altar, construite pe o suprafaţă de 

90 m.p. Pereţii erau din bolovani de râu, solidarizaţi perimetral cu un brâu 

din fier şi avea un acoperiş învelit cu tablă. Pictura interioară şi exterioară a 

fost executată de Nicolae T. Vintilescu. Catapeteasma a fost dăruită de 

enoriaşi din Telega. 

Cutremurul din anul 1940  a avariat grav ansamblul bisericii şi în 

special structura ei de rezistenţă. Războiul şi apoi instalarea regimului 

comunist nu au permis consolidarea ei la timp. 

În anii 1950, 1958 şi 1960, s-au făcut unele lucrări de reparaţii şi 

întreţinere din fonduri proprii. Ele s-au dovedit nesatisfăcătoare pentru o 

structură, depăşită tehnic. A fost cauza principală a prăbuşirii ei la 

cutremurul din anul 1977, atunci când locuitorii satului au rămas fără 

biserică. 

 

b. Biserica nouă, cu hramurile: Sfinţii Voievozi şi Sfânta 

Cuvioasă Parascheva 

Preotul paroh de atunci, Ştefan Orleanu, fiind în vârstă, s-a pensionat 

cu data de 1 februarie 1978, fiind înlocuit cu preotul Ioan M. Piţa.  Acesta 

era stăpânit de dorinţa arzătoare de a construi un locaş bisericesc nou. Pentru 

a-l realiza, împreună cu enoriaşii săi, au ales un amplasament în mijlocul 

satului, pe şoseaua principală care merge spre Slănic. A întocmit 

documentaţia necesară care a fost aprobată de Arhiepiscopia Bucureştilor şi 

imediat, la 14 septembrie 1984, a făcut slujba de sfinţire a locului. În mai 

puţin de o lună,între 15 septembrie şi 24 octombrie, s-au executat fundaţiile, 

elevaţiile şi zidăria până la înălţimea de 4 m. A fost o provocare neaşteptată 

pentru regimul comunist de atunci, care a trecut la represiuni încercând să 

demoleze lucrările executate, folosind buldozerele. Pentru a împiedica 

acţiunea acestora, preotul Piţa, cu fiul cel mic în braţe, s-a opus stând în 

calea acestor maşini distrugătoare. 

Lucrările au fost sistate până la 30 iunie 1987, când, în urma 

obţinerii autorizaţiei nr, 26/ 1987, ele au fost reluate şi terminate la sfârşitul 

anului 1988. 

Ridicarea bisericii nu ar fi fost posibilă fără contribuţia multor 

credincioşi care au fost alături de păstorul lor . Dintre cei mulţi, merită 

amintit primarul de atunci al comunei Petrache Gherghe, care în contradicţie 

cu funcţia pe care o avea şi pe care risca să o piardă, a ajutat la realizarea 

locaşului.  

Arhitectul bisericii a fost Armand Constantin, iar constructor –

Gheorghe Stegărescu din Bolintinul din Vale, satul Ulmi. Pictura a fost 

realizată de Anghel Ion, după anul 1992. 
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Biserica nouă din Găgeni (foto Alexcolor, 2012) 

 

Trebuie remarcată valoarea catapetesmei, pictată de Gheorghe 

Tattarescu, recuperată de la Bucureşti de către preotul paroh şi enoriaşii săi , 

cu ocazia demolării bisericii Doamna Oltea . 

Târnosirea noului locaş a fost săvârşită de Prea Fericitul Părinte 

Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 14 octombrie 2001, 

atunci când, pe lângă hramul tradiţional de Sfinţii Voievozi, s-a adăogat şi cel 

de Sfânta  Cuvioasă Parascheva, astfel că în prezent biserica are două 

hramuri
278

. Preotul Piţa Ioan a trecut la cele veşnice, la 6 decembrie 2003. 

De atunci, biserica are ca slujitori doi preoţi, preotul paroh Panait Aurel 

Gheorghe şi preotul Ştefănescu Laurenţiu. 

 

c. Cimitirele 
În amplasamentul vechii biserici a Găgenilor, distrusă de marile 

cutremure ale secolului al XX-lea, a rămas vechiul cimitir, care a însoţit-o 

mult timp în lunga ei existenţă.  

Nu se cunoaşte anul întemeierii lui, dar inventarul din anul 1971, 

consemnează şi un teren pentru cimitir, cu suprafaţa de 3794 mp, donaţie din 

anul 1845, ceea ce atestă existenţa cimitirului imediat după acest an. 
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Pe de altă parte, în chestionarul comunal din anul 1889, citat 

anterior, se menţionează în comuna Păuleşti existenţa celor două biserici, 

dar la întrebarea privind cimitirul se înţelege că atunci ar fi fost în comună 

doar unul. Afirmaţia este susţinută şi de procesul-verbal de inspecţie din 7 

iunie 1911, făcută de administratorul plasei Târgşor, unde,  la capitolul 

„Cultul religios”, se precizează textual „Cimitir are numai biserica 

parohială”
279

.  

Scrierile fiind contradictorii, vechimea cimitirului poate fi atestată 

numai după cercetări temeinice făcute de către istorici.  

În curtea bisericii noi, după anul 2000, s-a aprobat şi înfiinţarea unui 

cimitir. 

 Amândouă cimitirele sunt funcţionale, respectându-se dorinţele 

exprimate de credincioşi  de a fi înmormântaţi într-unul din ele. 

 

4. Cimitirul şi biserica din satul Cocoşeşti 

a. Cimitirul şi capela cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” 

Nu se ştie ce a fost după atestarea documentară a satului despre care 

am scris în alt capitol, dar după înfiinţarea parohiei Păuleşti „Sfântul 

Nicolae”, la sfârşitul secolului al XIX-lea , cătunul Cocoşeşti  era 

component al acestei parohii. O atestă  Dicţionarul Geografic al Judeţului 

Prahova, editat la sfârşitul secolului şi citat anterior.  

Preoţii parohiei Păuleşti: Panait Stătescu şi Dionisie Turtoescu au 

îndeplinit mult timp cerinţele spirituale ale majorităţii credincioşilor din 

Cocoşeşti, prin biserica şi cimitirul satului Păuleşti. Altă parte din ei 

mergeau pentru aceleaşi cerinţe, la cimitirul şi la biserica din Blejoi. Preotul 

Turtoescu a reuşit să adune toţi credincioşii în parohia sa, mai ales după anul 

1950, când satul revine şi rămâne definitiv în administraţia comunei 

Păuleşti. 

 După anul 1960, Sfatul popular al comunei Păuleşti admite cererea 

locuitorilor şi a preotului Dionisie Turtoescu, de a se înfiinţa un cimitir şi în 

satul Cocoşeşti. În acest scop, a oferit un teren  amplasat lângă izlazul 

comunal, în stânga drumului comunal care ducea spre sat, înaintea 

traversării pârâului Strâmba. Terenul făcuse parte, la începutul secolului, din 

moşia boierului Caracaş
280

.  După obţinerea aprobărilor legale, se pare că 

primul locuitor a fost  înmormântat legal în acest cimitir, în anul 1965. 

Nu era suficient, deoarece de multe ori timpul nefavorabil 

împiedica desfăşurarea ritualului de înmormântare şi se simţea nevoia unei 

capele. S-a început cu scheletul pentru clopot, cu montarea clopotului şi apoi 

s-a  construit şi o capelă. Locaşul bisericesc s-a terminat în anul 1978, aşa 
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cum rezultă din istoricul de pe peretele de la intrare, cu donaţiile locuitorilor 

din sat, din care unii sunt evidenţiaţi, pentru munca lor.  
 

  
 

Istoric capela cimitirului din Cocoşeşti 

(foto C. Ilie, 2012) 

 

 

Capela din Cocoşeşti 

(foto C. Ilie, 2012) 

 

Capela poartă numele de Naşterea Maicii Domnului, în amintirea 

celei demolate, fără justificare, în cimitirul din satul Păuleşti. 

 

b. Biserica nouă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
În secolul trecut, locuitorii au dorit o biserica şi în satul lor, dar cele 

două războaie şi instalarea regimului comunist, le-au zădărnicit dorinţa. 

După anul 2000, dorinţa lor a început să prindă contur, atunci când 

locuitorul Petrache Gheorghe din Găgeni a cumpărat un teren în Cocoşeşti 

cu scopul de a construi pe el o biserică. În calitate de ctitor, a donat terenul 

Patriarhiei, a întocmit documentaţia necesară prin arhitectul Cosâmbescu 

Traian, a obţinut aprobările legale şi a început construcţia locaşului 

bisericesc. 

Biserica a fost terminată la începutul anului 2009 şi a fost târnosită în 

data de 23 aprilie, în acelaşi an. Cu această ocazie, s-a înfiinţat Parohia 

Cocoşeşti condusă de preotul paroh Costache Răzvan. 
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Biserica din Cocoşeşti (foto C. Ilie, 2012) 

 

Am prezentat locaşurile de cult ortodox din comuna Păuleşti, 

deoarece locuitorii ei au fost totdeauna şi au rămas, în marea lor majoritate, 

credincioşi ai Bisericii ortodoxe. În locaşurile descrise, sub îndrumarea 

preoţilor amintiţi, ei au păstrat tradiţiile spiritule moştenite de la moşii şi 

strămoşii lor.  

În chestionarul din anul1889, la întrebarea cu nr.32: „Ce populaţie de 

altă religie decât cea dominantă a Statului este în Comună?” se răspunde 

simplu: „Nu este”.  

După Al Doilea Război Mondial, pe teritoriul comunei au început să 

apară, prin migraţii din Ploieşti şi alte culte religioase, numite atunci secte 

sau popular, pocăiţi. Nu aveau biserici şi cimitire. Se întruneau în casele 

aderenţilor şi autorităţile au aprobat să fie înmormântaţi în cimitirele 

existente, separaţi de ortodocşi, cu împrejmuire proprie. 

În istoricul bisericilor din anul 1971, cei doi preoţi fac o numărătoare 

a acestora şi scriu că în satele Păuleşti şi în Cocoşeşti sunt 6 familii de culte 

neoprotestante, iar în Găgeni sunt 23 de suflete adventişti de ziua şaptea. 

Atunci, populaţia totală a comunei număra circa 4500 locuitori, din care 

aproximativ 40 erau de alte confesiuni, reprezentând un procent de 0,9%.  

După anul 1989, explozia de libertate a avut ca rezultat şi  o 

explozie informaţională, dar mai ales o migraţie de la oraş la sat. Aceştia au 
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fost factorii determinanţi care au schimbat noua structura confesională din 

comuna Păuleşti. În urma recensămintelor din 1992 şi 2002 aceasta structură 

arată astfel
281

: 

 

Confesiuni Recensământ anul 1992 

Nr. persoane 

Recensământ anul 2002 

Nr. persoane 

 Populaţie stabilă   Total 5119 5170 

 Ortodoxă 4969 4956 

 Romano-catolică 11 11 

Greco-catolică - 3 

Creştini după evanghelie 50 41 

Adventistă 56 63 

Penticostală 29 44 

Baptistă - 17 

Reformată 2 2 

Musulmană - 1 

Alte religii - 32 

 Fără religie 2 - 

 

Se constată că ponderea altor culte faţă de populaţia comunei a 

crescut procentual, de la   0,9 % în 1971, la 2,9 % în 1992 şi  la 3,4 % în 

2002. 

 În baza noii Constituţii, Legea 489/2006, privind libertăţile 

religioase şi regimul general al cultelor la articolul 1 precizează:  

 „Statul român respectă şi garantează dreptul fundamental la 

libertatea de gândire, de conştiinţă şi religioasă a oricărei persoane de pe 

teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care 

România este parte”. 

Prin lege, sunt recunoscute în ţara noastră 18 culte, toate monoteiste 

având acelaşi Dumnezeu unic, dar cu orgolii justificate teologic, prin dogme 

şi tradiţii spirituale specifice, care le împiedică unitatea.  

Din situaţia prezentată, rezultă că, în Păuleşti, pe lângă ortodocşii 

majoritari, mai sunt prezente alte opt culte, din care numai adventiştii, fiind 

mai mulţi, şi-au construit un locaş în satul Găgeni. 

Locuitorii comunei, fără deosebire de credinţă, se înţeleg şi 

conlucrează, spre binele tuturor. 
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IX. PERSONALITĂŢI PLOIEŞTENE,  

DIN SECOLUL AL XX-LEA, ÎN SATUL PĂULEŞTI 

 

Multe personalităţi care au lăsat urme în istoria ţării, a judeţului şi a 

Ploieştiului, au trecut prin satele actuale ale comunei Păuleşti, fie mergând 

la proprietăţile sau domeniile lor de pe aceste meleaguri, fie în tranzit, 

dincolo de ele, fie în inspecţie sau la unele festivităţi. Alţii s-au statornicit 

aici, au construit conace şi, împreună cu familiile lor, au convieţuit cu 

localnicii, ajutându-se unii pe alţii. Despre relaţiile unora dintre ei cu 

păuleştenii am scris în alte capitole ale lucrării, dar consider că ar prezenta 

interes pentru cititori şi biografia lor generală. 

 

1. Nicolae P. Răşcanu şi fiica sa, Letiţia-Mariea 

Nicolae s-a născut prin anul 1850, ca fiu al lui Panaite Răşcanu, 

cântăreţ la biserica Vovidenia din Bârlad şi frate cu profesorul universitar de 

istorie antică din Iaşi, Petre Răşcanu
282

. 

 A făcut studii juridice, fiind doctor în drept al Universităţii din 

Gand. A lucrat un timp în magistratură, apoi ca avocat la baroul din Bacău 

din1870, iar din 1878 la baroul din 

Ploieşti, unde s-a bucurat de o bună 

apreciere. Într-o lucrarea a sa, avocatul 

Nicolae M. Pârvulescu îi face un portret 

laudativ spunând printre altele: 

„Elocinţa-i era raţionalizată, simplă, 

realistă, însă nuanţată de psihologie şi 

sprijinită – nu pe efecte retorice, ci pe 

fapte, pe articole de legi, pe doctrină, pe 

jurisprudenţă”
283

. 

La început s-a stabilit în Ploieşti, 

pe fosta stradă Alexandru al II-lea, 

împreună cu soţia sa Ecaterina, născută 

Brătianu, stradă existentă atunci prin 

spatele actualului stadion. Aici, la 15 

august 1890, se naşte fiica sa, Letiţia-

Mariea
284

, şi acum era necesar să aibă o 

casă a lui, corespunzătoare poziţiei din 
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Avocat Nicolae P. Răşcanu 

(foto original din arhiva învăţătorului 

Ion M. Vasile, Păuleşti) 
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societate, în care să-şi crească familia. A cumpărat un loc în centrul oraşului, 

pe care şi-a construit o locuinţă mare şi frumoasă, în Calea Câmpinei, colţ 

cu str. Carpaţi, folosind planurile arhitectului Rudolf Lieber
285

. 
 

 
 

Locuinţa N.P. Răşcanu, din Ploieşti 

(foto: Monografia Oraşului Ploieşti, M. Sevastos, p. 198) 

 

Nicolae P. Răşcanu a fost un om energic, cu personalitate ceea ce i-a 

permis să intre în viaţa politică, printre fruntaşii prahoveni, ca membru al 

Partidului Conservator. A fost deputat, apoi în anul 1899, din aprilie până în 

iunie, prefect al Prahovei şi în continuare până în februarie 1901, primar al 

oraşului Ploieşti. În acest scurt mandat  a lărgit Piaţa Unirii, a susţinut 

construirea sălii de spectacole „Cooperativa”, a iniţiat întocmirea unui nou 

plan al oraşului şi alte lucrări de interes ale urbei. După schimbarea din 

funcţie, prin venirea la putere a liberalilor, a rămas credincios ideologiei 

conservatoare luând parte, în anul 1908, la primul congres al Partidului 

Conservator Democrat, condus de Take Ionescu. 

În anii de sfârşit de secol devine proprietar peste moşia lui Ioan 

Gavrilescu din satul Păuleşti, atât cât mai rămăsese din ea, după reforma lui 

Cuza. Cu această ocazie, îl angajează pe arhitectul L. Negrescu (1860- ?), 

după proiectul căruia îşi construieşte un conac, cu parter şi etaj şi alte 

construcţii auxiliare, într-o zonă înaltă a satului, amplasată pe drumul care îl 

lega de oraşul Ploieşti. De la etajul conacului, îşi putea admira moşia, în 
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depărtare, spre vest, până la şoseaua Câmpinei şi spre nord–est, spre 

dealurile împădurite. Moşia lui era alcătuită din terenuri agricole, vii, livezi 

şi păduri.  

Devenind moşierul principal al satului, face donaţii pentru biserică şi 

primărie. În anul 1908 începe negocieri cu consiliul comunal, pentru izlazul 

comunal
286

. Negocierile vor continua în anul 1911, când se fac măsurătorile 

necesare şi, în final, izlazul va intra în proprietatea primăriei. Din acest plan 

se poate constata că moşia sa rămânea în continuare, pe dealul Degeraţi, cu 

vii pe dealul Păuleşti, dar şi dincolo de drumul Găgeni-Păuleşti
287

 (vezi 

anexa IX/a). 

Nicolae P. Răşcanu a încetat din viaţă, în  decembrie 1913 şi este 

înmormântat la cimitirul Viişoara din Ploieşti. 

Moşia sa din Păuleşti a fost moştenită de Letiţia, fiica lui, care din 15 

noiembrie 1911, se căsătorise la Bruxelles cu Werner Oscar Frederic Lievin 

Marie Hubert Conte Wolff Metternich, rentier. 

 Nu se cunosc motivele pentru care această primă căsătorie a fost de 

scurtă durată, deoarece, în anul 1920, Letiţia se recăsătoreşte, cu strănepotul 

domnitorului Grigore IV Ghica (1822-1828), prinţul Nicolae Al. Ghica 

(1879-1934) şi devine prinţesa Letiţia N. Ghica, nume sub care va fi  

cunoscută, mult timp, în satul Păuleşti. 

Deoarece conacul a fost înstrăinat, pentru buna funcţionare a 

terenurilor din câmp, s-au construit alte anexe gospodăreşti şi magazii, pe 

drumul Moşiei, spre Dâmbu, la circa 500 de metri distanţă de drumul 

Ploieşti-Slănic, construcţii care, după anul 1962, au intrat la gospodăria 

colectivă „30 Decembrie”.  

În anul 1921 era momentul când din moşia prinţesei trebuiau să se 

facă împroprietăriri, cu pământ, a celor care au luptat în război. La  

măsurători şi la stabilirea limitelor a fost prezent prinţul Ghica, care a avut 

rezerve asupra corectitudinii anexelor. După verificări, din moşia prinţesei s-

au expropriat peste 500 de hectare de teren, care au ajuns la cei care aveau 

acest drept
288

. 

Prinţul N. Al. Ghica moare în anul 1934, prinţesa rămâne văduvă, cu 

o moşie mai mică, dar cu multe probleme de rezolvat. Îşi va lua  

administrator pe locuitorul Preda Ispas din Păuleşti, care se va îngriji de 

moşie. Prinţesa vine  mai des în comună şi, urmând exemplul tatălui ei, 

devine mai ataşată problemelor satului. Ajută biserica prin donaţii, 

subvenţionează cantina şcolară şi uneori donează locuri de casă pentru 

sătenii mai săraci, sau le dă subvenţii pentru a învăţa carte. 
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Războiul din 1941-1945 îi creează probleme, mulţi din cei care îi 

lucrau pământul sunt plecaţi pe front şi este nevoită să lucreze mai mult cu 

bătrâni şi cu femei. Uneori, bombele incendiare aruncate din avioanele 

anglo-americane îi incendiază parte din recoltă. Curând, tăvălugul Armatei 

Roşii trece şi peste partea administrativă a moşiei şi o devastează. Noul 

regim instalat nu mai negociază exproprierea moşiei pentru împroprietărirea  

celor care meritau, aşa cum se întâmplase după primul război. În lipsa 

proprietarului, plugurile trasează brazde de hotar şi pentru îndreptăţiţi dar şi 

pentru împărţitori, respectând zicala „Cine împarte,  parte îşi  face”.  

 Fără moşie, în singurătatea ei, prinţesa Letiţia N. Ghica moare în 

august 1950 şi este înmormântată lângă soţul ei, în cimitirul familiei din 

incinta bisericii Ghica-Tei, din Bucureşti. 
 

 
 

Mormântul prinţesei Letiţia Ghika, fiica lui N.P. Răşcanu 

(foto Alexandra Ortensia Fundulea, Bucureşti, 2012) 
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2. Gerard Joseph Duqué 
S-a născut la data de 26 august 1866 la Maasmechelen (Mechelen 

sur Meuse) în Belgia. A urmat şcoala elementară în localitatea natală, apoi 

liceul, în perioada 1877- 1885, şi, în final, Şcoala Militară de Ofiţeri din 

Bruxelles, între anii 1885-1889, unde a frecventat cursurile de inginerie 

militară „Genie civil”, specialitatea „Geologie, poduri şi şosele”. Odată cu 

brevetul de ofiţer a obţinut şi diploma de inginer, cu o temeinică pregătire 

politehnică
289

. 

Sfârşitul secolului al XIX-lea 

găseşte ţara noastră în plin proces de 

modernizare, când dezvoltarea 

construcţiilor moderne luase o mare 

amploare, iar cimentul,  ca material de 

construcţie, începuse să fie folosit cu 

prioritate la realizarea lor. Era o 

oportunitate necesară pentru firmelor 

străine ca să cucerească piaţa de 

fabricaţie a acestui material în 

România. 

Între aceste firme a fost şi 

Societatea de cimenturi din Europa 

Orientală, cu capital belgian, care a 

hotărât să construiască o asemenea 

fabrică la Cernavodă. Pentru aceasta 

se organizează un concurs la care 

participă şi tânărul J. G. Duqué, în cadrul căreia, el elaborează caietul de 

sarcini pentru construcţia fabricii. 

Lucrarea fiind premiată, Duqué G. J. A fost solicitat să preia direcţia 

construcţiei fabricii. În anul 1898 se mută în România, învaţă foarte repede 

limba română şi, la terminarea lucrărilor de la Cernavodă, în anul 1907, 

decide să preia direcţia societăţii „NAPHTA” din Ploieşti, care se ocupa cu 

exploatarea petrolului. 

În perioada 1914-1918, din cauza războiului, părăseşte România 

plecând cu toată familia în Belgia şi apoi în Anglia. Se reîntoarce după 

război, în anul 1921, când primeşte funcţia de director general al societăţii 

Concordia din Ploieşti. Achiziţionează imobilul din fosta stradă D. C. 

Brătianu nr. 20 (azi, str. 1848 nr.4 ) şi se stabileşte definitiv în România.  

În perioada anilor 1921-1940, societatea Concordia s-a dezvoltat 

continuu, luând diverse forme de organizare, în care Duqué G. J. A fost unul 
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Inginerul Gerard Joseph Duqué 

(foto din arhiva Duqué) 
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din principalii ei pioni. Sub presiunea evenimentelor generate de 

începuturile celui de Al Doilea Război Mondial, când germanii au preluat 

majoritatea acţiunilor Concordiei, simţind ca va avea probleme, se 

pensionează la 1 august 1940
290

. În anul 1936 este numit preşedinte şi apoi 

preşedinte onorific al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, la care 

activează până în anul1939, implicându-se cu fonduri în dotările şi reluarea 

lucrărilor la Palatul Şcoalelor Comerciale. 

Tot în această perioadă a fost şi membru activ în clubul „Rotary 

Internaţional”, din Ploieşti. 

O altă pasiune a lui a fost viticultura, dezvoltată după anul 1935-

1936. Atunci a cumpărat două proprietăţi: una la Valea Călugărească, cu 

suprafaţa de 20 ha şi alta la Păuleşti cu suprafaţa de peste 40 ha. 

 La Valea Călugărească, lângă via pe rod, a construit un conac, o 

locuinţă administrativă, un complex de producţie şi de tehnică a vinului, 

pivniţe de stocaj al vinului şi sere pentru răsaduri speciale. 

La Păuleşti, de o parte şi de alta a drumului judeţean care merge din 

Ploieşti spre Slănic, imediat după trecerea podului peste Dâmbu, a cumpărat 

ferma lui I. G. Obrocea unde a găsit câteva lucruri începute, dar pe care şi 

le-a amenajat după dorinţă şi funcţionalităţi. 

 Pe partea stângă erau serele care ocupau circa 7000 de mp, o mică 

fermă de animale, o mare parte din via cu multe soiuri de struguri buni 

pentru vin, o livadă şi clădiri administrative
291

. Toate au dispărut după 

colectivizarea agriculturii.  

Imediat, pe malul Dâmbului, tot pe stânga, a găsit o construcţie 

începută dar nefinisată, proiectată de arhitectul Toma T. Socolescu, locuitor 

pe atunci al Păuleştiului, pe care îl cunoştea destul de bine. Părea un castel 

în miniatură pe care noul proprietar i-a cerut aceluiaşi arhitect, să i-l 

transforme în conac şi de atunci până azi construcţia se numeşte „Conacul 

lui Duqué”.  

Conacul este o construcţie cu subsol, parter, etaj şi mansardă, cu 

acoperiş jucat, din care ies în evidenţă două turnuleţe diferite ca formă. Are 

o terasă frumoasă, rezemată pe stâlpi din lemn, cu vedere largă spre câmp şi 

spre Ploieşti. 

Interiorul lui este bine compartimentat. Din vestibul se intră în hol, 

apoi în sufragerie şi, printr-un coridor, în cea mai importantă încăpere-

biroul, şi mai departe în bucătărie. Legătura cu etajul se face printr-o scară 

largă, care pleacă din hol. O altă scară, mai simplă, face legătura cu etajul , 

cu mansarda dar şi cu pivniţa. La etaj sunt câteva dormitoare şi un salon 

pentru reuniuni, cu ieşire pe terasă. Conacul era dotat cu electricitate de la  o 
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centrală proprie, cu apă curentă şi cu canalizare, iar mobilarea s-a făcut 

treptat, cu lucruri de bună calitate, permiţând mutarea aici a proprietarului, 

în anul 1940
292

. 
 

 
 

Conacul Duqué (foto din arhiva Duqué) 

 

În anul 1939, i-a murit soţia, Eva, pe care a înmormântat-o în curtea 

conacului, în colţul din vest, într-un frumos cavou. Acesta a fost distrus mai 

târziu şi osemintele decedatei au fost duse, probabil, într-un cimitir ortodox 

din zonă, deşi ea avusese o altă religie. 

Pe partea dreaptă a drumului erau dormitoarele lucrătorilor, depozitele 

de grâne dar şi laboratorul modern pentru prepararea, selecţionarea şi tratarea 

fermenţilor selecţionaţi pentru îmbunătăţirea calităţii vinurilor. Laboratorul era 

creat pentru prima dată în România şi el a jucat un rol decisiv ca vinurile 

„Duqué”, obţinute în cramele de la Păuleşti şi Valea Călugărească, să obţină 

premii importante la Expoziţia Internaţională de la Paris
293

. 

Duqué J. G. trăit drama celui de Al Doilea Război Mondial, la 

Păuleşti, nemulţumit la început de prezenţa trupelor germane, pe care le ura, 

apoi de bombardamentele ruso-anglo-americane, care îl înspăimântau şi, în 

final, de trupele sovietice, care i-au violat şi i-au devastat proprietatea. 

După anul 1945 este evacuat abuziv de la conacul său, fiind obligat 

să se refugieze la Bucureşti, unde va locui într-un imobil modest, până la 

sfârşitul vieţii sale, la 25 februarie 1946. 
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 Proprietăţile lui au fost naţionalizate, iar în conac s-a instalat pentru 

mult timp o unitate a armatei române care i-a adus unele modificări. Aceasta 

a construit în curtea lui, sub pământ, un buncăr din beton armat, care încă 

mai există. El fusese dotat cu unele instalaţii militare, necesare armatei în 

perioada războiului rece. Informaţiile care circulă în prezent (mai ales pe 

internet), care pretind că acest buncăr ar fi fost construit de nemţi în anii 

1942-1944, ca centru al comandamentului aviaţiei naziste, este o simplă 

legendă. Duqué îi privea pe nemţi ca inamici şi nu le-ar fi permis să facă o 

asemenea construcţie pe proprietatea sa, iar el şi moştenitorii lui nu s-au 

plâns niciodată că aceştia  le-ar fi violat proprietatea.  

Conacul, în prezent proprietate privată, cu toate modificările, rezistă 

vremurilor şi poate fi admirat. Via a dispărut, pe locul ei s-au construit multe 

case moderne şi câteva spaţii industriale şi comerciale. 

 

3. Toma T. Socolescu 

Deşi în unele capitole anterioare am scris despre această 

personalitate în  legătură cu relaţiile sale cu comuna Păuleşti, totuşi biografia 

generală a lui este mult mai complexă şi de aceea consider că ea trebuie 

cunoscută în întreaga ei amplitudine. Pentru început îl voi lăsa să şi-o 

povestească, aşa cum şi-a scris-o, după ce a fost exilat din Păuleşti. Scrierea 

lui a rămas ascunsă, timp de peste 60 de 

ani, într-un dosar, şi este făcută publică 

pentru prima oară. 

  

„MEMORIU  

- Note  autobiografice – 

Subsemnatul, Toma T. Socolescu 

m-am născut în oraşul Ploieşti, la 20 

Iulie 1883 din părinţi români. Bunicul 

meu Nicolae Gh. Socol, arhitect cu studii 

la Viena, a venit în Ploieşti pe la 1846 

din Ardeal, Ţinutul Făgăraşului şi a 

practicat arhitectura în Ploieşti şi în 

Judeţ. 

Tatăl meu Toma N. Socolescu 

născut în Ploieşti la 1848 a învăţat 

arhitectura la Bucureşti, a fost arhitectul 

şef al oraşului Ploieşti, practicînd 

arhitectura în oraş şi judeţ. 

Subsemnatul am terminat liceul 

în Ploieşti şi am studiat arhitectura în 

 
 

Profesorul-arhitect  

Toma T. Socolescu 

(foto din arhiva familiei) 
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Bucureşti. În 1927 am fost numit profesor la Şcoala de Arhitectură din 

Bucureşti,- unde am funcţionat până în 1947 cînd am cerut pensionarea. 

Ca profesionist am fost distins cu premiul I la 9 concursuri publice, 

între care, unul foarte mare pentru proiectul Primăriei Capitalei. 

Am construit lucrări mai importante în oraşul Ploieşti: Localul 

Şcolilor Comerciale, azi Liceul de băieţi, pe Calea Oilor; Casa Corpului 

Didactic primar cu sală de cinema; Teatrul Odeon; Sala de cinema 

propriet. Camerii de Comerţ; Turnul Catedralei Sf. Ioan; Hanul Ţărănesc la 

bariera Bucov; multe case particulare şi între anii 1930-1935 Halele 

Centrale. Împreună cu arh. Doneaud, Tribunalul. În Câmpina Liceul de 

băieţi şi mai multe case particulare; La Sinaia Primăria şi mai multe vile; 

La Urlaţi Centrul agricol Primăria şi baia; Planurile de sistematizare ale 

oraşelor Ploieşti, Câmpina şi Mizil. 

Am scris istoricul arhitecturii în Ploieşti, premiată de Academie; 

două volume de urbanism în editura Primăriei;Istoricul Arhitecturii 

contemporane la noi şi multe studii arheologice. 

Am înfiinţat şi dirijat mulţi ani biblioteca populară a oraşului, 

Muzeul de arte plastice unde cea mai mare parte din operele de artă sunt 

colectate de mine şi Casa Muzeu zisă Hagi Prodan. Am restaurat şi am 

înfiinţat muzeul regional etnografic. 

În afară de judeţ am construit Liceul de băieţi din gara Buftea şi 

multe case de locuit şi de raport în Bucureşti. 

În ultimii ani în calitate de primar onorific şi nepolitic am construit 

în comuna Păuleşti: Primăria cu dispensar şi jandarmerie, Şcoala primară. 

Baia populară, grajduri comunale, monument pentru eroi, 2 şosele din nou 

şi 5 poduri de stejar – trei în sat şi două la câmp, peste apa Dâmbului. 

Am înfiinţat la şcoală muzeu şi bibliotecă care în timpul războiului 

ultim s-a risipit. 

Mica mea fermă era fermă model, unde au învăţat mulţi săteni 

pomicultura şi viticultura cu profesorul Crier pe care îl aduceam destul de 

des şi care le dădea îndrumări folositoare. 

Şi totuşi am fost azvârlit din satul în care am locuit 25 ani continuu 

şi care a văzut atât de mult bine de pe  urma mea în mod cu totul 

dezinteresat. 

Toma T. Socolescu
294

”. 

Se vede că acest memoriu autobiografic, simplu, dar insuficient, fără 

dată, a fost scris direct, sub presiune nervoasă, posibil în faţa unui 

împuternicit al regimului de după anul 1952, de care îi era teamă. 
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 Viaţa lui a fost caracterizată de muncă şi talent spre binele semenilor 

lui. Rămas orfan de tată, munceşte să-şi termine liceul şi facultatea. După 

terminarea facultăţii revine în Ploieşti, căruia îi dăruieşte multe monumente 

de arhitectură, în prima jumătate a secolului al XX-lea, în paralel cu creaţii 

similare în judeţele Prahova şi Ilfov, dar şi în Bucureşti. Acestea sunt 

evidenţiate, catalogate şi fotografiate, în cele trei lucrări din notă
295

. 

 Îşi întemeiază o familie în Ploieşti căreia, prin muncă stăruitoare şi 

cu credite de la bănci, a reuşit, să-i asigure a locuinţă confortabilă în Ploieşti, 

pe strada Regina Maria (azi str. Ştefan cel Mare nr.2), în anul 1915. 

A fost şi un mare om de cultură, creator de muzee şi biblioteci în 

Ploieşti şi în Păuleşti, dar şi un bun primar al acestor localităţi. 

Talentul cercetător şi de scriitor l-a pus în evidenţă prin: lucrări de 

arhitectură, urbanism, arheologie, monografii, artă, călătorii şi cursuri 

universitare pentru studenţii săi. 

În anul 1927, T. T. Socolescu a cumpărat, de la Robert Litarozeck 

din Poiana Ţapului, cu actul autentificat la nr. 7049/22.10.1927, conacul, 

parcul, anexele şi 10,5 pogoane de pământ înconjurător, care aparţinuse lui 

Nicolae P. Răşcanu şi a devenit astfel locuitor al Păuleştiului. 

Socolescu a făcut mai multe reparaţii şi îmbunătăţiri funcţionale 

imobilului cumpărat. 

În interior, conacul a fost înzestrat cu sobe de teracotă fină, 

achiziţionate din străinătate şi cu o scară din stejar ale cărei balustradă şi 

vanguri sculptate erau asemănătoare cu cele de la alte vile proiectate de 

arhitect. A refăcut finisajele interioare ale pereţilor şi a planşeelor, astfel ca 

utilul să se îmbine perfect cu frumosul. Suplimentar, a dotat conacul cu un 

generator de energie electrică, al cărui zgomot sacadat se auzea, în liniştea 

nopţii, în întreaga comună. 

Exteriorul conacului a fost transformat în spaţiu de odihnă, cu alei şi 

arbori ornamentali, cu stâlpi din piatră, cu capiteluri sculptate şi cu o 

frumoasă fântână arteziană, a cărei copie, sau poate originalul, se află 

montată în curtea primăriei din Păuleşti 
296

.  

După anul 1952, conacul său a fost confiscat şi a fost folosit până în 

anul 1989, ca spaţiu închiriat unei unităţi militare, ca grădiniţă, ca poştă şi  

ca sediu al C. A. P.-ului. 
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 Cutremurul din anul 1977,  lipsa de întreţinere din partea celor care 

l-au folosit, dar mai ales furturile de  după anul 1989, au făcut ca acest 

monument istoric, reprezentativ pentru stilul neo-românesc, în momentul 

retrocedării către moştenitorii legali, să fie într-o stare de degradare 

avansată. 

 

 
 

Conacul Răşcanu – Socolescu (foto C. Ilie, 2004) 

 

În prezent, ca proprietate privată, conacul este în curs de restaurare şi 

desigur îl vom putea admira şi în viitor. 

În întreaga lui activitate, Socolescu s-a înconjurat de prieteni şi a fost 

un admirator al realizările lor. Câţiva dintre aceştia, în special ploieşteni, 

sunt menţionaţi în  lucrarea sa, Amintiri
297

, lăsată în manuscris.  

Mentorul său, dar şi prieten, timp de peste 30 ani, a fost marele 

istoric, profesorul N. Iorga (1871-1940), amintit în aceeaşi lucrare de multe 

ori, cu citate sau cu dialoguri, pe care le-au avut în cadrul multor întâlniri 

comune. Prietenia lor este confirmată reciproc, atât de Socolescu în 

Amintiri
298

, cât şi de Iorga în O viaţă de om aşa cum a fost
299

. S-au întâlnit 

prima oară în anii studenţiei arhitectului şi s-au văzut pentru ultima dată, în 
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vara anului 1940, la ultima deschidere a cursurilor Universităţii de Vară de 

la Vălenii de Munte. 

Spre amintire, busturile celor doi prieteni, după 72 de ani, s-au 

reîntâlnit, în anul 2012, în holul de intrare al Bibliotecii „Nicolae Iorga” din 

Ploieşti. 

Anii tulburi ai războiului, urmaţi de instaurarea regimului sovietizat, 

de după anul 1945, au frânt elanul creator al arhitectului. Bombardamentele 

din anul 1944 i-a avariat casa din Ploieşti, anul 1945 vine cu hărţuieli în 

anchete penale pentru infracţiuni imaginare, iar anul 1947 îi aduce 

pensionarea de la facultate. În anul 1950, i se confiscă locuinţa din Ploieşti, 

iar în 1952 este alungat şi din Păuleşti, luându-i-se abuziv casa şi mica 

fermă. 

 Pleacă în „pribegie” la fiul său din Bucureşti. Aici se angajează la 

un institut de proiectare şi la Comisia Monumentelor Istorice, dar, urmărit 

de securitate, este „epurat” în anul 1957. Continuă  să scrie lucrările sale 

rămase în manuscris: Amintiri, Fresca arhitecţilor care au lucrat în 

România în epoca modernă (1800-1825) şi Monografia Ioan Mincu, 

profesor arhitect 1851-1912, încă nepublicată. 

 Moare, în spital, la 14 octombrie şi este înmormântat, la 16 

octombrie 1960, în cimitirul Bellu din capitală. 

 A rămas uitat aproape 

50 de ani, până în anul 2004, 

când o scânteie telepatică a 

parcurs distanţa Bucureşti – 

Păuleşti şi, concomitent, s-a 

început reamintirea marelui om. 

La Bucureşti îi apar lucrările 

Amintiri şi Fresca arhitecţilor, 

tipărite de urmaşii lui la Editura 

Caligraf-Design, iar la Ploieşti 

apare o scurtă monografie a 

comunei Păuleşti, la Editura 

„Ploieşti-Mileniul III”, în care 

am amintit  unele din realizările 

sale. 

Cu ocazia împlinirii 

celor  50 de ani de la moartea sa, 

prin scrisorile: nr. 013119/ 16 

iunie 2009, adresată Primăriei 

Municipiului Ploieşti şi nr. 

7573/14 august 2009, adresată 

 
 

Bustul arhitectului Toma T. Socolescu, 

amplasat în faţa Halelor Centrale. Sculptor: 

Radu Ciobanu (foto Dan Oprea, 2012) 
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Primăriei Comunei Păuleşti, am lansat o iniţiativa de comemorare, la care au 

răspuns pozitiv atât ploieştenii cât şi păuleştenii. S-au editat o monografie şi 

un album, s-au scris articole în presă şi s-au organizat emisiuni de 

televiziune. Au fost adunări comemorative la Ploieşti şi Păuleşti, ocazii cu 

care unde s-au dezvelit două busturi, unul amplasat în faţa Halei Centrale 

din Ploieşti şi celălalt în faţa şcolii din Păuleşti.  

 

Tot atunci, autorităţile i-au acordat, post mortem, titlul de „Cetăţean 

de onoare” al Municipiului Ploieşti (vezi anexa IX/b), iar una din pieţele 

centrale îi poartă numele. 

 Sper, că acest creator excepţional a ieşit definitiv din conul de 

umbră în care îl aruncase în  nedreaptă uitare. 

 

* 

 Am scos în evidenţă aceste trei personalităţi, care, în timpul vieţii 

lor, au ajutat mult comunitatea în mijlocul căreia au trăit. Deşi nu s-au 

născut în Păuleşti, aceşti intelectuali au cultivat în relaţiile cu locuitorii 

satelor, sentimente de colaborare şi respect reciproc. După moarte, pe fostele 

lor proprietăţi s-au dezvoltat sectoare importante ale satelor Păuleşti şi 

Păuleştii Noi, precum: locuinţe şi unităţi comerciale, industriale, culturale şi 

administrative. Sunt sigur de faptul că locuitorii din Păuleşti le vor purta 

deapururi o binemeritată recunoştinţă.  
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ANEXE DOCUMENTARE 

 

 
 

II/a. Intervenţie privind „Tezaurul de la Cocoşeşti” 
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II/b. Răspunsul primit de la MJIAP 
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III/a. Cererea de atestare a satului Păuleşti 
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III/b. Răspunsul primit de la MAI Arhivele Naţionale 
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III/d. Traducerea documentului de atestare a satului Păuleşti, în limba română 
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III/e. Document de atestare a bisericii „Naşterea Maicii Domnului” (extras) 
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III/g. Transcrierea hărţii din grafie „chirilică” în grafie „latină” 

 

MOŞIA PĂULEŞTI – din judeţul PRAHOVA  

ridicat şi lucrat din 1847-1852, sept. 11  

de pitarul Ion Chirculescu, ing. hotarnic 

 

1. Capul poienilor unde au fost Gutuile, şi acum, un tufan lângă care e piatra pusă de 

Greceanu lângă Bărbuceanu. 

2. Groapa de hotar în marginea văii… tătarilor. 

3. Piatra pusă de Greceanu (hotarnic – n. tr.)  în locul tufanilor înfieraţi, iar acum, în 

bătătura Văduvei. 

4. Idem, pusă de Greceanu în spre Butureasca, despărţind pe moşnenii Păuleşti în drept 

Valea Dili…? 

5. Piatră veche din livedea numită „a Niţei” văduvei despre Butureşti, sau Dogăreasa. 

6. Muşuroiu, făcut de mine, delavale de piatra pusă de Greceanu, în coasta Văii Setchii. 

7. Piatră pusă de Greceanu în coastele acelei văi. 

8. Două pietre vechi dinspre Satul Nou….  

9. Idem, dar vechi, la albia Dâmbului, şi unde se lovesc capetele moşiilor Satului Nou cu 

Strâmbenii. 

10. Idem,  pusă de Greceanu dinspre Strâmbeni, în drumul Câmpinei. 

11. Idem,  pusă de Greceanu dinspre Strâmbeni, în drumul Filipeştilor. 

12. Moşoroi al Greceanului pus la drumul Domnişorilor, dinspre Strâmbeni. 

13. Moşoroi al Greceanului în dreptul Dărmăneştilor. 

14. Crucea şindrilită, din drumul Dărmăneştilor, având săpat anul 1802, octombrie. 

15. Moşoroiul ce l-am făcut, în drumul Dărmăneştilor, despărţind partea moşnenească de a 

d-lui Gavrilescu. 

16. O movilă firească între arături. 

17. Moşoroi ce am făcut în drumul Domnişorilor, despărţind pe moşneni de dl Gavrilescu. 

18. Moşoroi făcut de Greceanu, tot spre acel sfer…. Mai în depărtare de drumul 

Domnişorilor. 

19. Moşoroiul ce am făcut, în dreptul  drumului Filipeştilor, la trăsura a 8-a, despărţind pe 

moşneni de Gavrilescu. 

20. Piatră pusă de Greceanu, în drumul Filipeştilor, spre acelaşi sfârşit de movilă firească cu 

tufele. 

21. Movilă firească, cu tufele. 

22. Piatră pusă de Greceanu, în dr. Câmpinei, ce desparte  pe moşneni de dl. Gavrilescu. 

23. O cruce de piatră şi un puţ cu roată, lângă drumul Băicoiului. 

24. Movilă firească, deasupra căreia a fost o cruce şindrilită. 

25. Piatră a Greceanului despărţind, la dânsul, partea moşnenească de a d-lui Gavrilescu. 

26. Moşoroiul ce am făcut în dreapta Dâmbului, despărţind pe moşneni de dl Gavrilescu. 

27. Piatra Greceanului de la Silişte, despărţind pe moşneni de dl. Gavrilescu. 

28. Moşoroiul ce am făcut în dealul Păuleşti, la trăsura a 4-a, despărţind pe moşneni de dl 

Gavrilescu, din josul pietrei Greceanului. 

29. Piatra pusă de Greceanu spre acelaşi sfârşit. (spre acelaşi scop – n. tr.). 

30. Piatra pusă de numitul (Greceanu – n. tr.) în dreptul valea Dilimiu, despărţind moşnenii 

de dl. Gavrilescu. 

31. Moşoroiul ce am făcut aproape de acea piatră, spre acelaşi sfârşit. 

32. Moşoroiul ce am făcut la trăsura de la Dăneşti, despărţind pe moşneni de dl Gavrilescu. 

33. Piatra Greceanului pusă spre acelaşi sfârşit. 
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34. Moşoroiul ce am făcut la trăsura întâia,  pe malul Teleajenului, despărţind pe moşneni 

de dl Gavrilescu. 

35. Piatra pusă de Greceanu spre acelaşi sfârşit. 

36. Moşoroiul ce am făcut, dinspre moşia Mislea la miazăzi (sud – n. tr.), în capului trăsurii 

întâia din dreptul malului Teleajenului. 

37. Punctul unde răspunde capul trăsurii din Dăneşti, făcută de Greceanu, în direcţia celor 

două pietre ale sale, de la nr. 3 şi 33. 

38. Moşoroiul ce am făcut pe mal, deasupra fântânii lui Şerban Mocanu,  în latura moşiei 

Mislea şi în capul trăsurii a…..?? 

39. Idem, care l-am făcut în drept piatra Catrinei Bâscănoaia, pe latura moşiei Mislea cu 

capul trăsurii a treia de la Zilnica. 

40. Piatră veche în laturea moşiei Mislea şi din susul …?ţiei, înfundăturii priponului. 

41. Idem veche, tot în laturea Mislei la Silişte, între drumul Găgenilor cu vâlceaua Strâmba. 

42. Idem, tot despre acea latură, deasupra malului Dâmbului. 

43. Moşoroi al Mislei prin care se păşeşte stăpânirea vecinătăţii în albia Dâmbului. 

44. Idem, tot despre Mislea, capul trăsurii din dreptul Că….?,din drept Groapa Ciobanului. 

45. Piatră veche,  în laturea Mislei şi în drept drumul Filipeştilor. 

46. Moşoroiul ce am făcut, lângă drumul Dărmăneştilor, către Mislea,  la trăsura a IX-a. 

47. Piatră pusă de Greceanu în drumul Dărmăneştilor, ea despărţind pe moşneni de 

Gavrilescu. 

48. Locul crucii doamnei Neaga,  pe malul Teleajenului. 

49. Crucea de piatră a lui Nestor din Ploieşti. 

50. Idem, cruce în drumul Găgenilor. 

51. Movilă, despărţind pe moşneni de dl. Gavrilescu, la trăsura de la Silişte. 

52. Idem, despărţitor al lui Gavrilescu de moşia Mislei, la trăsura siliştei. 

53. Idem, despărţind pe malul Teleajenului, pe dl. Gavrilescu de către dl Toader. 

54. Idem şi asemenea, la trăsura din Dăneşti. 

55. Idem şi asemenea, la trăsura a treia. 

56. Idem şi asemenea  la cea de a patra trăsură din sat. 

57. Movila făcută lângă a Mislei, din lunca Dâmbului. 

58. Idem, două la trăsura din malul Dâmbului. 

Surse: 

- Cercetat de ing. C. Ilie, în Arhiva Naţională a judeţului Prahova, Fd. Planuri, Hărţi, 

Hotărnicii,  inventar 157 (oct. 2011) . 

- Reproducere foto digital şi traducere din chirilică, prof. Ion R. Dedu (ian. 2012) 
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IV/a. Act de fundaţie pentru şcoala din satul Păuleşti 
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V/a. Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei, pe anul 1881 



209 

 

 
 

V/b. Cheltuieli 
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V/c. Aprobarea 
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V/d. CHESTIONAR COMUNAL ŞI ADMINISTRATIV 

 

1. Din câte Cătune se compune Comuna? 

Din două. Păuleşti, Găgeni, numără unasutăoptuzeci Case. 

2. Când s-au înfiinţat fiecare şi ce parte istorică ori povestită are? 

Nu se poate şti. 

3. Sunt departe Cătunele unele de altele? 

Nu sunt departe. 

4. Se află în fiecare cătun un delegat al Primarului (art. 64 leg. Com.?)? 

Se află. 

5. Care este întinderea teritorială a Comunei (tot cuprinsul moşiei) în hectare? 

Întinderea teritorială a Comunei este de 2.500 hectare. 

6. Care este populaţia Comunei? Bărbaţi, femei? Câţi contribuabili? 

Populaţia este 900 suflete, din care 200 bărbaţi şi 208 femei. 167 contribuabili. 

7. Populaţia la ultimul recensământ s-a constatat mai mare sau mai mică ca la precedentul? 

Mai mare. 

8. Cum se explică această diferenţă? 

Aceasta se explică că numărul născuţilor a fost mai mare decât al morţilor. 

9. Ce monumente, cetăţi, ruine, clădiri istorice sau de importanţă sunt în Comună? 

Nu sunt. 

10. Ce izvoare minerale, mine, cariere sau alte asemenea? 

Nu sunt. 

11. Ce capital are Comuna, în ce constă? 

Capitalul Comunei este de lei 1.200 şi bani 71 şi constă în rămăşiţe. 

12. Care sunt veniturile anului trecut? Care cheltuieli după buget? 

Veniturile anului trecut sunt de lei 3.776 bani 27, iar cheltuielile de lei 2.534 bani 48. 

13. Care este cifra cheltuielilor? 

Cifra cheltuielilor este de lei 2.180 bani 28. 

14. Care este suma din mandatele în suferinţă, ce dată au şi pentru ce nu s-au achitat? 

Suma din mandatele în suferinţă este de lei 176 care poartă data de 31 Martie 1889 şi nu s-

a achitat din cauză că veniturile nu au putut acoperi cheltuielile. 

15. Compturile comunei până la ce an sunt aprobate de Comitetul Permanent? 

Până la anul 1886/87. 

16. Sumele alese prin compturi s-a vărsat în casa comunală de foştii sau actualii 

administratori ai comunei, ori alţi debitori; în caz contrar ce măsuri s-au luat? 

Nu s-au vărsat şi s-au pus în urmărire. 

17. Primarul face verificarea casei comunale conform art. 75 leg. com.? 

Face. 

18. Sunt procese-verbale despre acesta? 

Nu sunt. 

19. Consiliul Comunal le are în vedere regulat? 

Nu le are. 

20. Care sunt bunurile comunei (clădiri, pământuri etc.); ce destinaţie au, în ce stare se află, 

ce venit produce şi în ce mod? 

Nu are nici un fel de clădiri sau alte bunuri. 

21. Există format inventarul cerut art. 76 leg. com.? Cum şi de bunurile comunei? 

Există. 

22. Primăria şi şcoala au localul lor propriu sau este închiriat; care este starea materială; ce 

mobilier au şi în ce stare se află? 
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Nu au local, localul de Primărie este cu chirie, era localul de şcoală gratuit de învăţător, 

Primăria are mobilier două dulauri, două mese şi două scaune, în bună stare, iar şcoala 

are un dulap, o masă, un scaun, trei bănci, dou table negre şi 18 tabele intuitive. 

23. Comuna are obor împrejmuit pentru închiderea vitelor? Vitele închise se înscriu 

totdeauna în registrul respectiv?  

Nu are, se închid în curtea unui consilier şi se înscriu regulat în registru. 

24. Învăţătorul vine regulat la şcoală; ce conduită are în societate? 

Vine şi are conduită bună. 

25. Care este ultima inspecţie făcută de revizorul şcolar? 

La 14 ianuarie 1879. 

26. Cum se numeşte învăţătorul; ce studii are făcute? 

Se numeşte Dumitru Stănescu, studiu are cursul Şcolii normale din Ploieşti. 

27. Din ce an e învăţător în această comună? 

Din anul 1879. 

28. Cu ce se mai îndeletniceşte învăţătorul în comună în afară de şcoală? 

Cu agricultura. 

29. Care este numărul elevilor înscrişi în cataloage; câţi din ei urmează regulat cursurile? 

Numărul elevilor înscrişi în cataloage sunt 44 şi din aceştia urmează regulat cursurile 30 

elevi. 

30. Care sunt împrejurările care fac pe copii să nu urmeze la şcoală? 

Sunt întrebuinţaţi de părinţi la trebuinţele casei. 

31. Sunt fete care urmează la şcoală? Câte? Au şcoală deosebită? 

Sunt trei fete care urmează în şcoală, încă nu au şcoală deosebită. 

32. Ce populaţie de altă religie decât cea dominantă a statului este în comună?  

Nu este. 

33. Câte biserici sunt în comună, când sunt zidite, ce hram au, în ce stare se află? Preoţi 

sunt? Cum se numesc, cine îi plăteşte? 

Două, una în Cătunul-Păuleşti şi una în Cătunul Găgeni, cea din Păuleşti zidită în anul 

1887, cea din Găgeni în anul 1820, cea din Păuleşti, hramul Sf. Nicolae, cea din Găgeni, 

hramul Sf. Voievozi, ambele se află în stare bună, este numai un preot şi se numeşte Panait 

Stătescu, îl plătesc locuitorii şi din bugetul comunei. 

34. Dacă primesc salariul, dacă îşi îndeplinesc datoriile? 

Salariul nu-l primesc regulat, datoriile şi le îndeplinesc. 

35. Cât este plătit preotul şi în ce mod? 

Este plătit din bugetul comunei cu lei 96 anual. 

36. Ce învoieli are cu locuitorii? 

Cu locuitorii are învoieli câte 4 lei de familie, însă nu le primeşte regulat. 

37. Îşi face datoriile creştineşti către locuitroi cu cucernicie şi râvnă? 

Le face. 

38. Cu ce se mai îndeletnicesc preoţii în comună afară de misiunea de preot? 

Cu agricultura. 

39. Protopopul, proistosul când au fost în comună? 

A venit protopopul în ziua de 12 ianuarie anul 1889. 

40. Şcoala şi biserica pământ după legea rurală, ce întindere, ce venit dă fiecare şi cine-l 

stăpâneşte? 

Şcoala are 17 pogoane ............... de învăţător, iar bisericile nu au pământ dat după legea 

rurală. 

 41. Cimitirul este înfiinţat, împrejmuit, plantat şi bine întreţinut? 

Cimitirul este înfiinţat şi bine întreţinut, dar nu este împrejmuit şi plantat. 

42. Care este starea igienică şi sanitară a locuitorilor îndeobşte? 
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Bună. 

43. Care este mişcarea populaţiei în ultimul an: născuţi, morţi şi căsătoriţi? 

Mişcarea populaţiei este născuţi 46, morţi 11 şi căsătoriţi 20. 

44. Care este hrana mai obişnuită a populaţiei? 

Munca câmpului. 

45. Medicul primar ori medicul de plasă a vizitat comuna; care este ultima zi de inspecţie; 

ce măsuri au prescris şi dacă ele s-au executat? 

Nu a vizitat nici o dată în cursul anului trecut şi nici curent. 

46. Câţi copii s-au vaccinat şi revaccinat în cursul anului expirat; care este numărul copiilor 

care nu sunt vaccinaţi? 

În cursul anului expirat nu s-a vaccinat şi revaccinat nici unul. 

47. Este în comună spital ori alte case de binefaceri? 

Nu este. 

48. Ce boli mai obişnuite sunt între locuitori? 

Nu este nici o boală. 

49. Până la ce vârstă se găsesc bătrâni în comună şi câţi? 

Până la vârsta de 80 ani se găsesc opt. 

50. Farmacia comunală este aprovizionată cu medicamentele necesare; cum se distribuie 

medicamente suferinzilor? 

Este aprovizionată cu puţine medicamente şi se distribuie suferinzilor după instrucţiunile 

domnului medic primar. 

51. Care este starea sanitară a vitelor îndeobşte? 

Starea sanitară a vitelor este bună. 

52. Câte vite de muncă sunt în comună? 

Vite de muncă sunt 198. 

53. Câte pluguri? 

Pluguri sunt 48. 

54. Cum stau acestea în proporţie cu numărul agricultorilor din comună? 

(răspuns indescifrabil) 

55. Are comuna animalele pentru îmbunătăţirea rasei vitelor (tauri, armăsari, berbeci), (art. 

104 al. 19 Leg. Com.)? 

Nu are. 

56. Veterinarul a vizitat comuna; care este ultima zi de inspecţie; ce măsură a prescris şi 

dacă ele s-au executat? 

Nu a vizitat-o nici o dată în cursul anului trecut şi până în curent. 

57. Se aplică legea poliţiei rurale în ceea ce priveşte paza de zi şi de noapte a comunei? 

Se aplică. 

58. Tabloul de străjuire este afişat în primărie? 

Este. 

59. Cine inspectează straja în timpul nopţii? 

Primarul şi şeful de garnizoană. 

60. Câte arme sunt la primărie, în ce stare se află şi ce uz se face de dânsele? 

Sunt 11 în stare mediocră şi se face paza de noapte cu ele. 

61. Ce fel de fapte rele s-au petrecut în comună şi când; ce măsuri s-au luat de autoritate? 

Nu s-a petrecut nici o faptă rea. 

62. Se aplică art. 10 din legea poliţiei rurale în ceea ce priveşte străinii vagabonzi? 

Se aplică. 

63. Câţi străini se află stabiliţi în comună şi dacă au autorizaţie scrisă a Consiliului 

Comunal? 

Nu se află nici unul. 
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64. Care este numărul cârciumelor; debitanţii întrunesc condiţiile art. 8 din legea licenţelor 

şi posedă autorizaţia prevăzută de art. 108 din legea poliţiei rurale? 

Două, întrunesc condiţiile art. 8 din legea licenţelor şi posedă autorizaţia prevăzută de art. 

108 din legea Poliţiei rurale. 

65. Au măsuri şi greutăţi metrice? 

Au, dar nu complete. 

66. Comercianţii ambulanţi ce trec prin comună sunt cercetaţi dacă au cărţuliile prescrise de 

lege? 

Sunt. 

67. Legea firmelor este aplicată? 

Nu este. 

68. În ce stare se află noile măsuri şi greutăţi ale comunei? 

Comuna nu are măsuri şi greutăţi. 

69. Care este starea materială a drumurilor judeţene, comunale şi vecinale din raza 

teritorială a comunei? 

Este bună. 

70. Câte zile s-au întrebuinţat cu carul şi câte cu palmele în lucrări şi la ce anume puncte în 

anul 1888? 

S-au întrebuinţat zile cu carul 456, cu palmele 345, la punctul şoselei vecinale Ploieşti-

Păuleşti, la punctul şoseaua comunală Păuleşti Drumul Dealului şi astuparea locurilor din 

Cătunul Găgeni. 

71. S-a eliberat locuitorilor ce au făcut prestaţiunea chitanţe din registrul cu matcă? 

S-a eliberat. 

72. Câte zile au rămas nefăcute şi din ce împrejurări? 

Zile nefăcute au rămas 27 cu palmele şi 19 cu carul, din cauza neieşirii locuitorilor în 

lucru. 

73. Ce sumă s-a cheltuit din bugetul drumurilor şi pentru ce anume? 

Suma cheltuită din bugetul drumurilor este de lei 79 bani 99/100, s-a cheltuit pentru 

salariul cantonerului. 

74. Ce instrumente de lucru posedă comuna şi unde se conservă? 

Posedă 4 grătare de ciuruit piatră şi una roabă, se conservă la Primărie. 

75. Ce industrii sau meserii, ce fabrici, ce comerţ se face în comună, de când datează şi ce 

progrese au făcut? 

Nu se face. 

76. Ce industrie sau meserie s-ar putea crea cu succes în comună, după felul ocupaţiei 

populaţiei şi a produciilor uşor de obţinut? 

Nu se poate crea nici o industrie. 

77. Femeile se îndeletnicesc cu creşterea gândacilor de mătase; vara se cultivă duzi? 

Se îndeletnicesc parte din femei cu creşterea gândacilor, duzi se cultivă într-un număr mic. 

78. Ce măsuri s-au luat pentru a încuraja această ramură puternică şi bogată a industriei 

casnice? 

Nu s-a luat nici o măsură. 

79. Are comuna grădina de plantaţii prevăzută de art. 104 al. 19 leg. com.? 

Nu are. 

80. Femeile se îndeletnicesc cu industria casnică, ţesături, lăptării, păsări etc. pentru negoţ? 

Se îndeletnicesc. 

81. Portul şi îmbrăcămintea sunt mai mult de târg ori lucrate în casă? 

Mai mult de casă. 

82. Inul şi cânepa se cultivă, în ce cantitate şi de ce calitate? 

Se cultivă în cantitate mică, calitatea mijlocie. 
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83. Câte mori, de ce fel, şi ferăstraie sunt în comună; care este produsul lor aproximativ; 

dacă posesorii sunt români sau străini? 

Nu sunt. 

84. Câte maşini agricole, de ce fel? 

Una de treierat. 

85. Locuitorii plugari le întrebuinţează? În ce condiţii? 

O întrebuinţează la treieratul grâului, plătind câte lei 7,5 de chilă. 

86. Cu ce se îndeletnicesc oamenii mai îndeosebi în timpul verii? 

Cu munca câmpului. 

87. Cu ce în timpul iernii? 

Cu îngrijirea vitelor. 

88. Ce fel de semănături se fac de obicei? 

Porumbul, grâul şi ovăzul. 

89. Ce alte culturi se fac afară de cereale? 

Nu se fac. 

90. Ce alte venituri mai au locuitorii în comună, din muncă la mine, cariere, păduri, livezi, 

pescuit, vii etc.? 

Nu au alte venituri. 

91. Care este starea acestor deosebite averi? 

Starea acestor averi este mediocră. 

92. Cum sunt raporturile dintre săteni şi proprietari, sau arendaşi? 

Sunt bune. 

93. Câte acte de tocmeli agricole sunt înscrise în registrul respectiv în anul expirat? 

Şase acte. 

94. Dacă s-au format conform legii şi dacă se execută cu sau fără intervenirea autorităţii 

comunale? 

Se execută fără intervenirea autorităţii comunale. 

95. Cine este proprietarul moşiei? 

G. Ciorăneanu, statul şi G. Gr. Cantacuzino. 

96. O caută singur sau prin arendaş? 

G. Ciorăneanu o caută singur, A. Statului şi dlui G. Gr. Cantacuzino sunt arendate. 

97. Cine este arendaşul? Ce fel de oameni, de serviciu are? 

La a statului este arendaş dl Ghiţă Lăzărescu, la a dlui G. Gr. Cantacuzino dl Nae G. 

Ionescu, oameni de serviciu sau ........... 

98. Locuitorii sunt moşneni (răzaşi) sau împroprietăriţi ca foşti clăcaşi şi însurăţei? 

Cea mai mare parte moşneni, iar restul împroprietăriţi ca foşti clăcaşi şi însurăţei. 

99. Posedă pământurile şi le cultivă singuri sau le închiriază la alţii? 

Le posedă şi le cultivă singuri. 

100. Câţi le caută singuri, câţi le închiriază şi care e preţul de mijloc? 

Toţi le cultivă singuri. 

101. Care este recolta de mijloc la un pogon de fiecare fel de recoltă? 

Recolta de mijloc la un pogon la fiecare fel de recoltă este de o chilă. 

102. Cum o întrebuinţează locuitorii? 

Ca ............ pentru ei şi pentru vite. 

103. Pun locuitorii îngrăşăminte (gunoaie) pe locurile lor? Cât la pogon? 

Pun parte din ei care au gunoaie, până la 30 care pe pogon. 

104. În ce stare se află locuinţele sătenilor sub raportul bunului trai, adică au case cu 

ferestre luminoase, le ţin curate? 

Parte din locuinţele sătenilor sunt în bune condiţii, adică: au ferestre luminoase şi le ţin 

curate, cealaltă parte nu îndeplinesc aceste condiţii. 
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105. Curţile sunt împrejmuite, se păstrează curăţenia în interiorul lor; s-au luat măsuri 

pentru scoaterea gunoaielor afară din sat? 

Sunt împrejmuite şi se păstrează curăţenia şi gunoaiele se scot afară din sat. 

106. Au sădiri de arbori împrejurul caselor, grădini de zarzavaturi pentru trebuinţele casei 

sunt bine îngrijite? 

Au şi sunt bine îngrijite. 

107. Ce măsuri s-au luat pentru a se alinia casele şi împrejmuirile? 

Nu s-a luat nici o măsură. 

108. Casele locuitorilor sunt numerotate; stradele din comună sunt şoseluite; câte zile în 

natură s-au rezervat pentru întreţinerea lor? 

Case nu sunt numerotate, stradele sunt parte din ele şoseluite, iar pentru întreţinerea lor s-

au rezervat 145 zile cu braţele şi 120 cu carul. 

109. Drumurile sunt însemnate cu table la răspântii în toată întinderea teritoriului comunei? 

Nu sunt toate. 

110. Şoselele sunt plantate cu arbori pe margini? Dacă nu, din ce cauză? Zona drumurilor 

(art..... din Reg. Leg. Drum.) este riguros respectată? 

Zona drumurilor nu este respectată. 

111. Sunt ape stătătoare în comună? 

Nu sunt. 

112. Depozite de gunoaie ori alte necurăţenii? 

Nu sunt. 

113. Ce măsuri s-au luat ............... acestor rele? 

......... ape stătătoare şi necurăţenia nu s-a luat nici o măsură. 

114. Podurile şi podeţele din raza comunei sunt în bună stare; câte din ele urmează a fi 

construite din nou sau reparate şi ce măsuri s-au luat pentru aceasta? Sunt poduri cu taxe? 

De cine se percep şi cât? În virtutea cărui drept? 

Podurile şi podeţele din raza comunei sunt în bună stare, iar poduri cu taxe nu sunt. 

115. Primarul, notarul, perceptorul şi consilierii merg în zilele de sărbători la Biserică 

conform ordinului D-lui Ministru de interne nr. 17.336 din 31 Decembrie 1886? 

Merg parte din ei. 

116. Cârciumele sunt închise în zilele de sărbători până după ieşirea de la Biserică? 

Nu sunt. 

117. Locuitorii îşi ţin datinele strămoşeşti ale Bisericii prin ascultarea slujbei duminica şi 

sărbătorile, prin spovedanie, împărtăşire ş.a.? 

Se ţin. 

118. Preotul face predici la biserică? 

Face. 

119. Se mai ţin în sat sărbători păgâneşti neprevăzute de religie? Ce anume? 

Nu se mai ţin. 

120. Ce petreceri obişnuiesc locuitorii în zilele de sărbători, iarna când nu lucrează? 

Nu obişnuiesc nici o petrecere. 

121. Învăţătorul merge la Biserică în zilele de sărbători împreună cu şcolarii conform 

regulamentelor şcolare? 

Merge. 

122. Câţi locuitori cu cunoştinţă de carte sunt în comună? 

Sunt 40. 

123. Căsătoriile se fac la ofiţerul stării civile după formele legii şi la biserică? 

Se fac. 

124. Mulţi locuitori trăiesc în concubinaj? 

Nu sunt mulţi. 
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125. Ce măsuri se ia ca să înceteze această vătămătoare viaţă? 

Nu se ia nici o măsură. 

126. Actele stării civile de născuţi, morţi şi căsătoriţi sunt în regulă ţinute şi după cum 

prescrie legea civilă şi instrucţiile? 

Sunt. 

127. Câte divorţuri sunt în termen mijlociu pe an socotind în 10 ani? 

Nu este nici un divorţ. 

128. Care este starea cancelariei primăriei; notarul îşi vede de datorie; cum se numeşte? 

Starea cancelarului Primăriei este bună. Notarul îşi vede de datorie şi se numeşte Stan 

Tomescu. A demisionat de bunăvoie de la 1 aprilie 1889 şi a luat funcţiunea de perceptor 

fiscal. 

129. Care este gradul său de cultură şi de când funcţionează? 

Gradul de cultură – clase primare Ploieşti, şi funcţionează din anul 1881. 

130. Ce antecedente are? 

Bune. 

131. Nu este aplicat la vreun viciu? 

Nu este. 

132. Este funcţionar onest, îndatorător şi cu bune purtări către toţi? 

Este. 

133. Arhiva este în ordine; registrele de cancelarie şi financiare sunt ţinute în regulă şi la 

curent; dosarele sunt formate după firea pricinilor şi hârtiile sunt cusute la dosar în ordinea 

intrării? 

Sunt toate în bună stare. 

134. În ce stare se află registrele de stare civilă pe anii trecuţi? Dacă lipseşte vreunul din 

ele? 

Sunt în bună stare şi nu lipseşte nici unul. 

135. Cum se face serviciul de poştă rurală şi la ce birou poştal? 

Se face regulat la biroul Postal gara Buda. 

136. Cum se găsesc debitele de tutun, chibrituri, timbre; se află în totdeauna îndeajuns? 

Se găsesc în bună stare şi se află întotdeauna. 

137. Cine este şeful garnizoanei? Cu ce grad s-a liberat din armată? 

Şeful garnizoanei este Tudorache Ion şi s-a liberat din armată soldat. 

138. Câţi rezervişti sunt în comună, câţi clăcaşi, câţi dorobanţi cu schimbul, câţi miliţieni 

etc.? 

Sunt 12 rezervişti, clăcaşi nu sunt,dorobanţi cu schimbul sunt 20, miliţieni 20. 

139. Judecătoria comunală funcţionează regulat? 

Funcţionează regulat. 

140. Câţi ............. au fost aleşi la............? 

N-au fost. 

141. Câte hotărâri s-au dat în anul trecut? 

În anul trecut s-au dat 15 hotărâri. 

142. Care este suma acţiunilor introduse; câte din ele s-au rezolvat şi câte au mai rămas în 

curs de judecare? 

Suma acţiunilor introduse sunt 30 şi din ele s-au rezolvat 15. 

143. Câte cărţi de judecată ale judecătoriei comunale şi ale judecătoriei de ocol se află 

depuse spre executare la primărie şi câte din ele s-au executat? 

Cărţi de judecată au fost depuse la Primărie 6 şi din ele s-au executat 5. 

144. Amanetele puse la Creditul agricol sunt în fiinţă şi se inspectează din timp în timp de 

primar? 

Sunt în fiinţă şi se inspectează de primar. 
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145. Registrul de intabularea amanetelor agricole este bine ţinut şi la curent? 

Este. 

146. Primarul trăieşte în sat, ce meserie are; ştie carte, câte clase a învăţat? 

Primarul trăieşte în sat, meserie are agricultura, carte ştie, este absolvent al Şcolii normale 

din Ploieşti. 

147. Care sunt locuitorii mai notabili în comună; cu ce se ocupă fiecare? (Care sunt cu 

cunoştinţă de carte să se noteze?) 

Locuitori mai  notabili sunt: Stan Toma, Ioniţă Gheorghe, Ion Toma şi Gheorghe St. Popa, 

fără cunoştinţă de carte, iar cei cu cunoştinţă de carte sunt: preotul P. Stătescu, Dumitru 

Stănescu, învăţători Stan Tmescu şi Radu Dinescu, se ocupă cu agricultura. 

148. Sunt în comună oameni fără ocupaţie? 

Nu sunt. 

149. Din ce cauză? 

Se ocupă toţi cu munca. 

150. Certaţi de judecată în priveghere poliţienească? 

Nu sunt. 

151. Are comuna târg de săptămână, bâlci? 

Nu are. 

152. Care este cea din urmă inspecţie sau vizitare în comună făcută de d-nu subprefect ori 

ajutorul său? 

1 septembrie 1888. 

153. Ce observaţii a făcut în registrul de inspecţii? 

Observaţia în registrul de inspecţie este că starea administrativă a comunei a găsit bună. 

154. Cum s-au adus la îndeplinire observaţiile sale? 

S-a urmat şi de acum înainte tot bine. 
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ÎNCHEIERE 

 

 

Terminând de scris aceste fragmente de istoria locală, dând prioritate 

satului meu natal, îmi asum eventualele critici din partea locuitorilor 

celorlalte sate ale comunei. Despre aceste sate  am dat numai informaţiile pe 

care le-am găsit în literatura istorică şi în arhive, fără prea multe comentarii. 

Cu această ocazie, îi invit pe fiii acestor sate, să mă urmeze şi să scrie despre 

satul lor episoadele interesante, pe care ei le cunosc mai bine.  

Pentru realizarea lucrării  am fost ajutat de mulţi oameni cărora le 

sunt recunoscător.  

Cartea nu ar fi apărut dacă nu ar fi existat: 

- îndemnul moral al domnului inginer Constantin Trestioreanu, 

preşedintele  Societăţii Culturale „Ploieşti Mileniul III”; 

- perseverenţa şi strădaniile domnului profesor dr. Gheorghe 

Marinică, vice-preşedintele aceleiaşi societăţi, care a citit textul, l-a corectat 

şi mi-a călăuzit paşii spre finalizarea lui; 

- profesionalismul doamnei Ileana Ciobanu, care a tehnoredactat-o şi 

a inserat fotografiile necesare. 

Am primit informaţii preţioase, voluntare, de la  arheologul dr. Alin 

Frânculeasa, numismatul dr. Mihai Dima, profesorul dr. Alexandru I. 

Bădulescu, profesorul Dumitru Dincă, tehnicianul arhitect Adrian Pătraşcu 

şi secretara Filica Vasile (ultimii doi, angajaţi ai Primăriei Păuleşti), 

fotografii de la Alexcolor (Moise Alexandru). 

Un sprijin valoros mi-a acordat familia, în primul rând fiica mea, 

fizician şi dr. în chimie, Mihaela Ilie, care m-a învăţat şi îndemnat să lucrez 

pe calculator, şi nepoata, fiică a satului Păuleşti, profesoara Maria 

Prahoveanu. 

 

 

TUTUROR LE MULŢUMESC ! 

 

 

 

30 septembrie 2012 

AUTORUL 
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„I.L. Caragiale” din Ploieşti, 2010; 

• Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Prahova şi Societatea Culturală 

„Ploieşti-Mileniul III” - Istorie şi societate. Studii şi comunicări, vol. I, 2010, 

vol. II, 2011; 

• Dorin Stănescu - O ctitorie de suflet: Şcoala 21 Ploieşti. Convorbiri cu un 

maestru al învăţământului – Prof. Iacob Balaban, 2011; 

• Marian Chirulescu, Gheorghe Marinică, Oana Dinu, Mihaela Sandu - 
Istoria Ploieştiului în date, 2011; 

• Colectiv de autori, coordonatori – Gheorghe Marinică, Constantin 

Trestioreanu, Marea Carte a Ploieştilor. Monografie, vol. I, tiparul Iaşi „Tipo-

Moldova”, 2011; 
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• C. Trestioreanu, Gh. Marinică, M. Chirulescu – Societatea Culturală 

Ploieşti–Mileniul III. 10 ani în slujba culturii, 2011; 

• Dorin Stănescu - Ultimul haretist. Învăţătorul Traian Ghinescu la 100 de 

ani, 2012; 

• Ieronim Tătaru – Caragiale şi literatura universală. Texte critice, 2012; 

• Marian Chirulescu, Mihaela Sandu – Ion Luca Caragiale. Bio-

bibliografie, 2012; 

• Stelian Dumitrescu – Universitatea Petrol-Gaze. Confesiunile unui rector, 2012; 

• Constantin Ilie – T.T. Socolescu (1883-1960). Note şi comentarii, 2013; 

• Adrian Voica – Amintiri ploieştene, 2013; 

• Alfred Mertl – Povestindu-mi viaţa, 2013; 

• Constantin Ilie - Omul şi anii lui. Convorbiri întârziate cu „domnul 

Laptop”, 2014; 

• Traian D. Lazăr, Petre I. Vâlcu – Primarul şi primăria la 1960, 2014; 

• Gheorghe Marinică – Orfelinatul salvator. Căminarii, 2014; 

• Constantin Neagu – Enciclopedia sportului ploieştean, 2014; 

• Traian D. Lazăr – Constantin Mănescu şi vechea mişcare socialistă, 2015; 

• Dorin Stănescu – Republica de la Ploieşti, 2016. 

 

II. CĂRŢI CONSACRATE ISTORIEI JUDEŢULUI PRAHOVA ŞI 

MONOGRAFII ALE UNOR LOCALITĂŢI 
 

• Ioan Groşescu – Puchenii Mari din moşi-strămoşi. Monografie, 2002; 

• Mihai Apostol – Dicţionar istoric al judeţului Prahova, 2004; 

• Ioan Groşescu, Constantin Trestioreanu – Trestioara. Monografie, 2004; 

• Constantin Ilie – Comuna Păuleşti, judeţul Prahova. Scurtă monografie, 2005; 

• Ion R. Dedu – Aşezări prahovene. Repere istorice, 2007; 

• Mihai Apostol – Teatrul de inspiraţie istorică, 2008; 

• Alin Frînculeasa - Epoca neolitică în nordul Munteniei, 2010; 

• Aurel Nestor – Cutremure în Judeţul Prahova, 2010; 

• Cristian Petru Bălan – Justin Capră, unul dintre marii inventatori români 

şi universali ai secolului nostru, 2012; 

• Constantin Ilie – Păuleştii din Prahova. Repere monografice, comentarii, 

amintiri, 2012, ed. II - 2016; 

• Dorin Stănescu – Mănăstirea Vărbila. Monografie, 2012; 

• Cristian Dragu, Ion R. Dedu, Gh. Marinică, Ştefan Mirea – Lapoş. 

Aşezare multimilenară. Monografie, 2013. 

 

III. ISTORIE ŞI CULTURĂ UNIVERSALĂ 
 

• Gheorghe Buzatu – Hitler. Stalin. Antonescu, 2005; 

• Cristian Petru Bălan – Enciclopedia imnurilor de stat ale ţărilor lumii, 2008; 
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• Gheorghe Marinică – Muntele Athos, oază a liniştii celeste. Popas în 

istoria şi realităţile Muntelui Sfânt, 2009. 

 

IV. VOLUME DE BELETRISTICĂ 
 

• Ioan Groşescu – Poeme, 2002; 

• Mihai Nedelcu – Teatru. Maxima libertate, Capcana, Şaua Dracului, 2006; 

• Ion Th. Grigore – Viaţa şi eu – confraţi umorişti. Epigrame, 2007; 

• Gheorghe Marinică – Cântec românesc pentru China milenară. Versuri, 2008; 

• Mihai Nedelcu – Crepuscul, poeme, 2008; 

• Gheorghe Marinică – Un om mai bun, poezii, 2009; 

• Adrian Voica – Dicţionar cu Distihuri. Vol. I, 2009. Vol. II, 2010; 

• Filip Köllö, Plasa de platină. Poeme, 2010; 

• Gheorghe Marinică - Pescuitorii în stropul de rouă. Poezii, 2011; 

• Constantin Enciu – Scrieri de tinereţe, 2013; 

• George Bejan – Să mori rănit de dragoste târzie – versuri de dragoste, de 

dor şi de amor, 2014; 

• Stelian Dumitrescu – Câteva reflecţii asupra actualităţii româneşti, 2014; 

• Filip Köllö, Fiasco prudent. Poeme, 2014; 

• Gheorghe Marinică – Cu stelele în suflet, 2015. 

 

V. PUBLICAŢII PERIODICE 
 

• Prahova eroică - Societatea „Cultul Eroilor” şi Societatea Culturală 

„Ploieşti-Mileniul III”, nr. 1/august 2011; nr. 2/decembrie 2011; nr. 3/martie 

2012; nr. 4/septembrie 2012; nr. 5/martie 2013; nr. 6/septembrie 2013;  nr. 

7/aprilie 2014; nr. 8/octombrie 2014; nr. 9/aprilie 2015; nr. 10/octombrie 2015. 
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SC LIDO GÎRBEA SRL, cu sediul social în Punctul Movila Vulpii, Ferma 3, nr. 

1045A, Comuna Păuleşti, jud. Prahova, cod poştal 107400, Telefon 0244-514662, 

Fax 0344-801521, E-mail: office@lidogirbea.ro 

 

 
 

LIDO GÎRBEA SRL, înfiinţată în 

anul 1992, este o persoană juridică 

română de drept privat, fiind 

organizată ca o societate comercială 

cu răspundere limitată. 

Societatea desfăşoară activitatea 

principală în domeniul “Fabricarea 

produselor de brutărie şi a 

produselor făinoase” – grupa 107, 

având ca obiect “Fabricarea pâinii; 

fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie” – Cod CAEN 1071, şi 

activitate secundară – Fabricarea produselor de morărit – Cod CAEN 1061. 

SC LIDO GÎRBEA SRL este membră a Asociaţiei Naţionale a Industriilor de 

Morărit şi Panificaţie din România – ANAMOB. 

mailto:office@lidogirbea.ro
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Păuleşti, Prahova, str. Principală nr. 1, platforma Intex 

Phone: 0040 (244) – 306750, 306752 

Fax: 0040 (244) – 433750, 433751 

e-mail: office@oztasar.ro, www.oztasar.ro 

 
 

Am reuşit ca în cei 12 ani de 

activitate, prin investiţii proprii, să 

dispunem de capacităţi de 

producţie de excepţie, devenind în 

această perioadă, pentru tipul de 

confecţii executate, cel mai mare 

producător din România şi unul 

dintre cei mai importanţi în 

Europa. 

 

2009: INTEX Păuleşti, Prahova: la aproximativ 3 km de Ploieşti, cu un teren în 

suprafaţă totală de 52938 mp, este compusă din două clădiri principale: hală 

industrială 3 nivele (aprox. 1000 mp/nivel); hală industrială 14000 mp pe un singur 

nivel. Incinta mare are o înălţime de 7 m. Achiziţionate în 2005, aceste două clădiri 

au fost renovate integral, cea de-a doua necesitând lucrări complexe de consolidare. 

Investiţia totală de 4,5 mil. euro a reunit în aceeaşi clădire 1200 angajaţi (cei aprox. 

400 angajaţi ce activau în Intex Păuleşti şi 800 angajaţi care existau în Movila 

Vulpii). Investiţii în România: peste 25 mil. euro. Cu totalul de 2200 angajaţi 

proprii şi prin atragerea altor capacităţi de producţie subcontractante din România 

şi Turcia, grupul Oztasar livrează lunar 720000 confecţii. 
 

2007: PEARLL K&D Urlaţi, fosta Filatură de bumbac: situată chiar în oraşul 

Urlaţi, cea mai mare capacitate de producţie din zonă. Cu cei 14000 mp construiţi 

şi cu o investiţie totală de aproximativ 2,5 mil. euro, oferă locuri de muncă pentru 

700 angajaţi. 
 

2005: PETREŞTI, Dâmboviţa, la aproximativ 1 km de autostrada Bucureşti-

Piteşti, suprafaţa totală de 6434 mp din care construiţi 4000 mp. La nivelul anilor 

2004-2005 fabrica funcţiona cu un număr total de 500 angajaţi. În prezent, ca 

urmare a emigrării forţei de muncă în ţările vest-europene, în această locaţie 

activează cca. 300 angajaţi. 
 

2002: MOVILA VULPII, DN1, Păuleşti, Prahova – la aproximativ 8 km de 

Ploieşti; o investiţie totală de aproximativ 6,5 mil. euro, 150000 mp, peste 15000 

mp construiţi (6 hale industriale pe două nivele cu aprox. 1100 mp/nivel; spaţii de 

birouri dispuse simetric în patru corpuri de legătură între hale). La nivelul anului 

2004, Movila Vulpii cumula 2550 angajaţi din toate zonele judeţului Prahova. În 

prezent, spaţiile sunt destinate depozitării de bunuri. 

mailto:office@oztasar.ro
http://www.oztasar.ro/

