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Dedicație: 

 

Dedic această lucrare strănepotului  

Gabriel – David, nepoatei Cristina –  

Gabriela, fiului Cristian – Dan, în  speranța  

că nu-i vor uita pe strămoșii lor și locurile de 

 unde provin aceștia. 

 

0.0.1. Mulțumiri 

Adresez mulțumirile mele tuturor celor care mi-au transmis cunoștințele lor privitoare la unele 

capitole ale acestei lucrări. 

De asemenea, aduc mulțumiri celor care mi-au procurat diverse materiale (familia Anghel Ion 

și Marilena, Cătălina și Oana, Domnului Cristea Vasile, Doamnei Dima Valerica și Cârlan-Toma 

Victoria, Domnului Lăzăroiu Dan Cristian, etc.). 

Îmi este greu să nu comit vreo nedreptate enumerând, în ordinea importanței, pe toți cei care 

m-au sprijinit în elaborarea acestei lucrări. Așa că le mulțumesc tuturor. 

Mulțumesc susținătorilor și celor care au fost omiși neintenționat. 

 

0.0.2. Nota autorului 

Informațiile și recomandările din această carte se bazează pe cercetarea materialelor 

bibliografice și pe analiza interviurilor multor persoane din localitate sau zonă.  

De asemenea, informațiile prezentate în această lucrare constituie rezultatul anilor de experiență 

a autorului și a persoanelor intervievate. 

Acestea nu înlocuiesc diagnosticarea sau tratamentul recomandat de un medic. 

Toate informațiile sau îndrumările din această lucrare sunt transmise cu cea mai bună credință. 

Această lucrare, scrisă spre a fi folositoare, nu se poate în niciun caz, substitui științei specialistului 

sau, după caz, a medicului. Responsabilitatea reușitei sau nereușitei aplicării vreunei recomandări în 

urma folosirii corespunzătoare sau necorespunzătoare a acesteia, nu revine sub nicio formă autorului 

sau editurii. 

Aplicarea informațiilor regăsite în carte constituie asumarea unei responsabilități individuale. 

 

0.0.3. Abrevieri (prescurtări și notări în text) 

a.p. = arhivă personală; 

b.p. = bibliotecă personală; 

Budureasca 9, 26 = numărul sitului arheologic unde au fost efectuate cercetări arheologice;  

c.c.a. = circa; aproximativ; 

D.I.R = Documente privind Istoria României; 

D.J.A.S = Direcția Județeană a Arhivelor Statului, Ploiești; 

d. = decedat; 

F1/II = F1 (numărul fotografiei sau documentului; II, numărul capitolului sau anexei unde se află 

fotografia); 

e.n. = era noastră; 

i.e.n. = înaintea erei noastre; 

 Idem = la fel; 

(7/333) = (7) este numărul paginii și (333) este numărul din bibliografie al cărții / lucrării; 

Lista = lista monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., Ed. Academiei, Buc.1956; 

n = născut; 

n.a. = nota autorului; 

(S/1) = (1) este numărul de ordine al surselor (S) de informare; 

N1/I; N3/II ...= (1) este numărul „notelor” (lămuririlor) de la sfârșitul capitolelor (I,II,III…); 

S. i./ 1 …. = numărul interviului; 

/ … / - întrerupere de text; 
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0.0.4. Introducere 

 

„Ca fiu al satului” (născut în această comună, ca și străbunicii, bunicii și părinții mei), am 

încercat să întocmesc această monografie după îndelungate cercetări în biblioteci (inclusiv în 

biblioteca personală), arhive, în discuții/interviuri cu locuitori, cu reprezentanți ai unor mânăstiri și 

biserici, etc. 

Am dorit să aduc în atenție date și fapte, pentru actualii, dar mai ales pentru viitorii locuitori 

(sau a altora, interesați) ca respect pentru cei din trecut care au fost pricepuți, harnici și iubitori de 

pământul acesta pe care l-au stropit cu sângele și sudoarea lor. 

Unele surse, puține, le-am interpretat pe baza cunoștințelor generale, a bibliografiei (aflată la 

sfârșitul lucrării), a relațiilor și conexiunilor dintre ele. 

Bineînțeles că orice nouă descoperire poate aduce elemente noi, însă trebuie analizate tot pe 

bază de descoperiri arheologice sau alte studii, analize. 

Prin stilul concis, am căutat ca această monografie să fie utilă oamenilor de afaceri, turistului, 

cititorului interesat de țara noastră, de istoria comunelor și satelor noastre, de patrimoniul cultural 

european. 

Unele subcapitole au fost redactate „telegrafic”, enunțând ideile principale. Totodată, unele 

informații și idei se pot repeta, și aceasta numai pentru a sublinia importanța lor. 

Această lucrare nu are intenția de-a fi o lucrare atotcuprinzătoare a subiectului. S-a încercat a 

se menționa repere necesare cunoașterii acestei localități, urmând ca alți iubitori ai localității, și de 

istorie, să dezvolte anumite capitole. 

Dorind să fie o lucrare cât mai accesibilă, capitolele au fost împărțite în cât mai multe 

subcapitole, unele având și fotografii (fotografiile sunt la sfârșitul capitolelor sau în anexa nr.6) iar 

faptele au fost expuse ca ,,o radiografie” a unui moment dat. 

Este foarte important ca atunci când se citește această lucrare să se facă un mic efort pentru a 

,,vedea” (imagina) acea perioadă (epocă) despre care se vorbește, la un moment dat, în text, pentru 

că orice epocă trebuie judecată în funcție de realitățile acelor ani. 

Lucrarea a fost scrisă, în principal, la locul de naștere și reședința autorului (a se vedea F13/I) 

din Călugăreni, de pe Coastă, de aici calculând kilometri până la localitățile menționate în text. Tot 

de aici sunt făcute referiri privitoare la climă, etc. 

Am încercat să întocmesc o monografie cât mai vizuală (prin fotografii, hărți), mai accesibilă 

celor din epoca internetului. 

Fotografiile reprezintă persoane și locuri din comună, din anumite „timpuri”, perioade. O 

persoana (cercetător) poate observa cum se desfășurau anumite evenimente (nunți, etc.), 

îmbrăcămintea din anumite perioade de timp, etc. 

Întrucât lucrarea este una a interdependențelor, în aceasta se mai face referire și la orașele, 

comunele, satele, cătunele din zona mai apropiată sau mai depărtată care au influențat comuna 

Călugăreni – Prahova. 

Să nu uităm că trăim în interdependență cu ceilalți, cu efectele râurilor, pădurilor, bogățiilor 

solului și subsolului. Fiecare influențează pe fiecare. Suntem cu toții într-un sistem, într-un întreg, și 

am fost dependenți, și suntem, de acest sistem, deci suntem influențați de ceea ce sistemul, întregul, 

va face (sau de ceea ce o parte a sistemului va face). Suntem dependenți de mediu și de semeni. Există 

un câmp cuantic de energie care ne unește cu tot ce există în jurul nostru, noi influențând orice 

particulă din Univers. 

Conform teoriei sistemelor (a se vedea D. C. Dulcan, 2014), omul este un sistem deschis, 

„existența sa este strict dependentă de schimburi de informații, energie și substanță cu mediul, fără 

acest schimb, nu există viață.” (p.163/388) 

Pentru a căuta, procura și studia materialele, cercetarea a continuat pe toată această perioadă. A 

fost necesară și o susținută muncă de teren, realizarea de fotografii, interviuri a nenumărați locuitori 

ai zonei, etc. 

Datorită perioadei îndelungate de redactare, tehnoredactare și tipărire a materialelor, unele date, 

nume, etc., trebuie actualizate. 
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Studiul de față se dorește a fi începutul eforturilor de documentare și poate alți iubitori ai istoriei 

localității le vor dezvolta sau, dacă vor dori, pot să-mi trimită materiale, completări, spre a putea fi 

incluse într-o eventuală ediție viitoare. 

Lucrarea de față are în vedere și satele care cândva au făcut parte din comuna Călugăreni 

(Tătaru, Mireș, Ghinoaica, Băile Boboci, etc.). 

Capitolul I a fost dedicat ,,reperării”, fixării, localității în spațiu, în județ, în țară, în lumea 

trecută și prezentă, în cadrul natural specific, în comparație cu alte localități de la câmpie sau de la 

munte. 

Capitolul II reflectă „o fotografie” a vieții de mai multe milenii a acestei localități aflată într-o 

zonă benefică, bogată, din Subcarpații de curbură ai României. 

Capitolul III arată cadrul social în care au trăit și trăiesc locuitorii acestei comune. 

Capitolul IV aduce în atenție cadrul economic în care s-a dezvoltat comuna. 

Capitolul V În acest capitol se face referire la cadrul spiritual al localității, la biserică, școală, 

monumente, troițe, cruci, obiceiuri locale, artă, etc. 

Capitolul VI cuprinde concluzii și comentarii precum și diverse anexe. 

Aici am îndrăznit, cu considerație, să propun diverse acțiuni pentru dezvoltarea prezentă și 

viitoare a localității. 

Anexa 1. Glosar cu termeni. 

Anexa  2. Unități de măsură vechi și noi (studiate și menționate în documente, etc.). 

Anexa  3. Documente istorice cu privire la comuna Călugăreni. 

Anexa  4. Lista persoanelor care au oferit informații și documente pentru întocmirea 

monografiei. 

Anexa  5. Indice selectiv de locuri și nume. 

Anexa  6. Fotografii diverse din viața locuitorilor. 

Anexa  7. Documente diverse ale locuitorilor comunei. 

În general, fotografiile sunt așezate în ordinea subcapitolelor. 

Cu dragoste pentru oamenii și trecutul acestei localități (Călugăreni – Prahova), am depus toate 

eforturile pentru a aduna, din multitudinea de știri mărunte și răzlețe, tot ceea ce ar fi putut duce la 

bun sfârșit monografia comunei în care m-am născut. 

Bibliografia oferă posibilitatea extinderii investigațiilor privind comuna Călugăreni și zona în care se 

află. 

Mulțumiri tuturor celor care au muncit de mii de ani pentru ca această localitate să evolueze și 

să fie ceea ce este în zilele noastre. 

Mulțumiri tuturor celor care au participat direct sau indirect la elaborarea acestei monografii. 

Regretăm dacă ceva din această lucrare nemulțumește pe cineva și vă invităm încă o dată să 

participați la îmbunătățirea prezentei ediții.                                

 

Călugăreni, 27.11.2020                                                           Lăzăroiu I. Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

I.0.0. Cadrul natural 

Condițiile prielnice pentru viață, apa, pământul roditor pentru agricultură și animale, lemnul, 

piatra, adăpostul natural (așezarea înconjurată de dealuri cu o singură intrare-ieșire, în trecut, prin 

Budureasca) a dus ca acum mii de ani să ia ființă localitatea Călugăreni, din județul Prahova. 

Acest cadru natural a avut o mare importanță în felul de a trai al oamenilor și în formarea lor. 

Oamenii de la deal sunt diferiți de cei de la câmpie sau de la munte. 

Ca așezare rurală, se caracterizează prin relații foarte strânse și vechi între locuitori și spațiul 

geografic în care aceștia interacționează permanent. 

Călugărenii este o așezare răsfirată complex, fiind rezultatul îmbinării, de-a lungul timpului, a 

diferitelor tipuri de răsfirare–lineară, areolară și polinucleară. (p.401/374). 

Putem spune că localitatea Călugăreni este și „o așezare rurală – dormitor”, fiind un furnizor de 

forță de muncă pentru orașele Mizil, Ploiești, Urlați, Buzău, București, etc. (zilnic vin în comună 

autobuze/microbuze de la unitățile industriale și viticole din zonă pentru a prelua navetiștii). 

Una din cele mai importante podgorii ale României, cunoscută drept „patria vinurilor roșii”, 

situată la aceeași latitudine cu alte două regiuni pe plan mondial, Bordeaux și Toscana, este cea numită 

„Dealul Mare”, în care se află și localitatea Călugăreni. 

Valea Șchei este un sat component administrativ al Comunei Călugăreni, răsfirat liniar, în 

lungul drumului ce duce din Călugăreni la Mizil și de-a lungul apei Șchei. 

 

I.0.1. Numele comunei. Satele componente 

Localitatea Călugăreni face parte din județul Prahova, regiunea Sud-Est, România, Uniunea 

Europeană (a se vedea colajul Planiglob, Europa, România de la sfârșitul capitolului I) și se compune 

din reședința Călugăreni și satul Valea Șchei. În trecut, din componența comunei făceau parte și satele 

Tătaru, Mireșu, Boboci și Ghinoaica. 

După cum știm, majoritatea așezărilor umane vechi se formau de-a lungul apelor – râuri, fluvii, 

etc. – așa și comuna Călugăreni s-a format de-a lungul pârâului care izvorăște „La Cazane”, în centrul 

localității. De-a lungul acestui pârâu (numit pârâul Locea) până la ieșirea lui în câmpie, la Vadul 

Săpat, s-a format una din cele mai vechi civilizații ale României. Dintre cele 29 situri și descoperiri 

arheologice de la Budureasca, 3 sunt pe teritoriul actual al comunei (Budureasca 9,13,26; a se vedea 

detalii capitolul II). 

În continuare vom arăta că, pe teritoriul vecinilor sau a celor din zonă, s-au găsit, de asemenea, 

urme arheologice vechi. 

Pe teritoriul comunei Călugăreni, județul Prahova, au locuit oameni din timpuri imemoriale, 

cercetările arheologice dovedind că aceștia, strămoșii noștri, au trăit continuu pe aceste meleaguri. 

Descoperirile arheologice (vezi în detaliu cap. II.4.0.) de pe teritoriul actual al comunei, și 

anume Budureasca 9, Budureasca 13 și Budureasca 26, dovedesc continuitatea trăirii locuitorilor 

neîntrerupt în aceste locuri de peste 2000 de ani. 

În Țara Românească, cele mai vechi descoperiri arheologice au fost făcute în zona Budureasca, 

care se află, în parte, pe teritoriul comunei Călugăreni. 

Se crede că numele de Călugăreni provine de la numele dat de marele voievod Mihai Viteazul, 

care a trecut și a poposit pe aceste meleaguri în drumul său către Alba Iulia, unde, în 1600, a înfăptuit 

unirea românilor din cele trei provincii – Țara Românească, Ardealul și Moldova. 

În România există 16 localități cu numele de Călugăreni, care amintesc de marea victorie a lui 

Mihai Viteazul de la Călugărenii de Giurgiu.( N1/I). Totuși numele de Călugăreni poate proveni de 

la călugării, sihaștrii, care au locuit pe teritoriul localității și în cele învecinate. În această zonă (de la 

Mânăstirea Vărbila, Ceptura, Budureasca, Călugăreni,  Dobrota, Apostolache, Ciolanu, până în 

Munții Buzăului) au existat foarte multe sihăstrii, unele fiind astăzi locuri de pelerinaj pentru 

locuitorii comunei Călugăreni, ca și pentru mulți din locuri îndepărtate. (Un toponim din localitate 

este Malul Călugărului). 

Considerăm că anterior anului 1600 comuna a avut un alt nume, poate chiar cel de Budureasca, 

pe care cercetătorii va trebui să-l găsească; susțin acest fapt întrucât, până în prezent, conform celor 

trei cercetări arheologice amintite, pe aceste locuri au trăit oameni înainte de anul 1600. (În capitolul 
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II vom vedea cum cercetările arheologice au descoperit pe teritoriul comunei Călugăreni urme de 

ceramică și așezări umane încă înainte de anul 300 î.e.n.), adică de peste 2300 de ani. 

În cadrul acestei lucrări monografice se analizează comuna Călugăreni în strânsă 

interdependență cu localitățile vecine mai apropiate, ca și cu unele mai depărtate, dar care, toate, au 

putut influența comuna (locuitorii acesteia), precum și locuitorii ei i-au influențat pe ceilalți 

(asemenea situației în care arunci o piatră în apă și se formează  valuri circulare de la punctul fix; 

acest aspect mai poate fi interpretat și conform fizicii cuantice, unde orice vibrează, iar o vibrație 

declanșată într-un loc poate avea efecte până la mari depărtări). În acest context, putem enumera 

localitățile: Băile Boboci, Ghinoaica, Tătaru, Mireșul, Vadul Săpat, Jugureni, Marginea Pădurii, 

Lapoș, Rotari, Apostolache, Ceptura, etc.( a se vedea detalii în I.8.0) 

În subcapitolul I.8.0. sunt pomenite localități și alte obiective (mânăstiri, etc.) din zonă. 

În drumul său către Alba Iulia, pentru înfăptuirea Marii Uniri din anul 1600 (Nota 2, cap. I), 

Mihai Viteazul ar fi împroprietărit la Călugăreni 7 dintre cei mai credincioși ostași. Urcat sus, pe 

Dealul Ciortea, Mihai Viteazul le-a dat pământ cât se putea cuprinde cu ochii, „ până la Marea cea 

mare.” (În zilele senine, de pe Ciortea, se vede până departe). Și în zilele noastre mulți săteni au 

pământuri dincolo de Mizil (la Baba Ana, la Șchiopoaia), etc. 

În afara vechilor locuitori, din cei 7 oșteni „se trag” 7 neamuri în Călugăreni, astfel: 

1.  Cârlanii; 

2.  Obrejanii; 

3.  Leeștii; 

4.  Galeșii; 

5.  Șucheștii; 

6.  Drăgoțeii; 

7.  Șoimărenii (p.11/345). 

Unii dintre acești oșteni erau vechi locuitori ai localității (vezi jupan Galeș, etc.). 

Putem considera că împroprietărirea celor 7 slujitori (oșteni) a fost decizia marelui domnitor 

strateg Mihai Viteazul pentru a da mai multă stabilitate localității și a avea de unde să-și recruteze, 

când era nevoie, oșteni devotați. (De-a lungul timpului, localnicii care au făcut parte din aparatul de 

stat – de la „jurători”  la membrii divanelor, etc. -  și din armată, au fost devotați și iubitori ai locului 

din care au provenit). 

Să nu uităm că localitatea Călugăreni, prin așezarea ei, prin înălțimile ce-o înconjoară, 

constituia un punct strategic de valoare excepțională, fiind adăpostită între dealuri înalte și păduri de 

nepătruns. (p.3/361). 

Multe documente privitoare la localitate, prețioase, vechi (acestea fiind scrise cu caractere 

chirilice), s-au pierdut. Un inginer hotarnic, Ioan Mihăilescu, din Ploiești, a colectat multe documente 

pentru a fi traduse. Acesta nu s-a ținut de angajament (p.12/345) și, după moartea sa, documentele au 

intrat în mâna avocatului C. Vasilescu-Popa din București. (p.12/345). 

Conform Dicționarului Geografic al Județului Prahova  (Tip. Viitorul, Târgoviște, 1897), 

Călugărenii avea în componența sa și localitatea Mireșu. 

Între cele două războaie mondiale din comuna Călugăreni mai făceau parte Mireșu de Jos și 

Tătaru (p.94/325). 

După 1944 comuna a fost formată din Călugăreni și Valea Șcheilor. 

În baza Legii Nr.2/1989 ambele localități au fost încorporate pentru foarte scurt timp comunei 

Gura Vadului. 

După 1990, localitatea Călugăreni a revenit la vechiul statut (Călugărenii, care cuprinde și satul 

Valea Șchei). 
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I.0.1.1. Nume ale părților localității 

Comuna Călugăreni este „împărțită” de locuitori în cei dinspre Dealul Culcea și Ciortea, cei de 

Diaparte, cei de pe Coastă și cei din Valea  Șchei. De fapt, așa sunt repartizate și bisericile din localitate. 

Valea Podului împarte partea de Nord, în stânga (văzută de pe Coastă) iar în dreapta „cei de dia 

parte”; cei din dreapta le spun celor de dincolo de Valea Podului tot „cei de dia parte”. 

Când se naște un copil, se botează la biserica (în comună există două biserici în Călugăreni și 

una în Valea Șchei) de care aparțin părinții. 

Atunci când cineva moare, se trag clopotele la biserica de care aparține; în general, și slujba de 

înmormântare se face la respectiva biserică. 

Cei din satul Valea Șchei sunt organizați astfel: 

• cei de la Băi (care sunt pe drumul către Băile Boboci); 

• cei de la  Biserica Doamnei Neaga (pe drumul de la Biserică spre Piscupia); 

• cei care sunt de-a lungul pârâului Șchei până în „Vârf la Olteni”; 

• cei de pe Valea Ghinoaica. 

 

I.0.1.1.1. Ulițe 

Este interesant să menționăm și anumite ulițe din localitate.  

A. Ulițe plecând de la intrarea estică în comună (Culcea), pe direcția Est - Vest, pe partea dreaptă: 

- ulița la Grigore Viuleț (uliță ce iese la Cernatu); 

- ulița la Cârstea; 

- intersecția Cămin Cultural – Școala de meserii (în dreapta spre Cișmea, în stânga spre 

Cimitir); 

- ulița la nea Anton (Șuchea); 

- ulița la Chioșc, la Lăzăroiu (Șuchea); 

- ulița la Nicu Dima (ajunge la drumul principal, la primărie – grădiniță dispensar); 

- ulița la biserica „Sfântul Nicolae”; 

- ulița pod Găuzoaia; 

- ulița Colărezea; 

- intersecție (la dreapta spre comuna Tătaru, la stânga spre pârâul  Locei), în față spre Valea 

Sălciei; 

- ulița spre Duzi; 

- intersecția la Duzi; 

- ulița tanti Lili (bucătăreasa); 

- ulița Iohan; 

- ulița la Furtună; 

- ulița Moara Avramescu – Tătaru; 

B. Ulițe plecând de la intrarea estică în comună (Culcea) pe direcția Est - Vest, pe partea stângă: 

-  ulița ce înconjoară partea sudică  a comunei, de la intrare până pe Locea. 

-  ulița la școală; 

-  intersecția Cămin Cultural / Drumul cimitirului; 

-   ulița la vechea grădiniță; 

-  ulița care iese în drumul cimitirului; 

-  ulița La Cazane; 

-  ulița la Velcea; 

-  ulița Complexul comercial (la Lăzăroiu); 

-  ulița la Tudor Leescu, primarul (ulița coboară la pârâul Locea, continuându-se-n stânga, 

unde iese în drumul Cimitirului, și înainte, unde iese pe Coastă, la Lăzăroiu). 

C. Ulițe pe drumul spre Cimitir (din intersecția Cămin Cultural), pe partea dreaptă: 

-  ulița Ștefănescu; 

-  ulița lui Ferdiță; 

- intersecția La Groși – Banu; 

-  ulița  la Codiță (cu ramificație la ulița Ferdiță); 
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-  ulița la Tufan; 

-  ulița la Banu; 

-  ulița la Crăcea; 

-  intersecția la Tișcu (în sus, se ajunge la cimitir; în jos, la pârâul Locea); 

-  pe drumul din dreapta, care traversează pârâul Locea, se ajunge la  Leescu, la drumul 

Tătarului; 

-  ulița la Profiroiu; 

-  ulița la Obrejan, nea Sică (iese la Cimitir); 

- intersecția cu Cazanele vechi; 

-  ulița la nea Gicu Obrejan (în sus, stânga); 

-  ulița la Tinca;  

-  ulița la Furtună; 

D. De la intersecția Căminul Cultural, ulițe pe stânga (Coastă); 

-  ulița la Căruțașu; 

-  intersecția la Groși ; 

-  ulița la Groși; 

-  ulița Șovârna; 

-  ulița Stambuliu; 

-  ulița la Tișcu; 

-  drumul din stânga care duce la intersecția la Cimitire (aici, din stânga, vine drumul din 

capul satului (Culcea) care se intersectează cu drumul către Stambuliu și Gruiu; la dreapta 

se duce pe  Locea); 

-  ulița spre fântâna Badea(stânga); 

-  ulița Valea lui Moș; 

-  ulița Tinca /Vasile Pârvu (dreapta); 

-  ulița la Burciu / Fusoi ; 

-  ulița la Antoana (Duță); 

E. Intersecția Cămin Cultural la dreapta; 

-  intersecția Sârbulescu; 

-  în dreapta, ulița către Chirilă (Cernatu); 

-  ulița către Butuceni (în dreapta, către Cernatu); 

-  ulița către Șogârdea; 

-  ulița către Viuleți; 

-  ulița către Chiran / Iorga (în stânga); 

-  ulița spre Ciușmea (plecând de la intersecția Sârbulescu); 

-  ulița la Tăbârci (dreapta); 

-  ulița la nea Anton (stânga); 

-  ulița la Covrig (stânga); 

-  ulița la Mocanu; 

-  uliță stânga, intersecția Culinaru (iese la biserică); 

-  ulița la Pătlăgică (stânga); 

-  ulița la Guțani (stânga); 

-  ulița la Viteazu (dreapta); 

-  ulița la Ungureanu (dreapta); 

-  intersecția „La duzi”; 

-  ulița la Tăbârci (de la Ciușmea, în sus); 

-  ulița la Iorga (dreapta); 

-  ulița spre Pietricica/Ciortea (stânga); 

F. În jos, de la intersecția Leescu: 

-  ulița de la Galeș, la fântâna Valea Sălcii; 

-  ulița la Răduță; 

-  ulița la Culică Galeș; 
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-  intersecția Burciu (fântâna de la drum, la fântâna Lăzăroiu); 

-  ulița lui Lică Banu; 

-  ulița la Veronica; 

-  la Cazane; 

-  de la intersecția Burciu există o uliță care coboară la pârâu, pe Locea, la fântâna Lăzăroiu. 

G. De la intersecția Leescu în sus: 

-  ulița la Pantazi; 

-  ulița la Petre Buzea; 

-  ulița la Mustățea (dreapta); 

-  ulița la Tătăruși; 

-  ulița la Cimitirul țigănesc (la stânga, de la fântână la Diaconu); 

-  Observatorul (uliță / potecă în dreapta); 

-  ulița la Enache (dreapta); 

-  intersecția La Duzi; 

 

Ulițe în satul Valea Șchei 

Drumul Mizil – Gura Vadului - la Olteni (în Vârf la Olteni) – Valea-Șchei – Călugăreni: 

-   ulița La Coșcovatu; 

-  ulița la Fermă (stânga); 

-  ulița la Banu (dreapta); 

-  intersecție – drum la pod spre Boboci; la stânga, pod către Călugăreni; 

-  ulița la Americanu (dreapta); 

-  drum/pod spre Mireș (Biserica Doamnei Neaga); 

-  ulița la Didina (Lăzăroiu); 

-  drum Culcea, către Călugăreni. 

 

I.0.1.1.2. Case în afara localității. (Izolate) 

Așezările temporare reprezintă acele așezări locuite doar o perioadă limitată de timp în decursul 

unui an, după care rămân pustii.  

-  odăile sunt locuite pe timpul primăverii, verii, toamnei, iar lângă odaie sunt construite 

saivane, cotețe pentru păsări, etc.: 

-  stânile sunt locuințe cu caracter temporar folosite de ciobani (de la Sfântul Gheorghe până 

toamna târziu, la Sfântul Dumitru). 

La Delișor era un sătuc până în jurul anului 1990. La Delișor a fost și o biserică. Casele care au 

existat chiar și imediat după 1990 au fost casele lui Banu, ale  lui „ciunga” Victoria, ale lui Șuchea și 

la tanti Lucica Căpraru („Vasilica din deal”). 

Mama lui Gigi Banu, de 80 de ani, creștea un copil „abandonat” de mama care stătea în comună. 

Avea oi, vaci cu lapte, gâște, rațe, găini. 

În afara pivnițelor (beciuri săpate în pământ care, prin săpare, aveau trei pereți naturali, din 

pământ, astfel că temperatura rămânea constantă tot timpul anului) din deal, unde unii locuitori își 

păstrau în trecut vinul după cules (iar în timpul verii se adăposteau ei și animalele lor), au mai existat 

și case răzlețe, în afara comunei, astfel: 

-  Conacul Clinceanu (se văd și astăzi pivnițele); 

-  Conacul Bolgiu, în Valea lui Moș (în zilele noastre mai sunt câteva pietre și pivnița în 

pământ). In anii 1942 – 1943 frații Bolgiu au ridicat la Belciu un castel cu doua nivele în 

stilul celui de la Bran (p.187/75); 

-  Casa Anica Lăzăroiu, la Funduri; 

-  Pe Culcea, „casa” lui Nicu Dima (avea fântână, loc de odihnă, adăpost pentru animale și 

păsări); 

-  Casa lui Mielu Popescu (pe Culcea); 

-  Casa lui  Bălan Nicolae; 

-  Casa lui Chirilă Nicolae din Bărboiu. 
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Conform unui interviu scris (S/32):„ M-am apucat de agricultură. Am desfundat la cazma 1000 

m.p., am plantat 200 m.p. de salcie, am cumpărat o vițea, am făcut vacă, am cumpărat tractor și 

remorcă( se referă la anul 1990; n.a.). Apoi am făcut o casă la deal, acolo la Bărboiu, unde am dus 

stupii de albine; o casă cu două camere, învelită cu tablă. Aveam 28 de familii de albine (…).” 

Unii locuitori din zilele noastre (S/16) își amintesc cum, acum circa 80 de ani, la proprietățile 

lor din dealuri, aveau pivnițe săpate în pământ (să nu uităm că majoritatea terenului este în pantă) cu 

bucătărie, unde existau tot timpul mălai, făină, pește sărat, unt și crama cu butoaie, unde se păstra 

vinul. Aici veneau negustorii de la Ploiești, București, etc., făceau degustările și „încheiau” 

contractele de vânzare-cumpărare pentru vin.  

Locuitorii mai păstrau țuica și vinul în căpițe de fân (pe Ciortea). Din când în când câte un mic 

grup de bărbați se deplasa la aceste proprietăți unde putea sta câteva zile. 

În acele timpuri nu prea îndepărtate proprietățile și bunurile nu erau deranjate  (furate). Și acum 

10 ani, Vasile Pârvu de pe Coastă avea la poartă un coș în care erau fructe (cireșe, caise, mere, etc.), 

o sticlă cu țuică și un păhărel, iar pe un bilețel era scris se consumă gratuit (în afara persoanelor care 

treceau ocazional, unele treceau de mai multe ori pe zi, făcându-și drum în deal, pentru a mânca fructe 

și a bea încă un păhăruț de țuică). Într-un capitol viitor vom vedea cum, pe aceste locuri, acum 2000 

de ani, existau mici cătune, cu grupuri de locuințe (semibordeie, cu gropi speciale pentru provizii). 

 

I.0.1.2.Toponimie locală 

După cum știm, fiecare loc, fiecare așezare umană are un specific al denumirilor. Unele s-au 

uitat, altele apar, așa că încerc să menționez cele mai uzuale toponime din localitate și împrejurimi. 

Unele reies din documentele vechi (de cancelarie) ale țării, altele din legende, balade, istorisiri ale 

localnicilor, etc. Toponimele mai pot proveni de la numele onomastice, de la cei ce au trecut pe aceste 

meleaguri. Unele toponime arată prezența din vechime a pustnicilor (călugărilor): la Chilii, la Malul 

Călugărului. Mai există și următoarele toponime: La Fețe; Gruiu; Șcheile; Valea Șcheilor; Micudu; 

Zănoaga; Ciuciurul; La „Boboci”, la „Vulcanii noroioși”, pe drumul Mireșului, de la Valea Șcheii în 

sus (pe stânga);  La Bărboiu; La Valea lui Moș; Bolgiu; Belciu; Budureasca; La Coada Budureștii; 

Valea Salciei; Locea; Piscupia (Cheia); Funduri; Tufe; Cernatu; Culcea; Stambuliu; Șovârna; La 

Cazanele Vechi; La Cazane; Delișor; Ciortea (Culmea Dracului); (p.92/325); la Perii Olarului; Malul 

Călugărului; pe Coastă; Gogoțoaia (Cimitir); la Trei Cireși (Cimitir); la Americanu; pe Vârfuri (sub 

Ciortea), etc. 

Toponime - ape: 

- Pârâul Locea; 

- Pârâul Șchei; 

- Pârâul Puturoasa; 

- Pârâul Budureasca. 

 

 

I.1.0. Așezarea comunei în zonă geografică (a se vedea Hărțile 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 13, / I). 

 

Comuna Călugăreni se află în județul Prahova, într-o regiune de deal, la 5,8 km. de orașul Mizil 

(N13/I) și la 50 km. de municipiul– reședință de județ, Ploiești, (de care este legată din punct de 

vedere politic, economic și socio-cultural) și la 50 km de Municipiul Buzău. 

Așezată în apropierea unei încrucișări de vechi drumuri comerciale care au format o legătură 

între Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea și Dunăre, localitatea a avut și are o poziție 

privilegiată, oferită de zona de contact dintre câmpie, deal și munte. 

Vecinii comunei sunt: 

-  la Nord, comuna Sângeru; 

-  la Vest, comuna Tătaru; 

-  la sud-Vest comuna Ceptura, cu hotarul la Crucea Drăgaicii (p.16/33); 

-  la Sud-Est, comuna Vadu Săpat; 

-  la Nord-Est, comuna Jugureni; 
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Comuna este situată la estul județului Prahova. Localitățile componente sunt Călugăreni 

(reședința) și satul Valea Șchei. Comuna se află aproape de granița cu județul Buzău, la nord de orașul 

Mizil, fiind tranzitată de drumul județean DJ 102 R (a se vedea Harta 4 /I). Drumul județean 102 R 

vine de la Mizil (care este tranzitat de drumul european E 577), Gura Vadului, Valea Șchei, ducând 

spre vest, către comuna Tătaru, localitatea Prisaca, în dreapta ajungând la localitatea Apostolache, iar 

de aici, în dreapta, spre Cislău (Valea Buzăului-Brașov), în stânga de  la Apostolache, la comuna 

Măgurele, în dreapta către Brașov, pe Valea Teleajenului, și în stânga către municipiul Ploiești. 

Comuna este situată între dealul Ciortea, de la N-E, și dealurile Valea lui Moș, (S), Gruiul, 

Șcheilor, Belciu, Ceptura, Șoimești, Malu Roșu. 

Poziționând-o pe glob, comuna este la jumătatea Nordică a Pământului, pe Paralela 45 grade 

latitudine nordica Meridianul 26 latitudine estica și aproximativ la jumătatea continentului Europa, 

pe direcția Vest-Est. 

De-a lungul timpului, teritoriul Țării Românești, și al României, a fost organizat și reorganizat 

în mai multe etape. Autoritățile voievodale/statale, pentru a-și exercita puterea, a împărțit teritoriul în 

mai multe județe. Județele au fost alcătuite (formate) conform regulii ca în fiecare județ să fie legături 

de comunicație între localități, iar acolo unde se putea, să fie și diverse forme de relief (câmpie, 

dealuri, munte).  

În această organizare a făcut să existe și cel puțin un râu important. Râurile Dâmbovița, 

Prahova, Ialomița, Teleajen, Buzău, au format o importantă zonă de dezvoltare a localităților umane 

încă din negura timpurilor, mai ales că acestea făceau legătura cu Dunărea și apoi cu Marea Neagră. 

Legături comerciale și umane au fost dintotdeauna între locuitorii județului nostru atât cu cei din 

teritoriul transilvănean cât și cu cei din județele vecine – Buzău, Dâmbovița, și cu cei din Brăila, 

Galați (la Dunăre). 

Comuna Călugăreni a făcut parte din județul Saac sau Săcuieni (atestat pentru prima dată în 

1482, cu toate că unii istorici îl consideră ca fiind înființat undeva pe la 1227 (336). Capitala 

județului a fost la Vălenii de Munte, iar de la 1780 și până la anul desființării, decembrie, 1844, la 

Bucov. 

În perioada 1938 – 1940, Regatul României a fost împărțit în 10 ținuturi, zona Prahovei fiind  

în „ținutul Bucegi.” 

În 1950, Prahova a devenit Regiune, până în 1968, când a avut loc o nouă reorganizare 

teritorială. 

În anul 1988-1989, comuna Călugăreni a fost desființată, aceasta intrând în componența 

comunei Gura Vadului, aflată în județul Prahova, regiunea Prahova, iar din anul 1990 și-a reluat 

vechea formă. 

Analizând locul localității în cadrul județului Saac, trebuie să menționăm câteva repere 

privitoare la acest fost județ, Saac. 

Județul în care se afla comuna Călugăreni/Prahova a suferit unele modificări. Sute de ani acesta 

a avut o formă aproape dreptunghiulară. Lungimea N-S era de 130 km. iar lățimea varia între 30 – 35 

km (p.10/328), având marginile pe culmile Carpaților. 

În anul 1844, când județul Saac s-a desființat, teritoriul a fost  împărțit între județele vecine, 

Prahova și Buzău, „locul fruntaș” fiind luat de județul Prahova. 

Județul Saac, în comparație cu județele vecine, Buzău și Prahova, era foarte populat. Astfel, 

existau aici 229 de așezări umane, și anume: 224 de sate, un oraș și 3 târguri.  În județul Prahova, 

erau 146 de așezări umane (142 de sate, un oraș, 3 târguri) iar județul Buzău avea 150 de așezări 

umane (149 de sate și un oraș); (p.12/326). 

Când s-a desființat județul Saac, la 31 decembrie 1844, 155 de așezări (mai mult decât avusese 

până la acea dată, județul Prahova) au trecut la județul Prahova, și 73 de așezări au trecut la județul 

Buzău. (p.12/326). 

Tot la aceeași dată, Mizilul și 20 de sate din jur au fost repartizate județului Buzău până în 1950. 

Ca suprafață, densitate a populației, resurse naturale necesare vieții omului, județul Saac era unul 

dintre cele mai importante în Muntenia. Pădurile, plantațiile de viță de vie, livezile pomicole, 

creșterea animalelor, bogățiile subsolului, dădeau o mare importanță județului Saac, în comparație cu 
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alte județe ale Țării Românești. 

Această zonă în care se găsea localitatea Călugăreni era o zonă a bogăției, în care existau 

gospodării puternice, care aparțineau unor țărani liberi, având titluri (acte) de săteni liberi: boierași 

de neam, mazilici, postelnici. Din acest punct de vedere, dacă analizăm situația, în anul 1831, trebuie 

să menționăm următoarele: în Țara Românească erau 6989 de săteni cu astfel de privilegii, iar în 

județul Saac, în care se găsea comuna Călugăreni, erau aproximativ 767( p.12/320), adică 11% din 

total (la acea dată -1831); județele vecine, Prahova și Buzău, aveau 111, respectiv 378, de astfel de 

săteni. 

Deci, în județul Saac , 767, în județul Prahova, 111, iar în județul Buzău 378 de săteni, aveau 

titluri de boierași de neam, mazili și postelnici. Ca populație, județul Saac, din care făcea parte 

localitatea Călugăreni, era mai populat decât județele Prahova, Teleajen și Buzău, vecinii săi. 

Menționăm că, în această monografie, comuna este analizată în interdependență cu alte 

localități, ca parte a zonei dintre râurile Ialomița, Prahova și Buzău, întrucât relieful, bogățiile zonei 

și, implicit, oamenii acestor zone, s-au influențat reciproc. 

În acest cadru natural, râurile și drumurile au dat posibilitate formării unor legături diverse, 

inclusiv comerciale, cu toate zonele țării. 

Comuna Călugăreni – Prahova este așezată între dealuri, cu deschidere mică spre Sud, prin 

Valea Budureasca, cu aspect de cetate (amfiteatru). 

Altitudinile între care se situează comuna sunt: 

-  609 m. la Vârful Ciortea (Tătarul); 

-  539 m. la Avrămescu; 

-  376 m. pe Coastă, la Lăzăroiu; 

-  417 m. la primăria din centrul comunei; 

-  408 m. la cimitir, pe Coastă; 

-  265 m. în Valea Șcheilor, la podul către Boboci și 242 m. la indicatorul rutier la ieșire 

către Mizil;   

Comuna este așezată ca într-o cetate naturală, ca un amfiteatru, ca o potcoavă, fiind înconjurată 

de dealuri, cu ieșirea către câmpie, prin Budureasca.  

Vârful Tătarul (cota 609) are înfățișarea unei enorme clăi sau șire de paie, cel din mijloc, Vârful 

Pietrei (cota 610) și Vârful „Fata Nemților” (cota 581) par a fi spinările a două dromadere ce 

dormitează, obosite. (p.1/361). 

Aceste dealuri domină întreaga regiune dinprejur. 

Acestea formează muntele „Ciortea” care, împreună cu tovarășul său de la răsărit, „Istrița” (cota 

754) parcă stau de veghe asupra imensului șes din fața lor. (p.2/361). 

În partea de est a comunei terenul coboară în pantă până în satul Valea Șchei și în continuare la 

Mizil. 

Privind din partea estica a comunei vedem satul Boboci, de unde curge pârâul Boboci (care se 

varsă în pârâul Șcheilor). Tot la Est, deasupra satului Boboci, este satul Băligerul. 

În partea de Vest a comunei, din masivul pietros Ciortea, coboară diverse vâlcele/văi iar cutele 

dintre ele se numesc „dealuri” de către locuitori. 

Astfel, sunt dealul Tufele, Papucul, Fețele, Micudul. Vâlcelele, care au direcția Nord-Sud 

ajungând în pârâul Locea, care se unește cu Valea Bărboiului. 

Pe Ciortea se afla vârful Babii (cota 506), Piscul lui Zarzăr, Valea Trestiei, Valea cu Anini și 

Valea Mare. 

După unirea Văii Locei cu a Bărboiului, valea își schimbă numele în Valea Budureasca. Acest 

pârâu (al Budureștii) trece prin comuna Vadu Săpat (unde se unește cu pârâul Șchei), ajunge la Mizil, 

unde se formează pârâul Istău. 

În pârâul Budureasca se varsă apele de pe Valea lui Moș și apele din ploaie și din topirea 

zăpezilor. 

Pârâul Locea, până la unirea cu cel al Bărboiului și Valea lui Moș, înconjoară dealul Belciu( o 

continuare Est – Vest a „Coastei”). 

La dreapta pârâului Bărboiu se află dealul Zănoaga. Pe coama acestui deal se află un drum 
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neasfaltat care pleacă din partea de Vest a comunei Tătaru și ajunge la Malul Roșu și mai departe la 

Ceptura, Urlați, etc. 

Din partea de Vest a comunei Călugăreni, de la punctul„ Puțul Popii”, există un drum care trece 

dealurile Papuc, Fețe si Micudu, ajungând la unirea celor două pârâuri și la coada Pădurii Budureasca, 

apoi urcă către Funduri. Considerăm că acest drum, acum mii de ani, urma cursul pârâului Budureasca 

ajungând la Vadu Sapat și, mai departe, în câmpie. 

Pe versantul vestic al dealului Belciu se află „Malul Călugarului”. 

După Valea lui Moș urmează dealul Gruiul, iar peste el se ajunge la Vadul Săpat. 

Revenind la partea estica a comunei, de la vârful Culcea spre sud, se ajunge la Șovârna, Dealul 

Șchei și Valea Rea. 

Dealul Ciortea este o prelungire spre sud-vest a Dealului Istrița (p.38/333). De la culmea Ciortea 

se continuă o culme mai mică, spre sud-vest, până la Urlați. Terenul este neuniform, fiind brăzdat de 

depresiuni, cu pante puternic înclinate, ce pot ajunge la 50 de grade. 

Comuna Călugăreni este așezată într-o depresiune din zona Subcarpatică (a Carpaților de 

Curbură), „săpată” în Dealul Ciortea. Această depresiune a fost, de-a lungul timpului, un adăpost bun 

pentru oameni. 

În unele localități ale zonei (Văleni de Munte, Bănești, Câmpina, Târgșor) erau puncte vamale 

de numărare a turmelor de animale care treceau, și de preluare a taxelor aferente.  Din munți mai 

coborau turme de oi pe Valea Buzăului. Locuitorii din Călugăreni își amintesc de zilele în care, zile 

întregi, comuna era tranzitată de turmele de oi, către câmpie. 

După cum am mai menționat, multe civilizații ale lumii s-au dezvoltat de-a lungul unor ape, 

fluvii. Poziționarea Munților Carpați, și mai ales a apelor ce izvorăsc și curg ca un evantai către 

Dunăre, ne duce la ideea că ne-am dezvoltat și am trăit într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu cu 

aceste bogății. Descoperirile arheologice pe aceste râuri, ne dau dovada că, pe aceste meleaguri, s-a 

dezvoltat civilizația din cele mai vechi timpuri. 

Repet că „Izvorul de la Cazane”, care „nu a secat niciodată”, a dus, în zona comunei Călugăreni, 

la dezvoltarea unei civilizații dintre cele mai vechi. Descoperirile arheologice de până acum, iar eu 

cred că și cele viitoare, vor aduce noii mărturii în acest sens. 

Să nu uităm, de asemenea, că sarea – aurul alb; bogăția vieții – fără de care viața oamenilor și-

a animalelor ar fi fost imposibilă, se găsește din belșug în această zonă: în Dealul Ciortea, la Piscupia, 

la Mireș, la Dobrota, la Glod. Strămoșii noștri, răzeși și moșneni, locuitori ai comunei Călugăreni, 

aveau, și au, titluri de proprietate pe terenuri la Mireș, și, când se-ntorceau acasă, aduceau apă sărată 

din izvor, o fierbeau și obțineau astfel sarea necesară pentru o mai lungă perioadă de timp; sau o 

foloseau întocmai, „ca apă de sare”, fie pentru conservarea diverselor mâncăruri (din carne, murături, 

brânză), fie pentru prelucrarea pieilor, fie după cum aveau nevoie. Și astăzi urmașii lor, care 

moștenesc aceste pământuri, moștenesc și acest mod natural de-a folosi apa de izvor sărat – ei, și alți 

locuitori ai comunei. 

Această zonă a fost o foarte puternică zonă viti-pomicolă, iar vierii, acea categorie de săteni 

care se ocupa numai cu creșterea și cultivarea viței-de-vie, a fost și prima categorie de populație căreia 

nu i se aplica regimul clăcii. Amintind, desigur, tot ca o bogăție, și pădurile din această zonă, se poate 

bine înțelege cât de căutată și râvnită era zona, atât de locuitorii din vecinătate cât și de alții, din zone 

mai depărtate. 

Locuirea neîntreruptă, din cele mai vechi timpuri, pe aceste meleaguri, este dovedită și de 

așezarea ei în aceste locuri ferite de imediata apropiere a câmpiei, în apropierea pădurilor și a unui 

punct de pe Dealul Ciortea, la altitudinea de 609 m., pe care îl consider strategic ca un punct de 

observare. De pe Ciortea se puteau supraveghea locurile din împrejurimi și din depărtare (până la 

Valea Buzăului și departe, în câmpie). De aici, în zilele senine, se poate vedea zăpada pe Munții 

Bucegi, Vârful Omu, Dealul Istrița, Lapoș, Valea Cricovului cu localitățile sale, Buda-Crăciunești, 

unde s-a aflat castelul Doamnei Neaga. Câmpia Bărăganului până la Dunăre se poate vedea foarte 

clar din Vârful Ciortea, precum și la Gherghița (fosta capitală a Țării Românești), Parepa, Baba Ana, 

etc. (a se vedea alte mărturii ale viețuirii populației de mii de ani pe aceste locuri și în capitolul II). 

Pârâul Budureasca, strâns din laturi de dealurile Malului Călugărului și Funduri, oferea o poartă 
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de oprire și un adăpost sigur locuitorilor din Călugăreni, un loc ideal pentru refugiu dar și pentru un 

trai mai liniștit. 

În concluzie, condițiile prielnice pentru viață, calitatea pământului în dezvoltarea agriculturii și 

a creșterii animalelor, piatra, lemnul, apa, adăpostul natural de popoarele migratoare, și alte facilități 

naturale ale zonei, au dus la locuirea acestor locuri de mii de ani. 

După cum arată cercetătoarea americană M.Giumbutas, profesoară la Universitatea 

„California” din Los Angeles – SUA, România este vatră a ceea ce am numit Vechea Europă, o 

entitate culturală cuprinsă între 6500 – 3500 î.d.H. – această civilizație carpato-dunăreană 

precedând-o cu câteva mii de ani pe cea sumeriană. (p.174/48). 

Trebuie să subliniem și să repetăm ceea ce mari cercetători ai lumii spun, și anume că strămoșii 

noștri au trăit într-o zonă benefică. 

Nu trebuie să uităm că, în trecut, Europa era acoperită de ghețari, cu excepția  zonei Carpato-

Dunăreano-Pontice (și deci și a zonei în care se află comuna Călugăreni). Aici vegetația era abundentă 

iar rețeaua de râuri era foarte bine dezvoltată. Mai mult, aici se găseau și mari rezerve de sare( și 

izvoare sărate), necesară oamenilor și animalelor. (p.178/48). 

În acest spațiu Carpato-Dunăreano-Pontic și până la Nistru, a fost primul nucleu uman în acea 

perioadă a dezvoltării pământului. Flora, fauna, clima, a favorizat înmulțirea populației locale care, 

la un moment dat al înmulțirii (dezvoltării) sale, în căutarea vânatului, a început să migreze spre 

Vestul Europei și apoi către  Nord și  Est. Cu timpul, aceștia se vor deplasa cu cirezile lor de animale 

spre toată Europa și spre Asia. Majoritatea se întorceau acasă pe drumuri de ei știute sau pe drumul 

zeilor, drum marcat cu pietre uriașe, de peste 30 de metri, până în Munții Carpați (p.182/48). 

 

I.1.0.1. Suprafața 

Suprafața Comunei Călugăreni – Prahova este de 1 993 ha., din care 146, 7 hectare suprafață 

agricolă. (p.92/325 și p.91/386). 

 

I.1.1. Coordonate geografice. Altitudini minime și maxime 

Comuna Călugăreni se află  în județul Prahova, în partea de Sud-Est a României, la intersecția 

paralelei de 45 grade latitudine nordică cu meridianul de 26 grade longitudine estică (450 05’ 04’’ N 

și 260 22’ 34’’ E). 

Altitudinile minime și maxime se găsesc la subcapitolul (I.1.0). 

 

I.1.2. Căi de acces în localitate 

Există multe localități din țara noastră și din lume ce depind de drumuri în general, dar mai ales 

de drumurile comerciale care trec prin localitate sau în imediată apropiere, sau se află la intersecție 

cu un astfel de drum. 

Apropierea de drumurile care veneau din Transilvania (Valea Teleajenului, Valea Buzăului, 

Valea Prahovei, Valea Doftanei, etc.) și mergeau către Dunăre sau alte zone ale lumii, sau apropierea 

cu altele (de la Nord la Sud, drumurile din Polonia la Marea Neagră, etc.), au făcut ca localitatea 

Călugăreni să aibă o dezvoltare constantă. 

Apropierea de capitala țării, București, (circa 100 km.) de cel mai mare aeroport al țării, a fost 

și este de mare importanță pentru locuitorii comunei Călugăreni. 

Localitatea se află în imediata apropiere a Coridorului Pan European IX (Alexandroupolis– 

Dimitrovgrad– București– Iași– Chișinău– Vier– Pskov- St. Petersburg – Helsinki) și a Coridorului 

Paneuropean Dresda– Praga– Bratislava– Budapesta– București– Constanța. 

Comuna Călugăreni– Prahova a avut legătură, încă din anul 1790, cu „Drumul Poștei de cai” 

dintre Ploiești și Buzău, iar din anul 1847 cu drumul care, în zilele noastre, a devenit Drumul Național 

1 B. (DN 1 B) Ploiești – Buzău. 

Acest drum, care este și European 85, ( E 85) face legătura cu Republica Moldova, Ucraina, 

etc., iar în Sud cu Bulgaria, Turcia, etc. 

Prin Călugăreni trece, de la est la vest, drumul județean DJ 102 R (care pleacă din orașul Mizil, 

oraș situat între Ploiești, 35 km., și Buzău, 35 km.) și continuă la Gura Vadului, Valea Șchei, 
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Călugăreni, Tătaru, Prisaca, Apostolache, la dreapta Cislău, pe Valea Buzăului, la 23 km.( și în 

continuare la Brașov și Buzău), iar la stânga, 22 km., până la Măgurele (pe Valea Teleajenului), care 

urmează, la dreapta Vălenii de Munte, Cheia, Brașov, și la stânga Ploiești). Aceste drumuri 

comerciale au avut o importanță capitală, esențială, asupra dezvoltării localităților  umane  din zonă. 

Astfel, intersectarea acestora (a celor venite din Transilvania, care mergeau până la Dunăre, ca și a 

celor venite din Moldova și, mai de departe, din Polonia și Marea Baltică) a dus la o mare dezvoltare 

a unor târguri (N 5/I) ca Buzău, Mizil, Urlați, Gherghița, Târgșor, Ploiești, etc. 

Trecând de la „mare la mic”, comuna Călugăreni a fost așezată la intersecția cu renumitul 

„Drumul Sării”, care a fost un drum de cărăuși ce transportau sarea din Prahova la Brăila. Acest drum 

trecea prin Mizil, Vintileanca, Ciorani, Smeeni, Cilibia, Brăila. (p.442/29). 

Drumul Teleajenului, de la Văleni de Munte (mare târg și punct vamal) -  Măgurele, se bifurca 

la Apostolache până la Valea Buzăului.  

De la Apostolache, o altă ramificație duce la Tătaru, Călugăreni, și ajunge la Vadu Săpat – 

Mizil, făcând legătura cu Buzăul, Ploieștiul, etc..  

De asemenea, să nu uităm că aceste drumuri erau denumite „drumul transhumanței” prin care 

treceau, din Carpați la Luncile Dunării, Siretului și Prutului, ciobani cu turmele lor de oi și vite. 

De exemplu, în 1932, această zonă (în care este încadrată localitatea Călugăreni și județul 

Prahova, pe râurile Prahova și Teleajen), a fost tranzitată de un număr de 168 de turme de animale, 

în care se aflau 198 363 oi și peste 1 000 de bovine și cabaline (p.11/326). Animalele erau numărate 

la Bănești, pe Prahova, și la Vălenii de Munte, pe Teleajen (p.11/326). Conform amintirilor 

locuitorilor comunei, (S/ 4), prin Călugăreni treceau, de la munte, turme de oi către Balta Brăilei, 

precum și caravanele cu romii zlătari, care spoiau vasele de bucătărie și reparau cazanele de țuică. 

Unii localnici (S /1) își amintesc că o femeie din șatra cu corturi, care era amplasată pe Valea Salciei 

din Călugăreni, a fost mușcată foarte grav de câini și au fost necesare îngrijiri medicale de urgență la 

Dispensarul local și apoi transportarea la Spitalul de la Mizil. 

Un drum (modernizat până în 1989, pavat cu piatră), leagă Valea Șcheii cu Mireșu ( 9 km.), iar 

de aici, acesta se bifurca către Valea Teleajenului și Valea Buzăului. Acesta este și unul din drumurile 

Doamnei Neaga, când mergea la Buda – Cislău, Valea Buzăului. 

O altă cale de acces este și drumul (parțial folosit acum) pe valea râului Budureasca (Mizil, 

Vadu Săpat, Budureasca, Malul Călugărului, Locea, Călugăreni). 

De la „Coada Budureștii” este drumul care ajunge la Călugăreni (la Valea Salciei). Consider că 

în trecut acesta a fost principalul drum al locuitorilor către câmpie. 

Drumul (folosit parțial) Mizil, Vadu Săpat, Fântânele, Budureasca, Valea lui Moș, pe din jos 

de fostul conac al lui Bolgiu, urca la cimitirul actual pe două căi: una ieșea la Crucea (intersecția), iar 

cealaltă la mijlocul cimitirului, unindu-se cu drumul menționat anterior. 

Drumul Vadu Săpat, Stambuliu, Călugăreni (folosit numai de căruțe) poate să-și recapete 

importanța numai prin modernizarea lui de către firma care are în plan construirea pe Ciortea a unei 

stații de producție a energiei electrice cu ajutorul vântului, pe acest drum dorindu-se a se implanta 

stâlpii de electricitate până la Mizil. 

Datorită drumurilor Mizil - Buzău - Ploiești; Călugăreni - Tătaru - Apostolache - Cislău; Brașov 

- Buzău; Ploiești - Măgurele - Văleni de Munte - Brașov prin Cheia, putem spune că localitatea 

Călugăreni este situată la răscruce de drumuri și nu o „fundătură” fără ieșire la alte drumuri. 

Cititorul de azi, care cunoaște actualul drum Ploiești - Buzău, la jumătatea căruia, în stânga, 

între dealuri, se află comuna Călugăreni, trebuie să nu uite că mai există și alte căi (drumuri) Ploiești-

Buzău care fac legătura cu localitățile dealurilor subcarpatice din zona analizată (Ploiești-Buzău), și 

anume: 

-  drumul actual care pleacă de la Ploiești, Bucov, Vărbila, la Urlați (pe valea Cricovului 

Sărat) la Ceptura, Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului, Fințești, Năieni, Pietroasele, 

Sărata Monteoru, Vernești, (de unde, la stânga, se ajunge la Brașov, pe Valea Buzăului) 

și la dreapta la Buzău; 

-  un alt drum este cel care pleacă de la Albești-Paleologu, Urlați, Apostolache, Sângeru, 

Mireșu, Lapoș, Vernești sau Cislău, ajungând din nou la râul Buzău, la Buzău și Brașov. 
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Demn de remarcat, și mai ales de neuitat, este faptul că, de pe Dealul Ciortea se vede Vârful 

Omul din Munții Bucegi (foto 14/I) iar din câmpie, se observă până la Gherghița (veche reședință 

domnească) Ciorani, Parepa, și până la Dunăre. 

Dacă ne uităm din câmpie, observăm Dealurile Ciortea, Istrița și Năieni,  unde există locuințe și 

morminte dacice săpate în piatră (calcar) a căror urme se văd și în zilele noastre. Aceste înălțimi, Ciortea, 

Călugăreni, Istrița, consider că erau puncte de observare și atenționare în vremea năvălirii dușmanilor. 

 

I.1.3. Rolul drumurilor în dezvoltarea localității. Drumurile comerciale 

 

După cum am mai menționat, locuitorii unei localități sunt influențați foarte mult și de 

drumurile din localitate și de cele din imediata apropiere. 

Oamenii, după ce au trecut la practicarea agriculturii, asigurându-și mijloacele de existență, au 

avut, la un moment dat, nevoie și de alte produse, astfel că a trebuit să schimbe o parte din produsele 

lor cu altele. Așa a apărut comerțul. 

La început, schimbul a fost făcut în natură, prin troc, schimbându-se produse contra produse. 

Apoi a început comerțul cu ajutorul banilor, drumurile comerciale fiind foarte necesare și importante. 

Bogățiile țării noastre, apele (direcția coborârii acestora ca un evantai către Dunăre) au avut un 

rol foarte mare în dezvoltarea comerțului dar și a drumurilor. 

După ce năvălirile popoarelor migratoare s-a mai potolit, populația, care trebuia să se retragă 

între dealuri și munți (și în păduri), a coborât către dealuri și câmpii, practicând  mai intens agricultura 

și pescuitul, și astfel comerțul ia și el amploare. Negustori din Genova, Veneția, Polonia, ca și de pe 

alte meleaguri, încep să vină în țara noastră să vândă sau să schimbe produse, sau să treacă mai 

departe, către alte ținuturi. 

Comerțul, ca să aibă un cadru legal, a dus la încheierea tratatelor comerciale; în 1386, Vladislav  

Basarab a încheiat cu negustorii din Brașov un Tratat Comercial; de asemenea, și cu cei din Polonia. 

În Moldova, Alexandru cel Bun, în 1408, încheie un tratat similar. Tratatele stipulau și dreptul 

negustorilor de-a tranzita, cu mărfurile lor, țara noastră. 

Deja statul începea să încaseze taxe vamale – la intrarea în țară negustorii plăteau 3%, iar la 

ieșire, la Vadul Dunării, 3% ( p.651/226). 

Dezvoltarea comerțului a dus la dezvoltarea drumurilor și a târgurilor. Astfel se dezvoltă 

localități ca Suceava, Roman, Neamț, Bacău, Adjud, Crăciuna (Focșani), Mizil, Gherghița, Urlați, 

Ploiești, București, Brăila, Giurgiu etc. 

Drumurile comerciale prind din ce în ce mai mult contur. 

Redăm în continuare câteva documente ce reprezentau cadrul legal al desfășurării comerțului. 

În 1431, ianuarie 30, Domnul dăruiește Brașovului și Țării Bârsei privilegiul comercial al lui 

Mircea I cel Bătrân oprind confiscările și zălogirile de mărfuri și de oameni, stabilind pentru 

mărfurile de tranzit o taxă de 3%. (Doc.XXXIII, p.79 – 97/344). 

În 1439( 6948), septembrie 8, scris în Târgoviște, Domnul acordă neguțătorilor din toată 

Polonia, Galiția și Moldova, libertățile comerțului în Țara Românească și a trecerii în Turcia 

plătindu-se vamă excepțională 2 florini ungurești în Râmnic și vamă obișnuită în celelalte orașe. 

(Doc.XLVII, p.112 – 149/344). 

În 1421 (6929), mai 17, Domnitorul Radu II (1421 – 1427) înnoiește tratatul de comerț încheiat 

de strămoșii săi cu Brașovenii, stabilind taxele vamale prin târguri și pe drumul Brașovului până la 

Brăila. (p.54/444; 1421 (6930), noiembrie, 21, Târgoviște). 

În 1424, noiembrie 10, Târgoviște (p.62/344), Domnul… acordă Brașovenilor un nou tarif 

vamal mai scăzut decât cel statornicit în tratatele anterioare… 

Ca drumuri comerciale mai importante, putem enumera: 

1. Dinspre Brașov, drumurile mergeau: 

a. unul pe Valea Buzăului;  

b. unul pe Valea Teleajenului (pasul Bratocea); 

c. unul prin pasul Predeal (Valea Prahovei); 

d. unul prin pasul Bran; 
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1.a. Pe valea Buzăului, către Buzău – Brăila, mai există drumul care face legătura la 

Cislău, cu localitatea Vălenii de Munte, unindu-se cu drumul Teleajenului. 

1.b. Pe valea Teleajenului (pasul Bratocea), către Bucov – Ploiești – Gherghița – 

București – Giurgiu – Dunăre (de la Măgurele, imediat după Vălenii de Munte, se putea merge, la 

stânga, către Valea Buzăului, apoi la Dunăre, la Brăila). 

Vestitul drum comercial al Teleajenului, de mare însemnătate naturală, atestat documentar încă 

de la 1476. Într-un document de la Vlad Țepeș, drumul urma, în general, traseul Brașov – Vălenii de 

Munte, Blejoi, Ploiești, spre deosebire de cel al mocanilor, care era diferit (Vălenii de Munte, 

Mehedința, Vadu-Săpat, Mizil, Amaru. (p.177/359). 

1.c. Pasul Predeal, pe Valea Prahovei, până la Ploiești – București – Giurgiu – Dunăre. 

În anul 1837 se menționează un drum de căruțe, pe Valea Prahovei, unde înainte erau numai 

poteci pentru oameni și cai. (p.218/226). 

Drumul Văii Prahovei a dus la dezvoltarea localităților Filipeștii de Târg, apoi Târgșorului și 

apoi a Ploieștilor (p.218/226). 

1.d. Pasul Bran, Câmpulung, pe Valea Dâmboviței, până la București – Giurgiu – Dunăre; 

tot de la Câmpulung, pe Valea Ialomiței, se trecea pe la Târgoviște, apoi Buzău, Brăila. 

2. De la Sibiu, pe Valea Oltului, Râmnicul Vâlcea – Slatina – Turnu Măgurele, și de aici pe 

Dunăre până la Brăila, unde mărfurile se încărcau pe corăbii. 
 

În Moldova erau: 

a. Drumul Siretului, care urma Valea Siretului până unde se întâlnea cu râul Buzău, și drumul 

Brașovului, continuând până la Brăila. 

b. Drumul Levantului (Botoșani – Iași – Tighina) cu ramificații spre Vaslui – Bârlad, 

ajungând la Galați, pe Valea Siretului. 

* 

*                 * 
 

Localitatea Călugăreni a avut legături, la foarte mici distanțe, cu drumuri importante ce creau 

legături cu drumurile Buzăului și Teleajenului, precum și cu drumurile ce ajungeau la reședințe ale 

Curții Domnești de la Ploiești, Târgoviște, București și Gherghița. 

Localitatea Călugăreni este așezată la o distanță aproximativ egală între valea râului Buzău și 

Teleajen, iar Teleajenul a facilitat, pe valea sa, circulația oamenilor și a mărfurilor peste Carpați 

înaintea Buzăului și-a Prahovei (p.6/86). Drumul Teleajenului a avut și are legături cu Valea Buzăului 

(prin Drajna, Bâsca Ghiojdului și prin Măgurele, Apostolache și Cislău), aceste drumuri fiind folosite 

din totdeauna de populație (dar să nu uităm că aceste drumuri aveau și un rol strategic); (p.22/86). 

Apele Teleajenului și ale Prahovei se contopesc într-un singur șuvoi în drumul lor spre Ialomița 

și Dunăre, și tot aici se întâlnesc cele două drumuri comerciale, cel vechi, de pe Valea Teleajenului, 

și cel nou, de pe Valea Prahovei (p.29/86). 

Față de celelalte intrări din zonă (Cricovul Sărat, Ceptura, Ghinoaica, Valea Șchei), intrarea de 

la Budureasca era cea mai bine apărată de dealurile din jur și poate cea mai ascunsă, datorită 

îngustimii intrării. 

De asemenea, în amfiteatrul Budureasca– Călugăreni există și astăzi dealul – „muntele”– 

Ciortea, care a putut servi ca punct de observație și semnalizare în toată această zonă. Consider că  

această zonă a fost o zonă strategică. 

Până la construcția căii ferate, oamenii și poșta circulau cu diligența, la Mizil fiind releu de 

schimbare a cailor. 

În anii 1940, de la gara Mizil până la Călugăreni, se făceau circa 2 ore și jumătate cu trăsura. (1/361). 

Locuitorii comunei Călugăreni, în trecut, plăteau o taxă de drum numită taxa zilelor pentru 

drumurile județene. Redau câteva chitanțe din anii 1875,1882,1877,1879, 1880, 1894. (documente: 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, - Anexa 7). 

În 1872 se înființează la Mizil, Stația CFR – Mizil, pe ruta Ploiești – Buzău, ceea ce va duce la 

o mai rapidă circulație a locuitorilor și a mărfurilor, încheind și deschizând totodată o nouă etapă în 

viața localității Călugăreni. 
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Consider că ar trebui să amintim și numele care le aveau unele drumuri ce treceau prin zonă: 

- Drumul Fierului; 

- Drumul Sării; 

- Drumul Amarului; 

- Drumul Dealului; 

- Drumul Oilor; 

 

I.2.0. Relieful. Dealuri, înălțimi, coline, râpe, păduri, etc. 

 

Localitatea Călugăreni, Prahova, este înconjurată de dealuri, aflându-se între vii, livezi și 

pășuni, împrejurimile fiind unele dintre cele mai pitorești. 

Pe versantul de nord al comunei se află Căminul Cultural, Consiliul local, Biserica cu hramul 

„Sfântul Nicolae”, Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, casele continuându-se 

spre vest, până la Valea Salciei, iar spre nord, până la Ciortea. 

Datorită eroziunilor, în partea de Nord a comunei s-a format „Valea Tufelor” sau „Valea 

Sălciei”, care are direcția Nord – Sud și se prelungește până în pârâul Locea. 

În continuare (pe direcția Est) se află „Valea Podului”, care împarte localitatea în două pe 

versantul Nordic al Comunei. Locuitorii spun fiecărei părți „De diaparte”. 

Dacă te afli pe „Coastă” (în partea Sud-Vestică a acesteia) poți vedea străzile din aproape 

întreaga localitate, iar noaptea, când se văd casele și ulițele iluminate, ai o priveliște de o frumusețe 

uimitoare. Aceasta mai ales că versanții (N și S) au o înclinație mică. De pe„ Coastă” poți vedea și 

auzi localnicii de pe celălalt versant până la jumătatea comunei. Tot de pe „Coastă” se vede dealul („ 

muntele”) Ciortea format din trei ridicături din piatră de calcar (a se vedea Foto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11/ I). 

  Ridicătura din partea Vestică (dinspre comuna Tătaru) este cea mai „vizibilă” din mari 

depărtări. (Aceasta se poate vedea și chiar de la Ploiești, dar și de pe șoseaua Ploiești – Buzău, de la 

Baba-Ana, Parepa, Inotești, etc.). Această înălțime a avut o mare valoare strategică. 

Acest deal este cel mai înalt, 614 m. deasupra nivelului mării (p.3/345) și se continuă spre Est 

cu alte două dealuri/munți: Vârful Pietrei, cu altitudinea de 610 m și Vârful „Tuța Nemților”-  581 m. 

(p.4/345). Ultimul deal continuă până în „Valea Cernat”, continuându-se apoi până la un mic defileu 

care este străbătut de drumul care leagă satul Valea Șchei de Mireșu. Acest defileu se numește „La 

Cheia”. Legenda spune că Doamna Neaga (N 6 / II) a pus să se taie un defileu în stâncă pentru a-și 

deschide drum mai departe prin pădure către Lapoș și Buda.  

Șirul dealurilor continuă până la localitățile Marginea Pădurii, Năieni și Istrița. 

Dealul Ciortea este format din roci calcaroase. 

Din Călugăreni se mai văd, în apropiere, la Tohani, înălțimi ca niște mameloane sau dinți, având 

o altitudine de 428 m. (p.4/345). 

Piscurile acestor dealuri sunt: (p.474/29). 

- Vârful Uții; 

- Vârful Bălăneștii; 

- Vârful Dușmănești; 

- Vârful Fântâna Tigrului; 

În partea de Est, terenul coboară într-o pantă mare, până la Valea Șchei. 

De pe Culcea se vede localitatea Băile Boboci. 

De la Băile Boboci, în pantă abruptă, se ridică dealul Băligerul, ajungându-se pe un drum 

asfaltat la drumul Mizil – Jugureni. Acest deal apără localitatea Călugăreni de vânturile din Est. 

În Vestul localității Călugăreni sunt dealuri – culmi/cute /care coboară din Dealul Ciortea în 

Valea Locei și în Valea Bărboiului.                

Adânciturile dintre aceste cute strâng apele de ploaie și cele din zăpezi, formând uneori torente, 

care sunt preluate de pârâul Locea. 

În partea de Vest a localității sunt dealurile „Tufe”, „Papuc” și „Fețele” și o vale numită Valea 

Micudului. 

Dacă urci până la dealul Ciortea pe aceste văi/dealuri/ și depășești Ciortea, ajungi în localitățile 
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Tătaru, Udrești, Sângeru, Mireș și la râul Cricovul Sărat. 

Valea Bărboiului cu direcție perpendiculară (Nord – Sud) și Valea Locii (Est – Vest), la unire, 

formează pârâul Budureasca, care curge către Sud, către localitatea Vadul Săpat, Mizil, etc. 

Tot pe direcția Est – Vest este și Valea lui Moș, care se unește cu Budureasca. 

Valea Locii și Valea lui Moș înconjoară dealul Belciu. 

Dincolo de Valea Bărboiului se ridică dealul Bărboiu. La Nordul acestui deal se află dealul 

Zănoaga, iar la sud localitatea Malul Roșu, între ele fiind dealul Funduri. 

Revenind la partea de Sud unde se află Coasta, în vârful cel mai înalt, cota 408 m. (la cimitir), 

(p.8/345), și urmând direcția spre Sud – Vest, dăm de dealul lui Belciu, cu vârful Belciu Mare (cota 

397 m.) și vârful Belciu Mic (cota 370 m.); (p.8/345). 

Dealul Gruiu este la Sud de Valea lui Moș. 

De la vârful Culcea (cota 420 m.); (p.8/345); spre Sud se ajunge la Șovârna și Valea Rea. 

La Estul comunei sunt dealurile Cernat, Delișor și Cheia. 

Pe celălalt versant, cel din sud, numit „pe Coastă”, se află Școala, cele două cimitire, și, pe 

stânga, ultima casă, a lui Lăzăroiu. 

Cele două vârfuri, al „Culcii” și al „Coastei” au cotele 420 m și 408 m., „Coasta” continuând 

spre Vest, pe „Locea”, unde a fost „cimitirul animalelor” comunei, apoi continuă până la Budureasca. 

Râpile sunt adânci, nisipoase, și coboară până la pârâul Locea. 

Satul Valea Șchei se află pe valea pârâului Șcheilor, pe stânga, către Mizil; aici se află fierăria 

lui Apostol Ștefan, drumul Cheii, către Mireș, Biserica Doamnei Neaga, proprietatea La Americanu, 

drumul către Băile Boboci, fosta școală, și, în continuare, până în Vârf la Olteni, case. 

Pe dreapta, sunt case până în Vârf la Olteni. 

Ca înălțimi înconjurătoare putem aminti: (p.5/76) 

- Vârful Șovârna, 433 m.; 

- Vârful Drăgaica, 458 m. (partea estică); 

- Vârful satului Băile Boboci; 

- Vârful Istrița, 735 m.; 

- Vârful  Strihan, 408 m. (101, Dicționarul Lahovary).; 

De pe Dealul Ciortea, ca într-un minunat tablou, se înfățișează privirii dealurile Belciul, Valea 

lui Moș, și apoi întinsa Câmpie a Bărăganului, până la Dunăre, dar și Munții Bucegi, cu Vârful Omu, 

mai ales când sunt acoperiți cu zăpadă, toamna-iarna. Munții (înălțimile, dealurile) au fost considerați 

sacri de către strămoșii noștri daci, aceștia, munții, oferind posibilitatea comunicării cu Divinitatea. 

Culmile și grotele munților au fost locuri de retragere a asceților, a călugărilor, deoarece văgăunile, 

peșterile, au fost folosite ca adăposturi în izolarea de lume. 

Interesant de remarcat este faptul că și în zilele noastre locuitorii comunei, dar și mulți din 

împrejurimi, urcă pe  Dealul („ muntele”) Ciortea cu ocazia unor sărbători, stând câteva ore și 

admirând împrejurimile. De multe ori fac focuri nu numai pentru a pregăti grătare, ci pentru a se 

încărca cu energie pozitivă, fiind mai aproape de cer. 

Tot de pe Dealul Ciortea se văd culmile: 

-  Culmea Salciei (716 m.); 

-  Vârful Ghiojdeanca (539 m.); 

-  Vârful Bordea (580 m.); (p.26/337); 

-  Dealurile Istrița. 

Dealurile Istriței se numeau Munții Istriței și erau cuprinși între Valea Șcheilor și râul Nișcov, 

și șes. Vărfuri mai însemnate sunt: 

-  Istrița, 755 m. (N 9/I) cu ramificațiile sale, Strihanii (408 m.), Gruiu și Vladimiru. Aceștia 

sunt formați din stânci calcaroase (p.78/29). 

-  Corbeanca este un nume dat unei părți  din Dealul Dumbrava, din sus de Băile Boboci. 

Aici, Constantin Brâncoveanu (N 3/1), Domn al Țării Românești, își plantase viile sale, 

construind și case și beciuri care, în 1890, se mai vedeau (p.192/29). 
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I.2.1. Păduri 

În comuna Călugăreni există câteva păduri, și anume: 

-  Pădurea de la Piscupia; 

-  Pădurea de pe Culcea; 

-  Pădurea de la Valea lui Moș; 

-  Pădurea de pe Ciortea; 

-  Pădurea Budureasca;  

 

I.3.0. Structura geologică (A se vedea la Cap. I foto 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) 

Solul comunei Călugăreni – Prahova este alcătuit din argile, luturi argiloase, nisipuri, etc., iar 

in zonă, se găsesc depozite mio-pliocene și mai ales „gresii și calcare sarmatice”; (p27/337). 

La sfârșitul jurasicului, marea cretacică acoperea în întregime acest teritoriu, ca și toată regiunea  

județului Prahova (p.16/337). 

Subcarpații exteriori, în care se află comuna Călugăreni, au depozite mio-pliocene, gresii și 

calcare; (p.27/337). Masivul Istrița din care face parte culmea principală, Vârful Ciortea (609 m.), 

este orientată vest-est și se prelungește spre sud cu înălțimi mai mici (cca.400 m.) (p.27/337). 

Molasa superioară, Sarmato-Pliocenă se caracterizează prin următoarele litologii: 

-  calcare sarmatiene care apar sub forme lumaselice (cochilii de organisme marine 

cimentate) în antichinalul Ciortea – Istrița, unde păstrează și reliefuri cu creste asimetrice 

și abrupturi; 

-  formațiuni nisipoase daciene cu grosimi de 200 – 700 m. Acestea sunt reprezentate prin 

nisipuri cu diferite grade de cimentare, marne, argile cu cărbuni și bitumene (petrol), 

pietrișuri, etc.  

În Qaternar, în zona în care este localitatea Călugăreni a avut loc o scufundare, tasare treptată 

a câmpiei față de zona dealurilor, tasare foarte vizibilă la Mizil spre Buzău, unde dealuri se ridică 

brusc deasupra câmpiei la înălțimi  de 600 și 700 de metri. (p.220/226). 

Văile apelor din această regiune a Munteniei  (Bazinul Ploieștilor) are terase numai pe partea 

dreaptă – pe malul drept – celălalt mal fiind lipsit de terase și uneori foarte abrupt. Aceasta este din 

cauza înclinării câmpiei spre est, forțând râurile să-și sape mereu maluri la stânga. Acest fapt a dus la 

un fenomen foarte curios, și anume, în loc ca râurile să urmeze o cale dreaptă către Dunăre, ele se 

îndreaptă spre est, lungindu-și cursurile (p.231/226). 

Un exemplu care ușor poate fi văzut și astăzi este cursul râului Locea - Budureasca, care 

izvorăște în centrul comunei Călugăreni (La Cazane), îndreptându-se către vest, apoi, după Vadul 

Săpat, se îndreaptă spre est, intrând în Mizil pe la Fefelei. Dacă imediat după terminarea localității 

Vadul Săpat te uiți de pe malul drept al râului, care este mai domol, se vede malul stâng foarte abrupt, 

cum se îndreaptă brusc către est;( p.219/226). 

 

I.3.1. Resurse naturale. Subsolul 

 

Subsolul comunei Călugăreni, Prahova, conține nenumărate bogății– țiței, gaze naturale, 

cărbune, minereu de fier, etc. 

În cuptoarele de reducere (prelucrare) a fierului din Valea lui Moș, Belciu, din situl arheologic 

Budureasca, (3,4,5,7,9), se găsesc și astăzi urme ale prelucrării fierului din epoca fierului (1200 – 450 

î.e.n.). În zonă există lentile aluvionare-sedimentare sau roci cu oxizi de fier. 

Privitor la zăcămintele petrolifere, și astăzi se văd urme ale explorării și exploatării la Belciu, 

la Valea Salciei, etc. Păcura (țițeiul) se exploatează din foarte vechi timpuri. În această zonă, până nu 

demult, pe terenul lui Bogdan Butuceanu din Călugăreni, la Delișor, erau gropi de țiței căptușite cu 

nuiele, iar la Tătaru (pe Camba) există gropi de păcură și în zilele noastre (29. 09. 2018). 

Studiind Dosarul nr.5792/1935 și Hotărârea nr. 336 din 27 mai (un original se găsește în 

biblioteca autorului) 1936 a Tribunalului Prahova, observăm că lui Dragoș B.Bolgiu din București, 

str. Aurel Vlaicu, nr.76, i „se consolidează dreptul de concesiune” pe 23 parcele terenuri petrolifere 

situate în comuna Călugăreni. Aceste terenuri erau în zone ca:  La Bărboi, La Micudu, pe Coastă, în 
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Valea lui Moș, în Funduri, pe Valea Sălciei, pe Bărboi, pe Locea, pe Belciu – Valea lui Moș, la Papuc, 

pe Fundături. 

Terenurile au fost concesionate în exploatare pentru exploatarea de păcură, țiței, ozocherită, și 

orice alte minerale ce se vor găsi pe și sub sol. Printre proprietarii (vecinii) menționați în documentele 

amintite erau nume ca Galeș sau Leescu, Ion Mihail Anghel, Grigore I.Păun, Niculae Lăzăroiu, 

Dumitru Lăzăroiu, etc.  

Interesant este faptul că „ La Funduri” există și Drumul Pucioasei, deci erau izvoare sau 

zăcăminte cu sulf. Izvoare  neferoase se mai găsesc și astăzi la Băile Boboci. 

Până în 1989, pe drumul către Piscupia (după ce treceai de ultimul pod, pe dreapta) existau 

gropi mari cu nămoluri sulfuroase și feruginoase unde se tratau localnicii. (S.11) 

La Tufe, a existat, în perioada 1907 – 1917, sonda D.Costinescu. 

În 2015, datorită alunecărilor de teren de dincolo de pârâul Schei, a fost amenajată o groapă 

mare în care există apă sărată și feruginoasă. Tot pe drumul către Piscupia (Mireș), la ieșirea din 

Valea Șchei, pe stânga, erau mici vulcani noroioși unde, în anii 1950, 1960, dacă animalele, inclusiv 

vaci, nu erau supravegheate, erau „înghițite” de acești vulcani noroioși. (S.11) 

În zilele noastre (2015) mai există o relicvă din care curge „noroi”, mai ales când luna este 

plină. În jurul acesteia este o vegetație diferită de cea din jur. (a se vedea foto 40, 41 / I). 

Consider că trebuie să subliniem și să reamintim anumite date și locuri din zonă cu un impact 

major în dezvoltarea industriei petroliere și chimice din România, unde au lucrat sau lucrează și 

locuitori din comuna Călugăreni, date, evenimente în domeniu se regăsesc pe parcursul acestei 

lucrări. 

 

I.3.1.1. Țițeiul (N7/1), gaze naturale 

Existența hidrocarburilor în comuna Călugăreni și în zonă a fost favorizată de existența unor 

roci – mamă purtătoare de petrol (șisturile, marnele și șisturile bituminoase) iar nisipurile și gresiile 

din Sarmațian, Meoțian sau Dacian sunt protejate de straturi impermeabile de argile și mrene. 

(p.46/374). 

Resursele de natură organogenă sunt reprezentate de cărbuni și de calcare. 

Pe Coastă, dar și la Malul Călugărului, se găsesc cărbuni humici de tip lignit. 

Resursele de calcar au fost exploatate pentru construcții, drumuri, etc. 

În zilele noastre, resurse de calcar se găsesc pe Ciortea, la Cheia, etc. (acestea fiind calcare 

sarmatice. (p.48/ 374). 

Existența, în zonă, a multor gropi din care se exploata păcura, a dus la înființarea unei „Fabrici 

de gaz” la Apostolache, cu o capacitate de prelucrare de 20 de tone pe an ( p.9/375). 

Nu trebuie să uităm, ci trebuie să amintim tot timpul noilor generații că România a fost prima 

țară din lume cu o producție de țiței, oficial înregistrată în statisticile internaționale, de 275 tone, în 

anul 1857. 

În anul 1880, România producea 15 900 tone; în anul 1900, 250 000 tone, iar în anul 1914, 

1.783.974 tone de țiței. În statistica internațională, au apărut ca țări producătoare de țiței, următoarele țări: 

-  România, în 1857; 

- SUA, în 1859; 

- Italia, în 1860; 

- Canada, în 1862; 

- Rusia, în 1863. 

Tot un eveniment major, care trebuie amintit mereu, este că prima rafinărie din lume a fost 

construită la Ploiești (Bariera Râfov) de către Marin Mehedințeanu în 1856. 

Primul oraș din lume iluminat cu petrol a fost orașul București, în 1857. 

În anul 1906, la Mizil (la 5,8 km. de comuna Călugăreni), funcționa „o  fabrică de petrol” al 

cărui proprietar era Al. C. Georgescu ( p.335/25; p.146/25). 

În 1939 rafinăria se numea „Corona”; ( p.149/25). 

În anul 1924  existau la Mizil 26 de rezervoare de petrol, de 800 m.c. de petrol și derivate, 

pentru consumul intern și pentru export (p.157/25). 
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La 15 km. de Călugăreni, la Apostolache, între anii 1895 – 1900, funcționa „o fabrică de gaz” 

cu o capacitate de 20 tone pe an, și existau aici 15 puțuri în producție și 73 care nu produceau; 

(p.9/325). În 1908, la Apostolache, se înființează Societatea Petrolieră „Apostolache”, cu capital 

anglo-francez. 

Încă înainte de anul 1900, la Sărata-Monteoru a existat (și există și astăzi) „o mină de petrol” 

cu sonde orizontale și verticale, și galerii de mină; (p.70/25). În mină se lucrează cu mineri, gurari, 

vagonetari, pompagii și lăcari; (p.99/25). 

Un alt fapt care nu trebuie uitat este și acela că în timpul primului război mondial, sub 

conducerea atașatului militar englez, colonelul Thomson, și a colonelului Norton Grifitt, au fost 

distruse toate instalațiile în funcțiune (puțuri, sonde, rafinării, depozite, instalații de transport, etc.) 

pentru ca acestea să nu fie folosite de ocupanții Puterilor Centrale. 

Pentru Județele Buzău, Prahova și Dâmbovița, se estimează că au fost distruse 26 de rafinării, 

1 677 sonde, rezervoare cu 82 700 tone de țiței, etc. (p.72/25). 

După cum se menționează de mai multe ori în această lucrare, mulți locuitori ai comunei 

Călugăreni au lucrat și lucrează în industria petrolieră din România. În zilele noastre un locuitor al 

comunei  lucrează pe o platformă marină iar alții în rafinăriile din Ploiești. 

În 1939 Societatea Petrolieră „Creditul Minier” a montat o sondă de țiței la numai 200 de metri 

de marginea comunei. (p.37/35). 

Din sus de Funduri, există și astăzi o sondă de gaze naturale. (a se vedea foto 42 / I). 

 

I.3.1.2. Cărbunele 

În subcarpații Munteniei, în straturile pliocene, cărbunele se găsește sub formă de petice, având 

o valoare economică relativ mică, cu o putere calorică de 3 600 – 4 300 calorii. 

Pe teritoriul comunei Călugăreni, în anii 2011 – 2014, au fost exploatări de cărbune la suprafață 

în zona Budureasca. 

Explorări pentru deschiderea unei guri a minei de la Ceptura au fost făcute și pe teritoriul 

comunei Călugăreni. La Ceptura, mina producea lignit din straturile de 1,5 – 3 m. grosime. La 20 

aprilie 1950 Societatea „Carbonifera” trece la exploatarea minei de la Ceptura. Această mină a oferit 

locuri de muncă și pentru locuitorii comunei Călugăreni (veneau mașini speciale care transportau 

muncitorii la mină, dar unii mai mergeau și pe jos, direct peste dealuri). 

În 1990 mina Ceptura avea 448 de salariați; (224/338). Mina s-a închis apoi în perioada 1998 – 

2001; (p.224/338). 

Cărbunii (lignitul) se găsesc pe Locea, sub Malul Călugărului, și pe dealul Belciu. 

Înainte de cel de-al II-lea război mondial, proprietarul unei mori din Călugăreni scotea în mod 

rudimentar și de la suprafață, de sub Malul Călugărului și de pe Locea, mici cantități de cărbune 

pentru a funcționa moara (2/361), iar unii locuitori îl foloseau pentru încălzit; (p.11/345). 

 Se mai găsesc și mici zăcăminte de mică și ohră (pământ galben); (p.10/345). 

 

I.3.1.3. Sarea 

O bogăție a subsolului comunei Călugăreni o constituie și izvoarele de apă sărată de peste 

Ciortea, către Mireșu, de unde locuitorii iau apă de sare pentru a o folosi la mâncare, la prepararea 

brânzeturilor și a murăturilor, precum și la creșterea animalelor. 

După spusele unui localnic (S68) apa de sare de la Piscupia nu este bună pentru conservarea 

brânzei („se înmoaie brânza”). 

În localitate( la Piscupia, etc.) se găsesc izvoare cu apă sărată. De altfel, unul din râurile 

apropiate, important în dezvoltarea așezărilor omenești în zonă, Cricovul Sărat, primește, pe parcursul 

lui, ape sărate din pâraiele de la Mireșu, Salcia, dealul Ciortea, etc. Aceste izvoare dovedesc că în 

subsol există zăcăminte de sare. 
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I.3.1.4. Piatra 

Pe Dealul Ciortea se găsește piatră de calcar, care se folosește la obținerea varului și la 

construcția caselor și a drumurilor. Aceste calcare sunt din depozitele cretacice și paleogene; 

(p.29/33). În anul 1922 în comuna Călugăreni exista o carieră de piatră de 5 000 m.p. De asemenea, 

din aceste pietre, în trecut, se făceau cruci, uluce pentru fântâni, ghivece de flori, troace pentru 

animale (pentru hrană și apă). 

Locuitorii mai folosesc și calcarul praf care rezultă din erodarea calcarului, datorită apei și 

gerului și se folosește cu apă și ciment în construcții. 

Pe râurile din zonă și-n preajma izvoarelor cu apă sărată, se găsesc pietre de diferite forme și 

culori. 

 

I.3.1.5. Nisipul. Pământul galben 

Pe teritoriul comunei, mai ales pe Coastă și în Valea lui Moș, localnicii sapă gropi în malurile 

drumurilor de unde iau nisip pentru construcții. 

De asemenea, sapă gropi pentru pământ galben, folosit la construcția de sobe sau pentru „lipit” 

casele (tencuit), la sădirea pomilor (se amestecă pământ galben cu balegă de vacă sau de cal, se pune 

apă și se înmoaie, și apoi se toarnă în groapa în care se sădesc pomii și vița de vie) și a viei. Gropile 

de pământ „bune” se află numai în anumite locuri  din partea sudică a comunei. La fel și gropile de 

nisip. Amestecul (3 găleți nisip și o găleată de pământ plus apă) trebuie să se ia ușor de pe mistrie. 

De la „coada” pârâului Budureasca, din Malul Călugărului, localnicii luau pământ colorat 

(ocru) pentru zugrăvirea caselor (brâiele caselor); ( S/7). 

Locuitorii mai extrag „ pământ roșu” tot de pe Valea lui Moș, Șovârna și „de la Croitoru”. (S/33). 

Acum 2000 de ani, localnicii puneau pământul de culoare ocru în mormintele de înhumare, 

lângă capul decedatului. 

 

I.3.2. Solul și rolul lui în dezvoltarea localității 

În localitatea Călugăreni– Prahova solul prezintă o mare diversitate care influențează favorabil 

dezvoltarea agriculturii, viticulturii și pomiculturii, și a dezvoltării comunităților umane. La capitolele 

Vegetația și Fauna se poate vedea această influență a solurilor. 

 

I.4.0. Clima 

Clima se definește ca o medie a fenomenelor meteorologice pe o perioadă lungă de timp, 

aspectul acesteia fiind dat de precipitații, temperaturi, mișcări de aer( vânturi), etc. 

În comuna Călugăreni există o diferență locală de climă pe versantul nordic al comunei (sub 

Ciortea), clima fiind mai timpurie cu o săptămână, două, față de clima de pe celălalt versant (pe 

Coastă): fructele se coc mai devreme, vegetația fiind, în general, mai timpurie. O explicație este faptul 

că soarele luminează o mai mare parte a zilei acea zonă a comunei (versantul nordic). 

După cum știm, comuna Călugăreni se află pe Paralela 45, la jumătatea distanței dintre polul 

Nord și Ecuator, și la aproximativ jumătatea distanței dintre Oceanul Atlantic și Munții Urali. Această 

așezare imprimă  o climă temperat-continentală, însă vremea, de la an la an, poate fi diferită, și, odată 

cu  încălzirea globală, are tendințe de modificare. 

Dacă studiem subcapitolul „Vegetație” observăm că în localitatea Călugăreni – Prahova cresc 

și migdalul, moșmonul, smochinul, ceea ce înseamnă că aici este și o influență a climei mediteraneene 

– sau soarele și solul calcaros duc la acest fenomen. 

Grindina este foarte dăunătoare, stricând bunurile localnicilor. Redau, din amintirile scrise, ale 

lui Chirilă Nicolae:  În vara lui 1962, pe 4 iulie, a venit o ploaie cu grindină de nu a rămas nimic. A 

rupt și coardele la vie, porumbul l-a tocat, a rămas pământul negru. Și atunci toată lumea a luat 

hotărâre și au plecat pe șantier, care pe unde a găsit, la blocuri. (S/32). 
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I.4.1. Temperaturi 

Temperatura medie anuală este de cca. 10 grade C, în lunile iulie – august fiind de cca. 20 grade 

C; dar să nu uităm că în aceste luni se pot înregistra temperaturi și de cca.39 grade C (iulie, 2007). 

Când sunt temperaturi foarte mari, se pot declanșa ploi cu grindină, care pot provoca mari daune 

plantațiilor de viță-de-vie, livezilor, grădinilor, caselor; cu toate că în zonă sunt amplasate „tunuri 

contra grindinei”, astfel de ploi pot face mari ravagii și pagube. 

În 28 spre 29 iunie 2007, la orele 02:00, după ce fulgere au brăzdat cerul de la vest la est (dinspre 

Malul Roșu, Tătaru, Călugăreni), pe parcursul mai multor ore, s-a declanșat o ploaie cu grindină care 

a distrus aproape 100% culturile și acoperișurile mai multor case,  unele fiind perforate (în localitate, 

majoritatea caselor sunt acoperite cu tablă), și geamurile altora fiind sparte. La postul de poliție din 

comună, a doua zi dimineață era coadă pentru a se lua „dovada” pentru autoturismele avariate de 

grindină – documentul care atesta fenomenul și care era solicitat de firmele de asigurări. Stratul de 

grindină era de cca. 1 m. pe Coastă, la Lăzăroiu în curte, iar autoturismul, un jeep, autoturism de 

teren, tabla groasă a fost distrusă 100%, tabla arătând ca și cum ar fi fost lovită foarte des cu un ciocan. 

La un Atelier de reparații din București lucrătorii s-au minunat văzând aceasta și-a fost nevoie de 

înlocuire totală, tabla neputând fi îndreptată : loviturile erau dese, foarte apropiate și adânci. 

În grădini, nu mai era nicio frunză pe vița-de-vie și nici în pomi sau pe culturile de porumb, iar 

pentru refacerea corzilor viței-de-vie au fost necesari 3-5 ani de muncă și așteptare. (S.11) 

Și în perioada mai – iunie 2019 au fost căderi de grindină care au provocat pagube mari. 

 

I.4.2. Precipitații 

Precipitațiile sunt de 700 – 900 ml. anual, în medie, neluând în calcul anii secetoși sau ploioși; 

(p.34/337). 

Durata medie anuală a strălucirii soarelui este de 2100 – 2200 în dealurile subcarpatice. 

(p.142/374). 

Zăpada poate apărea în zonă începând cu luna octombrie, dar cantitățile cele mai mari sunt în 

lunile ianuarie – martie. Uneori sunt căderi masive de zăpadă. Atunci când este spulberată de vânt, se 

formează troiene. Viscolul din 20 ianuarie 1954 a format troiene înalte de peste 5 metri, unele case 

fiind complet acoperite. Și în 1973 au fost troiene mari, pe Culcea nu s-a putut urca cu mașina, iar pe 

Coastă nu s-a putut ajunge vreme de 3 luni. De asemenea, în iarna anului 2012 au căzut  zăpezi mari 

zile întregi, circulația fiind blocată, școala închisă, iar în anumite zone ale comunei, datorită 

viscolului, nu s-a putut circula mai multe zile; pe Coastă, viscolul a format troiene foarte mari. 

Totodată, roua, bruma, chiciura (care formează un peisaj de vis) și poleiul sunt fenomene care 

apar foarte des, poleiul îndeosebi fiind fenomenul care îngreunează foarte mult și foarte des circulația 

automobilelor, uneori cu durată de una sau chiar două zile. Din acest punct de vedere, izolarea 

comunei pe perioade diferite de timp, se datorează pantelor de pe Culcea, la intrarea în localitate, și 

a celei de „diaparte”, către Tătaru, la ieșire. 

Ceața, începând cu ultimii ani, s-a manifestat din ce în ce mai frecvent și mai densă, fiind 

periculoasă mai ales pentru vița-de-vie. Când persistă, uneori mai multe zile, devine periculoasă și 

pentru case, pentru beciuri, pentru diverse obiecte din lemn (butoaie), deoarece apare mucegaiul. 

S-a manifestat însă și fenomenul secetei, locuitorii comunei trăind, în vara anului 1945, cea mai 

cumplită secetă din acei ani, care a și dus la pericolul foametei. 

 

I.4.3. Vântul 

Vântul, în principal, are direcția Est – Vest, Nord/Est – Vest. Uitându-te de pe Coastă pe 

versantul celălalt al comunei, dacă fumul din hornurile caselor sau curțile oamenilor are direcția Est 

– Vest, de la dreapta la stânga, timpul va fi frumos, conform relatărilor locuitorilor (S/27) și a 

observațiilor autorului din zilele noastre. 

Comuna este apărată de vântul de Nord – Est (Crivățul) datorită dealurilor, și mai ales Dealului 

Ciortea și Istrița. 

Oamenii locului numesc vânturile în funcție de direcția din care bat astfel: 

- Vântul Munteanu – din N/N-E; 
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- Vântul Vrânceanu – din N/N-E; 

- Crivățul( rece și violent) – din N-E; 

- Austrul sau Sărăcilă – din V – NV; 

- Băltărețul – din S – SE. 

Vântul are direcții modificate în funcție de configurația reliefului. Astfel, direcția dominantă 

este E – V, dar briza de vale (dinspre Budureasca spre Călugăreni sau dinspre Ghinoaica spre Piscupia 

sau Boboci) duce la deplasarea aerului dinspre firul văilor spre culmi; (p.19/344). 

Ca remarcă finală, în ultima perioadă de timp clima a devenit foarte schimbătoare, provocând 

mari probleme de adaptare a oamenilor, animalelor și vegetației; (anul 2018, 2019, 2020). 

 

I.5.0. Hidrografia. Rețeaua hidrografică 

În comuna Călugăreni, ca și în multe localități învecinate, rețeaua hidrografică este săracă. 

Apa freatică este adâncă, aprovizionarea cu apă fiind anevoioasă. În comună, există fântâni cu 

cumpănă, dar și fântâni cu roată; acestea din urmă au lanțul înfășurat pe axul principal și, la celălalt 

capăt, găleata. 

Localitatea se află în bazinul hidrografic al râului Ialomița, unde se duc apele strânse pe 

versanții comunei și cele din Valea Șchei. 

Localitatea Călugăreni, prin Dealului Ciortea, este o culme de ape. 

Pe versantul Nordic al dealului Ciortea pâraiele (și apele) sunt colectate de râul Cricovul Sărat. 

Pe versantul Sudic al dealului Ciortea, apele (Locea și cele de pe văile Valea Salciei, Valea 

Podului, de pe Coastă) sunt preluate de pârâul Locea care, la un moment dat, după ce preia și apele 

de pe dealul Funduri și de pe Valea Belciului, formează pârâul Budureasca. Pârâul Budureasca se 

naște în mijlocul comunei Călugăreni - Prahova. 

Pârâul Valea Șcheilor, sau Șcheianca, se formează din izvoarele de la Băile Boboci (pârâul 

Puturosul) și din izvorul de la Piscupia, precum și din apele pluviale de pe văile Culcea, Delișor, 

Cernatu, Valea Rea (p.421/29), Valea Râșniței (vale ce începe de sub dealul Călugărenilor); 

(p.423/29). 

Pârâul Șcheianca se unește cu pârâul Budureasca la Vadu Săpat, la intrarea în orașul Mizil, 

formând pârâul Istău. 

Pârâul Istău, în care se varsă Budureasca, formează, în drumul lui,  Lacul Boldești, și apoi se 

varsă în râul Ialomița; (p.81/29). 

 

I.5.2.0. Nume de ape (râuri, izvoare, văi fără apă, etc.) 

După cum am văzut, comuna are două ape curgătoare – pârâul Locii și pârâul Șcheii. Ca izvoare, 

putem menționa: 

-  Izvorul de „La cazane”; 

-  Izvorul de la Piscupia: izvorăște în pădure, la copacul cu 12 ramuri, în apropierea 

drumului ce duce la Mireșu; se numește și „Izvorul rece”, „ La Cheia”, „ La canton”; 

-  Izvorul „La cișmea”. 

-   Izvorul Valea Sălciei; 

-  Izvorul „La ciuciur”, care se află peste Ciortea. 

Aceste izvoare au „apă bună”, adică apă cu duritate mică, în care fierb bine legumele și grâul 

pentru colivă. 

Izvorul din centrul comunei, de „La cazane”, este una din sursele principale de apă, sursă care 

a dus și la înființarea și dezvoltarea comunei. 

Izvorul – și pârâul – care vine de la Băile Boboci se numea „Puturosul” datorită conținutului  

cu apă sodică, clorurată, sulfuroasă. 

În spatele bisericii  Doamnei Neaga din Valea Șchei, se unesc pârâurile venite de la Piscupia și 

Valea Culcii. 

Pe versantul vestic al pârâului de la Piscupia, prin anii 1950 – 1960, exista un loc numit „La 

bolboci” unde existau „izvoare” cu noroi, foarte periculoase, putând„ absorbi” chiar și animale mari 

– boi, vaci. În zilele noastre mai există doar un foarte mic izvor de noroi care, atunci când este lună 
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plină, are un mic debit. În jurul acestuia există o vegetație total diferită de cea din jur. Acest loc poate 

fi asemănat, la o scară mult mai mică, cu „Vulcanii noroioși” din zona Buzăului. 

Revenind la izvoarele de la Băile Boboci, trebuie să subliniem importanța acestora, deoarece 

au dus la formarea unei Stațiuni balneo-climaterice încă din anii 1800.  

Băile Boboci sunt menționate în anii 1900 și 1944 (vezi Dicționarul Sănătății). Izvorul cu 

numărul 2 a produs 86 400 litri de apă pentru 100 de tratamente zilnice; (p.10/76). 

 

I.5.2.1. Ape stătătoare (lacuri, bălți, mlaștini) 

Având în vedere că localitatea se află pe versantele unor dealuri, nu există mlaștini sau bălți. 

Un mic lac se află la ieșirea din comună (către Tătaru), în partea stângă, la circa 100 – 150 m. 

de drumul județean 102 R. Un alt lac mic se află peste Ciortea, format din izvorul de la Ciuciur (a se 

vedea foto 54, 55 / I).  

Către Piscupia; pe partea dreaptă se află se află o groapă mare cu apă sărată. 

Înainte de anul 1989, pe partea  dreaptă a drumului către Piscupia, erau gropi mari cu apă sărată 

(malurile aveau culoarea roșie) în care localnicii făceau băi vara împotriva reumatismului. 

 

I.5.2.2. Fântâni 

a. În afara comunei, în deal, se află fântâni ca: 

- Fântâna „la Badea”, pe Valea lui Moș, dincolo de Coastă, cu „apă bună”; 

- Pe drumul Piscupiei, către Mireș: 

- la Troiță, izvor, pe stânga, după Bolboci; 

- la Tăbârcă, pe stânga, la foraj captare apă; până-n pod, pe stânga. 

- Pe Ciortea: 

- la Cărpiniș – cu cumpănă; 

- la Predoiu – cu cumpănă; 

- în platou – cu cumpănă; 

- la Papuc; 

- până în Malul Călugărului, pe dreapta; 

- Pe Locea; (foto 70 – 73/I). 

În comună: 

- la Cămin; 

- la Furmuzache; 

- la CAP (Dispensar); 

- la Bazine; 

- la Costică Culinii; 

- la Vlaicu; 

- la Velcea; 

- la Lionaș; 

- la Fănică Cocoșatu; 

- la Gicu Obreajăn; 

- la Milică Banu; 

- la Primărie (Pușcașu); 

- la Biserică; 

- la Șuchea; 

- la Cimitirul țiganilor, în sus, pe șosea, în stânga, la Bobolin; 

- la Observator–cu cumpănă; 

- la Cristea; 

- la Bărzoi; 

- la Avramescu; 

De la Căminul Cultural în sus: 

- la Nicușor; 

- la Preotul paroh, la poartă; 
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- la Săndulescu, în sus, către Chirilă; 

- la Șogârdea; 

- la Chirilă; 

- la Chiran, de la Săndulescu în sus; 

- la Zamfir; 

- la Șuchea; 

- la Cișmea; 

- la Chirițop; 

- la Pârvu; 

- la Țigani; 

- în Pietricica; 

- la Chirilă, în sus; 

- la tanti Lili – la Vadani;   

De la Cămin, în stânga: 

- la Ștefănescu; 

- la Pietraru; 

- la Ferdiță; 

- la Banu; 

- la Petcu; 

- la Stadion; 

- la Profiroiu; 

- la Mițan; 

- la Manole; 

Diaparte: 

- la Pușcașu; 

- la Valea Sălcii; 

- la Tătăruș; 

- la Olteanu, la pod. 

În curți: 

- la Banu, în capul satului; 

- la Bălănescu Laurențiu; 

- la Cristea Vasile; 

- la Cătescu Mirela; 

- la Marian Viuleț; 

- la Școală; 

- la Ion Croitoru; 

- la Ștefănescu, la sifonărie; 

- la Mareș; 

- la doctorul Pușcașu; 

- la Petcu; 

- la Titi Predea; 

- la Nini Tufan; 

- la Furmuzache; 

De la Căminul Cultural înainte: 

- la Căruțașu; 

- la Bălăceanu; 

- la Vigi Mateescu; 

- la Neluș al lui Căruțașu; 

- la Marcela Chirilă; 

- la Vlaicu; 

- la Scordaliu; 

- la Mariana Lăzăroiu; 
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- la Ion Popa; 

- la Costel Păunescu; 

- la Lică Cioceanu; 

- la Miroslav (Cucu); 

- la Mircea Ioniță; 

- la Banu Gheorghe; 

- la Viuleți; 

- la Lică al lui Banu – două; 

- la Leeasca; 

- la Răduță; 

- la Cătescu; 

- la George Motoc; 

- la Sorin Predea; 

- la Tudor (Turcu); 

Valea Șchei, către Mizil: 

- la Puiu, lângă Biserica Doamnei Neaga; 

- la Mocanu; 

- la Zaharia; 

- la Sârbulescu; 

- pe uliță, la Pișcoți; 

- la Coman; 

- la Prodan; 

- la fermă. 

Din anul 2014 a fost captată sursa de apă de la Piscupia și o parte a comunei, inclusiv Valea 

Șchei, beneficiind azi de apă curentă. 

Înainte de anul 2014 fântânile erau controlate calitativ, iar în ultimii ani foarte multe dintre 

acestea nu au mai fost îngrijite, locuitorii rămânând fără apă zile întregi datorită deselor defecțiuni 

ale rețelei de apă. 

Până în anul 1988, Cooperativa Agricolă de Producție din Călugăreni (CAP) a înființat o captare 

de apă La cazane, numită Casa Apei, de unde pompa apă la grajdurile CAP-ului. 

 

I.5.2.3. Apa de ploaie 

Apa de ploaie este foarte importantă pentru locuitorii comunei. De altfel, un vizitator atent poate 

observa, în viile din Dealul Mare, mari bazine construite din beton pentru stocarea apei de ploaie, 

folosită la stropitul viilor. Dintre întrebuințările apei de ploaie putem enumera: 

- stropitul viilor; 

- stropitul livezilor; 

- stropitul grădinilor; 

- în gospodării, pentru fabricarea săpunului de casă, spălatul rufelor, etc. 

 Unii locuitori puneau în curte un vas curat și foloseau apa de ploaie colectată chiar la fiertul 

fasolei boabe; (S/7). 

În zilele noastre, majoritatea locuitorilor au bazine de beton, unele făcute din tuburi de beton 

pentru fântâni, pentru colectarea apei de ploaie. De câțiva ani au apărut și recipiente din plastic de 

1000 litri pentru stocarea apei. 

 

I.5.2.3.1. Apă sărată (izvoare) 

După cum am menționat, în zonă se află izvoare cu apă sărată la Mireșu, unde mulți locuitori 

din Călugăreni sunt proprietari de pământuri, și la Piscupia, după ultimul pod, pe dreapta, aici fiind 

gropi cu apă sărată. 

În împrejurimi, se află izvoare cu apă sărată la Glod, Drobota, Mireșu,  etc. Aceste ape sărate 

sunt ape de uz gospodăresc, folosite la prelucrarea brânzeturilor, a conservelor,  murăturilor, etc.  
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Compoziția chimică a acesteia (Glod), după cum arată analizele făcute de Salina Slănic – 

Prahova este: 

NaCl = 98,30 % 

Mg Cl2 = 0,12 % (clorura de magneziu) 

CaS4= 1,27 % (sulfat de calciu); (a se vedea foto 43 / I). 

 

I.5.2.4. Ape minerale 

Apele minerale din zona localității Călugăreni sunt de două feluri: 

-  sulfuroase, la Boboci; 

-  sărate, feruginoase, în apropiere de Piscupia. 

 

I.6.0. Vegetația (a se vedea foto 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 /I) 

Lumea plantelor a fost studiată din cele mai vechi timpuri; (Nota 4/1). Botanica populară 

(etnobotanica), ca știință populară, poate arăta viața socială, ocupațiile, limba unei anumite 

comunități. Aceste informații pot completa informațiile arheologice și istorice ale anumitor locuri. 

Este foarte important să studiem această lume a plantelor, să strângem cât mai multe informații în 

acest domeniu, mai ales că populația de la țară scade alarmant, (în special persoanele în vârstă) și 

foarte multe informații se pierd. 

 În comună și-n împrejurimi se găsește vegetație specifică dealurilor, dar și vegetație specifică 

câmpiei și munților. În acest capitol o să enumerăm o mare parte a vegetației existente(care a fost sau 

este folosită de populația locală) și anume: 

-  plante cu fructe comestibile: agrișul (Ribes-ura-crispa, sin. Ribesgrossularia), alunul 

american (Alunul de pământ), (Arachis hypogaea), alunul ( Corylus avellana), caisul (Prunus 

armeniaca), castanul comestibil (Castanea sativa), cătina albă (Hippophae rhamnoides), cireșul 

(Prunus avium), coacăzul negru (Ribes nigrum), coacăzul roșu (Ribes rubrum), corcodușul (Prunus 

cerasifera), căpșunul (Fragaria L.), dracila (Berberis vulgaris), dudul (Morus nigra și Morus alba), 

fragul (Fragaria L.), gutuiul (Cydonia oblonga), măceșul (Rosa canina), mărul (Malus domestica), 

mărul sălbatic (Malus sylvestris (L)Mill.), migdalul (Prunus dulcis), murul (Rubus friticosus), 

nucul (Juglans regia), nectarinul (Prunus persica), piersicul (Prunus persica), părul (Pyrus 

communis), părul sălbatic (Pyrus pyraster), părul cu miezul roșu, prunul (Prunus domestica), 

smochinul (Ficus carica), vișinul (Prunus cerasus), vița-de-vie (Vitis vinifera), zarzărul (Armeniaca 

vulgaris). 

-  dintre legume, menționăm: ardei (Capiscum annuum), bob (Vicia faba), conopidă 

(Brassica oleracea L.), ceapă (Allium cepa L.), castravete (Cucumis sativus); cicoare (Cichorium 

endivia L.), dovleac comestibil (Cucurbita Maxima Duchesne), dovlecel comun (Cucurbita pepo 

L.), fasole pitică (Phaseolus vulgaris L.), fasole urcătoare (Phaseolus vulgaris L.), mazăre (Pisum 

sativum L.), mazăre cu bob zbârcit (Pisum sativum L.partim.), mazăre cu bob neted (Pisum 

sativum L.partim.), mărarul (Anethum graveolens), morcov (Daucus carota L.), nap (Brassica rapa 

L.), praz (Allium porrum L.), pătrunjel (Petroselinum crispum), pătlăgele vinete (Solanum 

melongena), ridiche (Raphanus sativus), revent (Rheum rhabarbarum L.), sfeclă (Beta vulgaris L.), 

sfeclă roșie (Beta vulgaris L.), salată (Lactuca sativa L.), spanac (Spinacia oleracea L.), tarhon 

(Artemisia dracunculus L.), tomate (Lycopersicon esculentul Mill.), țelină (Apium graveolens L.), 

usturoi (Allium sativum L.), varză albă (Brassica oleracea L.), varză roșie (Brassica oleracea L.), 

hrean (Armoracia rusticana). 

- cereale: pe teritoriul comunei se cultivă porumbul, grâul, ovăzul, orzul, etc. În ultima 

perioadă, locuitorii au renunțat la cultivarea în cantități mari a unora (porumbul) datorită invaziei de 

porci mistreți care produc mari daune. 

- în localitate, ca arbori și arbuști putem enumera: carpenul (Carpinus betulus), 

frasinul (Fraxinus excelaior), gorunul (Quercus petraea), nucul (Juglanus regia L.), plopul (Populus 

nigra), stejarul (Quercus robur L.), salcâmul (Rubinio pseudoacacia L.), teiul (Tilia tomentasa), 

ulmul (Ulmus carpinifolia), bradul (Abies Alba); iarna, prin culoarea lor verde, brazii dau speranță 

de viață. 
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- ca subarbuști: alunul sălbatic (Corylus colurna), cătina (Hippophae rhamnoides), 

cornul (Cornus mas), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), măceșul (Rosa canina), murul (Rubus 

fruticosus L.), porumbe (Prunus spinosa), păducelul (Crataegus manogyna), salcia (Salix L.), socul 

(Sambucus nigra), zmeura (Rubus idaeus). 

Cu toate că unii pomi au fost menționați, pentru buna regulă îi enumerăm și aici: cireșul 

(Prunus avium L.), cireșul pădureț (Cerasus avium, var. Silvestris), caisul (Prunus armeniaca), 

corcodușul (Prunus cerasifera, sin.P. divaricata), gutuiul (Cydonia oblonga), migdalul dulce 

(Amygdalus dulcis Mill.), migdalul amar ( mygdalus amara Duhamel), moșmonul (Micromeria 

pulegium), mărul (Pyrus malus L.), mărul sălbatic (Malus sylvestris (L.) Mill.), nucul (Juglanus 

regia L.), părul (Pyrus comunis), piersicul (Prunus persica), prunul (Prunus domestica), părul 

sălbatic (Pyrus pyraster), smochinul (Ficus carica), scorușul negru (Aronia melanocarpa), vișinul 

(Prunus cerasus), zarzărul (Armeniaca vulgaris). 

Salcâmii, în afară de faptul că fixează solul, prevenind alunecările de teren, se folosesc foarte 

mult în construcția caselor, ca bulamaci pentru garduri, ca araci în grădini și vii, etc. 

Un obicei al locuitorilor este ca, la nașterea băieților, să se planteze salcâmi, și, când aceștia 

împlinesc vârsta de 20 de ani, salcâmii se taie și sunt folosiți la construcția noii case pentru băiat (în 

general, soția venea la casa băiatului pentru conviețuire). Frunzele de salcâm sunt o hrană foarte 

importantă pentru capre; în iulie – august se recoltează frunzele și pentru iarnă. Frunze de salcâm se 

dau și la găini iarna pentru a stimula ouatul. 

Din ulm se confecționează  hulubele la căruță (p.60/333), iar carpenul se folosea la 

confecționarea coșurilor și a târnelor. 

Datorită condițiilor asemănătoare (geologice, etc.) putem spune că și comuna Călugăreni face 

parte din aria protejată (siturile „Natura 2000”). Stânca Tohani (ROSCI 235) cu o suprafață de 50 

hectare în care există calcare sarmatice bogate în fosile; Dealul Uța (428 m.), Dealul Strehan (418 

m.). Aici se găsesc peste 330 specii de plante ca: 

- bărbișoara (endemism); 

- iarba șarpelui (element biogeografic din zona Mediteranei și Insulele Canare); 

- 35% elemente central – europene; 

- elemente de vegetație montană: scânteiuța de munte, specii endemice, unele pe cale de 

dispariție (Astragalus Vesticarius), specii de nevertebrate (melc discoidal); (p.245/374). 

 

I.6.1. Vița-de-vie 

Cultivarea viței de vie este o îndeletnicire de mii de ani pentru locuitorii comunei Călugăreni. 

În zilele noastre se poate observa, la fermele viticole din zonă (Tohani, Budureasca, etc.), cum se 

toacă corzile și se lasă pe teren pentru îmbunătățirea solului. Coardele viței de vie se mai folosesc, în 

Călugăreni, la coacerea vinetelor și-a ardeilor grași pentru mâncare sau conservare: se așează un braț 

de viță-de-vie uscată, veche de un an, în funcție de cantitatea de legume, și se pun vinetele și ardeii 

grași, apoi se acoperă tot cu viță și se dă foc. 

Coardele de viță-de-vie uscate se mai folosesc la obținerea cărbunelui, prin ardere în recipiente 

închise. Cărbunele se folosește la tămâierea cu cădelnița în biserici sau în bolile digestive. Aceste 

coarde de viță se mai foloseau, de obicei, la obținerea focului pentru prepararea rapidă a mâncării, 

când se venea seara de la deal (alături de cocenii de porumb) – (mămăligă, ciorbă de păstăi, etc.). 

Seva viței de vie, care se obținea primăvara, când se tăiau viile, se folosește în timpul anului 

pentru bolile de ochi. 

Din sâmburii strugurilor se obține un ulei folosit în alimentație și cosmetică. În ultimii ani, se 

mai folosesc și ca supliment alimentar. 

În afara obținerii vinului, mai ales roșu/negru, strugurii se conservau pentru iarnă. Vinul care 

nu se mai folosea se întrebuința la producerea naturală a oțetului sau la obținerea distilatului de vin 

(fabrici de obținerea distilatului de vin/a coniacului/ au existat lângă comuna Călugăreni încă din anii 

1890). 

Oțetul natural din vin se mai folosea, și se folosește, la „tragerea de gâlci” sau la „trasul de 

aplecate” pe mâini și frunte (când se mânca ceva gras cu mare poftă); dacă ne gândim, conform 
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informațiilor din zilele noastre, se folosea meridianul energetic al ficatului care, prin acest „tras”, se 

debloca. Acest oțet se mai folosea pentru masaj pe corp în caz de răceli. 

Unele persoane folosesc oțetul natural de vin, în care se introduc cimbru sau cimbrișor, busuioc, 

mentă, etc., la salate, etc. 

De multe ori, iarna, se dădea, și se dă, la capre, murături sau fructe (mere, pere) conservate în 

oțet de vin. 

Frunzele de viță-de-vie (din luna iulie) se conservă în apa de sare pentru sarmale. (A se vedea 

și subcapitolul IV.8.0.). 

 

I.6.2. Ciuperci comestibile 

Ca plante inferioare putem aminti: bureții de pajiște sau ciuperca albă (Agaricus compestu), 

bureții de mai (Calocybe gambosa), hribii (Boletus edulis), gălbiorii (Cantharellus cibarius), 

ghebele (Flammulina velutipes), păstrăvii de fag (Pleorotus ostreatus). 

Ciupercile se mănâncă proaspete (ciulama de ciuperci, tocăniță, pe grătar/plită, etc.) sau se 

conservă pentru iarnă cu „apa de sare” sau oțet de vin; (a se vedea foto 65 / I). 

 

I.6.3. Plante medicinale și aromatice 

Plantele medicinale au fost folosite de localnici de mii de ani. În timpul celui de-al doilea război 

mondial elevii de liceu trebuia, înainte de începerea anului, să aducă o adeverință din localitatea de 

domiciliu că au prestat muncă patriotică pe timpul vacanței și au cules plante medicinale. 

În Călugăreni, elevii de liceu plecau la orele 8:00 de la Școala din comună la pădure și în fânețe 

(Cernatu, Boboci, Cheia), adunau coada șoricelului, mușețel, floare de tei, popdeal, coada mânzului, 

pelin și alte plante. (p.52/75). „ ... lăsând în urmă gropile de nămol în care peste 80% dintre cei întorși 

de pe front cu afecțiuni reumatismale s-au vindecat și mergeau în Pădurea Piscupia. Alteori, după ce 

lăsau în urmă vulcanii noroioși, izvoarele sulfuroase și feruginoase, treceau prin spărtura făcută de 

Doamna Neaga în stâncă.” (p.52/75). 

Ca plante medicinale și aromatice, în comună se găsesc, printre altele: busuioc (Ocimum 

basilicum), coada șoricelului (Achillea millefolium), coada calului (Eqiestum arvens L.), cimbrișor 

(Thymus serpyllum), crăițe (Tagetes erecta / Tagetes patula), cătină (Hippophae rhamnoides L.), 

drăgaică (Galium verum), flori de tei (Tilia tomentosa), gălbenele (Calendula officinalis), 

izmă/mentă (Mentha piperita), lucernă (Medicago sativa), lumânărică (Verbascum densiflorum), 

mușețel (Matricaria recutita), nalbă (Althaea officinalis), păducel (Crataegus monogyna), pătlagină 

(Plantago major), păpădie (Taraxacum officiale), rostopască (Chelidonium majus L.), sunătoare 

(Hypericum perforatum), sânziene albe (Galium mollugo) și galbene (Galium verum), salcâm 

(Robinia pseudoacacia L.), sovârf (Origanum vulgare), spânz (Helleborus), traista ciobanului 

(Capsella bursa-pastoris), talpa gâștii (Chenopodium), vâsc (Viscum album).        

Nu trebuie trecute cu vederea nici proprietățile medicinale ale altora precum: arnica (Arnica 

montana L.), brusturele (actium lappa), pelinul de mai (Artemisia absinthium L.), țintaura 

(Centaurium Erythraea).                 

Plantele medicinale se culeg în anumite perioade ale anului: 

-  în luna mai pelinul, frunzele de nuc, nucile foarte mici (cât un ou de prepeliță), etc.; 

- la sărbătoarea de Sânziene: drăgaica, sânzienele și cea mai mare parte a plantelor 

medicinale și aromatice; 

- după 6 august se culeg numai plantele specifice. 

Uscarea se face la umbră (când se venea de la deal, se aducea și o mână de plante medicinale 

care se puneau la umbră în magazii, polate, etc. )–deci erau culese pe parcursul înfloririi acestora. 

Iarna, femeile se duceau la țața Leana spunându-i ce probleme medicale au, apoi țața Leana 

alegea/selecta/ din plante, le tăia cu foarfeca de tăiat vie și forma un amestec pentru boala respectivă; 

(S/1,2,3,7).  

Și în zilele noastre mai sunt culegători de plante medicinale pe care le distribuie gratuit 

doritorilor (Lăzăroiu Ion- autorul monografiei și Anghel Marilena, Cătălina și Oana) sau preparate în 

tincturi, lichioruri, amestec de plante. 
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I.6.4. Întrebuințarea unor produse vegetale de către locuitorii comunei Călugăreni 

Locuitorii comunei Călugăreni dau diferite întrebuințări produselor vegetale din zonă. Astfel, 

putem enumera pe scurt unele dintre ele: argăsit/argăseală: tărâțe de grâu + zer + sare; brusturul 

(Arctium lappal): în amestec cu urzica, se folosește ca plantă medicinală la întărirea rădăcinii părului; 

busuiocul (Ocimum basilicum): infuzii (boli pulmonare, rinichi, etc.; cireșul (Prunus avium L.): se 

fierb cozi de cireș (infuzie); se face dulceață (se pun câteva frunze de drușaim pentru aromă), compot 

și cireșată – de preferat cireșele negre; se folosește ca aliment; carpen (Carpinus betulus): se folosea 

la confecționarea oiștii de la căruțe, la cozile de unelte (sape, cazmale, etc.); crizantemele 

(Chrysanthemum): plante ornamentale; cătina (Hippophae rhamnoides L.): boli de ficat, contra 

radiațiilor, etc.; coada calului (Equisetum arvens L.): boli de ficat, rinichi, etc.; crăițe (Thymus 

serpyllum): infuzii, tincturi; coacăz roșu (Ribes rubrum): gută, reumatism, etc.; corcoduș (Prunus 

cerasifera, sinonim P. divaricata): din corcodușe se fabrică o țuică parfumată dar nu prea tare - 

maximum 30 de grade alcoolice; se mai face compot și acreală pentru ciorbe, pentru iarnă; țuica se 

mai obține și din alte fructe: mere, pere, caise, piersici, prune; dovleac sau bostan (Cucurbita 

maxima): se folosește în alimentație pentru ciorbe, creme, plăcinte; se coace și în cuptor; se dă pe 

răzătoare și se păstrează în borcane de 400/800 ml. sterilizându-se; drușaim/indrișaim/ (lathyrus 

odoratus): se cultivă în ghivece; se folosește pentru aromarea dulcețurilor și a compoturilor; fasolea 

(Phaseolus vulgaris): tecile de fasole sunt folosite în infuzii pentru bolile de ficat, diabet, tensiune, iar 

fasolea verde sau uscată ca aliment; gălbenelele (Calendula officinalis L.): se folosesc ca infuzii în 

bolile de stomac și la vopsit lâna; gutuiul (Cydonia oblonga): se folosește ca aliment pentru dulceață, 

compot, coapte în cuptor, mâncare sau crude; hreanul (Armoracia rusticana): se folosește la murături, 

ca plantă medicinală, rădăcina rasă, în amestec cu oțet, se folosește contra tusei, în boli de plămâni și 

de stomac; hameiul (Humulus lupulus L.): în combinație și cu alte plante, este folosit de bolnavii de 

paralizie; izma sau menta (Mentha piperita): ca infuzie ori pulbere, se folosește în bolile de stomac 

și contra gripei; liliacul (Syringa vulgaris): boli hepatice, reumatism; lumânărica (Verbascum 

densiflorum): se folosește decoct în bolile de ficat; tinctura se obține din rădăcină în amestec cu țuică; 

loboda (Artiplex patula L.): se folosește ca aliment la ciorbe, de regulă cu prune verzi sau aguridă 

(struguri necopți, verzi); se conservă pentru iarnă, se opărește apoi se sterilizează 15 minute în 

borcane;  se folosește atât loboda roșie cât și cea albă sau verde; leușteanul (Levisticum officinale): 

se folosește foarte mult la ciorbe, verde, sau se usucă și se folosește iarna; levănțica (Lavandula 

angustifolia Mill.): se pune, ca plantă, între haine, contra moliilor, se semănă între  rândurile de vie, 

la cap de rând, pentru a înlătura dăunătorii și pentru miros; în aromaterapie, pentru liniștire a nervilor, 

pentru un somn liniștitor; se pune în perne/ pernițe în amestec cu cimbrișorul; murele (Rubus 

fruticosus L.): infuzie, tinctură, dulceață; mărarul (Anethum graveolens L.): planta este cultivată 

pentru aromarea mâncărurilor și a murăturilor (varză, castraveți, amestec); se face și mâncare; se 

conservă pentru iarnă fie uscat, fie tocat, opărit și pus în borcane ce se vor steriliza apoi cca.20 minute; 

sau în amestec cu sare/apă de sare; măcrișul (Rumex acetosa): fructele de culoare roșie se folosesc 

la acritul ciorbelor; se poate face și un bulion pentru iarnă; mușețelul (Matricania  chamonilla L.): se 

folosește infuzie în bolile de stomac, ca și calmant în dureri de măsele, boli de ficat, dezinfectarea 

rănilor, urechilor; oțetul : se obține din vin, prune, mere, pere, mere pădurețe, etc.; nucul (Juglans 

regia): se folosește ca aliment și medicament, fiind foarte important prin conținutul de minerale și 

vitamine; siropul de coji de nucă vindecă diareea, băile cu foi de nuc, de preferat să fie culese până 

la Moșii de vară, sunt recomandate în reumatism; frunzele culese până în Rusalii se pun în casă contra 

moliilor și muștelor, la Moșii de vară se prepară și se mănâncă și se împarte la vecini păsat (porumb 

măcinat mai mare în moară de mână sau râșniță de piatră) în lapte și, fierbinte, se pune pe frunze de 

nuc; tot pe frunze de nuc se mai pune orez cu lapte sau colărezi, toate foarte fierbinți (colărezii se 

prepară umezind făina într-o farfurie care se ia în palme și se fac mici bucăți de făină, care se fierb în 

lapte).           

Observăm că acest vechi obicei se folosește numai cu frunze de nuc tinere, culese în luna mai, 

când au cea mai mare cantitate de iod – așezându-se fierbinte pe frunze, acestea „se ard”, „se opăresc”, 

și în felul acesta din frunză rămâne pe păsat, orez cu lapte, colărezi, iodul natural.  

Mai putem menționa și alte întrebuințări ale frunzelor de nuc de către localnici, astfel: seara, 
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persoanele se spală pe picioare (pentru picioare obosite, bătături, etc.) cu apă fierbinte în care se află 

„apă de sare”, iar după șters talpa și restul se învelesc cu frunze de nuc si apoi se leagă cu o bucată de  

pânză de in sau cânepă. Pentru a avea un păr sănătos, se pune într-un vas apă de ploaie în care se introduc 

doi pumni de frunze de nuc, se lasă la soare până se încălzește apa și apoi se spală pe cap.; napul (Beta 

vulgaris L.): se folosește ca aliment pentru salate, la murături, fiind recomandat celor bolnavi de diabet; 

iarna se mai dă și la animale, capre, iepuri, etc.; pelinul (Artemisa absinthium): este folosit ca plantă 

medicinală în bolile de stomac și ficat; se fierbe pelin cu zahăr și se pune în sticluțe, luându-se câte o 

linguriță; se poate obține vin-pelin în luna lui mai, pelinul de mai fiind cel mai bine tămăduitor, cu 

tinctură de pelin (în amestec cu alte plante medicinale); se mai obține un lichior digestiv; cu infuzie 

fierbinte de pelin se clătesc butoaiele toamna; crengi de pelin se pun sub pat contra puricilor și pentru 

alungarea altor insecte; datorită culorii verzui și mirosului frumos, se folosește și la fabricarea săpunului 

de casă; păducelul (Crataegus monogyna): frunzele, florile și fructele se folosesc pentru bolile de inimă 

(infuzie, tincturi); papura (Typha augustifolia): frunzele uscate se folosesc la repararea butoaielor, 

puful măciuliilor este însă foarte toxic pentru păsări; plopul (Plopulus alba/nigra): boli diuretice, de 

rinichi; piersicul (Prunus persica): este folosit fructul ca aliment, în compoturi, dulcețuri, și la fabricarea 

țuicii; frunzele se pun în beciuri sau recipiente, unde se depozitează fasolea boabe pentru îndepărtarea 

dăunătorilor; prunul (Prunus domestica): cu prunele verzi, într-un anumit stadiu de coacere, se acrește 

ciorba de fasole boabe, ciorba de bob, etc.; în localitate se foloseau foarte mult iarna prunele uscate, 

afumate, opărite, compotul de prune, dulceața cu sâmburi de migdale sau nuci, mâncarea de prune cu 

orez în perioadele posturilor religioase; prunele se foloseau, bineînțeles, pentru obținerea țuicii care mai 

era folosită în cazul răcelilor, se făcea frecție sau se făceau împachetări  în cearceafuri de in sau cânepă 

umezite cu țuică; rostopasca (Chelidonium majus L.): sucul galben se folosește contra negilor, a 

pecinginei și pistruilor; ca infuzie (flori și frunze) este foarte toxică (se bea din infuzie 1/2 linguriță; o 

lingură la 3 ore); se folosește în bolile de ficat și stomac; salcâmul (Robinia pseudoacacia L.): infuzie 

flori în arsuri stomacale și pentru nervi; sânzienele (Galium verum): se folosesc în bolile de ficat, 

hepatice, boli de nervi; conform credințelor localnicilor, au putere asupra duhurilor necurate deoarece 

fiecare floare poartă semnul Crucii; sunătoarea (Hypericum perforatum): este folosită în bolile de ficat, 

stomac, rinichi; sulfina (Melilotus officinalis); știrul (Armuranthus hybridus L.retroflexus); ștevia 

(Rumex patientia): se folosește la mâncăruri; se prepară ca mâncarea de urzici, cu usturoi; pentru iarnă, 

se păstrează în borcane sterilizate; teiul (Tilia tomentosa): florile se folosesc ca ceaiuri (infuzii); coaja 

se folosește la legatul viei; lemnul, de cel puțin doi ani vechime, se folosește pentru a obține cărbune 

pentru bolile de stomac; traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris): se folosește ca plantă medicinală 

contra tensiunii dar și a incontinenței; tinctura, pentru boli de ficat și vezica biliară, digestive, etc. (când 

un copil făcea exces în a mânca smântână din oalele de pământ, mai ales de capră sau oaie – laptele se 

punea în căni/vase de lut și se așezau într-o cameră răcoroasă și fără lumină pentru „ a se prinde” – 

acestuia i se dădea infuzie de coada șoricelului și țintaură (Centaurium umbellatum) sau sunătoare 

(S/37); ulmul (Ulmus glabra): decoctul de frunze este folosit contra obezității; urzica (Urtica dioica) : 

este folosită ca aliment în mâncăruri, ciorbe dar și ceaiuri (infuzie), contra răcelii și tuberculozei; 

asociată cu mușețel, contra tensiunii; asociată cu rădăcină de brusture, ca infuzie, contra mătreții; se 

conservă ca aliment pentru iarnă la borcane; vișinul (Prunus cerasus) : fructele se consumă proaspete, 

în compoturi sau dulcețuri; se obține vișinata; cozile sunt folosite ca infuzie/decoct în bolile de rinichi; 

vâscul (Viscum album):  numai cel care crește pe măr, păr, prun; se folosește pentru bolile de inimă și 

de ficat; zmeura (Rubus idaeus). 

Înainte de anul 1989, când întreruperile de sarcină erau interzise, femeile foloseau mușcata, 

măgheranul sau leandrul pentru a întrerupe sarcina; (S/1). 

Se mai folosea mușețelul fiert în țuică tare (frunte) și săpun de ras, dar acestea și altele duceau 

deseori la decesul femeii și, implicit, la anchete foarte dure. 

Donițele (cofele din lemn) și copaia pentru frământatul pâinii erau opărite cu ceai de izmă, 

rostopască, mușețel (alternativ) și, la nevoie, se frecau cu un șomoig de foi de știulete de porumb; de 

asemenea, și masa din lemn, cu trei picioare, crinta tot din lemn (sau din piatră), fundul din lemn, de 

mămăligă.  
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I.7.0. Fauna 

Comuna Călugăreni – Prahova are o mare diversitate din punct de vedere al faunei, având în 

vedere așezarea ei într-o regiune de deal cu altitudini maxime de 609 m., (Dealul Ciortea), dar și 

faptul că se găsește pe Paralela 45 latitudine nordică (la jumătatea distanței dintre Polul Nord și 

Ecuator), și aproximativ la jumătatea distanței dintre Oceanul Atlantic și Munții Urali. 

Fauna comunei Călăgureni este destul de bogată și face parte din „provincia Dacică” 

(subregiunea siberiană). (p.221/374). 

Reprezentative, în domeniul faunei pe acest teritoriu, putem enumera: 

 

I.7.1. Animale mari și mici: bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine, câinele, pisica. 

Bovinele au avut o mare importanță în viața localității. Fiind localitate de deal, boii erau folosiți 

intens în viața de zi cu zi, aceștia putând urca pantele zonei cu greutăți mari. Cu cât aveai mai mulți 

boi, cu atât erai mai bogat. Argații lui Ion Mihai aduceau din deal recolta cu trei rânduri de boi (3 

căruțe cu câte 2 boi); (S/1). Munca boilor a fost și este foarte respectată de cei din comuna Călugăreni. 

Aceștia nu distrug, nu ard jugul, căruța, etc.;  (S/7 și S/4). 

În zilele noastre mai sunt foarte puțini localnici care cresc boi; (a se vedea foto 75 / I). 

Cabalinele, în trecut, erau puțin folosite, mai ales la tracțiunea șaretelor și la unele munci 

agricole mai ușoare. După anii 1960 numărul cailor a scăzut foarte mult; (a se vedea foto 76 / I). 

După 1990, localnicii au început să folosească mult mai mult caii la muncile agricole. 

Din anul 2016, 2017, datorită măririi numărului de vaci pentru lapte și a micșorării suprafețelor 

cu fân, locuitorii au început să vândă caii și să cumpere motocultoare. 

În ultima perioadă, în afara turmelor de oi și capre, unii locuitori au câte o capră (a se vedea 

foto 76, 78, /I). 

 

I.7.2. Păsări migratoare: rândunica (hirundo rustica), privighetoarea (sylvia communisi), 

graurele (oriolus oriolus), botgrosul (codothrahstes), presura de grădină (emberiza bortulana). 

Toamna graurii devastează podgoriile, mai ales pe cele cu struguri roșii. 

 

I.7.3. Păsări sedentare: pițigoiul (parus major), sticletele, vrabia (paser domestica), 

coțofana (pica pica), stăncuța (corvus momedula), cioara (corvus corune), guguștiucul (streptopelta 

deconta): crește mai ales pe partea nordică a comunei, pe versantul sudic, pe Coastă; nu își face cuib; 

ciocănitoarea (dryocopus martins), cucul (cuculus canorus), pupăza, bufnița, mierla, porumbeii, 

fazanul, uliul. 

Un lucru curios este faptul că în comuna Călugăreni nu sunt ciori. Rareori trece de la Vest la 

Est sau invers, câte una, două ciori. 

 

I.7.4. Păsări domestice: găină/cocoș, curcă/curcan,  gâscă/gâscan, rață/rățoi, bibilica, 

prepelița (domestică); în anii 1990 unii localnici au crescut struți; (a se vedea foto 80 / I). 

 

I.7.5. Animale sălbatice 

În împrejurimile comunei mai putem găsi: porcul mistreț, iepurele (lepus europaeus), 

căprioara (caprealus caprealus), (a se vedea foto 81 / I), porcul mistreț (susscrota), vulpea (vulpes), 

dihorul (putorius putorius), viezurele (meles meles), nevăstuica (nustela), veverița (sciurus 

vulgaris), cârtița (talpa europea), jderul (martes martes).  

        

I.7.6. Pești. Apele râurilor din zonă, după cunoștința noastră, nu sunt populate cu pești, dar în 

ele se pot găsi: salamandra, șarpele de apă, lipitoarea, broasca, broasca țestoasă (a se vedea foto 

82 / I), șarpele de uscat, gușterii. 

 

I.7.7. Insecte 

Dintre insecte, reprezentative sunt: cărăbușul, lăcusta, buburuza, fluturii, gândacii, 

gândacul de colorado, musca de casă, musca de vite, greierele, licuricii, viespi, păianjeni. 
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I.8.0. Localități din împrejurimi și din zonă 

Pentru „a localiza” („fixa”) cât mai bine comuna Călugăreni în zona în care s-a dezvoltat, o să 

facem o scurtă și succintă prezentare a localităților vecine, apropiate sau mai depărtate. 

Așezarea comunei Călugăreni/Prahova în apropierea unor locuri benefice (dealuri, ape, 

drumuri, etc.) dar și a altor localități importante din diverse puncte de vedere (vechime, puncte 

vamale, capitale ale Tării Românești) precum și apropierea de diverse bogății (petrol,  sare, lemn, 

piatră, etc.) a dus la dezvoltarea acesteia de-a lungul a mii de ani. 

Am considerat că este important a menționa unele dintre localitățile vecine amintind,  alfabetic,  

unele dintre cele mai importante. În zona geografică în care este așezată comuna, se află: Apostolache, 

Albești-Paleologu, Băile Boboci, Bozianu, Malu Roșu, Mizil, Ploiești, Gherghița, Colți, Nucu, Sărata 

Monteoru, Târgșor, Văleni de Munte, Bunești, Bucov, Gornet Cricov, Ceptura, Urlați, Ghinoaica, 

Fântânele, Vadul Săpat, Gura Vadului, Tohani, Jugureni, Marginea Pădurii, Lapoș, etc.  

La fiecare localitate vom remarca numele vechi (dacă a existat în documentele studiate), 

descoperirile arheologice, distanța față de comuna Călugăreni, precum și alte date privitoare la 

respectiva localitate. 

În acest loc ar trebui să notăm că zona aceasta de deal a fost primitoare cu locuitorii unor 

localități din câmpia apropiată care, datorită năvălitorilor, războaielor și ocupării vremelnice (ca un 

exemplu mai recent este ocuparea acestei părți a țării de către armatele ruse în anii 1806 – 1812) și-

au părăsit căminele din câmpie și s-au strămutat în deal. Un exemplu este cel al comunei Clondiru de 

lângă Mizil. 

Multe așezări s-au dezvoltat cu locuitori aduși din diferite locuri de către conducerea unor 

mânăstiri sau de către unii mari proprietari de teren pentru a avea forță de muncă pe moșiile lor: de 

exemplu, Mânăstirea Bradu (p.184/29); sau altele s-au înființat după întoarcerea locuitorilor care 

fugiseră de frica năvălitorilor, războaielor, etc. 

Când parcurgem datele despre aceste localități, remarcăm că, în acest teritoriu, oamenii au 

locuit neîntrerupt din cele mai vechi timpuri. 

La Budureasca (o parte a acesteia face parte din comuna Călugăreni) au fost descoperite cele 

mai vechi urme de locuire din județul Prahova, din paleoliticul mijlociu (p.177/1); (anii 100 000 – 30 

00 î.e.n.). 

Tot din această perioadă au fost descoperite, la Lapoș, urme de topoare, târnăcoape de piatră, 

ale locuirii omenești care atestă îndeletnicirea locuitorilor: vânătoarea, culesul, etc. 

Din epoca neoliticului, anii 6000 – 2500 î.e.n., când oamenii creșteau animale și cultivau plante 

pentru hrană, au fost descoperite unelte și arme din piatră și os, precum și ceramică, la Apostolache, 

Boldești, Ciorani, Ghinoaica, etc. 

Odată cu epoca bronzului, (anii 2000 – 1200 î.e.n.) oamenii confecționau unelte și arme, 

dezvoltându-se meșteșugurile (turnatul bronzului, etc.). Din această perioadă au fost descoperite 

seceri (Străoști), pumnale (Homorâciu), săbii și securi (Drajna de Jos). 

Comunitățile umane au început să se dezvolte și să se unească în preajma apelor (Călugăreni, 

Budureasca), pe locuri mai înalte și pe înălțimi (Tătaru, Urlați, etc.). 

Trecând la epoca fierului, (anii 1200 – 450 î.e.n.) în perioada Hallstatt, iau dezvoltare creșterea 

animalelor și meșteșugurile. De-acum începe o dezvoltare mai mare a comunităților umane tracice 

din Călugăreni, Tătaru, Urlați; (p.178/1). 

Herodot (N 12/I) spunea, în operele sale, că locuitorii acestor meleaguri erau „cei mai viteji 

dintre traci”; (p.178/1). 

În epoca a doua a epocii fierului (Latene; anii 450 î.e.n. – 106 e.n.) se dezvoltă prelucrarea fierului 

(apare brăzdarul, săpăliga și secera de fier) iar schimburile cu centrele mai dezvoltate iau și ele o mare 

amploare. În zonă s-au descoperit tezaure monetare la Valea Călugărească, la Fântânele, etc. 

În această perioadă organizarea socială ia forme mai pronunțate. Căpeteniile militare trăiau în 

puncte strategice (Gura Vitioarei, Homorâciu) iar restul populației geto-dace trăia în cătune. Din 

această perioadă s-au descoperit coiful de aur de la Coțofănești (sec. IV î.e.n.) și podoabe din sec.I 

î.e.n. la Măgurele (Coada Malului). 

Începând cu sec.I e.n. oamenii din zonă au fost influențați puternic de romani, care au construit 
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castre întărite la Târgșor, Mălăiești, Drajna de Sus și Pietroasele (p.179/1). 

Primele populații migratoare, ca sarmații, geții și, în anul 376 e.n., hunii, încep să se infiltreze 

sporadic în obștile sătești locale, care au rămas pe loc (la Fințești, Străoști și Budureasca (și 

Călugăreni : n.a.); (p.179/1). 

La Budureasca (care se găsește și pe teritoriul comunei Călugăreni) se ajunge la un înalt grad 

de civilizație (p.179/1) prin dezvoltarea agriculturii, a creșterii vitelor și a meșteșugurilor. 

Fiind apărați de pădurile și dealurile din jur, meșteșugarii de la Budureasca extrăgeau fierul în 

cuptoare pe care-l foloseau la fabricarea de unelte agricole, meșteșugărești, obiecte de uz casnic. De 

asemenea, turnau și prelucrau neferoase (Cu, Pb, Ag) și aliajele lor, folosind în atelierele de bijuterii 

instrumente specifice (gravoare, dăltițe, clești, creuzete, tipare – matrițe, etc.; (p.179/1). Tot aici se 

prelucrau osul și cornul și se practica olăria. 

Din această perioadă apar căpetenii locale, ca de exemplu MUSOKIOS, care era căpetenia unui 

nucleu politic local, poate chiar „o țară” de care aparținea și partea de Sud-Est a județului Prahova. 

(p.180/1). Și la Slon a apărut o cetate condusă de o căpetenie locală. 

Nu trebuie să uităm nici atelierul de fierar (sec. X e.n.) de la Bucov. 

Bogățiile și prosperitatea unor comunități locale din zonă au atras populația migratoare ca 

pecenegii (sec. X – XI), cumanii (sec. XI – XII), tătarii (1241). Cu toate acestea, elementul autohton 

a persistat și s-a dezvoltat continuu, datorită bogățiilor și drumurilor care legau Țara Românească, 

Moldova și Transilvania. 

La începutul sec. XIV primul domnitor muntean, Basarab I, consolidează dezvoltarea 

economică. De-acum, o mare importanță are cultivarea cerealelor, creșterea animalelor, viticultura și 

pomicultura. 

Exploatarea sării a luat o mare amploare, Prahova devenind principala zonă producătoare de 

sare a țării; (p.181/1). Ca și sarea, țițeiul era o bogăție mare în zonă încă din vremea lui Neagoe 

Basarab; în 1517 acesta făcea referire la locurile de păcură din zona Cricovului (p.181/1), din 

vecinătatea localității Călugăreni. 

După cum am văzut în subcapitolul 1.3.1. (Resurse naturale) și în Călugăreni și în imediata 

apropiere au fost exploatări ale țițeiului. 

Datorită bogățiilor zonei și a drumurilor care legau zone îndepărtate, comerțul a luat un avânt 

remarcabil. 

În anul 1599, după ce Mihai Viteazul a primit jurământul trupelor sale la Ploiești, a plecat cu o 

parte a oastei, trecând și prin Călugăreni (a se vedea foto 17 / II) către Valea  râului Buzău, trecând 

munții în Transilvania și făurind unirea celor trei provincii Românești. 

În perioada următoare, în zonă s-a dezvoltat agricultura, viticultura, pomicultura, creșterea 

animalelor precum și extragerea sării. 

După această prezentare generală a zonei să trecem la studierea localităților vecine:              

1. Albești – Paleologu 

În localitatea Albești – Paleologu se află o intersecție de drumuri importantă (drumul Moldovei, 

drumul Ploiești – Buzău, drumul către Urziceni - Marea Neagră, drumul către Urlați – Apostolache, 

în dreapta drumul către râul Buzău, iar în stânga râul Teleajen).  

Pe teritoriul comunei s-a descoperit o așezare tracică din epoca bronzului (anii 2000 – 1200 

î.e.n.); (p.12/325). 

La anul 1543 localitatea apare în documentele comerciale ale Brașovului ca luând parte la 

schimbul de mărfuri. 

La 14 octombrie 1600, comandantul oastei poloneze Jan Zamolski face referire la localitate 

când urmărea oastea lui Mihai Viteazul (p.3/325). 

În anul 1833, în localitate, era o poștă de cai care deținea 16 cai, așezarea fiind la jumătatea 

drumului dintre Ploiești și Mizil. 

În anul 1868, poșta avea 40 de cai, un căpitan, un ceauș și 10 surugii. Prețul transportului pe 

kilometru era de 13 bani (p.3/325). 

Între anii 1895 – 1901, la Albești a funcționat o „fabrică de gaz” care producea anual 400.000 

kg. benzină, gaz (petrol lampant) și ulei mineral. (p.3/325). 
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2. Apostolache 

Până în anul 1635 s-a numit MĂSTĂNEȘTI (p.20/326). Este situată în zona colinară. Comuna 

este traversată de la est la vest de râul Cricovul Sărat. Din Călugăreni până la Apostolache (prin 

comuna Tătaru) sunt 18 km. 

În localitate se află Mânăstirea Apostolache.  

Pe teritoriul comunei au fost făcute mai multe descoperiri arheologice printre care enumerăm: 

-  vestigii ale culturii Coțofenești; 

-  ceramică, cioburi din epoca bronzului și a fierului; (anii 2000 – 450 î.e.n.); 

-  o râșniță de piatră; 

-  cetate getică din sec. II î.e.n. – I î.e.n. (p.8/325). 

Cele mai vechi urme arheologice datează din epoca neoliticului (5.500 – 2.500 î.e.n.; ceramică, 

etc.); (p.177/1). 

În lista „locurilor unde se face exploatație de  păcură” din anul 1835, întocmită de conducerea 

județului Prahova, la Apostolache se menționează „cinci guri de păcură care, fiind subțire, prețul unei 

vedre nu se ridică decât la 3 lei.” ( p.8/325). 

În anii 1895 – 1900 la Apostolache era „ fabrica de gaz” cu o capacitate anuală de 20 de tone, 

la acea dată fiind 15 puțuri productive( p.9/325). 

Mirajul „aurului negru” face ca, la începutul secolului XX, să vină pe aceste locuri Constantin 

Dobrogeanu Gherea, care a concesionat mai multe terenuri petrolifere. În anul 1908 s-a înființat 

Societatea Petroliferă „Apostolache” cu capital anglo-franco-belgian. 

3. Aricești 

Pe raza localității s-a descoperit un tumul din pământ cu diametrul de circa 50 de metri și înălțimea 

de 1,6 metri, în care au fost 5 morminte de înhumație ce conțineau resturi de schelete. „Toate 

mormintele respectau cu strictețe ritualul specific începutului epocii bronzului.” (anii 2000 – 1200 

î.e.n.). 

Într-un mormânt s-au descoperit un vas de lut cu colan de cupru și o piesă „de podoabă din lut… 

cinci inele de buclă din argint… În același complex funerar au fost identificate și depuneri de ocru roșu.” 

Astfel de morminte, cu o vechime de aproximativ  5 300 – 5 000 de ani, au mai fost cercetate pe 

raza localităților prahovene Blejoi, Păulești, Strejnic, etc. (Ziarul Prahova, 14.03. 2014, p.1; Alin 

Frînculeasa). 

4. Barbu (Mânăstirea; comuna Tisău) 

Este o Mănăstire de călugărițe, pe valea Nișcovului. A fost fondată în 1662 de Barbu vel și soția 

sa Despa. 

În 1871, clopotele de la schitul „Sf.Gheorghe” din localitatea Bozianu au fost mutate la 

Mânăstirea Barbu. (p.22/29). 

4. bis. Băicoi 

În orașul Băicoi se află băile de la Valea Stelei, la 270 m. altitudine, din cartierul Țintea. 

Apele sunt clorurosodice, iodurate, bromurate, și sunt indicate pentru afecțiuni cardio-

vasculare, ginecologice, reumatismale, la sistemului nervos, etc. (p.139/9). 

În Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” (ridicată de prințesa Cleopatra Trubetkoi, fiica 

domnitorului Alexandru Ghica, măritată cu nepotul țarului Rusiei Nicolae I) se află icoanele 

împărătești și cele 12 icoane praznicare pictate de Nicolae Grigorescu; (p.140/9). 

5. Băile Boboci 

Satul Băile Boboci este situat în apropiere de comuna Călugăreni, în partea sa estică. În trecut 

a făcut parte din comuna Călugăreni. 

Azi este sat component al comunei Jugureni. În trecut s-a mai numit: 

-  Fântâna de leac (p.579/325); 

-  Băi; 

-  Boboci (la Băi) (26/29). 

Localitatea apare în documente din anul 1510; (p.46/325). 

La 17 septembrie 1776, într-un act al Domnitorului Alexandru Ion Ipsilanti, se face referire la 

„un scaun de carne” (o măcelărie) existentă pe moșia „Boboci ce-i zice și Runceni”. (p.57 /351). 
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Situl arheologic din punctul „la Biserică” a scos în evidență continuitatea viețuirii locuitorilor 

pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri. 

Aici au fost descoperite vestigii tracice, dacice, etc. din perioadele epoca bronzului, (anii 2000 

– 1200 î.e.n.), cultura Latene (din sec.IV – VII e.n.). La Boboci a mai fost și o necropolă medievală 

(p.46 și 252/325). 

La Boboci a fost amenajată prima stațiune balneară din Țara Românească încă din anul 1825 

(p.579/325 și p.446/389). 

La Boboci apele minerale sunt din formațiunile miocenului și sunt sărate și sulfuroase. Acestea 

se formează prin amestecul apelor care spală sărurile sedimentului miocen cu apele de infiltrație 

superficiale (p.52/374). 

Nămolurile sapropelice au efecte terapeutice pentru diverse boli. Acestea se găsesc, și se 

foloseau de localnici (în gropi săpate rudimentar) pe partea dreaptă a drumului ce duce de la Valea 

Șchei la Cheia. 

În anul 1828 localitatea primea (p.47/29) vizita Domnitorului Țării Românești Grigore IV 

Ghica (1822 – 1828) care era împreună cu familia (p.46/325). 

În anul 1866 izvoarele și zona erau proprietatea lui Ion Crăciunescu (p.46/325). Aici a existat 

și un conac și un schit de maici, „Schitul Crăciunescu”, care era la nord de actuala biserică. Pe un 

Penticostal al Parohiei Băile Boboci, în anul 1770, se scria: „Și am scris eu Cernat copil sin Mihai 

din Runceni, în marea și sfânta luni, a doua de Rusalii, în mai 12, 1770”. 

„Să se știe de când am venit eu diaconul Radu de la Spineni la Boboci în sfântul schit al 

conacului Predii sin Gheorghe. Și era cursul anilor leat 7278 în iulie dintâiu.” (p.94 și 98/338). 

Râul care curge pe lângă localitate s-a numit „Puturosul”. Apele băilor sunt clorosodice, 

sulfuroase,  iodurate și  bromurate (p.116/285). Acestea izvorăsc de sub dealul Drăgaica. 

În anul 1890 apele curgeau din abundență din patru izvoare (două de băut și două pentru băi). 

Apele se foloseau pentru tratamentul reumatismului, în special poliarticular, boli de piele, 

vicierea sângelui, astmă, boli venerice, vase limfatice, boli cronice utero-anexiale, psoriazis, obezitate 

(p.116/285; p.129/76; p.31/30). 

În acea perioadă stațiunea avea o dotare considerată de lux( paturi de fier cu tăblie, scaune 

tapițate, mese de stejar, etc.); (p.132/76). 

În timpul primului război mondial (1916 – 1918) soldații germani au produs mari pagube 

stațiunii, distrugând dotările (mese de stejar, paturi de fier, scaune, etc.), tăind și brazii din pădurea 

apropiată. 

Conform analizelor chimice din anul 1923 (p.32/79) apele aveau: 

Na2So4 -----------1,0074% 

MgSo2 ----------- 0,6534% 

NaCl -------------- 4,5366% 

CaSo4 ----------- 0,2993% 

Fe (HCO3)2 ------- 0,0014% 

Conform sursei 30 (p.31,32) în lume mai există băi asemănătoare ca acțiune terapeutică în: 

-  Franța– Salies de Bearu, Bourboune les Bois, Biaritz; 

-  Germania– Helibrunn, Kolberc; 

-  Austria– Hall; 

-  Italia– Castrocaro; 

-  Elveția– Wildegg; 

-  Anglia- Woothallspa. 

În această zonă (Băile Boboci, Călugăreni) mai există și astăzi amenajări rudimentare, băi 

folosite de localnici în tratamentul diverselor boli. Astfel, pe marginea drumului Valea Șchei – 

Piscupia, după al doilea pod, pe dreapta, au existat până de curând gropi mari cu malurile roșiatice, 

în care se făceau băi.        

De asemenea, la Tătaru/Dobrota/ (peste dealul de la Funduri), într-o pădure foarte frumoasă, în 

apropiere de punctul „la Chilii”, este amenajată o captare a apei în care vara localnicii fac băi de nămol 

și apă pentru tratarea diferitelor boli. Din toate aceste locuri localnicii aduc acasă apa cu care se tratează. 
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Ca o curiozitate, remarcăm că, în zilele noastre, cu toate că nu mai aparține administrativ de 

comuna Călugăreni, majoritatea copiilor din Boboci frecventează cursurile de la grădiniță și clasele I 

– VIII la Călugăreni, și nu în comuna Jugureni. 

Autorul consideră că ar trebui să se renoveze ștrandul, facilitățile de tratament, hotelul, 

restaurantul, prin accesarea de fonduri europene. 

Renovarea stațiunii (cea mai veche din Țara Românească) ar fi în folosul comunităților vecine 

(Călugăreni, Jugureni, Vadu Săpat, Gura Vadului, Tătaru, etc.) dar și a altor persoane din țară. 

Persoane din jurul Ploieștilor (și din alte zone) întreabă locuitorii comunei Călugăreni dacă mai 

funcționează Băile Boboci, întrucât, înainte de 1989 acestea erau foarte frecventate.(S/1). 

În nordul satului Boboci se afla moșia familiei Ion Marghiloman, numită Datcoi. 

( p.57/351). 

6. Bălțești 

În această localitate, în anul 1897, ia ființă o „fabrică de gaz” a lui N. Constantinescu, care avea 

o capacitate de 6.080.800 kg. benzină și petrol lampant (p.23/325), aici existând puțuri de păcură încă 

din anul 1676. 

7. Boldești – Gradiștea 

 Localitatea Boldești – Gradiștea se află la circa 18 km. S – SE de orașul Mizil, și se află pe 

malul sudic al râului Ghighiu. 

Aici au fost descoperite: 

-  depozite de unelte de bronz datate din Hallstatt (anii 1200 – 450 î.e.n.), aici fiind urme de 

locuințe din neolitic (anii 6000 -2500 î.e.n.); (p.494/1); 

-  o necropolă birituală cu morminte de înhumație și de incinerație. Orientarea mormintelor 

este N (cap) și S (picioarele). În mormintele de inhumație s-au găsit: ceramică lucrată la roată și cu 

mâna, fibule de bronz, catarame de bronz, piepteni de os, etc. În mormintele de incinerație inventarul 

conținea: oase umane calcinate, fragmente ceramice. 

8. Bozieni 

Satul Bozieni se află la circa 9 km. de orașul Mizil, pe „sprinceana” primelor dealuri 

subcarpatice (din comuna Fântânele se urcă spre Malu Roșu, Bozieni, și apoi spre Tătaru). 

Din Călugăreni se poate ajunge la Bozieni prin comuna Tătaru sau Ceptura (Vadu Săpat, 

Fântânele și Bozieni). 

Aici s-a descoperit un bordei incendiat în formă de dreptunghi (3,00/3,50m) cu cotlon în colțuri 

(p.552/1) unde au existat două vase ceramice, unul lucrat la roată și unul cu mâna. 

Localitatea (sat al comunei Ceptura) se află în imediata apropiere a comunei Călugăreni. 

Cercetările arheologice au descoperit o așezare strămoșească din sec. V – VII e.n. Se află în 

imediata apropiere a sitului arheologic Budureasca. (p.57/325). 

Satul aparține comunei Fântânele și are un singur locuitor. Aici este amplasat „Centrul 

rezidențial pentru persoane vârstnice”( p.4/360). 

Bozioru 

În această localitate a fost o stațiune balneao-climaterică pentru tratarea unor afecțiuni ca boli 

gastro-intestinale, reumatism, diabet. 

În anul 1927, Gică Brăneanu a dus mostre de apă la Expoziția de la Paris și a obținut medalia 

de aur și Premiul I. 

Locuitorii luau apa de la izvoarele de apă sulfuroasă, o duceau în curtea lor, unde o încălzeau, 

o puneau în butoaie de lemn (în care introduceau și plante medicinale), și bolnavii se îmbăiau. 

La Bozioru există factori electromagnetici care duc la fenomene paranormale (VORTEX, tunel 

energetic turbionar care aspiră persoane). 

9. Bradu (Mânăstirea) 

Mânăstirea se află în comuna Tisău, pe malul stâng al râului Nișcov. 

Mânăstirea a fost ridicată între anii 1640 – 1641 de către comisul Radu Cândescu, dregător al 

Domnitorului Matei Basarab (1632 – 1654) pe locul unei ctitorii mai vechi, ale cărei începuturi 

datează din vremi mai îndepărtate.  

Biserica, precum și zidurile, sunt ca de cetate și sunt chiar lângă drumul județean. 
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Mânăstirea este străjuită, de o parte de drumul județean, iar de cealaltă parte de râul Nișcov. 

De jur împrejur este înconjurată ca o cetate, de ziduri groase de 0,85 m formează un patrulater 

cu lungimea fiecărei laturi de 50 – 60 metri. În față, sunt două turnuri de unde se putea vedea până în 

depărtare apropierea dușmanilor. (p .56/29). 

10. Brebu 

Comuna se află între râul Doftana și pârâul Lupa (la 10 km. de municipiul Câmpina. 

Matei Basarab a ridicat aici o cetate. 

La Brebu se află un Complex arhitectural (casa domnească, ziduri de incintă, biserica și turnul 

clopotniță ridicat de Matei Basarab: „... este una dintre cele mai reprezentative realizări ale arhitecturii 

muntenești din secolul XVII.” 

11. Bucov 

Localitatea este așezată lângă Ploiești (străbătută de drumul Ploiești – Mizil – Buzău, E 85) și 

se află pe malul râului Teleajen. 

Este o așezare cu descoperiri arheologice din: 

-  perioada tracică (epoca bronzului); (anii 2000 – 1200 î.e.n.); 

-  dacică (cultura Latene); (anii 450 î.e.n. – 106 e.n.); 

-  sec. V – VII e.n. (În bordeiul unui fierar, pe pereții acestuia, s-a descoperit„ cea mai veche 

inscripție medievală de pe teritoriul României”; (p.73/325); 

-  comuna Bucov a fost capitala județului Saac (din care făcea parte și localitatea 

Călugăreni); 

-  după anul 1830, drumul de poștă Ploiești – Buzău trecea prin Bucov, făcând legătura cu 

drumul Teleajenului, care ajungea la Brașov. 

12. Buda – Crăciunești 

Localitatea are două cătune, Bârleștii și Crăciunescu. 

Pe teritoriul ei se află ruinele cetății Doamnei Neaga. Tot aici Doamna Neaga a construit o 

Mănăstire (Mânăstirea Aninoasa). 

Această localitate a fost proprietatea lui Ion Crăciunescu din Valea Șchei, care se întindea din 

Călugăreni până la Valea Buzăului.  

13. Budureasca 

Este o denumire străveche, cu rădăcină dacică: butur, butură. 

Este situată în zona primelor dealuri subcarpatice, a cărei întindere se află și pe teritoriul 

comunei Călugăreni. 

Pe o hartă din 1891, pârâul era numit Budureasca (p.315/1). (A se vedea detalii în capitolul 

II.2.2.). 

Enumerăm (cu riscul de-a ne repeta) unele dintre uneltele și obiectele descoperite la Budureasca: 

-  râșniță din piatră, sule de os, cuțite din fier, o dăltiță, catarame din bronz, fibule, o scoabă – 

dăltiță din aramă, un cui și sârme din argint, un colier din sticlă, pandantive, mărgele din lut, o undrea, 

vase. (pag.67/1). 

-  cuptoare pentru redus minereul de fier, cu uneltele necesare (p.131/1): nicovale, dălți, 

gravoare, burghie, tipare pentru podoabe, creuzete; 

-  olăritul cu roata; 

-  obiceiurile funerare exprimau diversitatea; 

-  incinerații cu ritualuri, cu capul la est (pag.137/1). 

Repetăm că la Budureasca/Călugăreni se ajunsese la un înalt grad de dezvoltare a civilizației, 

datorită trăirii continue în această cetate naturală, greu accesibilă dușmanilor, și datorită dezvoltării 

meșteșugurilor și agriculturii (mai ales creșterea vitelor). (pag.179/1). 

Aici se prelucra fierul pentru confecționarea uneltelor de lucru dar și a armelor și a obiectelor 

de uz casnic. 

Tot aici se turna și prelucra metale neferoase ca argintul, cuprul, plumbul, precum și aliajele 

lor. Atelierele de bijuterii aveau dăltițe, clești, creuzete, tipare, gravoare. Tot aici se mai prelucra 

lemnul și osul, precum și ceramica pentru obținerea vaselor (oale, etc.). 

Minereul de fier era exploatat „la lumină” (din lentile feruginoase, aluvionare – sedimentare 
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sau roci cu oxizi de fier. (a se vedea foto. 221 / VII). 

Minereul de fier era pregătit prin sfărâmare, spălare, ardere în aer liber (Budureasca  9). 

Reducerea se făcea în cuptoare pentru o șarjă sau mai multe (Budureasca 3,4,5,7,9); (a se vedea foto 

1 / II). 

În acest context, nu trebuie să uităm nici descoperirile arheologice din localitățile apropiate 

comunei Călugăreni ale județului Buzău (Gruiu-Dării, Pietroasele, Zmeeni, Cârlomănești, Năieni, 

Sărata- Monteoru, etc.), descoperiri care reprezintă dovezi ale existenței și continuității populației din 

această zonă. 

Situl Arheologic Budureasca (din care o parte este pe teritoriul comunei Călugăreni) este o a 

doua rezervație arheologică după cea de la Târgușoru Vechi. 

Rezervația arheologică Budureasca dovedește preferința oamenilor de-a se adăposti în zona 

subcarpaților, unde existau condiții mai favorabile de trai (p.256/374). Aici au fost descoperite urme 

de locuire încă din paleolitic. Tot aici au fost găsite cele mai vechi urme arheologice de pe teritoriul 

actualului județ Prahova. 

Nu departe de rezervația arheologică Budureasca, la Lapoș, au fost descoperite ateliere de 

cioplire atribuite paleoliticului superior târziu și mii de piese litice (p.259/374). 

La Boboci au fost descoperiri arheologice din Neolitic (6000 – 3000 î.e.n.). (p.260/374). 

14. Călugăreni 

 La Călugăreni, în situl arheologic Budureasca ( 9) sud s-au descoperit fragmente de creuzete, 

cu gură rotundă și fund ovoidal (p.152/1), tipare, creuzete, gravoare. 

Prima atestare documentară a comunei Călugăreni a fost în 1461 (p.49/326). 

În anul 1831, la recensământ, au fost 111 gospodării, toate fiind de moșneni. 

-  43 dintre ei aveau titluri de noblețe. 

-  13 boieri de neam. 

-  1 postelnicel. 

-  29 de mazili (p.49/326). 

În 1838 numărul gospodăriilor a crescut la 189 (808 persoane); ( p.49/326). 

Sătenii din Călugăreni aveau 945 de pogoane (p.49/326) din care 353 de vii și livezi; 555 vite 

mari; 475 oi. 

În anul 1864 devine comună. De asemenea, și în anul 1892, când avea în compunere satele 

Călugăreni și Mireș (în plasa Cricov). 

Din 1925 face parte din plasa Sângeru. 

În 1931 trece în plasa Cricov și pierde satul Mireș. 

În 1942 trece în plasa Urlați iar în 1953 intră în raionul Mizil. 

Din 1968 primește satul Valea Șchei (p.50/326). 

Cărunți 

Localitatea s-a aflat pe locul unde există astăzi comuna Vadu-Săpat (p.51/326). 

15. Cârlomănești 

Cetatea dacică de la Cârlomănești a devenit prima cetate de tip davă din România organizată ca 

muzeu în aer liber. Localitatea a fost atestată documentar în 14 iunie 1541, într-un act emis de Radu 

Vodă. 

Aici au fost găsite vestigii de locuire din epoca bronzului (24 de morminte: anii 2000 – 1200 

î.e.n.) și vestigii din secolele VI – VII e.n. 

La punctul „la Cetate” s-a descoperit o așezare intens locuită în cea de-a doua epocă a fierului. 

Inventarul descoperit este compus din „ceramică geto-dacică lucrată de mână sau la roata olarului, 

vase cu decor în relief  sau pictat, unelte și ustensile, fusoaie, greutăți și calapoade de lut, râșnițe din 

piatră, cuțite, seceri, nicovală de bijutier, etc. 

Aici s-au descoperit statuete de lut reprezentând lupi (perioada Latene, 450 î.e.n. – 106 e.n.). 

(Dacia nemuritoare, nr.34/2016, de George V. Grigore, Cetatea dacică de la Cârlomănești – Buzău a 

devenit muzeu în aer liber.) 

16. Ceptura 

Se află în zona primelor dealuri subcarpatice din partea de Est a județului, și se găsește la 19 
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km. de Călugăreni, „ pe drumul dintre vii”, dar între Călugăreni și Ceptura locuitorii se deplasează și 

prin Valea Budureștii. 

Această zonă a aparținut dacilor liberi în secolele II – III î.e.n. (p.345/1). 

Aici au fost descoperite: 

-  urme din epoca fierului (Latene, geto-dace; sec.IV – III î.e.n.); 

-  o necropolă străromânească de înhumație (sec.V – VI e.n.); 

-  o necropolă medievală din sec. XIV; 

-  bucăți de zgură (de la reducerea minereului de fier); 

-  lupă – turtă de fier; 

-  nicovăliță din bară de fier masivă; 

-  lamă de cuțit; 

-  fibulă; 

-  bucată de chilimbar brut; 

-  ceramică lucrată cu roata olarului și vase lucrate cu mâna. 

Comuna Ceptura se află în sudul comunei Călugăreni.  

S-a mai numit Dobroteni (p.103/333). 

Prima atestare documentară a fost în anul 1480 (p.6/333). Cu timpul, a aparținut de plasa 

Tohani, în anul 1831 având 148 de gospodării. În anul 1892 aparține de plasa Cricov, având în 

componență satele Malu Roșu, Rotari, Șoimești și, din 1925, Bozieni (p.55/326,325). 

Descoperirile arheologice dovedesc existența locuitorilor din sec. IV – III î.e.n. (p.112/325). 

La punctul „La Cruce” s-au descoperit urme ale dacilor liberi (sec.II – III e.n.). La Ceptura au 

fost descoperite două fragmente din vase din cultura Criș, lucrate din lut amestecat cu pleavă, negru 

la miez și roșu-cărămiziu la suprafață. (p.53/1). 

Localitatea Ceptura a avut o influență favorabilă asupra locuitorilor comunei Călugăreni, căci 

aceștia au lucrat zeci de ani în minele de cărbune. În perioada în care era o penurie de pâine, locuitorii, 

copiii (și autorul acestei lucrări) mergeau pe jos la Ceptura și cumpărau pâine „ de la mină”. 

Trebuie să nu uităm că între Călugăreni și Ceptura s-a aflat schitul unde era duhovnicul și 

sfătuitorul (Popa Stan) marelui domnitor Mihai Viteazul. Acesta, înainte de-a pleca la Alba-Iulia 

pentru a înfăptui Marea Unire, a stat mai mult timp la acest schit. 

La Ceptura se află Mânăstirea Ceptura. 

Ceptura de Sus 

În cătunul Bălălăi, este o necropolă de înhumație cu ceramică lucrată la roată (lângă casa lui 

Romică Chioveanu). 

17. Cernătești – Buzău 

S-au descoperit vestigii din epoca bronzului (2 500 î.e.n.– 1 200 î.e.n.) ceramică cu „o cizmuliță 

cu bot arcuit”( p.268/1). 

Geto-dacii, în acea perioadă, foloseau pieile diverselor animale (urși, lupi, etc.) în diferite 

ritualuri folclorice (statuetele de lut redau părul lupilor).( p.273/1). 

18. Cetățuia(Schit) 

În 1866 Regele Carol a vizitat-o și a plătit pictura; (în drumurile sale pentru căutarea unei 

reședințe de vară; decizia finală a fost Sinaia, unde s-a construit castelul Peleș). 

La anii 1890 chiliile erau în ruină (p.156/29), astăzi fiind total refăcute și fiind un loc de 

pelerinaj pentru locuitorii comunei Călugăreni. 

19. Ciolanu (Mânăstirea) 

Tradiția spune că ar fi fost fondată de Doamna Neaga (soția domnitorului Mihnea  Turcitul) în 

anul 1590 (p.165/29). 

Mânăstirea este un loc de pelerinaj al locuitorilor comunei Călugăreni. 

20. Mânăstirea Cheia 

Mânăstirea se află în comuna Măneciu, fiind și stațiune balneo – climaterică. 

Așezământul datează din secolul al XVII-lea. Biserica este ridicată în stil arhitectonic 

muntenesc, cu pridvor deschis. 
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21. Chițorani 

Pe teritoriul localității s-au depistat urme de așezări străvechi: tracică, dacică, străromânească 

(bronz: anii 2000 – 1200 î.e.n.; Latene; sec.V – VII e.n.). (p.128/325). 

În sat există o cruce din anul 1707. 

Biserica a fost înălțată în 1797 de către Constantin Cantacuzino. (Se păstrează fresca originală). 

22. Cireșanu 

Localitatea este un sat al comunei Baba Ana, situată la 4 km. de orașul Mizil și la circa 14 km. 

de dealurile subcarpatice unde se află comuna Călugăreni. 

Aici s-a descoperit un complex daco-roman din perioada sec. IV – V e.n. (p.361/1) cuprinzând: 

-  gropi de provizii (baterii de gropi); 

-  o turtă de fier; 

-  un tub suflant de la un cuptor de redus minereu sau de la o forjă; 

-  ceramică locală lucrată cu mâna (unele exemplare chiar lustruite, de străveche uzanță 

dacică). (p.459/1); 

-  morminte de înhumație orientate V (cap) – E (picioare), datate din secolele XV – XVI ( 

p.451/1); 

-  cești dacice și castronașe cu rol de opaițe; 

-  amfore, căni, oale și ulcioare de „import” din perioada romană târzie (p.463/1); 

-  fibule cu piciorul întors pe dedesubt din sec. IV – V e.n.(p.237/1); 

-  fibulă de bronz aurit, sec. IV – V e. n. (p.249/1). 

Descoperirile de la Cireșanu au un aspect daco-roman propriu sec.IV – V e.n. și este unicat pe 

teritoriul Daciei întregi, cu variante provinciale în toate cele trei provincii istorice românești: 

Transilvania (Brătei), Țara Romînească (Cireșanu) și Moldova (Costișa). Evoluția lor unitară 

demonstrează unitatea evolutivă a populației autohtone. (p.461/1). 

23. Crasna 

Mânăstirea Crasna se află în comuna Izvoarele, satul Schiulești. 

Catapeteasma din biserică a fost lucrată la Viena. (p.20/282). 

            Dobroteni /Dobroteasa  

Este vechea denumire a Cepturilor, conform Marelui Dicționar Geografic (p.341). 

24.Fântânele 

Comuna a fost atestată documentar în anul 1499 (p.83/326) și cuprindea teritoriul pe care erau 

așezările Bozieni, Ghinoaica, Ungureni și Vadu Săpat. 

Aici a fost descoperită ceramică cărămizie (Criș) cu miez negru (p.53/1). 

25. Fefelei 

Satul este atestat documentar în 1652. Boierul N.Stambuliu a ctitorit o biserică. Moșnenii se 

concentrau în clanul Ciocârdeștilor și în cel al Drăgulineștilor. Din 1864, prin Legea comunală, devine 

cartier al comunei urbane Mizil (p.84/326). 

Fundeni 

Numele de Fundeni este vechea denumire a localității Sângeru, care se învecinează cu comuna 

Călugăreni.  

26. Gherghița 

La Gherghița a fost Curtea domnească a domnitorului Țării Românești Vlad Țepeș, care și-a 

construit aici o cetate de apărare (XIII /325). 

27. Ghighiu – Mânăstirea 

Aceasta este mânăstire de maici. 

În anul 1817 aici s-a construit o biserică din lemn. 

La 1858 se zidește biserica actuală care a fost pictată de Gheorghe Tătărăscu în anul 1865. 

(p.21/282). 

28. Ghinoaica 

Așezarea se află pe valea apei Șchei, care izvorăște din Piscupia (de pe terenul comunei 

Călugăreni). 
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De la aceleași izvoare se alimentează cu apă comuna Călugăreni, Valea Șcheilor, satul Ungureni 

(din Vârf de la Olteni) și o fermă de la Ghinoaica. 

Autorul consideră că așezarea omenească de pe pârâul Șchei (care, la terminarea localității 

Ghinoaica, se unește cu pârâul Locea – Budureasca – ce izvorăște din comuna Călugăreni) a făcut 

parte din localitatea Călugăreni. 

Prima atestare documentară este din anul 1562( 326). 

Cercetările arheologice au adus dovezi certe ale răspândirii ceramicii liniare încă din neolitic 

(anii 6000 – 2500 î.e.n.) la sud de Carpați, prin descoperirile de la Ghinoaica și în satul Sudiți, comuna 

Gherseni (la 16 km. sud de Buzău), și în localitatea Balta Doamnei, județul Prahova (p.84/1). 

Această ceramică liniară era cu „capete de note muzicale” (v. p. 93; p. 84/1; p. 114, 115). Vasele 

din ceramică erau decorate „cu destulă atenție, liniile inciziale fiind ordonate, prezentate cu mici 

adâncituri în formă de „note muzicale” 

Pe unele vase bitronconice se afla ornamentul ce amintește de „portativul muzical” sub care se 

desfășoară decorul spiralic obișnuit. (p.184/1). 

Descoperirile arheologice din această localitate reprezintă„ cel mai înalt front spre S – E din 

întreaga arie europeană a culturii cu ceramică liniară” (p. 84/1). 

Pe terasele de apus ale pârâului Șcheianu, la confluența acestuia cu Valea Riciului, la marginea 

de sud a cătunului Ghinoaica, s-a descoperit un fragment de vas lucrat la roată în sec.VI – VII e.n. 

(p.539/1), și un bordei. 

În anul 1890 făcea parte din comuna Valea Șcheilor și avea 94 ha. arături, fâneață și vie 

(p.241/29). 

La început, a fost proprietatea lui Ceauș Ghinea, care a lăsat-o lui Ghinea Poenaru și acesta apoi 

a lăsat-o bisericii Ghinoaica, fondată de Ceauș Ghinea. (p.241/29). 

La Ghinoaica a fost o mânăstire care astăzi este in paragină. 

29. Gornet – Cricov 

În localitate s-a descoperit, în cătunul Gura Văii, un bordei incendiat (sec. VI – VII e.n.) și 

ceramică lucrată la roată. (p.539/1). 

30. Gura Vadului 

Localitatea s-a numit înainte Vădeni. 

Comuna Gura Vadului are cel mai mare areal viticol cu struguri roșii pentru vin din România. 

Rețeaua  Ecologică Europeană „Natura 2000”  cuprinde și „Stânca Tohani” din Gura Vadului. 

Aici se află o lume vegetală unică în județul Prahova: pajiști, tufărișuri și stâncile calcaroase cu 

vegetație specifică. 

Tot aici se află planta denumită „ochiul șarpelui” (Echium russicum) care este unică în lume 

(conform sursei 360); (p.4/360: august, 2014). 

31. Izvorul Dulce 

Localitatea face parte din comuna Merei, județul Buzău. Aici s-a descoperit un tipar pentru 

turnat cruciulițe din sec. IV – V e.n.; (p.158/1; p.238/1). 

32. Mânăstirea Jercălăi 

„La Mânăstire”, la intrarea pe terasa primară a râului Cricovul Sărat, s-a descoperit o așezare 

dacică și una străromânească. 

Biserica din lemn este monument de arhitectură, construită în anul 1731 în satul Luieriu (lângă 

Reghin, județul Mureș). 

În anul 1928, Regina Maria a mutat-o la Bran iar în anul 1956 a fost mutată la Jercălăi 

(p.251/325). 

33. Jugureni. 

Localitatea este atestată documentar prima dată în anul 1567 și se învecinează cu comuna 

Călugăreni. 

Înainte s-a numit Runceni. 

Din Runceni era originar Clucerul Vlaicu, fiul vistierului Vlaicu din Runceni și Cislău, și a 

Neagăi din Runceni, tatăl Doamnei Neaga, cea căsătorită, în iunie 1582, cu Mihnea Turcitul, 

domnitorul Țării Românești (p. 252/325). 
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Considerăm că localitatea este așezată într-un punct strategic; de la intersecția din centrul 

comunei se poate ajunge (mergând pe stânga) la Valea Unghului, pe Valea Nișcovului până la 

Vernești (Valea Râului Buzău), sau, mergând pe dreapta, la Fințești, Vispești, Pietroasele, Merei, 

Buzău. 

34. Lapoș 

Localitatea este atestată documentar în 1635 (p.107/326). 

La Lapoș s-a descoperit o așezare din perioada mezoliticului, (anii 10 000 – 6 000 î.e.n.),  unde 

locuitorii foloseau târnăcoape și topoare pentru defrișarea pădurilor. 

Locuitorii se ocupau cu vânătoarea și culesul. (p.177/1). 

35. Malu Roșu 

Pe teritoriul acestei localități s-au descoperit urme (cuptor de ars oale) ale unei vechi culturi 

neolitice (5 000 ani î.e.n.) de peste 7 000 de ani. (p.93/333). 

În această așezare unele maluri sunt făcute din roci de culoare roșie (conțin oxid de fier). 

Din Călugăreni se vede localitatea Malu Roșu, aici ajungându-se prin Tătaru sau prin Fântânele. 

36. Marginea Pădurii 

Numele vechi al localității este Nucii Gâdei și Runceni. (p.112/326). 

Se află pe drumul Mizil, Jugureni, Valea Unghiului, Vernești, Buzău. 

Din Călugăreni se ajunge la Marginea Pădurii prin Valea Șchei, Boboci, Jugureni.  

Mihăiești 

Mihăilești (lângă Călugăreni); ( p.120/326). Azi localitate dispărută. 

37. Mizil 

În perioada 1781 – 1790, între Ploiești și Buzău, se simțea nevoia unui loc de popas mai 

important. Acesta ia ființă la Mizil. Acest loc avea fântâni, barăci,  și grajduri pentru caii de poștă. „ 

O fântână” se află și în zilele noastre pe strada Griviței din Mizil. 

Sefchet pașa, responsabil cu preluarea veniturilor poștei, a dat denumirea locului de „ Menzil”, 

adică poștă. Să nu uităm însă că lângă aceste locuri exista o localitate mult mai veche, Istău / Fefelei. 

Dezvoltarea Mizilului ca popas al diligențelor și negustorilor a dus la creșterea importanței economice 

și sociale ale acestuia și ale localităților din imediata apropiere, deci și a comunei Călugăreni. 

Localitatea este atestată documentar în 1821. Numele este izvorât din calitatea sa de stație 

poștală: Menzil. (p.121/326). 

În anul 1901, primarul Mizilului, Leonida Condeescu, a obținut staționarea pentru un minut la 

gara Mizil a trenului internațional București – Berlin. 

Locuitorii comunei Călugăreni, prin gara de la Mizil, călătoresc la Ploiești, București, Buzău, 

etc. 

Mizilul este situat pe malurile pârâului Istău, un afluent al acestuia izvorând din Călugăreni. 

Orașul a avut o mare dezvoltare odată cu dezvoltarea comerțului. 

Aici a fost, și este și în zilele noastre, un târg săptămânal. Tot aici se mai desfășoară și târgul 

de duminica Floriilor și târgul Drăgaica (la 29 iunie, de Sfântul Petru). Cu aceste ocazii, la Mizil se 

întâlnesc locuitori de la munte (cu cherestea, etc.) cu cei de la deal și câmpie. 

Având în vedere faptul că, de-a lungul timpului, localitatea Mizil a avut o mare influență asupra 

comunei Călugăreni, este demn de remarcat câteva date din situația acestuia între anii 1890 și 2015 

(p.327, 8, 9/29). 

În anul 1890 (acum 125 de ani) Mizilul era o comună urbană în plasa Tohani a județului Buzău. 

Industria agricolă era formată din 2 mori cu aburi, 2 cășerii, 4 stâni, o fabrică de făină, 3 fabrici de 

lumânări. 

„Industria manuală” era reprezentată de cojocărie, cizmărie și mai cu seamă țesăturile de lână, 

care aveau o mare reputație. 

Comerțul consta în desfacerea cerealelor „la gara din Mizil”, fiind mai întotdeauna o mare 

activitate. 

În anul 1890 Mizilul avea 650 de boi, 340 vaci, 148 viței, 73 de bivoli, 80 bivolițe, 375 cai, 121 

iepe, 62 de mânji 2700 oi, 10 capre, 18 asini și 453 de porci. 
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Mizilul avea o populație de 5 200 de locuitori, din care însurați 990, neînsurați 620, văduvi 76, 

divorțați 30, băieți 1133; femei măritate 990, văduve 228, fete 1138. Aceștia locuiau în 926 case. 

 Străini erau: 24 greci; 44 israeliți; 55 austro-ungari; 3 germani; 1 italian; 3 poloni; 4 sârbi; 20 

bulgari; 2 ruși. 

Meseriași erau: 9 tâmplari, 10 rotari, 6 butnari, 5 căruțași, 50 croitori, 197 crâșmari, 45 fierari, 

6 mașiniști, 196 cojocari, 4 boiangii, 20 brutari, 6 vărari, 2 pietrari, 15 zidari, 3 bărbieri, 7 tinichigii; 

cârciumi erau 67. 

În vechime, localitatea se numea Istău, și a fost proprietatea Domnului Țării Românești 

Constantin Brâncoveanu, care își construise un vast palat la via Corbeanca (Dealul Dumbrăvii), din 

sus de Băile Boboci. Aici, la Istău, Brâncoveanu a înființat un târg de toamnă. 

În anul 1828, nepoata lui Brâncoveanu (marea băneasă Safta Gr. Brâncoveanu) a vândut Mizilul 

generalului Nicolae Mavru, iar acesta îl dă ca zestre ginerelui său Ion Cantacuzino. 

În anul 1866 orașul a ars. Pentru a nu se desființa orașul, Cantacuzino a acceptat ca locuitorii 

să-și răscumpere în 30 de ani locurile, prin această hotărâre Mizilul devenind un oraș liber. (p.328/29). 

În Mizil erau 2 școli primare, una de băieți (218 elevi) și una de fete (102 eleve). 

Biserici erau 3 (2 în Mizil și una în Fefelei). 

Mizilul era „stațiune comercială și însemnată a căii ferate” și stațiune telegrafo-poștală, precum 

și reședință a Regimentului 32 Dorobanți. 

În afara poștalioanelor, erau ștafetele care transportau doar scrisorile. Mizilul era loc de 

transport pentru ștafetele dintre Ploiești și Buzău. Opt cai asigurau transportul rapid (pachetele plecau 

dinspre Ploiești lunea și joia, iar dinspre Buzău, lunea și vinerea). 

La 13 septembrie 1872 s-a inaugurat stația de cale ferată care lega Bucureștiul de Moldova. 

În anul 1775, Alexandru Ipsilanti a înființat poșta. Statul punea la dispoziția particularilor, 

contra cost, mijloacele de transport pentru scrisori, pachete (p.24/365). Între Ploiești și Buzău, la 

Mizil, se schimbau caii, fiind stație de poștă. (p.24/365). 

Aici s-a descoperit un inel de aramă cu șatan circular, având în câmp scena crucificării mascată 

de cercuri concentrice, formând crux decussata (sec.V – VII e.n.) (p.250/1). 

La Mizil, ca urme ale trecutului, putem menționa: așezare din Epoca bronzului, (anii 2000 – 

1200 î.e.n.); așezare din sec. IX – X; așezare din neolitic ( anii 6 000 – 2 500 î.e.n.); (p.358/365). 

38. Movila Blendei 

165 m. Altitudine (p.15/76). 

Se află pe drumul Călugăreni – Vadu-Săpat – Mizil, fiind la intersecția drumului ce duce la 

Mizil – Fântânele. 

Se află la 8,4 km. de Călugăreni. 

Pe Movila Belzii se aflau 2 cruci de piatră (p.499/29). În luna septembrie 2017, într-o noapte, 

crucea cea mare a dispărut. 

39. Năieni 

La Năieni a fost descoperită reprezentarea în ceramică a unei  căciuli cu numele de pileus, cu 

un moț specific. (p.277/1). „Căciula ascuțită” evoca pileus-ul unui tarabostes (sec.IV î.e.n.); (p.277/1). 

În localitatea Năieni se poate ajunge fie prin Mizil, fie plecând din Călugăreni, prin Valea Șchei, 

Boboci, Jugureni și se coboară în Fințești, Năieni.  

Pe drumul în pantă, la intrarea în localitate, dinspre Mizil, se află o mare statuie din fier a 

Sfântului Gheorghe, care „ alungă răul și-i păzește de spiritele rele pe localnici.”  

În localitate au fost descoperite unelte de bronz, bijuterii de bronz și o necropolă tracică din anii 

1800 î.e.n. În aceste morminte s-au descoperit rămășițe umane așezate în poziție ghemuit, însoțite de 

fragmente de ceramică și piese din silex. 

În zonă se află cruci din piatră, chilia Pustnicului Ambrozie, morminte în piatră. De pe înălțimile 

unde se află aceste morminte dacice săpate în piatră se văd culmile din comuna Călugăreni, ceea ce 

îl face pe autor să considere că a existat o strânsă legătură între aceste așezări, acestea fiind și puncte 

de observare și semnalizare a venirii dușmanilor. De pe aceste culmi se vede în depărtare, în Buzău,  

Bărăgan, etc. Tot de pe aceste culmi se vede dealul Ciortea. 
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Tabăra de sculptură este „unicat mondial” datorită faptului că sculpturile au fost realizate sub 

îndrumarea sculptorului Gabriel Manole de copii mai mici de 14 ani, pe parcursul a 10 ediții, începând 

din anul 1985. 

Aici se găsesc sculpturi reprezentând fețe de oameni, scări către cer, instrumente muzicale, etc. 

Piatra folosită (calcar cochilifer) este locală, aici fiind în trecut Marea Sarmatică. 

În ultimii ani, aici a luat ființă o tabără de sculptură în piatră și a fost construită o biserică din 

piatră la înălțime, de aici existând o priveliște extraordinară. 

Catapeteasma bisericii este construită din piatră de Năieni. În interiorul bisericii pictura este cu 

fresce în mozaic. 

La Năieni există și un atelier de prelucrare a pietrei unde se realizează, din calcar cochilifer, 

ghivece, stâlpi, cascade, cruci, etc. 

Biserica din satul Proșca a fost construită în jurul anului 1800. 

Autoritățile locale și o asociație din Buzău fac eforturi continue pentru reconstituirea unei 

așezări rupestre dacice. În anul 2017 aici a avut loc o nuntă dacică. 

Preotul Mihai Milea, prin Fundația pe care o conduce și cu sprijinul autorităților locale, a 

realizat o așezare, un sat, ca în vremea dacilor. Acest sat are locuințe / colibe din piatră, adăposturi 

pentru animale, lac, stână. 

Tot la Năieni se găsesc și peșteri (grote) săpate direct în culmea dealurilor, cu guri de aerisire, 

și ale căror intrări puteau fi blocate cu bolovani. 

Peștera mare are o lungime de 40 de metri. În aceste peșteri se adăposteau cei din vechime în 

perioada migrațiilor. 

Aici, la Năieni, s-a descoperit și o statuetă veche de circa 3 000 de ani, din bronz, reprezentând-

o pe zeița Anaitis (statueta poate fi admirată la Muzeul Național de istorie al României). 

40. Parepa 

Comuna este situată pe văile râurilor Ceptureanca și Războiului, la 31 km. de orașul Ploiești. 

În trecut, Parepa se compunea din trei cătune: Degerați (spre nord), Parepa ( în centru) și Rușani 

(spre sud). Conform sursei bibliografice 362, așezarea datează din timpul domnitorului Matei 

Basarab. 

Localitatea Parepa a devenit mai cunoscută după anul 1935 (29 august) când, unei fetițe, Maria, 

care se juca cu copiii pe o poieniță de lângă casă, i s-a arătat „o vedenie de-o frumusețe desăvârșită, 

neomenească… era norul ca un tunel în sus plin de îngeri care se pierdeau în adâncul înălțimii lui… 

mirosea cu miresme nepământești și se auzeau cântări de-o armonie  imposibil de exprimat în cuvinte. 

În capătul tunelului a apărut, ca o săgeată de lumină care a început să coboare și să se apropie de 

mine. Cineva mi-a vorbit cu  glas blând: „Nu te teme, Fiică Fecioară Marie, Eu sunt Tatăl Ceresc 

Dumnezeu, și te-am ales să spui oamenilor Cuvântul Meu… Spune tuturor ce-ți voi spune Eu, căci 

va veni la tine multă lume să te vadă”. Mărturisirea, în totalitate, se găsește în sursele bibliografice 

362, 363, 364. 

La Parepa, în afara unei mulțimi mari, a autorităților, a venit și Patriarhul Bisericii ortodoxe 

Române, Miron Cristea. 

În acea poieniță s-a construit o mare biserică și  mânăstire care, în zilele noastre, este loc de 

pelerinaj și pentru locuitorii comunei Călugăreni, unde, de altfel, Fecioara Maria de la Parepa a 

poposit de mai multe ori. 

Fecioara din Parepa avea darul vindecării și a prezicerilor iar apa care izvorăște din fântâna 

locului se consideră tămăduitoare. 

Când Domnul a chemat-o la El, pe 5 iunie 1996, pe tot timpul slujbei de înmormântare, pe cer 

s-a arătat o cruce din nori argintii  (p.56/364 și 7/363). 

Fecioara din Parepa a fost o credincioasă care, prin revelația Duhului Divin, a slujit cu toată 

ființa sa credința ortodoxă. 

41. Pietroasele 

În secolul IV e.n. statul roman reanexează sudul Daciei nord-dunărean, stabilind un post de 

supraveghere la Pietroasele – Buzău. (p.285/1). 
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Aici s-au descoperit urmele unei cetăți de piatră, termele romane și Tezaurul de la Pietroasele. 

Cetatea și termele sunt din sec.IV e.n.; (p.413/1). Tezaurul de la Pietroasa (48/p.149) s-a găsit în anul 

1836, când Episcopul Ghesarie construia seminarul la Buzău și un pod de piatră. El a angajat lucrători 

bulgari pentru extragerea blocurilor de piatră din Dealul Istrița. Aceștia au descoperit tezaurul.  

Arendașul moșiei, Frunză Verde, împarte cu lucrătorii tezaurul. 

Bulgarii dau partea lor unuia dintre ei, care a ascuns-o în malul de lângă podul de piatră de la 

Episcopie, ca s-o împartă când vor pleca, toamna. 

Cel care-a ascuns comoara fuge, furând cea mai mare parte a comorii. Ceilalți bulgari au 

denunțat faptele la Prefectura Buzău. 

O parte din tezaur a fost recuperat și depus la Muzeul antichităților. (p.389/29). 

Cunoscutul arheolog prof. Victor Teodorescu sublinia: „… se poate afirma cu toată certitudinea 

că meșteșugarii dacici (de la Budureasca, parte a localității Călugăreni, jud. Prahova – n.a.) în număr 

neobișnuit de mare, puteau să realizeze oricare din detaliile pieselor Tezaurului de la Pietroasa. Pe 

lângă faptul că beneficiau de un instrumentar de lucru și tipare pentru podoabe de mare rafinament, 

tehnica prelucrării metalului, concepția policromiei și motivele ornamentale sunt asemănătoare cu 

cele ale Tezaurului de la Pietroasa”. (p.77/332). 

Între Budureasca și locurile în care s-a descoperit Cloșca cu puii de aur sunt cca. 16 km. 

(p.77/326). 

42. Ploiești 

În Ploiești au fost vetre de locuire umană începând cu multe milenii înainte de Hristos, când 

existau populații pretracice. În 1597,Voievodul Mihai Viteazul își va așeza tabăra militară și va 

înființa  un târg săptămânal, dând locuitorilor un statut privilegiat de târgoveți. 

Aici au fost descoperiri arheologice din perioada Neoliticului (6 000 – 2 500 î.e.n.) fiind găsite 

vestigii ale culturilor Criș, Dudești, Boianu, Aldeni, Gumalnița. 

Din perioada fierului, Latene, s-au descoperit, printre altele, o seceră de bronz, ceea ce 

dovedește un anumit grad de dezvoltare a agriculturii în această zonă. 

La Ploiești – Triaj, sub tumuli, s-au descoperit morminte cu vase de incinerație, cu mâner de os 

gravat, precum și alte obiecte de inventar. De asemenea, s-a descoperit o sulă de aramă cu mâner de 

corn împodobit prin gravare din perioada neolitică (6 000 – 2500 î.e.n.). (p. 265/1). Harnașamentele 

se depuneau ritual în mormintele luptătorilor geto-daci din sec.VI – V î.e.n. (p.271/1). 

Ploieștiul are o personalitate proprie, „Republica de la Ploiești” din anul 1870 fiind prezentă în 

memoria locuitorilor și în zilele noastre. 

Din Călugăreni până la Ploiești sunt circa 50 km. 

Orașul Ploiești a avut o mare însemnătate în dezvoltarea comunei Călugăreni, nu numai că a fost 

și este reședință de județ, dar aici (la Ploiești) au lucrat și lucrează foarte mulți locuitori din Călugăreni. 

Aici există și Spitalul județean precum și școli pe care le frecventează și unii copii din 

Călugăreni.  

Muzeul Național de Istorie – Ploiești (deschis la 10.I.1955) a achiziționat și colectat obiecte, 

fotografii cu caracter muzeistic, prin grija și sfaturile profesorului N.I.Simache (1905 – 1972). 

În anii 1963 – 1967 profesorul de istorie N.I.Simache, un discipol al marelui N.Iorga, diriginte 

și profesor de istorie la liceul „Ion Luca Caragiale” din  Ploiești, a insuflat multora dintre elevii săi 

dragostea de țară, dragostea de eroii noștri și patriotism la toți elevii pe care i-a avut. Diverse obiecte 

din comuna Călugăreni (râșnițe din piatră, etc., fotografii cu crucile din localitatea Călugăreni, 

cimitire, și altele) au fost strânse și donate Muzeului de Istorie din Ploiești de autorul acestei 

monografii, în anii 1960.  

În anii 1877, această clădire a Muzeului a fost reședința Marelui Duce Nicolae, Comandantul 

trupelor țariste, și club al ofițerilor superiori ruși (p.92/9). 

În orașul Ploiești se află și unele muzee unice în țară: Muzeul Republican al Petrolului și Muzeul 

Ceasului. 

„Enciclopedia Britanică a Petrolului” din anul 1938 consemnează prima rafinărie din lume la 

Ploiești și prima producție de 275 tone de petrol. 
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43. Plopeni – Prahova 

În perioada Hallstatt C.D (750 – 450 î.e.n.) cadrul social și economic prielnic a dus la ridicarea 

unei cetăți (p.272/1) de origine traco-dacă. Ridicarea unei mari cetăți din perioada Holstattului târziu 

la Plopeni, s-a datorat surselor de materii prime din abundență, uneltelor corespunzătoare și unui 

cadru economic prosper. 

Orașul Plopeni este așezat pe malul râului Teleajen, într-o depresiune, în mijlocul unei păduri 

de stejari seculari. 

În anul 1938 aici s-a construit o fabrică de armament „Mărgineanca”. În acest oraș au lucrat 

mulți locuitori ai comunei Călugăreni. 

În Plopeni se poate ajunge (din Călugăreni) prin Apostolache, Măgurele, Mânăstirea Zamfira, 

Plopeni. 

În Plopeni au loc anual „Zilele Nichita Stănescu”, Târgul de artă și meșteșugari, Festivalul de 

folclor „Salba Prahovei”, Festivalul de datini și colinde. 

44. Mânăstirea Rătești 

Mânăstirea se află în comuna Berca. 

Este atestată documentar în anul 1634. 

Biserica mânăstirii a fost pictată de Nicolae Teodorescu, ajutat de Gheorghe Tătărescu. 

45. Rotari 

În localitatea Rotari, care se vede din Călugăreni, în partea de Sud-Vest, au fost descoperite 

urme ale unei așezări umane din prima epocă a fierului (Hallstatt) cu o vechime de peste 2800 de ani 

(880 – 300 î.e.n.); (p.93/333); de asemenea, aici a fost descoperită  ceramică lucrată cu mâna și cu 

roata (satul Șoimescu), sec. VI – VII e.n. 

Runceni 

În anul 1890, la Runceni, localitate învecinată cu Călugărenii în partea de Nord, pădurea 

aparținea statului, ca și cele circa 40 de hectare de teren cultivabil (p.429/29). Această moșie făcea 

corp comun cu localitatea Buda din comuna Cislău (de pe Valea Buzăului). În total, erau 1470 hectare, 

din care 1 278  pădure, restul fiind teren arabil și vie. (p.375/29). 

În anul 1890 a fost un cătun al comunei Jugureni și avea 430 locuitori și 100 de case (p.374/29). 

46. Sărata -  Monteoru 

Localitatea se află pe malurile pârâului Sărății, la 15 km. de orașul Buzău, înconjurată de dealuri 

acoperite cu păduri. 

Din Călugăreni (pe Drumul dintre vii), sunt 52 de kilometri. Vara, locuitorii comunei 

Călugăreni merg la ștrandul cu „apă sărată” din Sărata – Monteoru. 

De remarcat faptul că la Sărata – Monteoru există o mină de petrol (țiței). În lume au existat 

„mine de țiței” în Statele Unite ale Americii și Germania. 

În prezent, aici este o Stațiune balneară. Sunt 15 izvoare cu ape minerale, iodurate, cloro-sodice. 

Afecțiunile care se tratează cu aceste ape sunt cele reumatismale, gutoase, bolile de piele și bolile 

femeiești (p.609/285). 

Aici s-au descoperit componente de la zăbale. (p.268/1). De asemenea, materiale ceramice din 

vase lucrate cu roata, „puse în legătură cu o populație locală”, și un cimitir de incinerație.( p. 116). 

47. Sângeru 

Localitatea se află „peste deal” de comuna Călugăreni. 

În comună se găsește Muzeul pietrei, Muzeul sătesc și Conacul Bozianu (1793). 

Muzeul Pietrei  se află în gospodăria poetului și publicistului  Lucian Avramescu. 

Intrarea este liberă. Exponatele doresc să demonstreze civilizația durabila a pietrei alături de 

civilizația lemnului care este trecătoare. 

În satul Tisa, parte componentă a comunei Sângeru, a existat o cetate dacică, unică în zonă 

(sec.IV î.e.n. – I e.n.). 

Comuna are în componență satele: Sângeru, Butuci, Mireșu Mare, Mireșu Mic, Piatra Mică și 

Tisa. 

Comuna se află pe malurile râului Cricovul Sărat. 

Vechea denumire era Fundeni. 
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În comună există, ca monument istoric, Biserica cu hramul „Sfântul Andrei” (1733). 

În muzeul sătesc există urme arheologice care atestă locuirea zonei încă din sec.III î.e.n.  

În comună se desfășoară anual târgul din 6 august. 

  48. Scăieni 

Inginerul Theodor Diamant a înfăptuit, în anul 1835, „Falansterul de la Scăieni”. Membrii 

coloniei preconizau un sistem de lucrare colectivă a pământului și de consum în comun a produselor. 

(XV/325). 

La Pensionul școală înființat pentru toate vârstele, la Scăieni, se preda: „ matematica și 

inginerlâcul, științele umanice, milităria, științele sociale, agricole și muzicale”; (p.61/359). 

49. Mânăstirea Sinaia 

Mânăstirea a fost întemeiată de Spătarul Mihail Cantacuzino în anul 1690 (p.22/282). 

Aici există și un muzeu de artă religioasă. 

 50. Slănic 

Salina Slănic este cea mai mare din Europa și locul cu cel mai pur aer din lume. 

Salina are o vechime foarte mare(sursa www.salrom.ro.). 

Între anii 1943 – 1972 s-a deschis Mina Unirea, cu 15 camere. 

Adâncimea minei este de 217 m., suprafața fiind de 80.000 m.p. 

Un pilon central susține mina.  

În mină, în Sala Genezei, există basoreliefuri cu Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Decebal, 

Traian. 

Temperatura este de 12 grade Celsius iar umiditatea de 50%. 

 La Slănic se poate vizita „Mina Unirea” și Muntele de sare, care este un monument al naturii. 

Din cele șapte masive de sare exploatate în România, masivul de la Slănic are sarea cu cea mai mare 

puritate (98% NaCl), rezerva de sare fiind de circa 5,1 miliarde tone (p.49/374). 

51. Smeeni 

Comuna Smeeni este situată în județul Buzău, pe malul Călmățuiului, la 50 de km. de comuna 

Călugăreni. 

În epoca trecerii de la neolitic la epoca bronzului, localnicii zonei își făceau mormintele 

funerare din pământ, adunând mari cantități de pământ într-o formă rotundă (piatra lipsind din zonă). 

Diametrul unora ajungea până la 60 m., iar înălțimea, până la circa 6 m (p.32/1). Acestea erau 

numite de localnici „gorgane”, „movile” sau „tumuli”. Pământul era săpat și răzuit și adunat în aceste 

movile. Acești tumuli au servit ca morminte de înhumație și într-o etapă ulterioară de morminte de 

incinerație. 

Ca descoperiri din interiorul mormintelor putem enumera căni și oale din ceramică, catarame 

de bronz și pumnale de fier (p.36/1). 

Defunctul era depus în mormânt pe spate, cu genunchii îndoiți (p.34/1). În morminte se află 

ocru roșu (presărat pe schelet sau sub formă de bulgăre în stânga craniului( p.34/1). În unele camere 

mortuare morții erau dispuși în sensul acelor de ceasornic (p.35/1). 

În alte morminte defuncții erau chirciți iar ocrul era așezat compact deasupra și sub aceștia, 

precum și un bulgăre în apropierea craniului (p.36/1). Tot aici s-au descoperit morminte în catacombă 

(se săpa un puț vertical în peretele căruia se săpa o cameră ovală în care se așeza mortul. (p.36/1). 

În zilele noastre, locuitorii comunei Călugăreni merg la Smeeni cu două ocazii: 

- în prima vineri după Paști, când la o bisericuță se face slujbă cu mulți preoți pentru 

sfințirea apei unui izvor (Aghiasmă mică), aceasta fiind tămăduitoare, conform tradiției, 

locul acesta fiind unul la care se fac pelerinaje; 

- sâmbăta, la un mare târg săptămânal, la care se vând păsări, animale (oi, capre, cai, vaci, 

porci, etc.), precum și grâne, legume, haine, etc. (foto). 

52. Mânăstirea Suzana 

Mânăstirea se află în comuna Mâneciu. 

Prima așezare monahală a fost ridicată în anul 1740. 

Pictura în ulei a fost efectuată de Petre Nicolau, ucenic al pictorului Gheorghe Tătărescu. 

Mânăstirea are o colecție muzeală. (p.23/282). 

http://www.salrom.ro/
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53. Mânăstirea Zamfira 

Mânăstirea se află în comuna Lipănești și a fost sfințită la 8 septembrie 1857. 

Biserica a fost pictată de Gheladec și Nicolae Grigorescu. 

Sudiți. (Comuna Gheraseni, Buzău) 

Aici s-a descoperit: 

- o așezare neolitică timpurie (anii 6000 – 2500 î.e.n.); 

- bordeie; 

- cuptoare de redus minereu de fier; 

- ceramică cu pleavă; 

- un idol fragmentar de lut (p.620 – 23/1). 

Șchiopoaia 

Moșie în 1890 a moșnenilor din Călugăreni și Tătaru. (p.446/29). 

Și în zilele noastre unii locuitori din Călugăreni sunt proprietari de terenuri la Șchiopoaia. 

53. Tătaru 

Localitatea este atestată documentar în 1486. Este o localitate vecină cu Călugărenii care, de 

altfel, în trecut a făcut parte din comuna Călugăreni. 

În afara așezărilor umane aflate în preajma apelor (Budureasca, Ghinoaica, Călugărenii, etc.) 

acestea erau și pe înălțimi ca Urlați, Tătaru, etc., unde se aflau și unele „cetăți”. (p.177/1). 

Conform unei surse (S/25), comuna Tătaru a luat ființă pe actualul spațiu în trecutul nu prea 

îndepărtat, mutându-se aici datorită holerei și ciumei, apărute pe vechiul loc. Vechiul loc era într-o 

depresiune pe valea Pucioasei. (La sfârșitul anilor 1960 – 1970, când ara cu tractorul, a scos la 

suprafață foarte multe oseminte umane și alte urme ale fostei așezări în vale, de locul „La Drăgaica”, 

oamenii în vârstă spunând că acolo a fost așezarea Tătaru). 

Opinia noastră este că acea veche așezare a fost încorporată în localitatea Tătaru (care era deja 

formată). Locul „La Drăgaica”, unde avea loc periodic un mare târg, se află la 3,4 km. de drumul 

Tătaru – Priseaca, la stânga către Malu Roșu (indicator rutier 236). 

54. Târgșor 

Localitatea este situată la 9 km. Sud – Vest de municipiul Ploiești. Este cea mai veche cetate de 

scaun (domnească) din Prahova, fiind o așezare umană puternică încă din secolele VIII – X. Săpăturile 

arheologice au scos la iveală vestigii ale culturii Dridu. În secolul XIV, Mircea cel Bătrân (1386 -

1418) a construit aici o cetate ale cărei urme se văd și astăzi, localitatea fiind un puternic centru 

cultural și centru vamal (XIII – 375). 

Cele mai vechi urme arheologice descoperite până acum sunt din Paleoliticul superior (silexuri, 

răzuitor cranelat; (p.16/1); (anii 40 000 – 10 000 î.e.n.). 

Din Neolitic au fost descoperite dăltița trapezoidală, silexuri, lame de cuțit, etc. Ceramica era 

decorată cu pliseuri sau cu hașuri (p.17/1); (anii 6000 – 2500 î.e.n.). 

Din epoca bronzului (anii 2000 – 1200 î.e.n.) a fost scoase la lumina zilei urme ale culturii 

Monteoru (ceramică cu decor executat cu măturica, vase mari de provizii decorate cu spirale, cercuri 

mari concentrice, etc.); (p.19/1). 

Din Epoca Romană, reprezentative sunt descoperirile care dovedesc fortificațiile romane ale 

Legiunii XI-a CPF (monede romane; Traian; p.20/1). 

Perioada feudală este reprezentată de vase ceramice mari, cu buza înaltă și dreaptă, cățui, 

afumători (care le copiază pe cele geto-dacice). 

Tot la Târgșor au mai fost descoperite morminte de înhumație (scheletele au fost cu fața în sus, 

capul înspre nord; p.21/1). 

Gropile mormintelor erau de dimensiunea scheletelor, iar vasele de ofrandă erau depuse după 

ce se adăuga un strat de pământ pe decedat (p.21/1). 

În morminte (în vasele de ofrandă) s-au găsit bucăți de sticlă, mărgele, fibule, catarame de bronz 

și fier (p.22/1). 

55.Tohani 

Comuna celor șapte dealuri. În anul 1692, domnitorul Constantin Brâncoveanu a ridicat o 

biserică în satul Tohani. 
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Tohanii face parte, alături de Perșunari, din comuna Gura Vadului. 

Înaintașii locuitorilor de aici au venit din Transilvania în drumul lor către bălțile Dunării și au 

rămas în aceste locuri.  

În Tohani există un muzeu al civilizației rurale. 

Localitatea este atestată documentar în 1612. 

56. Ulmeni 

În 1978 – 1982, la Sud de localitatea Ulmeni, a fost studiat un sit arheologic în care s-au găsit 

urme arheologice ale viețuirii de la sfârșitul Epocii bronzului: fragmente ceramice lucrate la roată și 

altele lucrate cu mâna, o toartă de amforă de culoare roșie, psalii de os (piesă componentă a zăbalelor 

de la cai, din perioada 2000 – 1200 î.e.n.); (p.268/1). 

57. Urlați 

Urlații este un oraș din zona colinară a Dealului Mare. 

În vechime se numea Stenoia și era cetate veche, din care astăzi se află numai rămășițe 

(p.547/325). 

Aici au fost găsite urme arheologice din neolitic (anii 6000 – 2500 î.e.n.) și epoca bronzului. 

(p.548/325). 

Complexul Bellu (str. Orzoaica, nr.12) este un monument arhitectural, muzeul din incintă având 

o bogată colecție etnografică (port popular din zonă, țesături, ceramică, unelte, etc). 

58.Vadu Săpat 

Localitatea este atestată documentar în anul 1805 (p.217/326). 

La Vadu Săpat au fost descoperite dovezi ale culturii Ipotești – Cândești (p.118/1). 

Pe malul drept al gârlei Șcheianca au fost descoperite fragmente ceramice, mai multe lucrate 

cu roata (p.538) din sec. VI – VII e.n. 

Valea Anca 

Acesta a fost numele vechi al localității Ceptura de Jos (p.112/333). 

59.Valea Șcheilor 

Este un sat care face parte din comuna Călugăreni, județul Prahova. 

La sfârșitul sec. al XIX-lea făcea parte din comuna Tohani, plasa Tohani, județul Buzău. În 

1950 comuna a fost arondată raionului Mizil din regiunea Buzău și apoi regiunii Prahova. În 1968 

județele s-au reînființat, satul trecând la comuna Călugăreni din județul Prahova. 

Localitatea este atestată documentar în anul 1788 (p. 446/389). Din 1968 până azi este sat 

component al comunei Călugăreni (p.226/326). 

În anul 1838 așezarea are 63 de gospodării, din care 20 de tip tradițional (moșnenesc); 

(p.226/326). 

La 1 ianuarie 1845 avea 134 de case cu 340 de locuitori. Localitatea avea două subdiviziuni: la 

Băi (Boboci sau Fântâna de leac) și Ghinoaica (p.579/325). 

În satul Valea Șchei există biserica „Zidul Doamnei Neaga”, cu hramul „Buna Vestire” și 

„Sfânta Treime”, construită în jurul anului 1784, începutul lucrării datând din timpul Doamnei Neaga, 

soția domnitorului Țării Românești Mihnea Turcitul, la sfârșitul secolului XV. 

Din Valea Șchei, urcând către pădurea de la Chei (de-a lungul pârâului Șchei) până la Mireș, s-

a amenajat (pietruit) drumul Valea Șchei – Mireș, care duce pe Valea Buzăului. Înainte s-ar fi numit  

Datcoi (p.20/76). 

De satul Valea Șchei se mai poate vorbi și datorită unor personalități care au avut aici mari 

proprietăți. Printre aceștia, putem menționa: 

- Persoane din Neamul Văcăreștilor: în anul 1751, Ștefan Văcărescu a cumpărat o moșie lângă 

Mânăstirea Șcheilor; Alecu Văcărescu avea moșie la hotarul nordic al Văii Șcheilor, spre Sângeru, 

spre Călugăreni, spre Vadu Săpat. 

- Alexandru Marghiloman a avut moșie la Valea Șchei. S-a născut la 9 februarie 1854 la Buzău. 

În 1884 a fost membru al Parlamentului României. A fost prim-ministru. 

- Familia Persu. A fost proprietar al zonei Dealul Vârfu cu Dor. Aurel Persu (născut la 16 

decembrie 1890) a fost un constructor de automobile. A inventat  „automobilul aerodinamic corect”. 

Acesta avea motorul și transmisia pe spate, volanul și scaunele în față. 
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- Alexandru Persu s-a născut în anul 1889. În anul 1911 s-a căsătorit cu Ecaterina Eminescu, 

fiica lui Matei Eminescu (fratele poetului Mihai Eminescu) (p.23/76). La Valea Șchei avea un conac 

pe malul drept al râului Șchei. 

Între locuitorii localităților apropiate au fost tot timpul relații de bună vecinătate. 

Un exemplu este cel prin care, în septembrie 1918, sătenii din Călugăreni, satul Valea Șchei, 

au semnat ca martori pe un document (plângere, cerere) adresat Primarului comunei Jugureni pentru 

solicitarea de despăgubiri (stricăciuni și furturi) comise de „armatele amice și neamice”. Printre acești 

martori se numără Manolache Dragomirescu și Manda V. Obrejan. 

Interesant de menționat sunt și unele lucruri furate sau stricate de soldați (dintr-un număr de 

peste 35): 

-  o damigeană cu gaz, de două vedre; 

-  una vioară; 

-  au stricat un gramofon; 

-  o cutie de zahăr de 25 kg; 

-  au ars 500 de araci despicați, de tufă (207/351). 

Conform Anuarului pentru comerț, industrie și meserii, și agricultură al României din anul 

1929, în localitatea Valea Șchei erau: 

-  743  locuitori; 

-  3 biserici; 

-  2 școli primare; 

-  Băile Boboci, stațiune balneoclimaterică; 

-  Cârciumari: Nițulescu Ștefan; 

-  Croitori: Cojocaru Alexandru; 

-  Viticultori: 

-  Bogdan Ștefan, 18 ha. 

-  Marghiloman Al. Maria, 40 ha. 

-  Nițulescu Ștefan, 4 ha. 

-  Novaci B.,10 ha. 

-  Paraschivescu M.( moștenitor), 27 ha. 

-  Persu Alexandru, 27 ha. 

-  Popescu Al.Gh., 5 ha. 

-  Mișu Porumboiu, 18 ha. 

-  Savigni Mihai, 8 ha. 

- Tudoroiu Gheorghe, 6 ha. (p.205/351). 

Vădeni 

Este o veche denumire a comunei Gura Vadului. (p.518/25). 

60.Văleni de Munte 

Localitatea este atestată documentar în anul 1573. 

 A fost reședință a județului Saac până în 1780, când reședința s-a mutat la Bucov. Aici a fost 

un punct vamal pentru mărfurile care tranzitau Țara Românească. Se numărau aici vitele, oile care 

treceau de două ori pe an în transhumanță, aplicându-se taxe de trecere. Din 1831 a fost târg, fiind 

reședință administrativă a plaiului Teleajen.  

Populația era structurată în peste 300 de familii, din care 40 de capi de familie dețineau titluri 

de boieri de neam (27), postelnici (6), mazili. Printre boierii de neam putem menționa: Iordache Ene 

Lăzăroiu, Ioniță Ene Lăzăroiu, Zincă Iane Lăzăroiu, Iorgu sin Dima, Nicolae, fiul Zincăi Lăzăroiu, 

unii dintre ei fiind ctitori de biserici în localitate (p.229/326) 

De exemplu, Biserica Sfântul Nicolae – Tabaci a fost ridicată în anul 1833, și, printre numele 

celor ce au ridicat-o, ctitor este și numele lui Ioniță Lăzăroiu. (foto p. 645/ 226). 

Numele celor care au contribuit la construcția bisericii sunt menționate cu litere slavone 

deasupra ușii de la intrare (pisanie). 

Biserica este declarată un monument de arhitectură (p.598/325). 

O foaie de zestre a Joiței, fiica lui Mareș Botezatu din 5 februarie 1799 (când numita se 
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căsătorea cu Petcu ot Văleni) era scrisă de Marcu sin Istrate Lăzăroiu ot Văleni. (p.584/325). 

61.Vărbila 

Prima atestare documentară a localității datează de pe la 14 iunie 1524, când, un hrisov de-al 

lui Neagoe Basarab, amintea de „ocinile Vărbilei”. (p.600/325). 

Vechea denumire a fost Piscul Drăgaicei. Aici se află Mânăstirea Vărbila, monument de arhitectură. 

Viperești. 

Din Poiana Brașovului (platou) se ajunge în comuna Viperești. 

Aici se aduceau mărfurile pe albia râului Buzău, fiind apoi distribuite, de aici, către Buzău, 

Buda, Mizil și Brăila. (p.58/29). 

 

* 

*                 * 

 

Redăm, în continuare, lista localităților din zona Călugăreni (în fața localității este trecut 

numărul de ordine care se regăsește în Harta 14/I, iar la sfârșitul localității numărul aproximativ de 

kilometri din Călugăreni până în localitatea respectivă. 

 

1.Albești – Paleologu (18 km.); 

2.Apostolache (18,2 km.); 

3.Aricești; 

4.Barbu (Mânăstirea); 

4 (bis). Băicoi; 

5.Băile Boboci (3,3 km.); 

6.Bălțești; 

7.Boldești – Gradiștea; 

8.Bozieni; 

8.(bis) Boziaru; 

9.Bradu (Mânăstirea) (38,0 km.); 

10.Brebu; 

11.Bucov; 

12.Buda – Crăciunești; 

13.Budureasca; 

14.Călugăreni; 

15.Cârlomănești; 

16.Ceptura (19,2 km.); 

17.Cernătești; 

18.Cetățuia; 

19.Ciolanu (Mânăstirea) (42,0 km.); 

20.Cheia (Mânăstirea); 

21.Chițorani; 

22.Cireșanu; 

23.Crasna (Mânăstirea); 

24.Fântânele (13,1 km.); 

25.Fefelei; 

26.Gherghița; 

27.Ghighiu (Mânăstirea); 

28. Ghinoaica; 

29.Gornet – Cricov; 

30. Gura Vadului (4,2 km.); 

31.Izvorul Dulce; 

32.Jercălăi (Mânăstirea); 

33.Jugureni (16,1 km.); 

34.Lapoș (31,0 km.); 

35.Malu Roșu; 

36.Marginea Pădurii; 

37. Mizil (11,7 km.); 

38. Movila Blendei (8,4 km.); 

39.Năieni (28,9 km.); 

40.Parepa; 

41.Pietroasele (33,0 km.); 

42.Ploiești (50,0 km.); 

43.Plopeni; 

44.Rătești( Mânăstirea) (68,0 km.); 

45.Rotari; 

46.Sărata Monteoru (53,0 km.); 

47.Sângeru (23,6 km.); 

48.Scăieni; 

49. Sinaia (Mânăstirea); 

50.Slănic (64,0 km.); 

51. Smeeni; 

52. Suzana (Mânăstirea); 

53.Tătaru; 

54.Târgșor; 

55.Tohani (6,6 km.); 

56.Ulmeni; 

57.Urlați; 

58.Vadu Săpat (9,1 km.); 

59.Valea Șcheilor; 

60.Vălenii de munte; 

61. Vărbila (40.0 km.); 

62.Zamfira (Mânăstirea); 
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În zonă, unele sate dispăreau, în trecut, datorită: 

-  plecărilor în masă, pentru a scăpa de exploatarea boierilor; 

-  nesiguranță în fața năvălirilor tătarilor și a altor popoare migratoare  care le incendiau 

satele și luau locuitori în robie (p.382/365). 

Astfel au fost: 

1. Brănești – cătun dispărut, situat în zona Plopi, din sus de Budureasca; 

2. Carcadulea – sat din zonă, dispărut; 

3. Cristești – sat din zonă, dispărut; 

4. Detcoi/Datcoi – sat aflat pe dealurile Dumbrava/Drăgaica, din sus de Băile Boboci; 

5. Geamăna – sat pomenit în zona Valea Șchei; 

6. Mihăiești – cătun situat între Vadu Săpat, Călugăreni și Tătaru; 

7.  Runceni – cătun în zona Băilor Boboci; 

8.  Siliștea – Valea Șcheilor sau Băile Boboci. 

 

I.9.0. N O T E (la cap.I) 

Nota 1. În data de 13/23 august 1595, Mihai Viteazul învinge oastea turcă condusă de Sinan-

Pașa la Călugărenii din județul Giurgiu, capturând marele steag verde (p.128/134). 

Nota 2. După victoria de la Șelimbăr (18/28 octombrie 1599), Mihai Viteazul, Domnul Țării 

Românești, intră în Alba Iulia (21 oct./1 nov.) și întreg teritoriul Transilvaniei trece sub autoritatea 

lui Mihai Viteazul. 

În mai 1600, Mihai Viteazul ocupă Moldova, realizând astfel prima unire a celor trei țări române 

(p.130/134). 

Într-un hrisov de la 6 iulie 1600  Mihai Viteazul se intitulează „Domn al Țării Românești și 

Ardealului și a toată Țara Moldovei” (p.130/134). 

Nota 3. Constantin Brâncoveanu a domnit în Țara Românească în perioada 28 oct. 1688 – 24 

martie 1714.  

În anul 1675 Constantin Brâncoveanu se căsătorește cu Marica, fiica lui Neagoe din Popești – 

Prahova. 

Foarte bogatul Constantin Brâncoveanu primește o mare avere, în care se află și ocina Fefelei. 

La Fefelei, Constantin Brâncoveanu  înființează o școală cu călugări aduși de la Mânăstirea 

Sinaia, cu lazaret cu felceri și sacagii pentru stingerea incendiilor. 

Moșiile lui Constantin Brâncoveanu erau marcate la hotare cu mari cruci de piatră care 

păstrează până astăzi semnul heraldic al Domnitorului – „Corbul cu crucea în cioc înscrisă  în cerc” 

Două mai dăinuie și astăzi la Mizil, la podul peste pârâul Budureasca. (p.11/369) 

În 1694 – 1695, Constantin Brâncoveanu înființează Academia de la Sfântul Sava (București), 

una din cele mai reputate instituții de învățământ din Europa de Sud-Est (p.145/134). 

În 15/26 august 1714, Constantin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi sunt decapitați de turci  la 

Constantinopol. 

Nota 4. A se vedea și Lăzăroiu Ion, Tradiții și obiceiuri cu plante medicinale și aromatice în 

comuna Călugăreni, județul Prahova, lucrare prezentată în cadrul celui de-al VII-lea Simpozion de 

Etnofarmacologie cu participare internațională, Brașov, Șirnea, iunie, 2018. 

Nota 5. În evul mediu, în Țările Române, târgurile erau așezări (localități) cu funcții comerciale 

și meșteșugărești subordonate domniei. Târgul era, și este, ca o piață comercială organizată periodic 

într-un loc stabilit. Acestea se organizau, și se organizează și în zilele noastre, cu prilejul diferitelor 

sărbători populare sau religioase (Târgul de Sânpetru/ Sfântul Petru de la Mizil, Drăgaica la Buzău, 

de Stămărie/Sfânta Maria la Urlați, etc.). 

Între Tătaru și Malu Roșu se desfășura un mare târg. Locul este la 3,4 km. de drumul Tătaru – 

Apostolache (S/25). 

Nota 6. În anul 1835, „ Cârmuirea Județului Prahova” întocmește „lista de locuri unde se face 

exploatație de păcură.” 

În satul Apostolache, dincolo de Ciortea, existau în exploatare „cinci guri” cu un venit de câte 

20 de vedre pe an, la prețul de 3 lei pe vadră. (p.18/325). 
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La Călugăreni, la Delișor, pe proprietatea lui Butuceanu, a existat o groapă de exploatare a 

păcurei cu pereții căptușiți cu nuiele. (S/7 și 4). 

În comuna Tătaru, până în anii 1950, exista o groapă de păcură. (S/7).  

Tot în comuna Tătaru, pe Camba, se află și în zilele noastre( 29.09.2018) gropi cu păcură (foto). 

Tot la Tătaru mai există locul „ La Fântâni” unde se exploata păcura (țițeiul). (S/25). 

De-a lungul timpului, păcura a fost folosită pentru ungerea hamurilor din piele pentru cai, pentru 

ungerea unghiilor cailor, pentru ungerea osiilor la căruțe și trăsuri, și în medicina veterinară (p.20/25). 

Porcii mistreți se îmbăiază în gropile de păcură (țiței) și apoi se freacă de copaci pentru ameliorarea 

unor boli de piele. 

Locuitorii mai folosesc păcura (țițeiul) pentru „vopsitul” gardurilor contra ploii sau o amestecă 

cu nisip și o aplică pe cartonul asfaltat, etc. 

Prima sondă petrolieră din lume a fost construită în țara noastră în anul 1840 la Lucăcești. 

„Gâzoaiele” foloseau o metodă rudimentară de rafinare a petrolului (metoda folosită în obținerea 

țuicii): lucrătorii erau fântânari, băieși, gropari. 

Nota 7. Localnicii și foarte multe documente vechi spun păcură la țiței. (Păcura se obține după 

distilarea țițeiului). 

România a fost prima țară care a avut o sondă petrolieră, o rafinărie, și a exportat pentru prima 

dată în lume benzină. (The science al Petroleum, 1938). 

Prima rafinărie industrială din lume a fost construită de frații Mehedințeanu la Bariera Râfov 

(la periferia Ploieștiului, str. Buna Vestire nr.174). 

Primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant a fost Bucureștiul. 

La 1 aprilie 1857, orașul București era iluminat cu 1000 de lămpi. 

Nota 8. Râul Cricovul Sărat (p.3/35). 

După cum am mai menționat, de-a lungul râurilor s-au dezvoltat așezările omenești din cele 

mai vechi timpuri. 

Având în vedere „forma”,  lungimea râului pe această vale prin care se poate ajunge ușor pe 

Valea râului  Buzău, așezările omenești sunt numeroase. Aici, nu numai multitudinea afluenților pe 

„lungimea” sa de 83 km. dar și pădurile și izvoarele de apă sărată de la Sângeru, Mireșu, Dobrota sau 

alte locuri l-au făcut foarte benefic pentru locuire. 

Bazinul râului are o suprafață de peste 650 km. pătrați. Râul pătrunde în câmpie imediat după 

Urlați, la Albești-Paleologu, ajungând să se verse în râul Prahova la Adâncata, din județul Ialomița. 

Nota 9. Sursele citate în acest subcapitol arată înălțimi diferite. Autorul a menținut înălțimile 

conform surselor de informare, urmând ca după „cadastrarea ” terenurilor să se uniformizeze aceste date. 

Cadastrul este o parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, 

economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ (Wikipedia). 

Nota 10. Denumirile drumurilor/ulițelor sunt cele folosite de localnici în mod curent. 

Nota 11. În baza producției rafinăriei, frații Teodor și Marin Mehedințeanu au obținut, prin 

licitație, concesiunea iluminării cu gaz lampant a Bucureștilor (1857) și respectiv a Ploieștilor (1860).   

Petrolul lampant produs la Ploiești era incolor și inodor și ardea cu o flacără luminoasă de 

intensitate și formă constantă, fără fum și fără să lase cenușă sau resturi rășinoase în fitil. 

Celelalte oferte propuneau uleiul de rapiță sau de nucă și duceau costurile la 600 de lei pe an. 

Oferta de 336 lei pe an pentru fiecare felinar, a eliminat orice concurență. 

Începând cu 1 aprilie 1857 Bucureștiul avea să fie iluminat cu 1000 de lămpi. (www.știință-

mister.ro, 20/01.2019). 

În jurul anului 1900, la Mizil, a mai funcționat o distilerie de țiței cu o capacitate de distilare de 

521 tone. Aceasta avea un cazan cu distilator pentru benzină, un aparat Abel-Pensky, un termometru, 

un aerometru și un cântar. Era deservită de trei persoane. (p.98/365). 

Nota 12. Herodot (n. 484.î.e.n. – d. cu 425 î.e.n.) a fost un istoric și geograf grec. 

De-a lungul timpului a fost numit „părintele disciplinei istoriei”. 

Nota 13. 

Distanța este măsurată de la indicatorul rutier de la ieșire din comună până la indicatorul de 

intrare în orașul Mizil. 

http://www.știință-mister.ro/
http://www.știință-mister.ro/
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Nota 14. 

Coperțile conțin fotografii cu locuitori, monumente, peisaje din comuna Călugăreni (coperta I 

și IV, fotografiile din chenare provin din sursa 387/Popescu- Cartea omul matur, 1919) și reprezintă 

pe domnitorii Țării Românești care au luptat sau au poposit în comună sau în zona imediat apropiată), 

astfel: sus în jos, de la stânga la dreapta: 

1- Decebal, regele Daciei între 87 i.e.n.- 106 e.n./n. cca.50-60 i.e.n.; d.106 e.n.); 

2- Domnitorul Vlad Țepeș, a domnit în Țara Românească în anii 1448, 1456-1462 și 1476/ 

n.1431- d.1476; 

3- Mihai Viteazul a domnit între 1593-1600. A fost conducător de facto a celor trei provincii 

care formează Romania de azi, Țara Românească, Transilvania și Moldova/ n. 1558- 

d.1601; 

4- Matei Basarab, a fost domnul Țării Românești între 1632-1654/ n. 1588-d.1654/; 

5- Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești în perioada 1688-1714/ n. 1654- d. 

1714/. 

6- Mihnea al II- lea Turcitul, domn al Țării Românești în perioada 1577-1583 și 1585-1591/ 

n.1564-d.1601/. 

 Coperta IV 

 În chenar, Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al Statului 

Național România/ n. 1820- d. 1873/. 

 

I.10.0. Sumar 

În cadrul acestei lucrări s-a dorit să se aducă în atenție date și fapte pentru actualii, dar mai ales 

pentru viitorii locuitori (sau a altora, interesați), ca respect pentru cei din trecut care-au fost pricepuți, 

harnici, iubitori de pământul acesta pe care l-au stropit cu sângele și sudoarea lor. 

În acest capitol s-a încercat „fixarea” localității în spațiu, în județ, în țară, în cadrul natural 

specific, în comparație cu alte localități de la câmpie sau de la munte. 

Localitatea Călugăreni face parte din județul Prahova, regiunea Sud-Est, România, Uniunea 

Europeană, și se compune din satul Călugăreni, reședință, și satul Valea Șchei. 

Localitatea Călugăreni se află într-o regiune de deal, la circa 50 de km. de orașele Ploiești sau 

Buzău. Este așezată în apropierea unei încrucișări de vechi drumuri comerciale, fiind tranzitată de 

drumul județean DJ 102 R. 

Pe glob, comuna este la jumătatea Nordică a Pământului, pe Paralela 45 și Meridianul 26, și 

aproximativ la jumătatea continentului Europa, pe direcția Est – Vest. 

Localitatea Călugăreni – Prahova este înconjurată de dealuri, aflându-se între vii, livezi și 

pășuni. 

Subsolul comunei conține bogății ca țiței, cărbune, sare, etc. 

În localitate se găsește vegetație și faună specifică dealurilor. Demn de remarcat este creșterea 

migdalului (dulce și amar), a smochinului, a moșmonului, etc. 

Descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al comunei, și anume „ Budureasca 3”, „ 

Budureasca 13” și „ Budureasca 26”, dovedesc continuitatea locuitorilor neîntrerupt în aceste locuri 

de peste 2000 de ani. 
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Fotografii 
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I.11. I. Explicitarea fotografiilor 

1. Partea vestică a comunei. 

2. Partea estică și centrală a comunei. 

3. Satul Valea Șchei (în fundal, Băile Boboci). 

4. Partea centrală, văzută de pe Coastă. 

5. Partea estică, văzută de pe Locea. 

6. Partea estică, văzută de pe Coastă. 

7. Partea estică văzută de pe Pietricica. 

8. Partea centrală, văzută de pe Coastă. 

9. Partea vestică a Coastei văzută de pe Ciortea. 

10. Partea vestică (Dealul Locea; în spate, pădurea Budureasca). 

11. Partea nordică și centrală văzută de pe Coastă. 

12. Partea estică, văzută de pe Ciortea. 

13. Pe Coastă – detaliu; (casa autorului înconjurată de viță-de-vie; în spate, Pădurea lui Moș). 

14. Munții Bucegi văzuți de pe dealul Ciortea. 

15. Drum de căruțe, pe dealul Ciortea. 

16. Malul Călugărului, văzut de la Funduri. 

17. Forme de relief (în partea vestică a comunei). 

18. Idem. 

19. Comuna Călugăreni văzută din partea de Vest. 

20. Dealul Ciortea. 

21. Malul Călugărului, dealul Belciu și pădurea Valea lui Moș. 

22. Malul Călugărului (detaliu). 

23. Dealul Belciu (în fundal, Marginea Pădurii). 

24. Dealul Cernatul. 

25. Valea pârâului Locea (în spate, partea centrală și estică a comunei). 

26. Pădurea de aluni de pe dealul Ciortea. 

27. Pădurea Budureasca văzută de pe Ciortea. 

28. Pădurea de pe dealul Valea lui Moș. 

29, 30, 31, 32, 33 - Profiluri geologice. 

34. Profil geologic de pe dealul Ciortea. 

35. Idem – detaliu. 

36, 37. Scoici, nisip, fier. 

38. Profil geologic. 

39. Deal de cretă. 

40. Vulcanii noroioși de la Valea Șchei. 

41. Idem – detaliu. 

42. Sondă de gaze în exploatare. 

43. Compoziția chimică a izvorului cu apă sărată. 

44, 45, 46, 47. Pietre din zonă. 

48. Groapă de pământ galben. 

49. Idem – detaliu. 

50. Iarnă la Călugăreni (C.V.). 

51. Ploaie „ cu gheață” (C.V.). 

52.„ La cișmeaua” din anul 1882, din centrul comunei. 

53. Locul de unire al pârâurilor Locea / Budureasca cu Șcheianca. 

54. Lac la Tufe. 

55. Lac la Ciuciur. 

56. Fântână cu căuș. 

57. Fântână cu scripete. 

58. Idem – detaliu. 

59. Uluc pentru adăpatul animalelor. 



77 

60, 61, 62, 63, 64. Vegetație din zonă. 

65. Ciuperci din zonă (proaspete și murate). 

66. Păducel negru și roșu. 

67, 68. Plante medicinale din zonă. 

69. Sortarea plantelor medicinale. 

70. Plante medicinale, aguridă și prune pentru acrit ciorbe (scoici și pietre). 

71. Orez cu lapte pe frunze de nuc. 

72. Păsat cu lapte pe frunze de nuc. 

73. Gușter (C.V.). 

74. Pasăre din zonă. 

75. Întoarcerea de la deal cu animalele. (C.V.). 

76. Deplasare cu calul. 

77, 78. Cu caprele pe Culcea, 

79. Pasăre din zonă. (C.V.). 

80. Prepelițe (studiind materialele pentru monografie!...). 

81. Căprioara. 

82. Broasca țestoasă. 
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I.12.0. Hărți – capitolul I 
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I.12.1. Explicitarea hărților. 

 

1. Poziția comunei Călugăreni pe glob. 

2. Poziția comunei Călugăreni în Europa. 

3. Poziția comunei Călugăreni în România. 

4. Poziția comunei Călugăreni în Prahova. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comuna Călugăreni văzută din satelit, și principalele sate din zonă. 

14. Harta cu principalele localități din zonă. 
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II.0.0. Cadrul istoric în care s-a dezvoltat localitatea 
 

             Motto:  

 Nu avem nici un motiv să continuăm a accepta 

 istoria omenească așa cum este scrisă în chip divergent, 

 după ambiția pe care nici o metodă nu le poate opri și 

 înfrâna pe popoarele cele mari.  

Ci, profitând de poziția  noastră geografică și 

 de existența sintezelor care ni s-au pus la dispoziție,  

trebuie să fixăm linii și puncte de popas 

 pentru viața lumii pe care ceilalți, chiar când le văd, 

 nu le țin în seamă. 

      N.Iorga, Probleme de istorie universală și românească, 

Vălenii de Munte,1929, p.5. 
 

Înainte de-a începe acest capitol, ar trebui să ne reamintim etapele dezvoltării societății 

omenești și să încadrăm comuna Călugăreni în ele. 

Există mai multe ipoteze ale evoluției vieții pe Pământ (Terra), astfel: 

-  Concepțiile creaționiste (sunt mii de variante). Aceste concepții spun, în principal, că 

viața a fost creată de zei.  

 Vechiul Testament plasează geneza lumii noastre în anul 3760 î.e.n. 

-  Concepția materialistă susține că viața s-a dezvoltat de la forme inferioare la forme 

superioare. Astfel, de la explozia unei supernove (în urmă cu 13,7 miliarde de ani) s-a format 

Universul, cu miliarde de galaxii. Galaxia noastră este Calea Lactee. Planeta Terra a luat naștere cu 

4,5 miliarde ani în urmă. 

-  Mai există și concepția materialistă completată cu Divinitățile creatoare ale materiei vii 

pe Terra (p.21/339). 

După alte surse, Universul a luat ființă acum 15,8 miliarde de ani, conform cercetărilor de la 

Carnegie Institution din Washington SUA (p.45/318). 

După cum se menționează în mai multe lucrări de specialitate, putem rezuma dezvoltarea 

societății astfel ( N.1/II). (Se subliniază perioada, anii, și cele mai importante momente ale dezvoltării 

umane din acea perioadă): 

-  200 000 000 ani. Apar dinozaurii. 

-  65 000 000 ani. Dispar dinozaurii. Se termină formarea Munților Carpați. 

-  40 000 000 ani. Marea Neagră se desparte de Marea Caspică. 

-  2 000 000 ani. Pe teritoriul Carpato-Dunărean se află o faună bogată. 

-  1 000 000 ani. Perioada Quaternară. Aceasta este formată din Paleoliticul  inferior, 

Paleoliticul Mijlociu și Paleoliticul superior, Mezolitic și Neolitic. 

Paleoliticul inferior (1 000 000  -  100 000 î.e.n.). Apar uneltele de piatră. Omul obține pentru 

prima dată focul în mod artificial. 

Paleoliticul mijlociu (cca. 100 000  -  30 000 î.e.n.). 

Bărbații vânau animale mari (urși, etc.), iar femeile întrețineau focul, preparau hrana, 

confecționau îmbrăcămintea. 

Paleoliticul superior (cca. 40 – 35 000  -  10 000 î.e.n.). Ia sfârșit ultima glaciațiune. Femeia are 

un rol economic-social superior. A luat ființă societatea matriarhală. Se începe purtarea de podoabe. 

Apar uneltele de os pentru prelucrarea pieilor (răzuitoare, împungătoare, vârfuri de lance). Arheologii 

americani au descoperit peștera cu oase de lângă Anina (resturile unui străbun vechi de 30 000 de 

ani). I s-a dat numele de Ioan de la Anina (Jhon from Anina), nume românesc (p.29/339). 

Epoca mezolitică (cca. 10 000  -  5/6 000 î.e.n.). Clima începe să devină mai blândă. Apare 

cultura. SCHELA CLADOVEN( N.2/II) (vase ceramice, cuptor de piatră). În Nord – Estul Munteniei, 

adică în zona în care se află comuna Călugăreni, este atestată prezența unor triburi CAMPIGNIENE, 

la Lapoș. (p.11/134). Au fost descoperite împungătoarele (sulele) și acele de os care se foloseau la 

perforarea pieilor în vederea asamblării lor cu intestine de animale. (p.261/1). 
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Epoca neolitică (cca. 6000 - 2500 î.e.n.). Practicarea agriculturii. Agricultura i-a scos pe oameni 

din starea de sălbăticie (p.60/131). Unele comunități încep să devină sedentare. Apar și se dezvoltă 

meșteșugurile casnice, olăria de mână. Se folosește silexul și alte roci (pentru prelucrare piei) precum 

și osul și cornul. Uneltele de silex (cremene) erau folosite la pescuit, preparat alimente, confecționat 

îmbrăcăminte, scobit lemn, os și corn. 

Uneltele și armele din corn și os erau folosite la vânat (vârfuri de sulițe, spatule și 

microrăzuitoare) și folosite la prelucrarea blănurilor și pielor de animale (sule, spatule, etc.). La 

pescuit se foloseau harpoane din corn de cerb.  

În scopuri magico-religioase se foloseau bolovani de râu, uneori cu adâncituri în mijloc, vopsiți 

cu ocru roșu. În zilele noastre, unii locuitori din Călugăreni mulg caprele printr-o piatră de râu (care 

este găurită natural) cu scopul magic ca acestea (caprele)  să nu fie mușcate de uger de șerpi. (S/1.) 

Bolovanii erau folosiți și la pisatul bulgărilor de ocru (roșu). Ocrul roșu era folosit și la ritualul de 

înmormântare.( p.71/131). 

Sarea abundentă în Dacia a avut o mare însemnătate pentru argăsitul pieilor. Patriarhatul a  

căpătat o mai mare importanță (p.32/339). Se cultivau grâu, orz, bob, linte, mazăre, și se creșteau 

caprine, ovine, bovine. Cea mai veche scriere din lume este considerată cea de pe cele trei tăblițe de 

la Tărtăria, datate cu o vechime de 7300 de ani. (p.32/339). 

Descoperirile arheologice atestă dezvoltarea comunităților umane, apărând culturile: (N.2/II) 

-  Cultura „Pre-Cucuteni” (cea mai veche cultură europeană); 

-  Cultura „Boian” (unelte de silex mari, topoare cu gaură); 

-  Cultura „Hamangia” (statuietele din lut; Gânditorul și femeia sa); 

-  Cultura „Vădeasa” (ceramica decorată); 

-  Cultura „Cernavodă 1”; 

-  Cultura Ipotești-Cândești; 

-  Cultura „Tărtăria” (tăblițele de lut declarate de mari arheologi ai lumii „ ca fiind primul 

mesaj scris din istoria omenirii (4800 - 5200 î.e.n.)”; (p.12,23/44). ( Note 10/II). 

Se folosesc caii și armele perfecționate, pădurile încep să fie defrișate iar agricultura să se 

dezvolte. 

În perioada 6000 – 5000 î.e.n., pe baza cercetărilor, și în principal a ceramicii găsite, arheologii 

au marcat direcția valurilor de „emigrare” a locuitorilor spațiului Carpato-Dunărean astfel: 

-  de-a lungul coastei Mării Mediterane (Cardinal – ware Pottery); 

-  spre centrul Europei (ceramică liniară, „Linear Pottery”). 

Astfel se vor forma în Europa colonii de culturi și forme până la Nordul Franței și până la Marea 

Nordului (p.19/48). 

Vasile Pârvan în GETICA, p.49 (Ed. Meridiane,1982) menționa că neamurile geto-decice s-au 

întins spre nord până în Silezia, în Galiția, Podolia, în spre sud, până la Rodopi, trecând chiar 

dincolo de Hellespont, în Asia Mică. (p.24/48). 

De altfel, studiile de paleogenetică realizate (Note 11/II) în Germania de Prof. Univ. Dr. 

A.Rodewald (Directorul Institutului de Biologie Umană al Universității din Hamsburg) și Doamna 

Dr. Georgeta Cardos (cercetător științific, biolog, specialist în genetică la Institutul  Victor Babeș din 

București) au dovedit că există o clară continuitate genetică între actuala populație a României și 

populațiile tracice și pre-tracice care au trăit acum 3000 – 5000 de ani pe teritoriul țării noastre. 

Acești cercetători au făcut studii de ADN pe dinți și oase  luate din situri arheologice de acum 3000 

– 5000 de ani de pe teritoriul României pentru a verifica dacă există o înrudire genetică cu actuala 

populație a României. 

Dacă coroborăm aceste dovezi științifice cu plăcuțele de lut de la Tărtăria (care arată că pe 

aceste meleaguri a apărut prima scriere din lume, de acum 7500 de ani) ne dăm seama de 

primordialitatea noastră pe aceste meleaguri (Daniel Roxin, Dacii. Adevăruri tulburătoare, Formula 

AS, nr. 101, martie, 2012, pag.22). 

În această perioadă, care a fost studiată foarte mult de cercetători străini, poporul Carpato-

Dunărean se dezvoltă de-a lungul râurilor și de-a lungul Dunării. Cercetătoarea americană Marija 

Ghimbutas (Profesor la Universitatea din Los Angeles, SUA) consideră că această cultură formează 
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vechea cultură europeană cu apogeul dezvoltării sale între 5000  -  4000 î.e.n. (p.13/48). 

Apare agricultura, cultivându-se alacul (grâul), orzul, mazărea. 

Se începe domesticirea animalelor. 

Casele construite din chirpici, bârne de lemn, formează sate. 

Acum apar și templele, sanctuarele, ca locuri de cult. 

Se dezvoltă comerțul și navigația( de-a lungul coastelor Mării Negre, a Dunării și-a marilor râuri). 

Epoca bronzului tracic (2000  -  1200 î.e.n.). 

Încep să se folosească uneltele de metal. (p.266/1). 

Dezvoltarea civilizației tracice în epoca bronzului (2000- 1200 î.e.n.) a fost determinată și de 

perfecționarea prelucrării pieilor cu unelte din metal (aramă și bronz). Încă se mai folosesc uneltele 

din piatră( cuțitul curb cu tăișul concav (convex). (p.266/1). 

În această epocă meșteșugul prelucrării pieilor a fost preluat de bărbați. De altfel, rolul 

bărbaților a început să crească în agricultură, meșteșuguri, transporturi, etc. Sporește rolul uneltelor 

de aramă.  

Au fost descoperite cataramele de os cu găuri fixate de curele, din cultura Monteoru, și psaliile 

de os (piesa componentă a zăbalelor cailor) descoperite la Budureasca, Sărata Monteoru, Ulmeni, etc. 

(p.268/1). 

În epoca bronzului sunt folosite arme, săbii, topoare, coifuri, vârfuri de lance și săgeți, podoabe 

și unelte (p.14/134). Apare fibula (agrafa) pentru îmbrăcăminte. 

Se dezvoltă păstoritul și agricultura. 

Acum apare  cultul soarelui. 

La Sărata Monteoru s-a descoperit „un fel de acropolă prevăzută cu platformă de piatră, 

sanctuare îngrămădite și turnuri de supraveghere specifice acestui cult. Acum începe să se practice, 

pentru prima oară, și incinerația.” (p.11/368). Urme ale cultului soarelui au fost folosite de localnicii 

zonei Călugăreni și pe crucile de piatră. La podul de peste Istău, de la Mizil, pe una dintre cele două 

cruci de piatră ridicate de Constantin Brâncoveanu, se află un medalion cu simbolul soarelui (pe 

cealaltă cruce se află un medalion cu blazonul Brâncovenilor – vulturul cu crucea-n cioc). 

Cultura Monteoru se dezvoltă în zonă. 

Prima epocă a fierului geto-dacic (Hallstalt A.B.); (1200- 750 î.e.n.). 

Încep să se folosească mai mult unelte de aramă și bronz. (p.266/1). 

În această perioadă apare noul metal, și anume fierul, dar se produc în continuare, din bronz, 

arme, accesorii, podoabe și unelte. Se pot cita, astfel, cuțitul de pielar din bronz cu tăiș scurt (p.269/1). 

Se mai produceau: aplici pentru centuri sau harnașamente, psalii pentru zăbalele cailor, etc. (p.269/1). 

Printre primele unelte confecționate din fier se numără cuțitele de pielar (p.270/1). 

Fierul a fost al treilea metal (după aramă și bronz) folosit pentru unelte. Productivitatea muncii 

crește în toate domeniile de activitate. Oamenii foloseau din ce în ce mai mult pieile (pentru șorțuri – 

pentru metalurgiști), burdufe pentru apă, brânză; îmbrăcăminte, frâie, hamuri, coifuri, platoșe, scuturi, 

teci pentru săbii. 

Acum obștea sătească sau teritorială începe să se impună ca formă de organizare socială( 

p.16/134). 

În Legile lui Justinian (Justinian, Codex) se arată că împăratul Marcianus a luat decizia, în anii 

454 – 457 e.n., ca locuitorii să fie pedepsiți cu pedeapsă capitală dacă înstrăinau (vindeau) o bucată 

de fier, prelucrată sau nu, barbarilor (celor din afara imperiului). (p.211/1). Ceea ce dovedește că 

fierul era un material strategic al cărui export era interzis. (p.228/1). 

Epoca fierului. Hallstatt C.D.(750  -  450 î.e.n.) și Latene (450 î.e.n.  -  106 e.n.). 

În această perioadă, datorită importanței fierului în activitățile zilnice ale oamenilor (p.270/1) 

s-a ajuns la o adevărată revoluție tehnică. 

Atelierele( cuptoarele) metalurgice produceau fier cu o puritate de 99,97 %. 

Trebuie să nu uităm să învățăm copiii din grădiniță, școala primară( cel puțin din localitățile 

adiacente comunei Călugăreni, că la Budureasca se producea fier și bijuterii de mare finețe și 

complexitate. Și astăzi (2019) se mai găsesc urme de fier în cuptoare pe Valea lui Moș din Călugăreni 

și în situl arheologic de la Budureasca. Mereu îmi pun întrebarea oare de ce arheologii de astăzi, și 
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alți cercetători, lasă să dispară astfel de vestigii de mii de ani?... 

Agricultorii și păstorii dotau modestele lor așezări formate din câteva pâlcuri de locuințe pe 

jumătate îngropate în pământ (semibordeie) cu un cuptor de piatră sau cu o vatră într-un colț, 

jumătatea cealaltă a casei ridicându-se deasupra pământului prin pereți de bârne (cioplite și 

pomostite cu lut). 

Agricultura era una din ocupațiile de bază; aceasta este documentată printr-o piatră de râșniță 

descoperită la  Budureasca 2 și prin numeroasele gropi pentru păstrat grânele. (p.614/1). 

Se răspândesc așezările în văile ocrotite de dealuri, din preajma imediată a câmpiilor. 

Urmele vechilor așezări grupate „în cătune”, alcătuite dintr-un număr restrâns de locuințe, 

vădesc nu locuri trecătoare ci „vetre de sate” durabil întemeiate, care au lăsat în urma lor un strat de 

humus foarte bogat în substanțe organice, și foarte gras, semn al unei activități susținute. (p.615/1). 

Transmiterea trăsăturilor de bază ale culturii Ipotești-Cândești, culturii ulterioare de tip 

Dridu, confirmă astfel continuitatea elementului autohton nord-dunărean până în sec. X e.n. 

(p.616/1). 

Trebuie menționată și existența puternicului centru băștinaș din sec. VI –VII e.n. din preajma 

Mizilului (Ceptura, Vadu Săpat), probabil întins și către Ploiești, și unele aspecte particulare pa care 

le prezintă cultura străromână din sec. X –XI e.n. de la Bucov. (p.14/22) 

Populația băștinașă s-a păstrat mai ales în locuri ferite din imediata apropiere a câmpiei, pe 

marginea unor râuri. De remarcat este Valea Budureasca cu cele șase „cătune” înșirate pe o distanță 

de 3 km. (ar trebui aprofundate cercetările de pe văile învecinate comunei Călugăreni: Valea Fințești, 

Valea Ghinoaica, Valea Șchei, Valea Budureasca, Valea Ceptura, Valea Cricovul Sărat). 

Statul traco-geto-dac se baza pe munca oamenilor liberi. Terenurile, pădurile, apele, culturile 

de cereale erau bunuri stăpânite și exploatate în comun. (p.14/22). Exista obștea sătească, uniunea 

de obști sau formațiuni zonale care au dus cu timpul la formarea statului. Această formă de organizare 

era net superioară celor vechi (de triburi) și era prezentă în cea de-a doua perioadă a fierului. Deci în 

perioada „Latene” și poate o bună parte din Hallstatt, traco-geto-dacii aveau, ca formă de organizare 

social-politică: obștea sătească, uniuni de obști și regat. (p14/22). 

Proprietatea era comună pentru păduri, terenuri, fânețe, iazuri, și privată asupra casei și lotului 

de pământ al fiecărei familii. Moștenirile, schimbarea de hotare era hotărâtă de întreaga comunitate. 

Conform lucrărilor lui Herodot (Istoriile), Zalmoxis / Zalmoxe / a fost un zeu al tracilor, 

considerat divinitatea supremă. Dacii se credeau nemuritori datorită lui („ în veac nu vor muri și se 

vor muta numai într-un loc unde, trăind de-a pururi, vor avea parte de toate bunătățile”). Tot Herodot 

ne spune că Zalmoxe a stat vreme de trei ani în locuința sa subterană, revenind în mijlocul tracilor 

după acești trei ani. 

Un alt istoric important al lumii antice, Strabon (n. 63 î.e.n. – d. 26 e.n.), în lucrarea sa, 

Geografia, scria că Zalmoxis are puterea de-a vedea în viitor, „întrucât, întemeiat pe semnele cerești, 

el făcea proorociri”. Zamolxis îi educa pe daco-geți învățându-i să aibă o viață cinstită, să nu se 

gândească numai la sine, ci și pentru patrie. (p.115/48). 

Să nu uităm că „primele legi scrise, din istoria omenirii, le datorăm lui Zamolxis, care aparținea 

geților, după cum spune președintele Academiei de Științe a Suediei Carolus Lundius în cartea 

Zamolxis primus getarum  legislator”. (p.115/48). 

Zalmoxis promitea supușilor nemurirea completă, atât a sufletului cât și a trupului. Strămoșii 

noștri mureau veseli sub stindardul „capului de lup”. 

În această perioadă apar formațiuni politice protostatale (p.272/1) conduse de: 

-  Dromichaites, la Dunărea de Jos și Subcarpați; 

-  Oroles, în Carpații de Est; 

-  Rubobostes, în Transilvania. 

Tot în această perioadă ia ființă statul centralizat și independent condus de Burebista și apoi de 

Decebal. 

Fierul se întrebuințează din ce în ce mai mult. 

Fierul se obținea prin extracție (reducându-se minereul de fier) în cuptoare și apoi se forja la 

temperaturi controlate și reglabile; se foloseau foalele din piele de vită (p.270/1). 
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Foalele din piele de vită au marcat o adevărată revoluție în prelucrarea fierului. 

Foalele necesare pentru forje se făceau pentru micile ateliere din piele de capră, iar pentru cele 

mari, din piele de bou. (p.270/1). 

Forțele de producție înregistrează, în această perioadă, o dezvoltare importantă. Acum apar: 

-  brăzdarul de fier, care va duce la o mare dezvoltare a producției agricole; 

-  roata olarului; 

-  unelte mai diversificate. 

În această perioadă se intensifică relațiile de schimb între comunități. 

Înflorirea meșteșugurilor, a agriculturii, a transporturilor, a schimburilor economice, a dus la o 

înflorire a întregii societăți, ajungându-se la apariția primului stat dac centralizat și independent 

condus de Burebista (82 – 44 î.e.n.) și apoi al statului dac al lui Decebal 87 – 106 e.n. 

Condițiile climaterice prielnice, așezarea geografică, au dus la dezvoltarea extraordinară a 

creșterii animalelor, astfel că solicitările din ce în ce mai mari de piele au putut să fie satisfăcute. 

Să nu uităm că Burebista (82 – 44 î.e.n.) putea chema la oaste cca. 200 000 de bărbați, iar 

Decebal (87 – 106 e.n.)„ întregul popor.” (p.280/1). Acești oșteni necesitau: 

-  harnașamente; 

-  încălțări; 

-  încălțări pentru călăreții purtători de pinteni încurelați; 

-  scuturi de bronz; 

-  curele, chingi, teci, tolbe din piele, etc. 

În această perioadă se foloseau piei de urși, lupi, cerbi, vulpi. Geto-dacii întrebuințau pieile de 

urs și lup în diferite ritualuri folclorice (statuetele de la Cârlomănești redau părul lupilor). (p.273/1) 

Arta geto-dacică se remarcă prin multe realizări, dintre care  menționăm coiful de aur de la 

Coțofenești( se află în zona Teleajenului). 

Din punct de vedere social-politic se dezvoltă obștea sătească în detrimentul obștii patriarhale 

(p.19/134). 

Roata olarului este folosită mai intens. 

Izvoarele antice (Arrianos, citându-l pe Ptolemaios Lagos) îi menționează pentru prima dată în 

istorie pe geții din Câmpia Munteană (p.21/134). 

În perioada anilor 100 î.e.n.  -  106 e.n. (perioada Latene) are loc o mare dezvoltare a civilizației 

geto-dacice. 

Acum apare societatea împărțită în clase sociale (tarabostes și oamenii liberi). 

Pileusul dacic (căciula dacică) era un simbol al statutului social și un semn al nobleței. 

Preoții au un mare rol în viața socială și politică (Deceneus era un fel de vicerege în timpul lui 

Burebista și Vezina avea un rol asemănător în timpul lui Decebal); (p.25/134). 

Pe timpul Marelui Preot Deceneu erau cunoscute, matematica, numărul perfect 6, numărul 

cosmic 36, informații de astronomie, pentagonul planetar (Saturn, Jupiter, Marte, Venus și Marcur), 

poziția lunii în cele 4 faze ale sale, calendarul dacic. (p.49/48). 

Burebista pune bazele statului centralizat și unitar dac (70 – 44 î.e.n.). În această perioadă 

centrul de greutate al dezvoltării geto-dacilor se mută din regiunea sud-carpatică în interiorul 

arcului carpatic (p.26/134). 

Considerăm că acest lucru s-a datorat intuiției conducătorilor daci care au prevăzut atacul 

Imperiului Roman și începutul atacurilor popoarelor migratoare. Apărarea era mai ușoară în zonele 

înalte, în munți, față de câmpie sau zonele deluroase ușor accesibile. 

La 25 martie 101 e.n. Împăratul Traian, în fruntea a 150.000 de soldați, părăsește Roma pentru 

a cuceri Dacia - pentru jefuirea tezaurului dacic – (165.500 kg. aur și 331.000 kg. argint; cu mare 

parte din acest tezaur și cu alte lucruri jefuite (vite, etc.), Imperiul Roman va sărbători 123 de zile 

neîncetat (p.59/48). 

După ce romanii au supus o parte a Daciei (cca 14%) în anul 106 e.n., în Dacia ocupată viața în 

general a fost organizată conform cerințelor romane. 

În această perioadă, populația autohtonă și-a desfășurat activitatea alături de cuceritorii romani 

(în teritoriile ocupate). 
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Organizarea  superioară a întregii societăți din Dacia ocupată a dus la  organizarea economiei, 

a dezvoltării unor centre înfloritoare și a drumurilor care legau provincia de marile centre de 

civilizație. 

Dacii liberi păstrau forme tradiționale de activitate (p.281/1) cu influențe de tip roman. 

După părăsirea Daciei de către armata și administrația romană, la 271/275 e.n., dezvoltarea 

societății continuă pe aceste meleaguri. 

Valurile succesive de migratori (sarmați, goți, huni, gepizi, avari, slavi, etc.) nu au putut opri 

dezvoltarea autohtonilor, dar le-au încetinit activitatea. 

În această perioadă obștile sătești devin forma principală de organizare socială în mediul rural 

(p.286/1). 

 

* 

*  * 

 

Încă înainte de căderea Imperiului Roman, și mai ales după căderea acestuia, începuse să nu 

mai existe o unitate integratoare, „un stăpân al lumii”. 

În Europa se instaurează un mare haos. Apar popoarele migratoare: 

- ostrogoții și vizigoții cuceresc peninsula iberică și  italiană; 

- huni și suevi; 

- burgunzii, vandalii, gepizii, francii; 

- avari și longobarzi, turingi și alamani; 

- bavarezi, sorabi, obodriți, venzi; 

- pruși, prutani, curi, luteni, semgalieni; 

- ucrainieni, bieloruși, cehi, slovaci, polonezi, abrodiți, sârbi, croați, bulgari; 

- ingerani și istevani, hermioni, ubi, chetrusci, batavi și chați, ceauci și frizi, suevi, saxoni, 

semnani; 

- hernunduri, marcomani, qazi, cazari, pecenegi, cumani, maghiari; 

- varegi, normanzi (p.454/355). 

Regatele erau prea mici și fărâmițate și atunci singura putere care putea să se organizeze în 

acest haos era Biserica. 

În perioada secolelor VII – XIV, evenimentele din Europa au fost dominate de luptele dintre 

papi și conducători (regi, etc.), de cruciade, de lupta dintre catolicism și ortodoxism, de apariția 

turcilor, care doreau să ajungă la Roma, trecând prin Balcani și Viena. 

Mai târziu a luat naștere tipul de regim reprezentat de boierime. Unii domni, proveniți din 

boierime, nu aveau ascendență domnească (Cantacuzinii, în Țara Românească, Movileștii, în 

Moldova). 

Cu timpul, reprezentantul bisericii (mitropolitul) era „primul” sfetnic al Domnului și al doilea 

demnitar. 
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II.0.1. Trecut, prezent, viitor. Elemente definitorii ale unor culturi, cu urme în zona Călugăreni 

 

II.1.0. Vatra localității 

Motto: 

Poporul care și-a uitat trecutul nu mai are viitor. 

W.Churchill (WINSTON Leonard Spencer Churchill  

n. 30 nov. 1874– d.24 ianuarie, 1965). 

 

Trecutul istoric al acestor locuri în care se află comuna Călugăreni, se pierde în negura 

veacurilor, localitatea fiind așezată pe locuri vechi, de mii de ani. 

În lista monumentelor istorice din județul Prahova sunt menționate 10 (zece) obiective de pe 

raza comunei Călugăreni, ceea ce dovedește vechimea localității. 

a. trei situri arheologice: 

1. așezarea umană de la „Izvor”, din perioada Latene (450 î.e.n.– 106 e.n.); (p.19/134), la 

capătul uliței ce duce spre Valea Salciei, la Puțul Popii, spre Afina Galeș, sit dacic esențial pentru 

atestarea densității demografice a dacilor, în această zonă; 

2. așezarea de la Valea Șcheilor (sec.IV – VI e.n.); 

3.situl de la „Crucile de piatră” ale Doamnei Neaga (Valea Șcheilor), unde s-au găsit așezări 

umane din perioada Latene și Hallstatt (1 200 î.e.n.– 106 e.n.); 

b. 3 monumente de arhitectură: 

-  Biserica Buna Vestire (1748); 

-  casa Olimpia Bunescu (sfârșitul secolului XIX); 

-  casa Nicolae Iacob (1920); 

c. 4 monumente memoriale sau funerare (ansamblul de cruci de la 1692); (p.92/325); (ziarul 

„Azi la Mizil”,nr.3 / 2014, p.5); 

d. trei cruci de pomenire din anul 1692 (la intrarea din Est în Călugăreni, în stânga); 

e. crucea de la Persu (1692); 

f. Crucea de la Biserica Buna Vestire (1698); 

g. crucea de lângă podul de peste Șcheianca (1692); 

 

 

II.2.0. Descoperiri arheologice în comună și în zonă 

 

Motto: 

                     „ Săpăturile arheologice în diferitele zone ale județului Prahova au scos la iveală urme 

de viață și așezări umane  locuite neîntrerupt, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. 

Demonstrând cu prisosință continuitatea biologică și de civilizație a elementului daco-roman, 

precum și legăturile acestuia cu populațiile înconjurătoare sau în trecere, descoperirile rezultate 

în urma cercetărilor întreprinse au confirmat prezența omului în aceste locuri încă din vremea 

paleoliticului mijlociu adică acum aproximativ 100 000 – 40 000 de ani.”( p.IX;X/325).” 

 

Cercetările arheologice de pe teritoriul comunei Călugăreni, ca și cele din apropierea acesteia, 

au scos la iveală urme de așezări umane locuite neîntrerupt din cele mai vechi timpuri până în zilele 

noastre. Aceste cercetări au arătat și legăturile populației locale cu populațiile înconjurătoare dintr-

un areal destul de vast, de la Valea Buzăului până pe Valea Ialomiței. Cele mai vechi dovezi 

arheologice datează din perioada paleoliticului mijlociu (100.000 – 40.000) de ani;  răzuitoarele 

discoidale de la Budureasca, etc.). 

Din paleoliticul superior (40.000 – 10.000 Î.e.n.) s-au descoperit răzuitoare la Târgșor. 

Din perioada 10.000 – 5.500 î.e.n., la Lapoș, s-au descoperit topoare, răzuitoare, etc. ( p.X/325). 

Ceramica era lucrată cu mâna (roata olarului încă nu se inventase). Oamenii  s-au grupat în 

așezări formate din locuințe, multe întărite cu șanțuri de apărare, și au început cultivarea plantelor, 

creșterea animalelor pe lângă locuințe, precum și practicarea unor meșteșuguri casnice. 
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Din această perioadă au fost descoperite plantatoarele confecționate din coarne de animal 

(Budureasca);( p.X/325). 

În perioada bronzului (2500 – 1800 î.e.n.), viața locuitorilor (ca și înainte, dar și după) s-a 

desfășurat de-a lungul apelor (Călugăreni – Budureasca) și pe terasele unor râuri (Vadu-Săpat, 

Fântânele, etc.) dar și pe înălțimi (Tătaru, Năieni, fosta cetate Năieni, etc.). 

Epoca bronzului se caracterizează prin dezvoltarea metalurgiei bronzului, când au început să se 

producă arme, unelte și podoabe (depozitele de seceri de la Iordăcheanu, dincolo de dealurile 

Cepturei, lângă Urlați; dălțile de bronz de la Budureasca– ca și brățările, cerceii, inelele, tot de la 

Budureasca; ceramica de la Ceptura). 

În Hallstatt (800 – 300 î.e.n.), epoca de început a fierului, apar armele de fier (săbii, pumnale, 

vârfuri de lance, etc.). (p.XI/325). 

În Valea Șcheilor, lângă„ Biserica Doamnei Neaga de la zid”, au fost descoperite vestigii din 

epoca Hallstatt (prima epocă a fierului) și din Latene; (p.41/76). 

Nu trebuie să uităm că din această perioadă, sec.V – IV î.e.n. (adică cu cinci secole înainte de 

a fi imortalizate pe Columna lui Traian din Roma, (anul 113 e.n.), s-a descoperit, în Complexul dacic 

de la Budureasca, stindardul dacic (balaurul cu cap de lup și coadă penată, incizat pe un fragment de 

ceramică); (Victor Teodorescu, O excepțională descoperire arheologică în județul nostru, cea mai 

veche ilustrare cunoscută a stindardului dacic (Flamura Prahovei, 2.08.1980). 

În continuare, odată cu venirea romanilor, în teritoriul Daciei au pătruns noi elemente de 

civilizație care au influențat populația locală. 

În urma războaielor daco-romane, (101 – 102; 105 – 106), o mare parte a Munteniei a făcut 

parte din provincia romană Moesia – Inferior. Cealaltă parte din munți, dealuri, din zone ascunse, 

erau ocupate de dacii liberi. 

La Pietroasele – Buzău a fost construit un castru roman (vezi poze la „Termele romane.”). 

La 12 mai, anul 133, Columna lui Traian ridicată la Roma, constituie un document de prim 

ordin pentru istoria poporului nostru. Columna a fost decorată cu numeroase reliefuri amintind de 

războaiele romane cu dacii (anii 101 – 102 și 105 – 106). 

În anul 1589 sau 1590 statuia împăratului Traian a fost înlocuită cu cea a Apostolului Pavel.  

Înălțimea coloanei fără statuie este de 39,83 m. 

Centrele meșteșugărești se dezvoltă producând o diversitate de obiecte. Astfel, la Budureasca, 

în sec.V – VII e.n., se produceau: dăltițe,  burghie, ș.a., precum și podoabe și accesorii ca: fibulă, 

aplici, mărgele, ace de păr, etc., dar și unelte de meșteșugari care extrăgeau și prelucrau minereuri 

de fier și metale neferoase: ciocane de zdrobit minereuri, creuzete. (p.XII/325). 

Și azi (în anul 2014) se mai pot vedea, din jos de fostul conac Bolgiu, din Valea lui Moș, din 

Călugăreni, cuptoare de obținut fierul (zgura și resturile sunt luate de ape și ploi și duse către pârâul 

Budureasca); (a se vedea foto 1/II). 

Trecând peste perioada popoarelor migratoare, trebuie să menționăm și populația  care a 

continuat să se dezvolte la Vadu-Săpat, lângă Călugăreni, unde au fost descoperite „ podoabe și 

accesorii vestimentare datate în sec.VIII – XI e.n.” 

        Considerăm că este util să enumerăm succint perioadele istorice, descoperirile arheologice 

și evenimentele cele mai importante din zona comunei Călugăreni. 

1).  Cultura Musterian //răzuitoare, vârfuri de mână // . 

2). Cultura Aurignaciene (paleoliticul superior; 40 000 – 10 000 î.e.n.)// lame, grătare // Târgșor. 

3). Perioada Epipaleoliticului (10 000 – 5500 î.e.n.; organizați matriarhal) // topoare mari, 

pentru defrișări, vârfuri de mână, grătare // Lapoș. 

4). Perioada Neolitic (5500 – 2500 î.e.n.; din vânător și culegător, omul se transformă în 

producător: cultivă plante, crește animale, meșteșuguri casnice rudimentare, locuințe grupate în 

așezări) // săpăligă de os, râșniță din piatră, plantatoare din corn de animale, vârfuri de lance din silex, 

dăltițe de alamă, ceramică și plastică antropomorfă // Târgșor, Budureasca, Gherghița, Mănești, 

Ciorani, Apostolache, Budureasca. 

5). Perioada de tranziție de la neolitic la epoca bronzului (2500 – 1800 î.e.n.; încep năvălirile 

nomade, se trece la patriarhat) //morminte, așezări pe înălțimi, unde se găsesc și cetăți // Tătaru, Urlați. 
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6). Epoca bronzului (1800 – 800 î.e.n.; uneltele de piatră devin mai rare; metalurgia bronzului) 

// arme, unelte, podoabe, (inele, cercei, brățări), depozite de seceri, topoare de aramă, dăltițe din bronz, 

vârfuri de lance // Străoști, Iordăcheanu, Teișani – Prahova, Budureasca, Drajna, Tinosu. 

7). Epoca primei vârste a fierului, Hallstatt (800 – 300 î.e.n.; apare metalurgia fierului) // depozit 

de unelte din bronz, săbii de fier, pumnale, vârfuri de lance //Boldești - Gradiștea, Ploiești – triaj. 

8). A doua epocă a fierului, Latene (300 î.e.n. – 106 e.n.; se generalizează fabricarea roții 

olarului, metalurgia fierului se dezvoltă) // brăzdarul, săpăligi, seceri, râșnița, coifuri de aur, gropi de 

grâne, fragment de ceașcă cu incizia stindardului dacic – cea mai veche ilustrare cunoscută a 

sindardului dacic // Mănești, Tinosu, Ploiești – Nord, Slanic, Coțofănești – Vărbilău, Budureasca. 

9). Cucerirea romană a unei părți a Daciei - 14% (106 e.n.) // apar castre (arme, ștampile), 

ceramică dacică și romană, cățuie, fibule //Târgșor, Drajna de Sus, Mălăiești, Dumbrăvești, 

Budureasca, Ceptura. 

10). Retragerea romanilor (276 e.n.) se întețesc migrațiile nomade; comunitățile locale rămân 

pe loc) // Brazda lui Novac (val de pământ cu lățime de 12 m., înălțime maximă de 2 m. Alături era 

un șanț de 7-10 m adâncime de 1,5 m) – întărituri, unelte pentru extragerea și prelucrarea minereului 

de fier și metale neferoase (ciocane de zdrobit minereul, creuzete, tipare, dăltițe, dornuri, burghie), 

podoabe și accesorii (fibule, mărgele, ace de păr, etc.), ceramică // Mănești, Târgșor, Mizil, 

Budureasca, Cireșanu, Boldești – Gradiștea. 

11). Sec. V – XI (o parte din migratori sunt asimilați de autohtoni; mărturii ale Culturii Dridu 

sunt din sec.VIII) // podoabe și accesorii, vârfuri de lance, atelier de fierar, ceramică; // Târgșor, Vadu 

Săpat, Cireșanu, Bucov. 

12).  Sec. XI – XV. În județul Prahova se dezvoltau trei cetăți domnești (de scaun): Târgșor, 

Ploiești, Gherghița, fapt care a influențat pozitiv dezvoltarea localităților // 

- în sec. IV se dezvoltă o cetate a lui Mircea cel Bătrân (1386 -  1418); 

- ruine ale bisericilor de cărămidă ale domnitorilor Vladislav al II-lea (1446 – 1456), Vlad 

Țepeș( 1456 – 1462 și 1476), Mihnea Turcitul (1577 – 1583 și 1585 – 1591);  

- domnitorii emit acte din reședința lor de la Târgșor : Neagoe Basarab (1512 – 1521), Radu 

Paisie (1535 – 1545), Radu Mihnea (1601 – 1602; 1611 – 1616 și 1620 – 1623); Vlad Țepeș 

construiește la Gherghița o cetate și ține curte domnească // Târgșor, Gherghița. 

13.)  1596. // Bătălia lui Mihai Viteazul cu hanul Gherei, care comanda 30 000 de tătari și 4 000 

de turci // Ploiești. 

14.)  1597. //Mihai Viteazul (1593 – 1601) declară Ploieștiul Târg domnesc, stabilindu-și aici 

reședința și adunându-și trupele în drumul său către Transilvania. // Nicolae Iorga, în Istoria lui Mihai 

Viteazul, (Ed. Militară, Buc., 1968, p.275) menționează concentrarea de trupe de la Ploiești : „... la 

Ploiești se formară trei corpuri: unul de 18 000 pentru atacul de la Sibiu, al doilea de 8 000 de haiduci 

și 2 000 de călări ... și cu ceilalți, peste 30 000 și cu optzeci de guri de foc, porni ... spre plaiul 

Buzăului”. 

15).  1632 – 1654.// Domnitorul Matei Basarab înalță și el o ctitorie // Ploiești. 

16).  1688 – 1714. // Constantin Bncoveanu construiește case domnești în viile sale // Mizil, 

Urlați. 

17). 1835. // Ia ființă Falansterul de la Scăieni // Scăieni. 

18). 1845. // Teritoriul județului Prahova se mărește (prin desființarea județului Saac. 

19).  1848. // Revoluția de la 1848. // Nicolae Bălcesu recrutează comisari din județ. 

20).  1856. //  Se întemeiază prima rafinărie de țiței din lume de către Marin Mehedințeanu // 

Ploiești, Bariera Râfov. 

21).  1859. // Unirea Țărilor Române // la Florești – Prahova Alexandru Ioan Cuza concentrează 

cele două armate (munteană și moldoveană). 

22).  1870. // Din inițiativa lui Al. Candiano – Popescu s-a proclamat Republica de la Ploiești, 

un stat care a marcat o pagină celebră în istoria contemporană. 

23).  1877. // În războiul pentru cucerirea independenței, Batalionul 2 Vânători de Munte ia 

parte la cucerirea Griviței, al cărui prim drapel a fost luat de ostașul Grigore Ion din Dumbrăvești. 

24).  1907. // Răsculații din Sângeru și satele vecine iau parte la evenimente. 
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25).  !916 – 1918. // Primul război mondial. 

26).  1929 – 1933. // Marea criză economică. 

27).  1939 – 1944. // Al doilea război mondial. 

 

II.2.1. Atestare documentară 

Comuna Călugăreni este atestată documentar abia în anul 1461, dar săpăturile arheologice de 

pe teritoriul localității arată că aceste meleaguri au fost locuite încă din secolele III î.e.n. 

O primă atestare documentară a localității o găsim într-un document din 10 februarie 1461 emis 

de domnitorul Vlad Țepeș. (N4/II). Acest document este semnat și de„ jupan Galeș Vornic ot 

Călugăreni jud. Saac.” (p.92/325). În 28 octombrie 1464, domnitorul Radu cel Frumos întărea 

Mânăstirii Snagov mai multe sate printre care și Călugăreni, cu vii, etc. (p.93/325). 

La acea dată (1461) localitatea Călugăreni conducea o uniune de mici așezări din zonă, fiind un 

jupanat (Jupanatul Călugăreni). (p.92/325). 

Jupanatul Călugăreni de la acea dată – 1461 - avea în componență așezări cuprinse până la 

Valea Buzăului, cuprinzând și localitățile imediat limitrofe. (p.92/325). 

Putem afirma că locuitorii care au trăit pe aceste meleaguri mărginite de râul Cricovul Sărat, 

râul Buzău și dealurile Ciortea, Năieni, Istrița (în general dealurile de la Ploiești până la Buzău) au 

fost, în acest perimetru străbătut de văi cu izvoare, pâraie și rezerve de sare, trăiau, uniți prin relief, 

într-o „comunitate” închisă, într-o izolare determinată de geografia zonei, ceea ce a dus la menținerea 

unor obiceiuri și coeziuni specifice. 

Jupanatul Călugăreni, condus de jupan Galeș, cuprinzând localitățile de până la Valea râului 

Buzău, este o dovadă a acestor realități. 

În această zonă este un adevărat cult al eroilor care se poate vedea trecând prin aceste localități 

în multitudinea de monumente, cruci ridicate în cinstea eroilor și în curțile bisericilor. Ca oameni 

liberi, ei au acordat o mare importanță statutului lor social. Arhitectura  religioasă a zonei este un 

factor de identitate culturală. Este de ajuns a vizita Valea Cricovului Sărat sau Călugărenii cu 3 

biserici, Năienii, Valea Nișcovului, pentru a avea o dovadă a acestei realități. 

Căile de acces urmează cursul apelor, oferind posibilitatea unui control și supravegheri permanente. 

Locuitorii se consideră „munteni”, fiind mândri de acest apelativ pe care li-l adresează cei din 

imediata câmpie (de exemplu, cei din orașul  Mizil, oraș aflat la circa 4,8 km. de comună; ei folosesc 

simplu apelativul „muntean”, nicidecum numele, atunci când se discută între colegi). 

În 28 octombrie 1464, domnitorul Radu cel Frumos întărea Mânăstirii Snagov mai multe sate 

printre care și Călugăreni, cu vii, etc. (p.93/325). 

De altfel, un document din 17 martie 1607 arată că „Drăguliță cu fiul său Șerban, Albu Cîtei și 

Dumitru ot Galeșu din Călugăreni vând moșului Berescu și ginerelui său Lupu iuzbașa din Lăpuș 

moșia lor din Berești 400 de stânjeni.” (p155/74). 

În continuare, enumerăm câteva atestări documentare cu locuri, nume, evenimente, toponime 

din Călugăreni și zona apropiată (mai multe documente, și unele mai detaliate, se regăsesc în capitolul 

VI, anexa 3). 

1. 1597( 7105 ) mai 20, Ploiești 

În anul 1597, marele Domnitor Mihai Viteazul întărește potelnicului Ștef cumpărarea unei 

moșii la Călugăreni. (Mai multe documente, și unele detaliate, se găsesc în capitolul IV, Anexa 3). 

„Io Mihai Voievod din mila lui Dumnezeu, domn, … dă domnia mea poruncă a domniei mele 

slugii domniei mele, lui Șteful postelnicul cu fiii lui câți Dumnezeu îi va lăsa … 

Și iar a cumpărat sluga domniei mele Șteful postelnicul ocină la Călugăreni, partea lui Ivan, fiul 

lui Micle, toată oricât se va alege de pe toată ocina.” (Academia RSR, Documenta Romanie, Historica 

B., Țara Românească, vol.XI, p.304 – 305( doc.229). 

În anul 1597 marele domnitor Mihai Viteazul întărește postelnicului Ștef cumpărarea unei moșii 

la Călugăreni. 

2. 1607( 7115) martie 17 

Într-un document din 17 martie 1607 era menționat și Dumitru al lui Galeșu din Călugăreni. 

(p.509/104). 
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„Drăguliță cu fiul său Șerban, Albul Câtei și Dumitru al Galeșu din Călugăreni vând moșului 

Berescu și ginerelui său Lupu, iuzbașă din Lapoș moșia lor din Berești…” (Catalogul … vol.II, 1601 

-1620, București, 1974; doc.198). 

3. În 5 ianuarie 1609, Radu Șerban „întărea lui Micu și fraților săi (toți „fiii lui Stepan din 

Călugăreni”) pogoane de vie la Valea Rea.”(p.352/355). 

4. La 8 iulie 1609, într-un document semnat de același domnitor Radu Șerban, se face referire 

la (p.398/398) Valea Șcheilor (sat component al comunei Călugăreni). 

5.  La 2 mai 1610, printr-un document semnat tot de Radu Șerban, întărea lui Neagu din Târgșor 

cumpărăturile acestuia din Călugăreni (p.471/47). 

6.  La 14 decembrie 1612, Radu Mihnea confirma, printr-un hrisov, logofătului Mogoș din 

Păulești, „ stăpânirea unei moșii din satul Tătaru, parte Miclii din Călugăreni.” (p.93/325). 

7.  Conform  DIR.B, sec.al XVII-lea, vol.I, pag.352 – 354 (Anul 1609( 7117), ianuarie 5, 

Târgoviște – extras): „Din mila lui Dumnezeu, Io Radul Voievod și domn a toată țara UngroVlahiei, 

nepotul răposatului Io Basarab – Voievod. 

„Dă domnia mea poruncă a domniei mele lui Micul și cu frații săi Dragomir și Preda, fiii lui 

Ștefan din Călugăreni și cu fii lor, cîți Dumnezeu le va lăsa, ca să fie lor două pogoane de vie la Valea 

Rea, pentru că le-a cumpărat tatăl lor Stepan de la Neaga, soția croitorului pentru 1000 aspri gata...” 

(p.188/351). 

Tot din localitatea Călugăreni apar, în documentele domnești ale  vremii, martori prezenți la 

semnarea acelor documente, astfel: 

a.  Micul din Călugăreni (28 februarie 1628); 

b.  Crăciun din Mihăiești (localitate lângă Călugăreni, acum dispărută) la 20 octombrie 1631; 

c.   Dragomir (Popescu) postelnic din Șchei – 5 septembrie 1623 (p.93/325); 

d.  În 10 iulie 1703, pârcălabul Cârstea din Valea Șcheilor „ dau un zapis (înscris) lui Popa 

Crăciun… pentru o pădure.” (p.94/325). 

8.  1609 (7117) mai 7 

„Radu voievod, nepot lui Basarab Voievod, întărește lui Hirtop, cu fiii lui, stăpânirea peste un 

loc de casă cu pomi, cu arie și cu grădină și un pogon de pădure în dealul cu viile la Călugăreni, pentru 

că s-au înfrățit Hirtop cu Bădicul, dându-i aceste locuri, iar Hirtop i-a dat lui Bădicul un cal foarte 

bun înșălat și înfrânat și un caftan; 6 pogoane de vie în deal cu loc și cu 2 țarine, una în Câmpul de 

Sus la malul Rugilor și alta în Câmpul de Jos la Funduri … un loc de casă cu toți pomii din jur la 

Călugăreni, cumpărat de Dobre fiul lui Solomon și fratele său Vladu de la Dobrică … ; moșie la 

Călugăreni cumpărată de popa Neacșu de la Armășoaia, cu 1000 de aspri; 2 pogoane de vie la 

Călugăreni, cumpărate de popa Neacșu de la Stănislav al Tîrzii, cu 1000 de aspri; moșie la Călugăreni 

cumpărată de Dobre și Șandru de la Armășoaia, cu 300 de aspri de argint.”( Catalogul … vol.II, 1601 

– 1620, București, 1974; doc. 294). 

9. 1612 (7120), iunie 10 

„Radu Voievod, fiul lui Mihnea Voievod, întărește lui Neacșat cu fii lui stăpânire peste: ocina din 

satul Călugăreni, din partea Ancăi, toată partea lui… partea Micului din Fundea (poate fi Funduri; n.a.) 

de la LUPU Bândea până în locul Vaideeștilor… în Călugăreni la malul Turcului, de la fratele său… 

Au venit Dumitru din Scheeni (poate fi Valea Șcheilor de azi; n.a.) cu Dragotă din Călugăreni 

înaintea sus numitului domn, cu alți oameni buni, care au mărturisit asupra cumpărăturilor…” 

(Catalogul … vol.II, 1601 – 1620, București, 1974; doc.462). 

10. 1612 (7120), iulie, Târșor 

„Radu Voievod, fiul lui Mihnea Voievod, întărește lui Mogoș logofăt ocină la Călugăreni și… 

cumpărată de la Moise fiul lui Udriște din Călugăreni pentru 1300 aspri.” (Vezi document 609 din 

ian 23, 1615, n.a.). (Catalogul… vol.II, 1601 – 1620, București, 1974; doc. 466). 

11. 1612 (1721), dec. 14, Târgoviște 

„Radu Voievod , fiul lui Mihnea Voievod, … întărește lui Mogoș logofăt din Păulești cu fiii lui 

stăpânire asupra părților de moșie din satul Tătaru… ,partea Miclii din Călugăreni, cumpărată de la 

acesta, din zilele lui Mihnea Voievod înaintea lui Petru Cercel cu 5500 aspri …” (Catalogul … vol.II, 

1601 – 1620, București, 1974; doc.503). 
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12. 1615 (7123), ianuarie 29 

„Radu Voievod, fiul lui Mihnea – Voievod, poruncește ca Vlade și fratele său, Badea, din 

Călugăreni, să fie în pace de rumânie de către Iane logofăt din Bârsești… ” (Catalogul… vol.II, 1601 

– 1620, București, 1964; doc. 662). 

13. 1615 (7123), ian. 23, Târgoviște 

„Radu Voievod, fiul lui Mihnea-Voievod întărește lui Mogoș logofăt … De asemenea întărește 

lui Mogoș logofăt stăpânire peste țiganul Țîrlea, cumpărat de la Moise fiul Ucheștii din Călugăreni 

cu 1000 de aspri de argint … ” (Catalogul… vol.II, 1601 – 1620, București, 1974; doc. 659). 

14. 1641 (7149), mai 7 

„Doisprezece boieri… Șteful din Runceni, Lupul al doilea vornic din Călugăreni…” 

(DJAS, Catalogul documentelor Țării Românești, vol.V, 1640 – 1644, București, 1985; 

doc.385). 

15. 1641 (7149), sept. 4 

„Dragomir căpitan și Stan iuzbașa vând lui Ghiorma ban 3 pogoane de vie în dealul Negovanilor 

… Martori … Albul ceauș din Călugăreni.” (DJAS, Catalogul documentelor Țării Românești, vol.V, 

1640 – 1644, București, 1985; doc.485). 

16. 1637 (7145), iunie, 5, București 

„Matei Voievod poruncește boierilor jurători ai lui Tudor vornic din Rătești ... Preda din 

Călugăreni ... ca să jure... despre popa Albul, Neagu Soare și Oprea, că în zilele lui Mihai Voievod 

au plătit tatălui lui Tudor vornic ... satele Sărăștii și Plătieștii cu toate hotarele lor.” (DJAS, Catalogul 

Domnitorilor Țării Românești, vol.IV, 1633 – 1639, București, 1981). 

17. 1628 (7136), februarie, 28, București 

„Alexandru voievod, fiul lui Iliaș voievod, întărește lui Stoica... ocina din Cepturile ... Micul din 

Călugăreni ca să cerceteze care au întrebat pe mulți megieși din jurul locului și i-au jurat să spună 

adevărul...” (Catalogul Domnitorilor Țării Românești, vol.III, 1621 – 1632, București, 1977, doc. 760). 

    

II.2.1.1. Autentificarea documentelor. Sigilii /Peceți/ 

Conform sursei S. 359/126/359, amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, 

soluție de aur, tuș sau fum), în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă și un text menit a 

individualiza posesorul, poartă denumirea de sigiliu. La Budureasca a fost descoperită o ștampilă de 

lut (Pintadera).( p.264/1). 

Unele documente de la Matei Basarab și Vasile Lupu au sigiliu inelar. Există documente cu 

sigilii cu Stema Moldovei (Capul de bour) și a Țării Românești. 

Unii domnitori adăugau la stema țării și alte semne, de exemplu: Vlad Țepeș, Domnul Țării 

Românești în perioada 1436– 1444– 1447, adaugă balaurul, însemnul Ordinului Dragonului din care 

a făcut parte; (p.126/359). 

La Arhivele Statului – Ploiești se păstrează un document cu sigiliu din anul 1488. Documentul 

are sigiliul atârnat, în ceară roșie, și cuprinde, în legendă, capul de bour. Tot aici mai  sunt păstrate 

un document din 1577 (din timpul domniei lui Petre Șchiopu), un hrisov din 1585 cu pecete roșie și 

alte documente de la Matei Basarab, Vasile Lupu, Petru Rareș (au 300 – 400 de grame). 

De-a lungul timpului, creșterea interesului oamenilor pentru documente a dus la înmulțirea 

acestora și-a emitenților lor. Documentele purtau un sigiliu, o pecete. Pecetea a devenit simbolul 

forurilor și persoanelor emitente de documente. Autoritățile controlau autenticitatea documentelor 

suspecte după peceți.  

Pecetea( sigiliul) este amprenta lăsată de un tipar (o gravare pe un material dur, metalic/ fier, 

bronz/ etc.). Aceasta, pecetea ( sigiliul), (a se vedea foto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, / II), reprezenta voința celui 

ce o poseda și adeziunea sa la cele aflate în documentul pe care s-a aplicat. 

În trecut, de multe ori, unele documente purtau, după semnătură, un semn de recunoaștere, ca 

de exemplu cifra 4, redată prin patru puncte, în conformitate cu numărul - simbol al perfecțiunii 

mistice, precum și prin siglele literelor cheie alfa și omega (acestea fiind semnul de recunoaștere al„ 

sectei pământene”). De aici se trage și „ Io ” din titulatura unor domnitori români. (p.66/244). 

Basarabii au făcut parte din secta biserica pământeană iar unii au trecut la ordinul templierilor. Toți 
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și-au construit bisericile în formă pătratică (p.66/244). Matei Basarab are la Mânăstirea Arnota o 

semnătură terminată cu patru puncte. Mihai Viteazul, care făcea parte din biserica pământeană, a fost 

ucis din ordinul iezuiților; (p.66/244). 

Meșterii argintari erau cei ce fabricau tiparele, matricile, care erau negativul pecetei. Pentru 

pecețile de ceară, tiparul se executa din metale prețioase. Multe peceți aveau forma de inel. Erau 

peceți ce se purtau pe un inel, dar și peceți ce se purtau la gât, pe un șnur sau pe colan (Colanul 

Odinului Balaurului din sigiliul lui Vlad Dracul / anul 1437/). 

Explicarea și descrierea sigiliilor întrebuințate în actele publice și particulare se face de 

sigilografie. 

Baza tiparului peceții era foarte importantă și păstrată cu foarte mare grijă pentru a nu ajunge 

la persoane neautorizate. De altfel, și în zilele noastre (anul 2015) o firmă / întreprindere/ nu poate 

executa o ștampilă decât dacă persoana autorizată prezintă cerificatul de înmatriculare al firmei în 

original. 

Înainte, materialul peceților era ceara de diferite culori. Forma lor era rotundă, patrată, 

hexagonală sau octogonală. Pecețile reprezentau blazonul familiei și combinații din stema țării cu cel 

familial. 

Pecetea orașului Brașov, care se întâlnea mai des pe drumurile comerciale ale Munteniei, a avut, 

la început(1396 – 1408) crinul, iar mai târziu, kronstadt, corono ( numele în germană și latină). Mai 

existau peceți ale instituțiilor bisericești, ale breslelor, etc.  

Pecețile particulare se puteau folosi numai dacă posesorul avea o calitate oficială, întrucât, în 

general, în cauză proprie, pecetea nu avea valoare. 

Semnul heraldic al Domnitorului Constantin Brâncoveanu era „Corbul cu crucea-n cioc, 

înscrisă într-un cerc.” (p.11/369). 

De altfel, un astfel de semn heraldic se poate vedea și în zilele noastre (febr.2020) pe o cruce 

din calcar de lângă podul care trece peste râul Budureasca, de la Fefelei – Mizil. 

Importanța peceților o putem vedea și dintr-un document emis în anul 1594 de către domnitorul 

Țării Românești, Mihai Viteazul: 

1594 (7102), ianuarie, 4, București 

„ Din mila lui Dumnezeu, Io Mihail (Mihai Viteazul; n.a.) voievod și domn a toată țara Ungro-

Vlahiei ... a venit egumenul Serghie și cu toți călugării de la sfânta mânăstire înaintea domniei mele 

și au spus și au mărturisit că au trimis un călugăr de la sfânta mânăstire cu amândouă din acele 

două hrisoave de dinainte vreme, înaintea lui Alexandru voevod, fiul lui Bogdan voevod, pentru o 

pâră. Astfel, în acel drum, niște oameni răufăcători tâlhari, ei l-au întâlnit pe acel călugăr, de l-au 

prins și l-au chinuit și l-au despuiat și i-au luat amândouă pecețile de la amândouă hrisoavele. Astfel 

la aceasta, domnia mea am cercetat și am judecat, după dreptate și după legea lui Dumnezeu și cu 

toți cinstiții dregători din divanul domniei mele. Și am citit domnia mea amândouă hrisoavele și am 

văzut domnia mea și am văzut că s’au rupt acele peceți de pe acele hrisoave...” ( 96/370). 

Încet, încet, pecetea a început să fie înlocuită cu semnătura olografă, cu ștampila, iar în zilele 

noastre, pe unele documente, cu semnătură transmisă prin internet (acestă semnătură, în cazul 

documentelor comerciale / contabile/ trebuie să fie aprobată și deținută / spre verificare / de organele 

fiscale). De asemenea, băncile, periodic, revăd datele deținătorilor de conturi (persoane juridice și 

persoane fizice), inclusiv semnătura olografă. 

Unele documente de la Matei Basarab și Vasile Lupu au sigiliu inelar. Există documente cu 

sigilii cu Stema Moldovei (Capul de bour) și a Țării Românești (Acvila cruciată). 

Unii domnitori adăugau la stema țării și alte semne, de exemplu: Vlad Țepeș, Domnul Țării 

Românești în perioada 1436 – 1444 – 1447, adaugă balaurul, însemnul Ordinului Dragonului din care 

a făcut parte; (p.126/359). 

În anii 1800 – 1900, comuna Călugăreni (primăria, notarul, banca) folosea  ștampile în centrul 

cărora era o căprioară. (a se vedea foto 2, 3, 4, /II).     

            Ulterior, pentru autentificarea unor documente, se aplică pe ele un timbru fiscal. 

 În zilele noastre, pe lângă timbre fiscale, există ștampile (a se vedea foto 8 / II). 
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II.2.1.2. Stema comunei 

În zilele noastre, stema comunei Călugăreni prezintă cele 3 cruci de la intrarea Estică a comunei 

și vița de vie. 

Autorul consideră că Primăria ar trebui să analizeze și să expună ca stemă a comunei Călugăreni 

următoarea variantă: 

-  pe fond roșu, toată stema: 

1.  desenul unui dac (pe fond albastru) cu privirea spre dreapta; 

2.  desenul stindardului dacic (pe fond galben) cu capul spre dreapta; 

3.  vița-de-vie (pe fond galben); 

4.  sondă (pe fond albastru); 

5.  căprior (pe fond roșu) cu fața în dreapta. 

Aceste simboluri sunt argumentate de următoarele: 

1.  Capul de dac: pe aceste meleaguri au trăit strămoșii daci. 

2.  Reprezentarea steagului dacic a fost descoperită în șantierul arheologic Budureasca (din 

care cel puțin 3 situri sunt în comuna Călugăreni) pe o bucată de ceramică datând din sec. IV î.e.n. 

După cum știm, abia după 500 de ani (113 e.n.) apare pe Columna lui Traian de la Roma. 

3.  Vița-de-vie reprezintă activitatea locuitorilor. 

4. Sonda de petrol arată bogățiile subsolului (pe teritoriul comunei Călugăreni au fost 

explorări de țiței și, deasemeni, au fost și „gropi” de păcură folosite de locuitori (sonda neagră 

simbolizând tradiția industriei petroliere, existența țițeiului în subsolul zonei). 

5. Căpriorul poate arăta bogăția faunistică și îndeletnicirea locuitorilor în creșterea 

animalelor (la începutul anilor 1900 ștampila primăriei conținea un căprior). 

Abundența vânatului în zonă a dus la folosirea căprioarei ca emblemă (prima a fost a lui Nicolae 

Caragea, în 1782). 

După 1 ianuarie 1845 (la desființarea județului Saac), acest însemn heraldic a fost inclus în 

stema Prahovei, alături fiind un butuc de viță-de-vie; (scut tripartit în furcă răsturnată). 

 

II.2.2 Descoperiri arheologice care se referă direct la comuna Călugăreni/Budureasca 

Descoperirile arheologice din Rezervația arheologică Budureasca arată „ continuitatea 

multimilenară, unitatea culturală și densitatea demografică” (p.315/1) a zonei în care este localitatea 

Călugăreni (a se vedea foto 9, 10 /II). 

Înainte de 1968 când a avut loc și reorganizarea administrativ-teritorială, această zonă, 

Budureasca, era împărțită între comunele Fântânele, Vadu-Săpat, Călugăreni și Malu Roșu, care își 

uneau hotarele în acest perimetru. Budureasca 13, 11, 16 se află pe teritoriul comunei Călugăreni. 

În zonă, sunt 31 de situri arheologice pe un teren de circa 9 km. pătrați, cu caracter geologic 

unitar, cu 160 nivele de locuire, din paleoliticul superior  până în secolul VIII e.n. (Nota 12). 

Aici a fost o importantă vatră de civilizație pretracică, traco-dacică și daco-romană, cu o 

continuitate pendulantă multimilenară. (p.551/1prim). 

În octombrie 1600, Voievodul Mihai Viteazul a poposit la Budureasca și Călugăreni. 

În anul 1778 generalul Bauer menționa Budureasca în documentele sale (p.314/1). 

În anul 1792 – 1793, în documentele din Muntenia, se vorbea de „poporul” din „Budureasca ot 

sud Saac”. (p.314/1). 

În anul 1886, C.Negulescu, din comuna Fântânele, dăruiește bisericii din „Budureasca, 

comuna Vadu Săpat un liturghier editat în 1827 la Sibiu. (p.315/1). 

„ Mai sus e dealul Budureștii, urmașii lui Butur sau Budura.” 

Matei Basarab întărește (confirmă, n.a.) în 7142 (1663) lui Dan Botușarini și lui Dumitru ocina 

din acel sat (p.314/1), Budureasca. 

În  nicio zonă din Budureasca realmente nu există verigi lipsă în procesul de evoluție 

multimilenară(...) a trebuit să existe și continuitate de viață și de activitate la Budureasca, de 

asemenea, etapă de etapă, fără întrerupere. (p.322/1). 

Caracterul durabil al așezărilor este demonstrat de: locuințe cu tălpi de lemn, bordeie placate cu 

bârne, gropi de provizii, cuptoare de piatră sau de copt pâine, cuptoare de redus minereul de fier (p.431/1). 
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Densitatea de locuire a fost remarcabilă, așezările fiind în grup, aici existând unele din 

importantele rezerve demografice din zona subcolinară carpatică. 

Descoperirile din cele 31 situri arheologice ne arată că aici a existat de milenii una din cea mai 

densă așezare din Dacia. 

Acest rezervor, ca și altele din zonă, a constituit un factor primordial în menținerea unității 

populației. (p.431/1). 

Meșteșugurile la Budureasca erau dezvoltate (extracția fierului și a prelucrării metalelor prin 

turnare, forjare, etc.). 

Pădurile din jur au dus la construcția de locuințe cu sisteme de cioplire și închertare a bârnelor, 

în rotărie, în dogărie, în producerea vaselor de lemn. 

Prelucrarea pieilor, torsul, țesutul, împletitul funiilor, s-au dezvoltat datorită agriculturii.  În 

acea perioadă se foloseau râșnițele de piatră de tip evoluat, cuptoarele de pâine, tava de lut, etc.; (p. 

433/1); (p. 515/523). 

Budureasca este în zona primelor dealuri subcarpatice, de pe versantul sudic al dealului pe care 

se află comuna Tătaru, satul Călugăreni în stânga, Malul Roșu în dreapta, apoi satul Bozieni. La 

intrare, valea este strâmtă. Un mamelon numit „La Steluș” o ascunde privirilor din câmpie. (p.531/1). 

Pe valea Budureasca au fost așezări („ cătune”) și în sec. V – VII e.n. (p. 554/1). 

Budureasca 1 este situată pe un rost al străvechului con de dejecție a Văii Pietrei, la circa 150 

m. est de confluența ei cu pârâul Budureasca. Un drum actual (1960?...) de căruțe  ce duce din albia 

strâmtă a gârlei Budureasca spre Călugăreni, pe partea dreaptă a Văii Pietrei, a distrus în mare 

parte așezarea. (p.554/1). 

La Budureasca au fost descoperite terase înalte și terase joase ascunse în ravene încă din 

perioada Hallstatt.  

„Promontoriile și terasele înalte cu pășuni și păduri dese, au fost preferate în preistoric pentru 

așezări sezoniere sau de tip cenușar în epoca bronzului (Budureasca, 1, 16, 19, 20,30). Traseele înalte 

sau joase, largi și ascunse între ravene, aproape de apă, au adăpostit, începând din Hallstatt, 

comunitățile stabile, conturate cultural, care au amenajat așezări cu locuințe de suprafață (Latene, 

daci liberi, Budureasca 2 -18, 24 – 31), cu bordeie semiîngropate, cu pietrare, cu și fără traptă sau 

cuptor pentru pâine (sec. IV – VII, p. Ch., Budureasca 1 -17, 26 -27, 31), cu ateliere și cuptoare pentru 

prelucrarea fierului (sec. IV – VII, p. Ch., Budureasca 3, 4, 5, 9), cu ateliere de bijutier (sec. V – VI, 

p. Ch., Budureasca 5, 31) cât și cu necropole de incinerație (sec. IV a. Ch – I.p. Ch Budureasca 1, 4, 

5, 7, 22)  sau de inhumație (sec.II – III p.Ch., Budureasca 15 A; medievale; Budureasca 6, 23, 25). ” 

(Nota 13). 

În situl( 3), „ la Greci”, „ s-a descoperit prima succesiune stratigrafică de la noi din țară a unor 

complexe arheologice”. Tot aici „ s-a constatat o suprapunere de trei bordeie (B 1 –B 5 – B 4) care 

datează diverse faze de dezvoltare  umană.” 

În locuințele de la Budureasca existau și cuptoare pentru turte, în formă de calotă sferică, scobite 

la o anumită înălțime în peretele de lut al bordeiului, în afara perimetrului său (64 – 66/1). 

Budureasca este cea mai veche locuire umană din Dacia, cu 31 situri arheologice (p.93/333). 

În Valea Budureasca, începând din epoca bronzului, se foloseau simbolurile concepției solare, 

iar din Hallstatt, simboluri noi ca oul, care însemna regenerare, capetele de lup, șarpe, vultur, etc. 

Grija pentru morți, amenajările și ritualurile aferente incinerării (în epoca bronzului, 

Budureasca 4), reflecta o societate bine structurată. Centrul meșteșugăresc de la Budureasca s-a  mutat 

mai spre sud unde, la 12 aprilie 1635, este amintit satul medieval Budureasca, iar în 1778, 1792, 1793, 

documente externe și interne vorbesc despre poporul din Budureasca – ot sud Saac; (vezi nota 13/II.). 

Aici s-a descoperit ceramica de la sfârșitul neoliticului până în prima epocă a bronzului 

(p.555/1). 

Budureasca 2 – tot la confluența Văii Pietrei cu gârla Budureasca,  sporadice fragmente 

ceramice prefeudale; (p.560/1). 

Budureasca 3 – pe terasa înaltă din dreapta gârlei Budureasca, în punctul„ la greci”; râpă adâncă, 

îngustă (șoavă). 

Stratigrafia de jos în sus arată fragmente ceramice hollstattiene, din Latene, sec.VI – VII, un 
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fragment de sulă de os, două cuțite de fier, o fibulă, etc. 

La Budureasca s-au mai descoperit: 

-  dubla cruce monogramatică incizată pe vas de lut; 

-  pandantivul pentru cercei; 

-  tiparul pentru cercei (sec. IV – V); (p.238/1; 249/1); 

- și pandantiv de Pb + Ag cu cruce greacă perlată (sec.IV – V); 

-  șablon de inel Ag cu X (sec.V); (p.249/1) 

-  piese componente de la zăbale (p.268/1) (psaliile de os) din perioada 2 500 – 1 200 î.e.n.; 

-  stindardul dac, având cap de lup, trup de balaur, coadă penată; corpul său, burduf tubular 

probabil din piele, umflat de curenții de aer, emiteau sunete puternice, care înfiorau; reprezentat la 

circa 400 de ani î.e.n. pe o ceașcă de lut de la Budureasca, și abia la anul 113  e.n. a apărut și pe 

Columna lui Traian de la Roma (p.280/1). 

O parte a zonei Budureasca se află pe teritoriul comunei Călugăreni, deci nu trebuie să uităm 

că unele descoperiri arheologice sunt de pe raza comunei Călugăreni. 

La Budureasca au fost descoperite mai multe cioburi de ceramică și un fragment de topor din 

perioada Criș (p.53/1), ceramica având miezul negru și fețele cărămizii sau gălbui-roșcate. 

Încă din sec. V.e.n. pe teritoriul Budureasca se găsea lignit (p./1). 

La Budureasca au fost descoperite cele mai vechi dovezi din județul Prahova, datând din 

paleoliticul mijlociu (100 000 – 30 000 î.e.n.). (p.177/1). 

La Budureasca a fost descoperit un centru meșteșugăresc daco-roman. Aici au fost găsite: 

-  cuptoare pentru redus minereul; 

-  instrumente folosite în ateliere: dălți, gravoare, tipare pentru podoabe, creuzete, un lingou 

de bronz, etc. (p.158/1). 

 

II.2.3. Descoperiri arheologice și documente care se referă la localitățile din zonă 

În anexa 2, la localitățile din zonă, se menționează cele mai importante descoperiri arheologice, 

documente și evenimente. 

 

II.2.4. Legende locale 

Dintre legendele pe care le-a auzit și autorul acestei cărți în copilărie, de la bătrâni, de la bunici, 

pe care și ei le știau din moși-strămoșoi, cea mai vehiculată a fost legenda Doamnei Neaga, din care 

o să relatez pe scurt. 

Se spune că Doamna Neaga (soția Domnitorului Mihnea Turcitul) ar fi cerut să se taie o stâncă 

de piatră (la Cheia, Piscupia) din șirul de dealuri calcaroase Ciortea, Marginea Pădurii, Năieni, Istrița, 

pentru a-și face drum către Buda. 

Odată, Doamna Neaga, (Note 6/II) cu o parte a oștirii, a dorit să se retragă la Buda (pe drumul 

Mizil, Valea Șchei, Mireșu, Buda). Ca să-i inducă în eroare (să-i păcălească) pe urmăritori, a poruncit 

ca la toți caii să se pună potcoavele invers, pentru ca atunci când iscoadele turcilor vor cerceta pe 

unde s-a deplasat Doamna Neaga să creadă că se ducea către Mizil (și nu către Buda). 

Iscoadele au întrebat pe niște locuitori din Valea Șchei dacă au văzut-o pe Doamna Neaga și în 

ce direcție se deplasa. Acei locuitori au spus iscoadelor turcești că Doamna Neaga a schimbat 

potcoavele cailor și că s-a dus către Buda. 

Când Doamna Neaga a auzit de această trădare, a blestemat locuitorii satului Valea Șchei ca 

„zece case să se construiască, șapte să se dărâme; zece copii să se nască, șapte să moară”. 

O altă variantă a acestei legende este descrisă de sursa 74. 

„Doamna Neaga, cu o mică gardă și 6 cai buni la rădvan, în preajma anului 1591, se ducea către 

Runceni prin câmpia de la Fântânele. Aici a schimbat caii cu alții care aveau puse potcoavele invers 

pentru a-i deruta pe turcii care doreau să o prindă. 

Cineva din partea locului, la câțiva kilometri de Runceni, a indicat turcilor direcția adevărată. 

Turcii au fost atacați prin surprindere de un grup de cazaci. Acei cazaci erau marele stolnic Mihai, 

marele vistier Andrei și fratele său Dumitru (fost mare vornic) cu ceata lor. Ei se deghizase în cazaci 

să-i sperie pe turci. 
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Doamna Neaga, care dorise să facă din Băile de la Cheia și de la Boboci frumoase locuri de 

odihnă și tratament și să ridice pe una din stâncile Ciorții un adevărat palat, a blestemat aceste locuri 

să rămână în anonimat. Însă după cum știm, nu există blestem care să producă efecte peste 400 de 

ani, răul se poate transforma în bine.” (p.101,102/74). 

Doamna Neaga a fost soția domnitorului Țării Românești Mihnea II, zis Turcitul (1577– 1583; 

1585– 1591). Dânsa era fiica lui Vlaicu Clucerul, care avea proprietăți în toată zona. 

Conform cercetătorilor istorici Nicolae Iorga și I.Filliti, boierul Vlaicu, vistierul, deținea 

aproape toată partea de vest a județului Saac (de la Mizil la Cislău) și, în continuare, ambele maluri 

ale râului Buzău, până la munți, pe o mare lățime (p.78/74). 

Runcenii a fost mult timp un centru de putere politică al țării (p.90/74). 

Rivalul lui Mihnea, Petre Cercel, câștigă tronul și impune exilarea lui cu mama și soția la 

Rhodos și Tripoli. Cu cheltuieli enorme, Mihnea este din nou în scaun, în aprilie 1585, dar îi vor 

trebui 5 ani până când să-și elimine definitiv rivalul, plătind un ucigaș (p.94/74). 

Mihnea a avut relații cu verișoara primară, Vișa, sora comisului Bratul și fiica lui Bratul din 

Runceni, fratele tatălui ei.(p.96/74). 

Stanca, soția lui Mihai Voievod aparține de neamul din Pietroșani, fiind un neam mai 

însemnat decât al boierilor din Runceni. 

În anul 1588, Doamna Neaga înalță schitul „Aninoasa” de lângă satul Buda (aproape de Cislău), 

înzestrându-l cu chilii și înconjurându-l cu ziduri solide. 

Doamna Neaga îl însoțește pe Mihnea în surghiun, suferind toate greutățile și pericolele 

exilului. 

După mazilire, Mihnea Vodă îmbrățișează religia musulmană (cauză din care i s-a zis 

„Turcitul”). A avut numele de Mehmet – Bug și a fost pașă de Nicopole. A fost alături de Sinan – 

Pașa în luptele contra Voievodului Mihai Viteazul. 

În Călugăreni, Prahova, s-au mai păstrat și amintirile despre Domnițele Brâncoveanu (în special 

a Domniței Bălașa). 

Domnitorul Constantin Brâncoveanul „ a avut vie, case mari și pivnițe cu mari bolți de cărămidă 

pe dealul Dumbrava, la punctul numit Beciul lui Brâncoveanu (aceste locuri sunt cam la jumătatea 

distanței dintre Mizil și Călugăreni.” 

Se spune că și aceste domnițe aveau potcoavele cailor întoarse ca să-i înșele pe urmăritori. 

 

II.3.0. Mihai Viteazul și localitatea Călugăreni 

În anul 1600, Mihai Viteazul a înfăptuit unirea Țărilor Române îndeplinind dorința și țelul 

românilor din cele mai vechi timpuri. 

Mihai Viteazul a urcat pe tronul Țării Românești (1593 – 1601), al Transilvaniei (1599– 1600) 

și al Moldovei (1600), înfăptuind unirea politică a celor trei țări române, reînsămânțând (prima dată 

fiind însămânțată de Burebista și Decebal) ideea de unitate națională și politică. 

Acest lucru a fost cu atât mai măreț cu cât marile puteri străine ale acelor ani (rusă, habsburgică, 

polonă și otomană) nu doreau ca alături de ele să se formeze un stat mare, unit și puternic. 

De altfel, nici în zilele noastre mulți politicieni români nu înțeleg ce înseamnă să fii o țară mare 

(economic, politic, ca populație, etc.). 

Plecând de la Ploiești, Mihai Viteazul a trecut și pe la Călugăreni, mergând până la apa Buzăului 

(drumul Buzăului) în drumul său către Alba Iulia. (N 15/II). 

Consider că mulți locuitori din comuna Călugăreni au fost alături de Mihai Viteazul în drumul 

său spre Alba Iulia pentru a realiza unirea Țărilor Române.  

Popa Stan din Călugăreni, într-o convorbire cu Mihai Viteazul, l-a atenționat că trebuie să aibă 

o gardă de corp devotată și vitează, alcătuită din voinici pregătiți în mod special pentru domnitor. Tot 

Popa Stan i-a pregătit o astfel de gardă pusă la dispoziție de cei din localitatea Călugăreni (p.127/74). 

Este posibil și, ca mare strateg ce era, să fi avut intenția de a crea la Călugăreni un centru de 

rezistență. Aici avea, pe Ciortea, un foarte bun punct de observație și, din acest loc, se putea ajunge 

ușor pe Valea Buzăului și a Teleajenului, iar în aceste locuri existau localități cu oameni harnici și 

devotați. 
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Între 7 și 20 octombrie, Mihai Viteazul a desfășurat, pe teritoriul fostului județ Săcuieni, o mare 

acțiune defensivă. Și aceasta pentru că Mahomed al III-lea a cerut regelui polon Sigismund al III-lea 

să lupte cu toate forțele împotriva lui Mihai Viteazul. 

Prin amabilitatea domnului Laurian Stanchescu am primit expunerea de motive (2020) din 

Parlamentul României pentru declararea voievodului Mihai Viteazul – drept martir și erou al națiunii 

române. 

 

II.4.0. Războaiele ruso-turce( 1806- 1812; 1828 -1834; 1853 -1856) 

În afara ocupației rusești din 1806 – 1812 (când ocupanții au pustiit atât de mult Țara 

Românească încât populația ajunsese la jumătate, (p.35/226), iar generalul rus Kutuzoff a răspuns 

plângerilor locuitorilor că „ li se vor lăsa ochii spre a plânge”) a mai fost și cea din 1828 – 1834. 

În anul 1828 Principatele Române sunt ocupate, până în 1834, din nou de armatele rusești, 

Principatele devenind „bulevard de trecere” pentru trupele rusești, care trebuiau întreținute de 

populația locală, iar școlile au fost din nou închise. 

Urmare tratatului de pace de la Adrianopol (1829), Moldova și Țara Românească au primit 

autonomie administrativă (se elaborează Regulamentele Organice). 

În Țara Românească, Regulamentul Organic stabilea ca, în orașe și târguri, să se înființeze un 

„Sfat Orășenesc” compus din 5 membri, aleși de staroștii tuturor corporațiilor. (p.22/369). 

Urmare războiului ruso-turc din anul 1829 s-a încheiat pacea de la Adrianopol. Conform 

acesteia, nu am mai dat turcilor zaherea (darea de produse) și am obținut libertatea navigației pe 

Dunăre și Marea Neagră. 

Principatele Române au rămas sub administrația rusă de la 7 noiembrie 1828 până la 20 martie 

1834; (p.321/359). 

În această  perioadă au avut loc multe căsătorii cu reprezentanții ruși (fiica banului Costache s-

a căsătorit cu „Înălțimea sa Prințul Serghei Trubețcoi, nepot al țarului; etc.); (p.320/359). 

Căsătoriile au avut loc pe toate treptele sociale. 

Armatele ruse au trecut din nou prin Mizil (1853 – 1859, Războiul Crimeii), teritoriul Țării 

Românești fiind sub ocupație militară. 

Războiul ruso – otoman, început în 1828, a dus la ocuparea Principatelor Române de către 

trupele rusești, domnitorii refugiindu-se în țările vecine iar administrarea lor fiind preluată de un 

general rus în calitate de „president deplin împuternicit al Divanurilor Moldovei și Țării Românești.” 

(p.19/369). 

Războiul Crimeii are loc între anii 1853 – 1856 și în această perioadă Țara Românească este 

ocupată de armata rusă (august – septembrie 1854). Țara Românească intră sub ocupație otomană iar 

în septembrie  1854 – aprilie 1857, sub ocupație austriacă. 

Trupele ruse au trecut și prin Mizil.(p.32/369). Multe școli săteștii se închid. 

Ocuparea Tării Românești a durat până în 1834 (când școlile au fost închise). (p.20/369). 

 

II.5.0. Revoluțiile de la 1821 și  1848 

Mișcarea revoluționară de la 1821 a început printr-o Proclamație la revoltă (Proclamația de la 

Padeș). Revendicările principale au fost: înființarea armatei, desființarea privilegiilor deținute de 

boierii greci, etc. 

Tudor Vladimirescu, în fruntea unei armate de cca. 10 000 de ostași a ajuns în București la 21 

martie 1821. 

Cele trei mari imperii, otoman, țarist și austriac, n-au fost de acord cu această revoltă. 

Revolta a fost înfrântă și Tudor Vladimirescu a fost ucis. 

Urmare revoluției de la 1821, domnii fanarioți au fost înlocuiți cu domni pământeni. 

 

II.6.0. Revoluția de la 1848 – 1849 

Încă de la începutul anului 1848 au izbucnit revoluții în Italia (Palermo, ianuarie 1848); în 

Franța, regele Ludovic este răsturnat (februarie 1848), iar în martie 1848, la Viena, populația era în 

stradă. Aceste revoluții au influențat și Țara Românească și Moldova. 
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La 27 martie 1848, la Iași, aproximativ 1 000 de revoluționari înaintează domnitorului o petiție 

cu 35 de articole. 

În Țara Românească revoluția a izbucnit la București, la 11 iunie. 

Două luni a existat un guvern revoluționar care instituie tricolorul ca drapel național și ia alte 

măsuri (alcătuirea armatei, etc.). 

Mișcările au fost brutal reprimate de autorități. 

La revoluția de la 1848 Nicolae Bălcescu a acționat în mod activ în județul Prahova, acesta fiind 

legat de zona Mizil/ Urlați prin mama sa. 

Pe Valea Orliței, în apropierea localității Urlați, părinții lui Nicolae Bălcescu aveau o mică 

proprietate. 

Mama sa era descendentă din familia Băbeanu Pană. 

În noiembrie 1848 se raporta la Ploiești de către conducerea Cricovului că„ țăranii din Fulga, 

Mizil, Sângeru și din Călugăreni refuză să predea armele”. (Arhivele Statului Ploiești, fond prefectură, 

dosar 64/1848, fila 10). 

 

II.7.0 Rafinăria de la Râfov (1856) 

Anul 1856. Petrolul a imprimat specificul Ploieștiului și a zonei. Trebuie ca nimeni să nu uite, 

și ar trebui sărbătorit anual și ridicat un mare monument (eventual la intersecția drumurilor din 

intrarea dinspre București în Ploiești) care să amintească înființarea primei rafinării din Țara 

Românească și din lume la bariera Râfov, din orașul Ploiești. Sau cel puțin să se monteze pe 

piedestaluri de marmură câte o sondă de petrol veche, demontată din județul Prahova,  la principalele 

intrări în Ploiești (București – Ploiești, la intrarea de la Bucov, la intrarea de la Câmpina, etc), iar pe 

piedestal să se scrie, pe marmură: Oficial, în Ploiești a fost prima rafinărie din lume, 1856. În Ploiești 

s-a înregistrat prima producție din lume de țiței. Machete cu astfel de înscrisuri ar trebui să fie și în 

fiecare gară (Gara de Sud, Gara de Vest, etc.). 

Din acest an, 1856, începe dezvoltarea petrolieră (extracție, prelucrare), Prahova devenind 

capitala „aurului negru”. 

În anul 1857 a fost atestată statistic prima producție industrială de țiței din lume, în România. 

Industria petrolieră din România a avut, și are, o mare influență asupra locuitorilor comunei 

Călugăreni (alături de minele de cărbune de la Ceptura), în această industrie specializându-se mulți 

locuitori, locuitori care au lucrat în rafinării, în industria de utilaj petrolier( România a fost al doilea 

producător din lume), în exportul de utilaje petroliere, etc. (de exemplu, Lăzăroiu Ion născut în 

comuna Călugăreni, absolvent, în 1972, (cu nota 10 la Examenul de Stat) al Facultății de Comerț 

Exterior, din Academia de Studii Economice – București (singura din țară la acea dată), a fost 

repartizat, prin repartiție guvernamentală, la Întreprinderea de Comerț Exterior „Petrol-export-import 

- București” unde s-a ocupat ani de zile (inclusiv în anii primei crizei mondiale a petrolului, 

1972/1973, de acest sector vital pentru dezvoltarea economică a României).  

O altă amintire în acest context al rolului unor locuitori din comuna Călugăreni în dezvoltarea 

industriei petrolului românești este și sprijinul acordat întreprinderilor din țară în câștigarea licitației 

și în montarea unei instalații petroliere de extracție și producție de țiței în pădurile amazoniene ale 

Ecuadorului (America Latină), în anul 1985, de către autorul acestei lucrări, ca șef al Ambasadei 

României în Ecuador. 

Sunt și multe alte persoane din comuna Călugăreni care au lucrat și lucrează în domeniul 

petrolului și și-au adus aportul la dezvoltarea acestei industrii. 

 

II.8.0. Unirea Principatelor Române - 1859 

Unirea Principatelor a avut loc în condiții foarte nefavorabile (autonomia Principatelor a fost 

diminuată, domnitorul trebuia ales pe 7 ani, divanurile iau locul Adunărilor obștești, etc.). 

Pe plan extern, împrejurările au fost mai favorabile (la Congresul de la Paris, din 1856, cele 7 

mari puteri - Anglia, Austria, Franța, Prusia, Imperiul Otoman și Sardinia – au hotărât să garanteze 

în mod colectiv existența Principatelor). 

În Prahova, deputatul țărănimii prahovene pentru Adunarea Ad-Hoc s-a ales în septembrie 1857. 
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Reprezentanții comunei Călugăreni, alături de cei ai celorlalte localități, l-au ales pe Ene 

Cojocaru din Filipeștii de Pădure. 

Alexandru Ioan Cuza s-a deplasat de la Iași pe traseul Iași – Focșani – Mizil – Ploiești - 

București. 

Noi îi datorăm foarte mult împăratului Napoleon al III-lea, deoarece a luptat pentru  unitatea 

României. 

Turcii, austriecii și englezii au fost contra unirii. 

Napoleon al III-lea s-a dus în diferite centre politice din Europa să trateze cu monarhii și 

diplomații străini și să obțină consimțământul englezilor pentru anularea alegerilor din Moldova, 

falsificate de turci. În august 1857 s-a dus la Osborne, iar din 28 septembrie a stat trei zile în conferință 

cu Țarul Alexandru al II-lea. 

La 5 ianuarie 1859, în vremea noilor alegeri, este ales Alexandru Ioan Cuza ca domn în 

Moldova, iar la 24 ianuarie adunarea electivă din Țara Românească îl alege Domn tot pe Cuza. Din 

anul 1862 Principatele Unite adoptă oficial numele de România. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a pus bazele statului modern. A făcut reforme fundamentale: 

-  adoptarea primei Constituții; 

-  reforma electorală; 

-  secularizarea averilor, etc. 

Moldova, Transilvania, Muntenia, nu există pe fața pământului: există o singură Românie, cu 

un picior în Dunăre și cu altul pe ramificațiile cele mai depărtate ale Carpaților, există un singur 

corp și un singur suflet în care toți nervii și toate suspinele vibrează unul către altul. 

Așa scria B.P.Hașdeu în ziarul „Românul” (p. 345/359) și tot așa ar trebui să repetăm și noi, de 

la buletinul meteo al unor televiziuni și până la ultimul ziar din țară. 

 

II.9.0. Reforma agrară. Legea rurală din 1864 

Marele domnitor Alexandru Ioan Cuza acționează pentru modernizarea țării, unificând armata, 

vămile, telegraful, circulația monetară, etc. 

Prin Legea rurală din 26 august 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a transformat pe clăcași 

în proprietari. 

După promulgarea acestei legi și atribuirea de loturi de pământ clăcașilor, aceștia au devenit 

gospodari liberi; (p.22/326). 

Legea rurală limita suprafața de pământ distribuită clăcașilor la 2/3 din suprafața totală a unei 

moșii. 

Un clăcaș fruntaș trebuia să primească 11 pogoane de pământ, un mijlocaș 7 pogoane, iar un 

pălmaș 4 pogoane și 15 prăjini. 

Dacă „moșia” nu avea pământ, dreptul se distribuia diminuat procentual. 

Clăcașii primeau pământ în funcție de „stările” din care făceau parte. Era vorba de starea 

economică a familiei: 

- Starea I, fruntașe; 

- Starea a II-a, mijlocașe; 

- Starea a III-a, pălmașe (p.32/326). 

Țăranii au fost„ clasificați” după numărul de vite (boi), cei cu 4 boi erau țărani fruntași, cei cu 

2 erau mijlocași. 

Urmau pălmașii (lucrătorii cu brațele). 

Pământul primit trebuia plătit în rate timp de 15 ani. (p.74/76). 

În satul Valea Șcheilor au fost împroprietăriți: 

a. pe moșia Ghinoaica: 

- Gheorghe Oina, Gheorghe Bărconacu, Ion sân Tiulupa, Gheorghe Baba Rada, Mândra 

Munconacu, fiecare cu câte 7 pogoane și 19 prăjini, țărani mijlocași cu 2 boi; 

- Costache Stan, Vasile Altacu, câte 4 pogoane și 15 prăjini (fiind clăcași cu brațele), iar Ion 

Stan Pobanu a primit 300 de stânjeni pentru casă. 
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b. pe moșia Ion Băbeanu, Giani Constantin: 

- Tănase Cojocaru, Ion Cojocaru, Gheorghe Catrină, Merari Cadulela, Constantin Cojocaru, cu 

câte 7 pogoane și 19 prăjini, clăcași fruntași cu 2 boi, iar Ion Mihai Miroslav, Dimitrie Miculovici, 

cu 4 pogoane și 15 prăjini fiecare, aceștia fiind clăcași cu brațele (p.80/76). 

La Reforma agrară din anul 1864 vestul moșiei Jugureni era revindecat de moșnenii din satul 

Călugăreni (p.57/351). 

„ Mai multe acte aflate în posesia Episcopiei Buzăului, în momentul aplicării legii agrare a lui 

Cuza, fac  precizarea că moșia Runceni se mai numește și Boboci”. 

La 17 august 1776, Domnitorul Alexandru Ion Ipsilanti se referă la „un scaun de carne” 

(măcelărie) aflat pe moșia „Boboci ce-i zice și Runceni”, care aparține Episcopiei Buzăului. 

(p.57/351).  

 

II.10.0. Republica de la Ploiești (1870) 

Ploieștenii au fost și sunt mândri când li se spune „republicani”, și aceasta le-a dat tot timpul 

un impuls în activitatea și viața lor. 

În 1870 Al. Candiano Popescu a inițiat o mișcare antimonarhică declarând Ploieștii 

„Republică”. 

Ploieștenii au ocupat instituțiile din oraș, au arestat reprezentanții guvernului, au intrat în 

cazărmi, au eliberat deținuții politici și au proclamat Republica de la Ploiești, stat care nu a durat 

mult dar a marcat o pagină celebră în istoria contemporană; (p.XVI/325). 

În anul 1868, acțiunile guvernului condus de Dimitrie Ghica a fost unul din punctele de plecare 

ale„ Republicii de la Ploiești”. 

La alegerile din martie 1869 guvernul a falsificat rezultatul alegerilor ducând la nemulțumirea 

alegătorilor, în Ploiești fiind dizolvată Garda Națională.  

După două întruniri secrete, din 7 august 1870, în dimineața zilei următoare, a început 

executarea planului – sute de oameni au ieșit în stradă și clopotele bisericilor au început să bată. 

Vechile autorități au fost înlocuite, telegraful a fost ocupat, directorul Prefecturii a fost arestat; 

Candiano Popescu, în fruntea pompierilor, a deschis temnița eliberându-i pe cei închiși cu ocazia 

alegerilor, a împărțit arme dorobanților (dezarmați), locuitorilor, și a trimis o telegramă anunțând 

detronarea principelui, desființarea locotenenței domnești și numirea sa ca prefect; (p.32/9). În același 

timp a mai trimis o telegramă ziarului„ Albina” din Pesta pentru a anunța evenimentele. 

Trecând la organizarea „Republicii,” a numit subprefecți, a numit polițaiul orașului pe Stan 

Popescu; (p.33/9). Trupele de la București, care au venit, au trecut la represiuni în Ploiești. În întreaga 

țară au fost arestați radicalii. 

Din opoziția prahoveană făcea parte și Candiano Popescu, care a fost arestat, iar ziarul său 

Perseverența a fost suspendat; (p.132/9). Noul guvern condus de Em.P.Epureanu a continuat să-i 

persecute pe radicalii ploieșteni. 

La 17 octombrie 1870, în procesul care a avut loc la Târgoviște s-a dat verdictul de achitare. 

Această dorință de libertate a ploieștenilor a dus la construcția unui monument – statuie a 

libertății (zeița Minerva). Pe una din fețele statuii Libertății din Ploiești este scris: „Anul 1869, martie 

26” (începutul bătăliilor electorale libere și democratice): dedicația: „Cetățenilor ploieșteni apărători 

ai libertății publice– România recunoscătoare” și „ Monumentul ridicat prin subscripțiune națională”. 

Monumentul are o înălțime de 3,5 metri și este turnat în bronz. Piedestalul a fost executat în 

marmură de către arhitectul Toma Socolescu. 

 

II.11.0.Perioada 1866 – 1880 

În această perioadă a domnit regele Carol, care a adoptat o nouă Constituție prin care România 

devenea o monarhie constituțională ereditară (prin descendență de sex masculin). În această perioadă 

se adoptă leul ca monedă națională. 

Partidul Liberal s-a înființat în 1875, iar Partidul Conservator în 1880. 
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II.12.0 Războiul de Independență. 1877 – 1878 

Din anii 1829 (Pacea de la Adrianopol) România nu avea dreptul de-a avea o politică externă 

proprie și trebuia să plătească tribut. 

În condițiile situației internaționale complicate, România semnează cu Rusia convenția militară 

de la Livadia. De-acum Rusia putea trece cu armata prin România, plătind cheltuielile de trecere și 

respectând integritatea țării. 

Rușii au fost înfrânți de două ori în fața Plevnei. Comandantul forțelor rusești solicită sprijinul 

regelui Carol. România intră în război. 

Este bine să ne reamintim telegrama Ducelui Nicolae, comandantul trupelor ruse, prin care 

solicită salvarea lor de către armata română. „Turcii, îngrămădind cele mai mari mase la Plevna, ne 

nimicesc. Refaceți fuziune, demonstrațiune și, dacă-i posibil, trecerea Dunării cu armata după cum 

dorești să faci.” (p.123/356). 

La Berlin este semnat un tratat prin care România obținea independența de stat. 

În anul 1881 România devine regat. 

Între 25 mai – 13 iunie 1877 orașul Ploiești a atras atenția întregii Europe, în oraș fiind țarul 

Rusiei Alexandru al II-lea, Marele Duce Vladimir, Alexandru de Battenburg, viitorul suveran al 

Bulgariei. 

Aici, la Ploiești, au avut loc tratative cu caracter internațional între Țar și  Domnitorul Carol I 

(care a fost de două ori la Ploiești) sau între Țar și Principele Serbiei. 

Este bine să nu se uite că prin Ploiești, pe bulevardul castanilor, au trecut mari personalități ale 

epocii ca țarul Rusiei, Alexandru al II-lea, și ducele Nicolae. După cum scria Nicolae Iorga, orașul 

Ploiești și județul au avut o mare importanță mondială, aici fiind cartierul general al armatelor rusești. 

În oraș erau corespondenți ai ziarelor engleze, germane, spaniole, franceze, italiene, ruse, etc. 

(p.34/9). 

Patriotismul și solidaritatea ploieștenilor s-a dovedit din nou prin strângerea de îmbrăcăminte, 

alimente pentru front, locuitorii organizându-se în „societăți” și adunând donații pentru front. 

Batalionul 2 - Vânători de Munte din Prahova a luat parte la cucerirea Griviței. 

La 30 august mareșalul Candiano Popescu (același fruntaș al „Republicii de la Ploiești”) a 

participat la cucerirea redutei Grivița I, când prahoveanul Grigore Ion a capturat marele drapel otoman 

(p.35/9).  

În cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, la Ploiești a fost ridicat monumentul 

Independenței. 

Trebuie să nu uităm că mulți locuitori ai comunei Călugăreni au plătit tributul de sânge pentru 

cucerirea independenței de stat a României (vezi subcapitolul IV.2.4). 

 

II.13.0. Răscoala țăranilor din 1907 

Răscoala din anul 1907 a fost un moment în care țăranii din Sângeru și satele învecinate au 

arătat autorităților locale și centrale spiritul de dreptate. 

Autoritățile au trimis la Valea Șchei jandarmi pentru a opri mișcarea răsculaților care veneau 

de la Sângeru pe drumul Mireșului (pe drumul Doamnei Neaga, la Cheia); (p.82/76). 

În anul 1907, în întreaga zonă a Mizilului, locuitorii erau nemulțumiți de situația lor economică. 

În multe localități au avut loc mici sau mai mari revolte. La Baba Ana, Prefectul a trimis o 

companie de soldați iar la Valea Șcheilor, pe 29 martie 1907, o companie de infanterie care trebuia 

să oprească o eventuală deplasare a maselor din Lapoș și din Sângeru. 

La 1 aprilie 1907, ministrului de război i s-a trimis o telegramă în care i se spunea de 

„agitațiunile de la Călugăreni, Fulga, Fântânele, Ghiojdeni.” Prefectul de Prahova, Luca Ionescu, a 

solicitat ministerului să fie trimise trupe de la Buzău. (p.86/365). 
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II.14.0. Primul război mondial 

 

Motto: 

„Vouă, Vitejilor, vă datorăm noi toți ce avem astăzi, avere și   libertate.  

Voi ați dezrobit și ați unit neamul românesc, despărțit și robit de veacuri. 

Voi V-ați înfrățit dincolo de moarte și cu vulturii lui Mihai care,  

pornind de zor acum 300 de ani din Ploiești…” 

(Gh. Zagorit, Cuvântare la Ploiești, în 9 iunie 1921). (p.43/338). 

 

Primul război mondial a început ca urmare a atentatului de la Sarajevo, Austro-Ungaria atacând 

Serbia. 

La 24 iunie 1914  a fost asasinat Arhiducele Frantz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-

Ungariei. 

Cele două tabere, Antanta (Anglia, Franța, Rusia) și Tripla Alianță (Austro-Ungaria, Italia, 

Germania) încercau să atragă România în conflict. 

În primul război mondial România a fost neutră până în 1916. 

Locuitorii comunei Călugăreni erau mobilizați prin „Ordin de chemare pentru mobilizare ” . 

Redau, în continuare, Ordinul nr. 372/02 din 15 ianuarie 1926 al soldatului Anghel Ion la 

regimentul 72 infanterie: la mobilizare, „soldatul va avea cu sine micul echipament compus din 2 

cămăși, 2 perechi izmene, 2 batiste, 2 perechi ciorapi, 2 șervete…” . 

În 1916, în noaptea de 14 spre 15 august (era noaptea) România  a intrat în război alături de 

Anglia, Franța și Rusia. 

În primele lupte, România a suferit înfrângeri însemnate, Bucureștiul căzând în mâna 

inamicului, precum și două treimi din teritoriu. 

La 22 noiembrie 1916, primarul orașului Ploiești, George Ionescu, a predat orașul generalului 

neamț Huller, comandantul Diviziei a XII-a bavareze. Orașul, ca și întreg județul, începând cu 6 

decembrie 1916, trece sub administrația germană care instaurează starea de asediu și aplică Legea 

marțială germană; (p.325/359). 

Atunci Familia Regală, Parlamentul și Guvernul s-au retras la Iași. 

Regimul de ocupație a avut urmări grave pentru cei rămași acasă, rechizițiile, mai ales de 

mâncare, îngrozind locuitorii. 

În această zonă, a localității Călugăreni, a Mizilului, era Comandatura Germană, etapa  Mizil. 

În fiecare lună se făcea instruire la Mizil cu primarii din zonă. 

Vizitele în alte localități se făceau doar cu bilet de voie (p.179/365). Lâna era confiscată iar 

cerealele trebuiau predate la Comandatură. 

Cea mai mare acțiune pe frontul românesc, în primul război mondial, și cea mai însemnată 

victorie reputată de forțele române a reprezentat-o bătălia de la Mărășești (24 iulie – 6 august 1917, 

dar și de la Mărăști și de la Oituz). 

Puternica ofensivă germano-austro-ungară formată din 12 divizii, susținute de focul a 850 de 

tunuri și peste 1 000 de mitraliere avea ca scop străpungerea frontului și ocuparea Moldovei. 

În ziua de 6 august 1917 ostașii Regimentului 47/72 Infanterie-Prahova au reușit să respingă 

atacurile inamicului. 

La reușita victoriilor românești au plătit cu mare tribut de sânge și militarii regimentelor 

prahovene: Regimentul 3 Vânători, Regimentul 19 Artilerie, Regimentul 6 Călărași (p.38/338). 

Din aproximativ 300 000 de morți români în primul război mondial, 30 000 erau din Prahova 

(p.46/338), o jertfă mare pentru un județ. 

Locuitorii din comuna Călugăreni au fost încorporați în: 

      -  Regimentul 4 roșiori; 

      -  Regimentul 32 Mircea (acest regiment a luptat cu glorie la Mărășești, Mărăști și Oituz); 

      -  Regimentul 72 infanterie; 

      -  Regimentul 47 infanterie; 

      -  Regimentul 2, artilerie grea; 
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În timpul războiului, pe câmpul de luptă, au căzut și locuitori ai comunei Călugăreni, în cinstea 

lor ridicându-se monumente ale eroilor pe teritoriul comunei. Numele eroilor se află în subcapitolul 

V.2.4.  

Pentru eroismul lor, unii locuitori ai comunei Călugăreni au fost decorați. 

Redăm (a se vedea foto 22 / II) „Brevetul” din anul 1921 emis de „Ministerul de Războiu”: 

„Brevet; din Înaltul Ordin al Majestății sale Regelui Ferdinand, s-a conferit soldatului Anghel Ion din 

Reg.72 Infanterie, contingent 1902, comuna Călugăreni, Județul Prahova, Crucea Comemorativă a 

războiului 1916 – 1918, cu baretele: Ardeal, Nr. 4609, 1921, luna iulie, ziua…” 

În afara eroilor căzuți pe frontul de luptă trebuie să menționăm și să ne amintim și de prizonierii 

internați în diverse lagăre, precum și de cei întorși invalizi pentru tot restul vieții. Conform sursei 351 

(p.215) lagărele în care au fost internați soldații din zona noastră au fost în Ungaria, și Lansdorf – 

Germania, Buzău, Bulgaria, etc. 

La Călugăreni au fost prinși și duși în lagărul de la Buzău Jipa Stere și Sora Tănase (este posibil 

să fie vorba de Călugărenii de Giurgiu). Printre ostașii prizonieri trimiși în lagărul de la Lansdorf – 

Germania se află și Cocenescu Constantin, contingent 1901, din Regimentul 75, infanterie. 

Zona orașului Mizil este ocupată, în decembrie 1916, de armatele austro-germane, instituindu-

se administrația militară germană (Ortscomandur), elevii având program de colectare semințe și 

plante medicinale. (p.55/369). 

În perioada 18 martie 1919 – 21 ianuarie 1920 a avut loc Conferința de pace de la Paris prin 

care au fost semnate tratatele de pace cu țările învinse. 

 

II.15.0. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 

Ar trebui să ne amintim și să nu uităm germenii, semințele care au dus la marele act al Unirii 

de la 1 Decembrie 1918, și anume Decebal, Burebista (în timpul căruia s-a format statul centralizat 

dac), Mihai Viteazul (care a înfăptuit Unirea celor trei provincii în anul 1600) și Mica Unire din 1859. 

Contribuția prahovenilor la Marea Unire a fost importantă. Marea Unire a fost realizată prin 

efortul românilor din provinciile  stăpânite de străini. 

După cum se știe, cele două tabere care intraseră în război în mai 1914, Tripla Alianță 

(Germania, Austro-Ungaria) și Antanta (Franța, Anglia, Rusia) doreau să atragă România în război, 

promițând retrocedarea teritoriilor române ocupate. 

La 4 aprilie 1916 s-a semnat tratatul de alianță România – Antanta, iar la 15 august România a 

declarat război Austro-Ungariei. 

După încheierea războiului, prima provincie care s-a unit cu patria – mamă a fost Basarabia (27 

martie 1918), apoi a fost Bucovina (15 octombrie 1918) iar la 1 decembrie 1918 s-a votat unirea 

Transilvaniei cu România. 

 

II.16.0. Reforma agrară (1921) 

Exproprierea marilor latifundii s-a făcut: 

-  prin Decretul- Lege nr. 3681 din 15 decembrie 1918; 

-  prin Legea pentru înființarea pășunilor comunale din 1920 (p.278/25). 

În Valea Șcheilor au fost împroprietăriți din moșia lui Alexandru Marghiloman țăranii cu 13,5 ha. 

Lotul „tip” era de 2 ha. (prețul hectarului fiind de 1326 lei); (p.90/76). 
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II.17.0. Al doilea război mondial (1939 – 1945) 

 

Moto: 

Nu-l uitați. 

Nu-l uitați pe cel căzut în război. 

 Lăsați-i din când în când un loc la masă 

Ca și cum ar fi viu între noi, 

Ca și cum s-ar fi întors acasă. 

Nu-l uitați pe cel căzut în război. 

Strigați-l din când în când pe nume 

Ca și când ar fi printre noi. 

Și atunci el va surâde în lume.  

                                                                                                                  (Nichita Stănescu- N18/II)                                                  

  

Ca să înțelegem mai bine evenimente prezentate, a acelor zile și ani, este necesar să facem „o 

fotografie”  a acelor momente care au influențat viața locuitorilor României și ai comunei Călugăreni. 

În anul 1939 au început încorporările, iar din 22 iunie 1941 s-a plecat pe front. 

Al doilea război mondial, 1939 – 1945, a fost unul din momentele cheie care a influențat și 

schimbat viața oricui în România. De aceea este bine să „adâncim” această perioadă pentru a înțelege 

și momentele de după război. 

Faptul că localitatea Călugăreni se găsea în prea sensibila „zonă a petrolului” și în apropierea 

(5,8 km.) unui aeroport militar (la Mizil), a avut direct și indirect urmări asupra locuitorilor ei. 

Locuitorii comunei Călugăreni, ca și cei din toată țara, au participat la cel de-al doilea război 

mondial, mulți dintre ei căzând pe front, pentru apărarea patriei. 

Cronologic, cele mai importante evenimente în perioada anilor 1938 -1945 s-au desfășurat 

astfel: 

 

1938: 

-  29 - 30 octombrie :  primii miniștri ai Marii Britanii, Italiei, Franței și Germaniei au 

semnat acordul prin care Cehoslovacia a cedat Germaniei regiunea sudetă; 

-  2 noiembrie :  Ungaria a răpit Cehoslovaciei 12 000 km2 (1 000 000 locuitori), prin 

arbitrajul de la Viena; 

-  2 noiembrie:  Regele Carol al II-lea vizitează Marea Britanie, Franța și Germania, dar fără 

rezultate cu privire la schimburile  economice și militare. 

1939: 

-  14 – 17 martie: Ungaria a pătruns în zona Ucrainei subcarpatice și Germania a ocupat 

Praga; Guvernul român a decretat mobilizarea (un eventual atac germano-ungar era luat 

în calcul); 

-  1 martie: între Germania și România se semnează Tratatul promovării raporturilor 

economice între România și Germania; 

-  7 aprilie: Italia a atacat Albania; 

-  23 august: la Moscova, se semnează Pactul Molotov– Ribbentrop, tratat de neagresiune; 

-  28 septembrie: România semnează cu Germania mai multe acorduri economice prin care 

Germania se angajează să livreze armament contra produse petroliere și produse agricole, 

pe bază de cliring (sistem de decontări fără numerar care constă în compensarea cererilor 

și obligațiilor de plată). 

În mai – septembrie 1940 România a cunoscut intensitatea maximă a acțiunilor agresive– 

politice, militare și diplomatice – exercitate împotriva sa de către URSS, Ungaria și Bulgaria, care au 

dus la amputarea a o treime din teritoriul național (p.153/52). 

1940: 

-  27 mai: se semnează cu Germania acordul „Armament – Petrol” (Olwaffen Pakt); 

-  22 iunie: Franța a capitulat; 
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-  26 iunie – 28 iunie: URSS răpește României Basarabia și Bucovina de Nord; 

-  30 august: Germania sprijinită de Italia și a impus statului român umilitorul Tratat de la 

Viena, prin cedarea Ardealului de Nord Ungariei: 43 492 km.2, cu o populație de cca 3 

000 000 locuitori; 

-  5 septembrie: Generalul Ion Antonescu devine conducătorul statului, dizolvând 

Parlamentul și suspendând Constituția; 

-  7 septembrie: România cedează Bulgariei Cadrilaterul (Dobrogea de Sud); 

-  23 noiembrie: România a aderat la Pactul Tripartit, ieșind din neutralitate; (p.93/52); 

-  4 decembrie: La Berlin s-a semnat Protocolul colaborării româno-germane. 

1941 

- 15 ianuarie: Ion Antonescu, într-o vizită în Germania, a discutat aderarea României la 

viitoarele acțiuni ale Axei, „în scopul refacerii integrității teritoriale a statului” (p.125/52). 

1942 : 

- 4 septembrie 1941– 2 februarie 1943: Bătălia Stalingradului, unde România a participat 

cu două armate. 

1943: 

-  2 februarie: Mareșalul Von Paulus capitulează la Stalingrad (p.173/52); 

-  Capitularea Italiei. 

1944 : 

-   2 aprilie, trupele sovietice au intrat pe teritoriul României; 

- 23 august: Lovitură de stat în România: Mareșalul Ion Antonescu a fost arestat; România 

s-a alăturat Coaliției Națiunilor Unite; 

-  25 octombrie: Teritoriul României a fost eliberat de ocupația germano-  ungară; 

1945 : 

- 16 ianuarie, se semnează la Moscova o Convenție româno-sovietică; se precizează ca 

despăgubiri de război de 300 000 000 de dolari (petrol, cherestea, cereale, vite, etc.) 

-  20 ianuarie, la  Moscova s-a semnat Convenția de Armistițiu dintre Națiunile Unite și 

Ungaria. Ungaria se obliga să-și retragă trupele din România iar Dictatul de la Viena, din 

30 august 1940, devenea nul. 

-  4 – 11 februarie, are loc Conferința de la Ialta – organizarea postbelică a Europei; 

-  2 septembrie, a luat sfârșit cel de-al doilea război mondial prin capitularea Japoniei. 

Petrolul românesc (93,7 % din acesta se găsea în zona petroliferă Prahova; (p.85/52) a fost în 

atenția Marilor Puteri, Marea Britanie și Franța, ca și ceilalți aliați, plănuiau distrugerea instalațiilor 

petroliere (rafinării, spații de depozitare, conducte, etc.). Germania însă dorea menținerea acestora și 

dezvoltarea lor, mai ales după instituirea blocadei economice de către aliați (Antantă). 

Încă din mai 1938, conducerea Germaniei a hotărât ca prin toate mijloacele să preia controlul 

asupra petrolului din România, necesar camioanelor, tancurilor, avioanelor, etc. De altfel, și ministrul 

Angliei, Winston Churchill, a recunoscut că petrolul din zona Ploiești era „rădăcina pivotantă a puterii 

Germaniei” (p.3/15), cu toate că este curios cum Marea Britanie, știind acest mare adevăr, după atâtea 

demersuri ale Guvernului României din acele vremuri (chiar și de Regele Carol al II-lea) de-a 

intensifica schimburile economice în vederea echilibrării presiunii Germaniei, nu a oferit nimic. 

Ministrul Arthur Chamberlain a declarat că „este inevitabil ca Germania să se bucure de o 

poziție preponderentă în domeniul economiei, în România.” (p.6/15). 

De altfel, nici alte țări din Europa (Franța, de exemplu) nu au dat un răspuns pozitiv la cererile  

României. 

 În acele momente, România a trebuit să aibă în vedere că: 

- Germania era o mare putere a timpului; 

- Germania putea să livreze armamentul atât de necesar României (livrări care, în condiții 

de război, nu se fac între statele aflate în conflict) care, într-o perioadă atât de scurtă a pierdut 

aproximativ o treime (cca. 100 000 km.2) din teritoriul național, fiind amenințată în continuare de 

vecini sau chiar de Germania cu ocuparea totală pentru exploatarea bogățiilor ei, atât de necesare pe 

timp de război, ca: petrol, cereale, lemn, etc. (Celelalte Mari Puteri, Franța, Marea Britanie, nu au fost 
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în măsură să furnizeze armament României). 

În noiembrie 1938, regele Carol al II-lea, după o vizită prin cele mai importante capitale 

europene, nu a obținut decât o poziție rezervată a marilor puteri europene; nimic concret, mai ales în 

privința livrărilor de armament atât de necesar României în acea perioadă. 

Germania planifica (pentru a ajunge la gurile Dunării – pentru a-și face o bază strategică și-a 

ieși din blocada economică), cucerirea României; (p.47/52). 

Pericolul de atac armat ungar, bulgar și al Uniunii Sovietice, toate acestea, duceau la concluzia 

că este necesară o apropiere de Germania (care putea livra armament, putea ajuta la apărarea zonei 

petroliere, etc.). Apropiere care nu însemna ocuparea țării. 

De asemenea, armatele germane se apropiaseră foarte mult de România după desființarea ca 

stat a Cehoslovaciei, în 15 iunie 1939. 

Având în vedere toate acestea și alte considerente (armata română era slab dotată cu armament, 

etc.), a fost semnat la București, în 23 martie 1939, tratatul economic româno-german. Prin acordurile 

ulterioare, România obținuse o poziție sigură de desfacere a produselor sale cu plată sigură, iar 

Germania își asigurase sursa de mari cantități de petrol, cereale, lemn, vite, etc. 

Un alt moment important asupra căruia trebuie să ne oprim este cel al verii anului 1940, înainte 

de solicitarea României ca Germania să trimită în România o misiune militară germană. 

În acea perioadă, mai ales după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, armata acesteia 

putea ajunge în zona petrolieră în câteva ore. 

Un alt eveniment, datorită căruia Adolf Hitler a declarat România „dușmanul fundamental al 

Reichiului” (p.89/52) a fost capturarea de către germani, în Franța, în localitatea La Charite sur Loire, 

a unei arhive diplomatice franceze care se afla în trenul de comandă al generalului Maurice Gamelin.  

Într-o agendă se găseau planurile aliate pentru distrugerea zonei petroliere Ploiești și blocarea 

traficului pe Dunăre (atenție, și cu colaborarea României). 

În aceste condiții, la 2 iulie 1940, regele Carol al II-lea a solicitat trimiterea unei misiuni militare 

germane în România; (p.89/52). 

Până la 15 noiembrie 1940, pe aliniamentele Brașov – Ploiești – Buzău - București - Râmnicu-

Vâlcea – Sibiu, au fost dislocate importante forțe armate și echipamente militare. 

Locuitorii comunei Călugăreni (dintre care unii au lucrat și încă mai lucrează în industria 

petrolieră, făcând naveta la Ploiești sau în alte localități) nu trebuie să uite că prima rafinărie de petrol 

din lume a fost la Râfov, lângă Ploiești, în 1856, înființată de Theodor  Mehedințeanu, și primele 

producții de petrol din lume, înregistrate statistic, au fost în România, în anul 1857. Deasemeni, la 

numai câțiva kilometri de Călugăreni, la Sărata Monteoru, a fost și se află o mină de petrol, 

exploatarea făcându-se în mină prin galerii. 

În 1936 România era a VI-a țară producătoare de țiței din lume, și exportatoare a țițeiului și-a 

produselor petroliere. Uzinele „1Mai” din Ploiești au fost, în anii 1980, al doilea mare producător din 

lume de utilaj petrolier. Repet, mulți locuitori ai comunei Călugăreni au lucrat în câmpurile de 

exploatare a țițeiului, în rafinării și în fabrici de utilaj petrolier, în întreprinderi specializate în exportul 

și importul produselor petroliere. 

Revenind la„ fotografia” noastră din anii 1939 – 1940 și după, România, prin profesionalismul 

diplomaților săi (și specialiștilor în comerț internațional) și ai conducerii țării, a ales varianta cea mai 

bună pentru păstrarea ființei naționale și a integrității teritoriale. 

Ca să terminăm cu acest moment „fotografic”, după capitularea Franței, pierderea de către 

România a cca. 100 000 km2 din teritoriul național (cca. 7 000 000 de locuitori), România renunță la 

neutralitate aderând la Pactul Tripartit, evitând, în acele condiții, ocuparea României. 

Cel de-al doilea război mondial a avut efecte directe cât și indirecte asupra locuitorilor 

localităților. La multe familii tații (capii familiilor) au murit pe front, copiii au murit pe front sau unii 

au fost luați prizonieri, murind în lagărele din Siberia sau întorcându-se după foarte mulți ani. 

Desfășurarea războiului în Prahova, în Ploiești și în zonă a fost foarte traumatizantă pentru 

populația din comuna Călugăreni. 

Aerodromul de la Mizil și celelalte construcții militare destinate apărării antiaeriene a zonei 

petroliere Prahova la numai 5,8 km. de Călugăreni, a făcut ca, prin activitatea acestuia de zi și noapte, 
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să țină populația conectată la război în mod continuu. 

La Mizil se afla Grupul 1 din flotila a IV-a germană la care era atașată și Escadrila 53 de 

vânătoare română. 

 La 1 august 1943, în zona Ploieștiului, americanii au bombardat cu aproximativ 125 de avioane 

de tipul fortărețelor zburătoare, (p.86/342), înregistrându-se pagube materiale și umane importante. 

În acea perioadă, România a încercat să-și diversifice (prin toate canalele) schimburile 

economice pentru a-și asigura siguranța națională (prin asigurarea de diverse mărfuri necesare lor, 

ceea ce era foarte important, și pentru armament necesar în acele zile foarte agitate). Spun agitate 

fiindcă: 

- la 30 septembrie 1938, Cancelarul Germaniei, prim miniștrii  Marii Britanii (Arthur 

Chamberlain), Franței (Edouard Daladieu) și ai Italiei (Benito Musollini), au semnat acordul prin care 

Cehoslovacia a fost obligată să cedeze Germaniei regiunea sudetă; 

- la 2 martie 1938, Ungaria a luat un teritoriu de 12 000 km2 (1 000 000 de locuitori) de la 

Cehoslovacia; 

- la 14 martie 1939 armata ungară a intrat în Ucraina; 

- la 15 martie 1939 armata germană a ocupat Praga; 

- la 21 martie 1939 România a decretat mobilizarea. 

În aprilie, 23 – 25/ 1939,  România, printr-o delegație oficială la Londra, a solicitat din nou 

sprijinul Marii Britanii pentru dezvoltarea comerțului exterior și înarmarea României. Lordul Halifax 

a comunicat că nu poate satisface nici pe departe nevoile de armament ale României. 

În cele din urmă, România a trebuit să semneze cu Germania diverse acorduri comerciale prin 

care Germania a obținut pe 5 ani o cotă de 1,5 milioane tone cereale (1/2 grâu) ca, ulterior, tot 

surplusul de produse agricole trebuind a fi exportat în Germania, în vederea preîntâmpinării unui atac 

germano-ungar. 

Să nu uităm nici data de 23 august 1939, când Germania și URSS au semnat Tratatul de 

neagresiune (Pactul Molotov – Ribbentrop) care a influențat foarte mult România. 

În 26 -28 iunie 1940 Uniunea Sovietică răpește României Bucovina de Nord și Basarabia. 

Între timp, în Europa au fost ocupate de Germania, Franța, Belgia, Olanda și Danemarca. 

La 30 august 1940, la Viena, România a fost obligată de Germania să cedeze Ungariei Ardealul 

de Nord (2 667 000 locuitori și 43 492 km2) iar la 7 septembrie România a  cedat Bulgariei județele 

Caliacra și Durostor (Cadrilaterul). 

Anul 1940 a fost foarte dificil pentru România care, prin amenințare cu forța, i-au fost luate 

cca. 100 000 km2 din teritoriu și cca. 7 milioane de locuitori. 

În aceste condiții  externe și interne, și după ce, la 5 septembrie, s-a dizolvat Parlamentul și 

Constituția a fost suspendată, generalul Ion Antonescu devenind conducătorul statului, în 25 

septembrie 1940, România solicită Germaniei să trimită în România o misiune militară. 

În condițiile date și ca urmare a unei întrevederi la Munchen (iunie, 1941), între Hitler și Ion 

Antonescu, armatele române primesc ordin să treacă Prutul. Pe frontul de Est au pierit, în luptă, și 

mulți locuitori ai comunei Călugăreni, aceștia fiind cinstiți de urmași prin ridicarea  Monumentului 

Eroilor din centrul comunei, dar și al Monumentului din Cimitirul Eroilor (vezi V.2.4). 

Trecând mai departe, trebuie să menționăm ca urmare a insistențele continue ale lui Ion 

Antonescu, în convorbirile cu Adolf Hitler; în februarie 26 – 28, 1944, Hitler a dispus să se sisteze 

elaborarea planului de ocupare a României. Deci asupra României, în toți acei ani, a planat 

posibilitatea ocupării ei de armatele germane (ocupația fiind cu mult mai grea decât situația dată). 

La 21 aprilie 1944, trupele sovietice au intrat pe teritoriul românesc, punând România într-o 

situație foarte dificilă. 

Din 12 aprilie, Guvernul României a continuat tratativele cu Uniunea Sovietică pentru ieșirea 

din război. 

La 23 august 1944, ca urmare a unei lovituri de stat, Guvernul a fost demis, mareșalul Ion 

Antonescu a fost arestat, și România s-a alăturat coaliției Națiunilor Unite, întorcând armele împotriva 

Germaniei. 

De la această dată încep, pentru locuitorii țării, dar mai ales pentru cei ai județului Prahova, și 
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implicit a celor din Călugăreni, zile foarte dificile, și aceasta datorită importanței petrolului atât pentru 

Germania în retragere cât și pentru armata sovietică. 

Apărarea zonei Prahova, (zonă bogată în petrol dar și în resurse de produse agricole, vite, lemn) 

a revenit atât armatei române cât și celei germane. 

Când spunem zona Prahova sau Ploiești, trebuie să ne gândim la o zonă ce se întindea de la 

Buzău – Mizil (de la Mizil până la Călugăreni erau cca. 5,8 km., iar în linie dreaptă mult mai puțini) 

până la Ploiești, București, Câmpina, și alte centre de producție și rafinare din jurul Ploieștiului 

(Moreni, Băicoi, Urlați, etc.) 

Din sudul Basarabiei (care, din 3 iulie 1940, fusese ocupată de Uniunea Sovietică) în zona 

Ploieștilor avioanele puteau ajunge în circa 30 – 50 minute, de la graniță fiind 180 km. (p.83/15). 

De la 12 mai 1943, odată cu încetarea rezistenței trupelor Axei în Africa de Nord, forțele 

americane și engleze au avut supremația maritimă și aeriană în Marea Mediterană, micșorând și 

distanța pe care o puteau străbate avioanele până în România. 

Comandamentele locale de apărare antiaeriană ale orașelor Buzău și Mizil au trecut, în 1943, 

sub comandament român. 

Existența aerodromului de la Mizil, în imediata apropiere a localității Călugăreni a avut o 

influență nefastă asupra populației prin stresul zgomotului avioanelor, bombardamentelor, a fricii 

continue. 

Apărarea aeriană a regiunii petroliere a fost una dintre cele mai puternice din cel de-al doilea 

război mondial (p.94/15) din Europa, după Berlin, Viena și Zona Ruhrului (p.98/15). 

La 22 iunie 1943, la Mizil s-au mai dislocat suplimentar 1 Baterie calibru 22 mm cu 15 tunuri 

(cititorii curioși și doritori de adevăr pot vedea și în zilele  noastre – 2018 – unele cazemate de apărare 

antiaeriană din cel de-al doilea război mondial, pe drumul Vadul-Săpat  -  Mizil, pe partea dreaptă, la 

intrarea în Mizil (vis-a-vis de  Parcul industrial Mizil, aflat în construcție). 

Încă din anul 1935 s-a început amenajarea aerodromului de la Mizil. În al doilea război mondial 

aerodromul a fost folosit de aviația română și de cea germană. 

Ca legendă, dar și ca urmare a celor scrise în presă, se spune că în anul 1943, pe acest aerodrom 

din Mizil, s-a fabricat o bombă artizanală pentru un atentat împotriva lui Adolf  Hitler. Germanul care 

se numea Lahonsen a instalat greșit bomba (o sticlă de șampanie cu acid puternic, având o sârmă care, 

prin coroziune cu acidul, ar fi eliberat percutorul, provocând explozia). El a așezat greșit poziția sticlei 

(cu gâtul în jos) într-un rastel de arme și percutorul, din această cauză, nu a declanșat. 

Aerodromul din Mizil, se întindea de la podul unde râul Budureasca trece prin Mizil (în paralel 

cu drumul ce ducea până nu de mult către Călugăreni, prin punctul Crucea Blenzii. Înainte drumul 

cobora din Vârf de la Olteni direct în față (pe lângă Crucea Blenzii) intrând în Mizil prin cartierul 

Fefelei. 

Nu numai la Mizil, în apropiere de Călugăreni, ci și la Valea Călugărească exista un divizion german 

de artilerie antiaeriană (făcea parte din Regimentul 180 AA; (p. 95/15), dar astfel de unități erau amplasate 

și la Tătărani, Strejnic, Bărcănești, Moreni, Câmpina, Florești, Băicoi, Țintea (p. 95/15). 

Ca o curiozitate, sistemul de apărare antiaeriană era prevăzut, printre altele, cu: 

- 58 baloane captive (când erau înălțate, la 2 000 m, la plafonul norilor, avioanele inamice  

care le loveau erau doborâte); 

- detașament special de ceață artificială (avea în componență peste 1 000 generatoare de 

ceață artificială (p.96/15); 

-  construirea unui oraș fals, care imita configurația orașului Ploiești, în sud-estul orașului( 

p.119/15); 

- un serviciu de pândă și alarmă, etc. 

Până târziu, în ultimii ani, se puteau vedea gropile lăsate de bombe lângă Bariera Unirii din 

Ploiești, la bifurcația liniilor de cale ferată Mizil și Urziceni. Pe acele locuri era locul (gropile de 

bombe) de joacă preferat al copiilor din vecinătate. Și autorul acestei cărți a cunoscut acele locuri 

mulți ani, iarna în jocurile cu sania, vara în jocurile „de-a hoții și vardiștii”. 

Aviația de vânătoare era un sprijin important în apărarea zonei; erau aerodromurile din Pipera, 

Mizil (3 escadrile, una română și două germane), Târgșor și Siliștea. 



111 

În vara anului 1943 erau angajate 108 avioane în apropierea importantei zone petroliere. 

În perioada 1 august 1943  -  18 august 1944, aviația anglo-americană a atacat zona petrolieră 

în mai multe raiduri, provocând pagube materiale și umane. 

La 1 august 1943 Armata a 9-a americană a declanșat operațiunea „Tidal Wave” de 

bombardament asupra zonei petroliere din zona Prahova. Cele 178 de avioane B-24-LIBERTADOR 

au decolat din Nordul Africii ajungând în jurul orelor 14.00 la Ploiești (p.116/15). 

Au fost atacate în principal rafinăriile: Columbia, Orion, Astra Română, Concordia, Florești, ca 

și Uzina Electrică și Atelierul „Central Astra” (p.116/15), Creditul Minier, Steaua Română. Cu toată 

forța de atac, rafinăriile Unirea Standard, Redevența, Dacia Română,  Xenia, Orion, nu au fost lovite. 

Operațiunea „Tidal Wave” a fost cel mai scump raid aerian din cel de-al doilea război mondial 

(p.117/15) în care au fost pierderi de ambele părți. 

Soldații aflați pe front se gândeau și la cei de acasă, la lucrările agricole, etc. Redăm, în 

continuare, câteva fragmente dintr-o scrisoare (carte poștală) din 22 mai, 1942:  Scumpa mea soție, 

află despre mine că sunt sănătos… am trimis 6 scrisori și nam primit nici un răspuns… și mie dor de 

copii… să ai grijă de vie… să o stropești… Mama ce mai face…(foto 24, 25 /II). 

După septembrie 1943, când sudul Italiei a fost cucerit de forțele Națiunilor Unite,  avioanele 

Flotei 15 Aeriană Americană (ulterior și avioane ale Royal Air Force din Marea Britanie), puteau 

ajunge mai repede în zonă, distanța până la zona Ploieștilor scurtându-se la 3 – 3,5 ore (900 km.) față 

de 11 ore din Nordul Africii. Acum pericolul era și mai mare întrucât avioanele de vânătoare puteau 

însoți bombardierele. 

Această armată aeriană era foarte puternică, având în componență: 

- 2  000 bombardiere grele, B 17 FORTRESS și B-24 LIBERTADOR; 

- circa 500 – 600  bombardiere mijlocii; 

- circa 2 000 avioane de vânătoare P-38 LIGHTMNG, P- 51 MUSTANG și P – 47 

THUNDERBOLT; 

- avioane Air Force, etc. (p.119/15). 

Din 5 aprilie 1944, 140 de bombardiere americane au atacat rafinăriile Astra Română, Standard, 

Unirea, Orion, Columbia, etc.  

În 24 aprilie 1944 orașul Ploiești a fost bombardat  de circa 200 avioane americane, provocând 

pagube la mai multe rafinării (Astra, Unirea, Orion, Vega); (p.129/15). 

La 5 mai 1944 au reînceput bombardamentele anglo-americane (circa 400 bombardiere). 

La 6 mai 1944 un nou raid cu 200 de bombardiere. 

La 31 mai 1944, 300 de bombardiere americane, însoțite de 300 de avioane de vânătoare. Mii 

de locuințe și clădiri publice (în afara rafinăriilor) au fost avariate sau incendiate. De asemenea, 

rețelele telefonice, electrice, de gaze, apă și canalizare ale orașului au fost afectate. 

Începând cu iunie 1944 (6 iunie), în afara zonei petroliere a Prahovei, au fost bombardate, de 

peste 200 de bombardiere însoțite de avioane de vânătoare, orașele Brașov, Galați, Pitești, Râmnicu-

Vâlcea și Craiova. 

Ca factor de surpriză, raidul din10 iunie 1944 a fost executat în picaj atât cu avioane de 

vânătoare cât și cu bombardiere; (p.133/15). 

Fără motiv militar au fost atacați locuitori aflați la munca câmpului.( p.133/15). 

După cum își aduce aminte (S/4) mătușa dânsului a fost atacată din avion cu mitraliera când era 

la muncă în vie, la marginea comunei Călugăreni (lângă Cimitir). 

Conform sursei 13, pe casa unui locuitor din comuna Călugăreni (casa Iacovescu) a fost aruncat 

dintr-un avion un butoi cu benzină care a avariat clădirea și-a ucis mai multe persoane, una având și 

un copil mic în brațe, 

Conform celor relatate de un localnic, patru femei au fugit de bombardamentele din București 

la Călugăreni, unde s-au cazat la o rudă – familia Iacovescu. 

În 4 iunie 1944 casa lor din București a fost spulberată de o bombă iar în 6 iunie, la Călugăreni, 

au ars de vii în bucătăria unde pregăteau o mâncare de mazăre verde. Un rezervor (butoi) cu benzină 

a căzut dintr-un bombardier american avariat de artileria antiaeriană chiar la ușa bucătăriei unde erau 

cele 4 bucureștence. 
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Au bătut clopotele la cele două biserici, au sărit sătenii și au scos lucruri din restul case 

incendiate (p.53/75). 

La 23 iunie 1944 alte 300 de bombardiere însoțite de avioane de vânătoare au atacat orașele 

Ploiești și Giurgiu (la Giurgiu, pe Dunăre), care era un punct strategic foarte important întrucât aici 

era baza de încărcare de produse petroliere care veneau pe conductele de la Ploiești. 

Dunărea devenise o cale de transport foarte importantă datorită blocadei  economice a 

Germaniei. 

La 24 iunie 1944, flota americană, compusă din 300 bombardiere și 200 avioane de vânătoare, 

a atacat orașele Ploiești și Craiova. 

Din luna iulie 1944, bombardamentele devin mai dese asupra zonei petroliere Prahova. Acestea 

au avut loc în zilele de 9,15,24,26,27,28 și 31 iulie (p.134/15), astfel că ultima decadă a lunii iulie 

1944 a fost cu cele mai multe raiduri (ca frecvență) din tot războiul; (p.136/15). 

Din iunie 1944, raidurile de bombardament au avut o noutate, aceea că atacau  zona Ploieștiului 

la ducere către bazele din Polonia și la întoarcere, către Italia (raiduri suveică). 

În luna august, zilele de 10 și 18, au fost ultimele atacuri aeriene asupra zonei petroliere 

Prahova. 

Rog cititorul să facă un efort de imaginație privind modul de viețuire  al locuitorilor din Comuna 

Călugăreni în timpul războiului, zilele în care alarmele aeriene (cea montată la Primăria din comună 

dar și cele de la aerodromul de la Mizil) tăiau văzduhul. 

Alarmarea populației era organizată de către „Serviciul de pândă și alarmă” pe nivele diferite; 

(p.97/15). 

Nivelul 1, „Atenție mărită”, se declanșa când avioanele plecau de pe aerodromul din Italia. 

Nivelul 2, „ Pericol aerian gradul 1”, când avioanele inamice erau la circa o oră de zbor de 

Ploiești. 

Nivelul 3, „ Pericol aerian gradul 2”, când avioanele se aflau la jumătate de oră de zbor de 

Ploiești. 

Nivelul 4, „ Pericol aerian gradul 3”, când avioanele mai aveau 20 de minute până la Ploiești. 

Nivelul 5, „ Alarmă aeriană”, se declanșa când avioanele inamice erau pe direcția Ploiești, la 

circa 10 – 15 minute de zbor. 

Să nu uităm zgomotul produs de avioanele timpului care veneau în valuri către Ploiești și zona 

petrolieră Prahova, ca și cel al avioanelor care decolau și aterizau pe aerodromul de la Mizil. 

Consider că, pentru a descrie groaza locuitorilor zonei Prahova și-a celor din orașul Ploiești, 

cineaștii români ar trebui să realizeze filme cu acest subiect (bombardamente, pagube, etc.). 

În comuna Călugăreni zgomotul era puternic, înfiorător, mai ales că localitatea se află într-un 

amfiteatru natural, înconjurată de dealuri, unde ecoul avioanelor era amplificat. 

În zilele noastre (2018), noaptea, când pe cer trec anumite avioane, zgomotul este foarte mare. 

Acesta este zgomotul unui avion, dar 100, 200, 300, 400 de avioane odată, imaginați-vă ce zgomot 

puteau produce și influența asupra populației a acestui zgomot (frică, panică, etc.). 

Să nu uităm, de asemenea, că tactica de bombardament se schimba de la un raid la altul. Atacul 

de la 1 august 1943 a fost executat la mică altitudine (sub 200 m.). 

Circa 16 500 avioane (dintre care 12 000 de bombardament greu) având circa 30 000 tone de 

bombe au atacat zona petrolieră în perioada 4 aprilie – 19 august 1944; (p.230/15). 

Decizia acestor bombardamente asupra României a fost luată la Casablanca, în Maroc, de către 

președintele SUA și premierul Marii Britanii. 

Să nu uităm importanța aerodromurilor militare de la Mizil, Buzău, Râmnicu-Sărat, Focșani, 

care au avut o activitate intensă și eficientă împotriva atacurilor aeriene menționate anterior. 

Subliniem din nou modul de atac al avioanelor americane și influența asupra locuitorilor 

comunei Călugăreni: conform unui raport al Detașamentului de Pază 18, din zona petrolieră nr.748, 

din 11 iunie 1944 (p.304/15), în zona Urlați, au fost mitraliate sondele, instalațiile petroliere și 

clădirile particulare. Localitatea Albești-Paleologu a fost mitraliată, un bărbat fiind omorât, 

localități rurale fără nici o importanță militară au fost mitraliate pentru a provoca teroare asupra 

populației civile. 
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Într-o altă „Dare de seamă” a „Statului Major al aerului” din 24 06.1944 se arată, printre altele, 

că formațiunile aeriene inamice se împart în formațiuni mici și numeroase  și se împrăștie„ pe întreg 

teritoriul Munteniei.” (p.311/15). 

Să nu uităm că în aceste mari bătălii aeriene avioanele IAR 80 și IAR 81, de fabricație 

românească (Ghimbav – Brașov) au avut un rol important. Aceste avioane erau pe locul patru în lume, 

după Messerschmitt și Spitfire. Acest tip de avion, IAR 80, IAR 81 (bombardament în picaj) erau în 

concepție monoplan, monoloc și monomotor, cu structură integral metalic, tren de aterizare 

escamotabil, cabină panoramică, motor în stea de concepție românească de 1 040 C.P., care putea 

atinge o viteză de 510 km./oră și un plafon ridicat (10 500m); (p.239/15). 

În atacul din 10 iunie 1944, atacurile aeriene erau efectuate de avioane venite atât din Italia cât 

și din Uniunea Sovietică; (p.314/15). 

Groaza locuitorilor era amplificată și de posibile căderi ale avioanelor inamice în localitate. De 

altfel, în localități apropiate comunei Călugăreni, în cimitire, se află și soldați americani (Gorgota, 

Ceptura, Scăieni, Bucov, etc.), fără a mai vorbi și de cei înmormântați în celelalte localități din zona 

Ploiești și în comunele limitrofe. 

 În 1944, vara, la Tohani – Perșunari, a căzut un avion german; (p.101/76). De asemenea, în 

zona Tătaru a căzut un avion și au fost parașutiști (S/25). 

Începând din luna martie 1944, unități ale Armatei Roșii pătrund pe teritoriul României. 

La 23 august 1944, la orele 17,00, generalul Antonescu este arestat. 

După ora 22,00 Regele Mihai I a transmis la radio proclamația guvernului și Declarația P.C.R. 

prin care se stabilea noua orientare politică și militară a țării, prin care România iese din coaliția cu 

Germania și se alătură Națiunilor Unite. 

La 24 august, ora 4:30, trec la dezarmarea trupelor germane. 

La 31 august armata română încheie acțiunea de capturare a trupelor germane din regiunile 

centrale și sud-estice ale țării. 

Din decembrie 1944 până în 12 mai 1945, trupele române luptă pe teritoriul Ungariei și 

Cehoslovaciei. 

La 9 mai 1945 se semnează actul de capitulare a Germaniei. 

După acordul anglo-sovietic, numit și acordul procentelor, din data de 9 octombrie 1944 semnat 

la Moscova, România intră în sfera de influență sovietică. 

Retragerea trupelor germane și înaintarea celor sovietice au influențat foarte mult populația 

comunei Călugăreni. Unele persoane au rămas marcate (influențate) negativ până la moarte (anii 

1990). Astfel, tanti Nuța a lui Țanu își aducea aminte foarte des și spunea: „vin nemții, trag nemții la 

cazane”. 

După cum își amintește un localnic, la 4 zile după 23 august 1944, au ajuns rușii la Călugăreni. 

Femeile se ascundeau pe unde puteau, dar cât mai departe de drumul principal. 

Rușii veneau în căruțe trase de cai. În fruntea coloanei era un grup de călăreți, urmat de restul 

coloanei formată din căruțe pline cu soldați și armament ușor. Unii soldați aruncau bomboane la copii, 

alții făceau cu mâna la copii și-i întrebau: „Berlin?... Berlin?...” 

Coloana a traversat comuna în 3 zile îndreptându-se către Priseaca și Sângeru, în drumul lor 

către apus. Pe Culcea, la crama lui Teișanu (sursa 75), soldații au tras în butoaie cu automatele foc cu 

foc, în locuri potrivite; câte 30 de soldați deodată își umpleau bidoanele, sticlele, gălețile, ce aveau 

fiecare. Un ofițer din corpul de comandă a executat pe unul dintre soldați și tot cu foc de automat i-a 

scos afară pe ceilalți. Din grădinile și curțile sătenilor au fost luate păsări, fructe și legume (p.56/75). 

Trupele rusești au traversat comuna de la Est la Vest, ieșind pe la Perii Olarului. 

În afara traumelor psihice, locuitorii mai suportau și rechizițiile. Un exemplu este și unul descris 

într-un proces-verbal al Jandarmeriei Boldești din 15 octombrie 1944: „ ... un număr de 3 

autocamioane ale Armatei Sovietice, la ora 6 dimineața, prin forță și amenințare cu armele, au 

devastat pivnița, încărcând în autocamioane șapte vase cu vin și tescovină în capacitate de 800 

decalitri de vin și 100 decalitri tescovină ... iar azi, 15 octombrie, la orele 4 dimineața, din nou au 

apărut tot la proprietatea d-lui Victor Rațiu încă 13 camioane ale Armatei Sovietice cu mai mulți 

ofițeri și soldați sovietici care, cu topoare și răngi de fier, au stricat ușile și încuietorile a mai multor 
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camere și pivnița a doua, de unde au mai furat un pian mare, mobilă compusă din oglinzi, paturi de 

fier și lemn, mai multe mese, scaune, șifoniere, bufete și altele. De asemenea, din pivnița a doua au 

mai luat cu ei încă 7.500 bucăți sticle cu vin înfundat de circa 20 de ani. Odată cu ridicarea 

mobilierului, numiții au luat cu ei vesela, hăinăria, toată rufăria, perdele... (pag.47/310).” 

Într-o notă a Serviciului Special de Informații din 7 iulie 1945 (p.50/310), s-a cerut„ un plan de 

alimentare pentru cei circa un milion de soldați sovietici care vor cantona în România (mulți ani) pe 

cheltuiala statului român.” 

Într-o notă din 7 aprilie 1947 a Direcției Generale a Poliției se arată că: „În noaptea de 4 /5 

aprilie a.c.( 1947; n.a.) un ofițer și doi soldați sovietici din Mizil au împușcat și jefuit pe locuitorul 

Vasile Mazinescu”. (pag.53/310). 

În al doilea război mondial s-au jertfit, pe câmpurile de luptă, și locuitori din comuna 

Călugăreni, iar vitejia lor a fost răsplătită cu decorații de recunoștință (vezi V.2.4.). 

 

* 

*  * 

 

După al doilea război mondial, lumea postbelică, în Europa, s-a caracterizat prin: 

-  în Sud-Estul și Centrul Europei au apărut țările socialiste/ comuniste; 

-  sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu – Dej a fost o mare distrugere și represiune a 

elitelor (Stalin a ordonat execuția  unor lideri comuniști, la noi fiind Pătrășcanu); 

-  economiile țărilor din Vest s-au refăcut cu ajutorul planului Marshall, Germania devenind 

lider economic unic; 

-   reconcilierea germano-franceză a fost un eveniment important; 

-  în 1957 s-a format Piața Comună prin Tratatul de la Roma din 1957, la care au aderat 

Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda și Luxenburgul; 

-   în 1973 creșterea economică, a fost blocată de criza petrolieră (după războiul dintre Egipt 

și Israel), prețul petrolului crescând foarte mult; 

-  în această perioadă, lagărul socialist a urmat modelul de dezvoltare sovietic; 

-  în anii 50 – 60, tineretul postbelic s-a emancipat, apărând fenomenul muzical Beatles și 

frământările studențești din Franța; 

-  revolta muncitorilor din Berlinul de Est și ridicarea zidului, în anul 1961; 

-  în anul 1956 a avut loc revoluția din Ungaria, înăbușită în sânge de Uniunea Sovietică; 

-  „Primăvara de la Praga” (21 august, 1968) este înăbușită de unele trupe ale Tratatului de 

la Varșovia; 

-  în Polonia au avut loc mari greve muncitorești înăbușite în sânge, în 1970; 

-  în 1980 ia ființă sindicatul „Solidaritatea”; 

-  se declanșează concurența militară declanșată de președintele american Ronald Regan 

(Războiul stelelor); 

-  începe războiul din Afganistan, dus de Uniunea Sovietică; 

-  apariția lui Gorbaciov; 

-  are loc alegerea papei  Ioan Paul al II-lea, de origine poloneză; 

-  aceste evenimente au fragilizat regimurile socialiste care s-au prăbușit în 1989; 

-  după 1989 istoria a însemnat obținerea libertății în Europa Centrală și de Est; 

-  are loc aderarea la NATO și la Uniunea Europeană; 

- începe revoluția mijloacelor de comunicare, revoluția informatică, telefoanele mobile 

inteligente; 

-  resurgența islamismului militarist: Brexit, Donald Trump. 
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II.18.0. Reforma agrară din 1945 

La  reforma agrară din 1945 moșiile mai mari de 50 de hectare au fost expropriate, iar în 1949 

au fost  și acestea preluate de stat. 

De reforma agrară au beneficiat veteranii de război, văduvele și săracii localităților. 

 

II.19.0. Înființarea CAP Călugăreni 

Cooperativa Agricolă de Producție, în comuna Călugăreni, s-a înființat  în anul 1962 și a 

înfăptuit și lucruri bune. Construind saivane, șeptelul creștea continuu, iar plantațiile de viță de vie și 

livezile au fost reînnoite. Țăranii câștigau bani „la ziua de muncă” precum și produse agricole, etc. 

Din 18 septembrie 1991, C.A.P.-ul a fost desființat, în acea perioadă distrugându-se fără motiv 

saivane, clădiri, grajduri, tăindu-se livezi, păduri, etc. (p.96/97). 

 

II.20.0. 1989 – până în zilele noastre 

Prin plata integrală a datoriei externe, în primăvara anului 1989, România a devenit un stat 

stăpân pe destinele sale, independent complet. (Dacia nemuritoare, Nr.227, decembrie, 2015, pag.1). 

Până în 1990 exportam în peste 134 de țări (utilaje petroliere/ locul II în lume ca producție și 

export/ locomotive, tractoare, autoturisme, strunguri, țesături, confecții, mobilă, produse metalurgice 

și alimentare, etc., etc., etc..) 

În anul 1989, în Europa, guvernele socialiste au fost răsturnate, fapt ce-a influențat și 

evenimentele din România în decembrie 1989. 

La 16 decembrie 1989 a început o revoltă populară la Timișoara  iar  odată cu mitingul din 21 

decembrie din București, evenimentele au început să se precipite. 

În 22 decembrie Ceaușescu și soția sa au fugit, dar au fost prinși și executați la    Târgoviște. 

Din 22 decembrie 1989 țara a fost condusă de Frontul Salvării Naționale. 

În 9 februarie 1990 ia ființă Consiliul Provizoriu de Uniune Națională. 

După cum se întâmplă în majoritatea localităților din țară, și comuna Călugăreni se află în plin 

proces de transformare. Internetul, telefonul mobil, televiziunea prin cablu sau satelit modifică zi de 

zi viața locuitorilor, multe obiceiuri, credințe, ritualuri fiind uitate. 

 

II.21.0. Diverse (cutremure, secete, etc.) 

În zona Călugăreni au fost cutremure (p.45/333): 

- 8 aprilie. 1793; 

- 14 oct. 1802 (ora 7: 00); 

- 14 nov.1829 (ora 11:00);  

-   11 ian. 1838 (ora 4:00); 

-  1839 (în vinerea mare); (p.350/359). 

După cum își amintește un localnic (sursa 75), în timpul cutremurului din 1940„ cerul s-a 

întunecat deodată și afară s-a iscat o vijelie de vedem pe fereastră cum culca, până la pământ, crengile 

caișilor și vișinilor din fața școlii. Când am simțit că ne pierdem echilibrul și când am văzut că atât 

băncile cât și catedra dansează în cele mai ciudate feluri, în mare dezordine, am fugit afară”. (p.37/75) 

Pământul se zgâlțâia, animalele nechezau, mugeau, cotcodăceau.  

 

* 

*  * 

 

În Ploiești și în jur a avut loc (în anul 1829) molima și „boala la vitele cu coarne”, împiedicând 

transportul produselor rechiziționate spre porturile Brăila și Galați. 

În anul 1839 a fost o mare epidemie de holeră. Medicii orașului Ploiești i-a obligat pe locuitori 

să poarte „la gât un săculeț mic conținând praf de camfor sau căței de usturoi”; (p351/359). 

În anii 1827  - 1828, la Ploiești și în țară, a fost ciumă; (p.352/359). 

             - 1893: în acest an a fost o iarnă cumplită; din cauza zăpezilor se circula prin 

tuneluri; tot în acest an a fost o mare epidemie de „holeră” (p.350/359). Din cauza holerei, întrunirile 
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erau interzise, sălile de spectacole goale și cârciumile închise; (p.351/359). 

          - 1 sept. 1903 (ora 8:00), cutremur; 

       - 1 nov.1929 (ora 9:25), cutremur; 

           - 1940; în acest an au avut loc 2 cutremure; primul a deteriorat biserica din Tătaru 

iar cel de-a doua zi a dărâmat-o; (S/25). 

             - 4 martie 1977, cutremur; 

            - 1986 (p.45/333), cutremur. 

             - 1990 (s-au dărâmat sobele în casele unor localnici (S/1+3); 27 octombrie 2004. 

Secetă (p.51/25) 

Secetă a fost în anii 1834, 1837, 1853, 1946. 

În anul 1946 a fost „un tren al foamei”, care mergea în Oltenia pentru  aprovizionare. (p.45/333). 

Seceta care a bântuit în  vara anului 1945  și 1946 a fost cea mai cumplită din acei ultimi 70 de 

ani; (p.3/192). 

În afara „Trenului foamei” unii locuitori ai comunei Călugăreni au venit pe jos cu animalele 

din Oltenia (Căruțașu: cu un bou și doi viței; S/13). 

Conform amintirilor unui localnic, în 1946 a fost o secetă mare urmată de foamete. Locuitorii 

comunei Călugăreni se duceau în Oltenia după porumb cu trenul de la Mizil. Prin Mizil trecea de 

două ori pe zi trenul „foamea”, odată dinspre Moldova și a doua oară spre Moldova. Trenul nu avea 

controlori de bilete. Un călător putea căra între 50 și 100 de kilograme de porumb. 

Începând din iunie, a crescut știrul. Se mânca ciorbă de știr, știr cu mămăligă, cu pere fierte. 

Mai târziu, în anumite zone,( pe Șovârna) a crescut porumbul care a făcut boabe bune de fiert. Ciorba 

de știr cu porumb fiert a fost hrana care a salvat de la înfometare populația. 

Dar nu toate organismele au rezistat acestui fel de alimentație. Celor cu vârsta peste 65 de ani 

li se umflau mâinile și labele picioarelor, unii decedând. (p.67/75). 

Invazii de lăcuste (p.51/25) 

În anii 1834, 1837, 1853. 

SARS-COV II 

Din ianuarie 2020, în lume și în România s-a instaurat epidemia și apoi pandemia de SARS 

CoV-II. 

Se emit ordonanțe militare și se restricționează deplasarea persoanelor, etc. etc. În declarațiile 

care trebuiau să le aibă cetățenii trebuia să se indice locurile în care persoana se deplasează în ordinea 

în care intenționa să-și desfășoare traseul etc., etc. (a se vedea modelele de declarații de la sfârșitul 

„notelor” de la cap II). 

 

II.22.0. Note (capitolul al II-lea) 

Nota 1. Cronologia dezvoltării societății omenești a fost realizată consultând următoarele surse: 

      -  Smithsonian Timelines, og. Ancent World (internet, 02.01.2015;( p.9/48); 

      -  Istoria României în date (p.9 – 25/134; p.1/339; p.347/352). 

Nota 2. Cultura. Din punct de vedere arheologic „Cultura” reprezintă „totalitatea vestigiilor 

vieții materiale (unelte, ceramică, podoabe, arme, locuințe și așezări) și spirituale (manifestări 

artistice, magico-religioase și funerare) care s-au păstrat. Numele este dat, în general, de localitatea 

în care respectiva cultură a fost identificată pentru prima dată, sau după regiunea ori râul principal 

din zonă, sau caracteristici dominante ale ceramicii; (p.9/134). 

Marcel Nica, Istoria Românilor, Ed. Mondan, București, 1994, p.26; 

Elemente definitorii ale unor culturi, cu urme în zona Călugăreni 

Cultura dacoromanică (p.160/1; p.116/1). 

Cultura Ipotești – Cândești (vezi 63/1) datează de la începutul secolului V e.n. 

A avut mai multe faze: faza Târgșor, faza Budureasca II, faza Budureasca  III  și faza Cândești. 

Din descoperirile care atestă durata culturii Ipotești – Cândești în secolele V – VII e.n., putem 

enumera: monede bizantine, podoabe (fibule, cercei, pandativi, brățări cu capete îngroșate). 

Populația care a creat-o a fost populația băștinașă daco-romană (p73/1) dintre Carpați și Dunăre. 

Elemente ale culturii: cuptorul de piatră (pietrarul), tavă de lut; (p.75/1). 
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În partea de vest a zonei lutul era amestecat cu nisip iar cuptorul era scobit într-un bloc de lut, 

iar în est se folosea lutul cu cioburi pisate și cuptorul era de piatră; (p.75/1). 

Cultura Ipotești – Cândești este cultura materială din veacurile V –VII e.n. în care populația se 

ocupa cu agricultura, păstoritul și practica meșteșuguri ca fierăritul, olăritul, etc.; (p.75/1). 

Prin săpăturile de la Bozieni, Ceptura, Budureasca 1 și Budureasca 2 și 3 (așezări limitrofe 

comunei Călugăreni) s-a descoperit prima succesiune stratificată de la noi din țară a unor complexe 

arheologice Ipotești – Cândești. 

Așezările culturii Ipotești – Cândești se află pe terasele pietroase ale râurilor, fiind grupate în 

cătune ale aceluiași sat; (p.120/1; 126/1). 

Aceste așezări nu au trăit izolate unele de altele ci au avut contacte cu vecinii mai îndepărtați 

(Bizanțul, etc.). 

Lângă bordeie/ locuințe/ erau și gropi de alimente. Unele construcții erau cu două camere 

„etajate”, ca la Budureasca 3. 

Alte descoperiri din cultura Ipotești – Cândești au fost: 

- la Târgșor, fibule din bronz, unele cu picioare în formă de arcuș de vioară (p.121/1); 

- la Ceptura, brățări din bronz (p.121/1) și un cercel de argint (p.121/1); 

- la Budureasca, o scoabă-dăltiță din bronz (p.121/1); 

- fragmente de tablă din aramă; 

- un cap de figurină umană; 

- vase din lut (p.121/1); forma vaselor de lut erau: oală, borcan, tigăiță, opaițul; 

- la Sărata Monteoru : ceramică lucrată cu mâna (p.123/1); 

- la Bozieni: ceramică lucrată cu mâna (p.124/1). 

Denumirea culturii Ipotești – Cândești (1 – p.75) provine din numele a două localități: Ipotești 

– Slatina și Cândești – Buzău. 

Este cultura materială cu aspect material a populației locale din veacurile V – VII e.n. 

caracterizată prin: 

- un număr mare de bordeie; 

- îndeletniciri: agricultura și păstoritul; 

- practicarea meșteșugurilor (fierăritul, lemnăritul olăritul, cojocăritul, torsul). 

Această cultură s-a format la sud de Carpați asimilând elementele altor culturi (romane, bizantine). 

Această cultură, unitară, locală, s-a dezvoltat în două regiuni principale: în vest, aria Ploiești 

(aria dacică), și în est, aria Cândești, aria carpică. 

Așezările se aflau, în principal, pe traseele primare ale râurilor, fiind grupate în mici cătune. 

Locuințele sunt sub forma unor bordeie care au într-un colț un cuptor. Lângă bordeie sau în ele se 

aflau gropi de bucate iar alături cuptoare de ars oale. Ocupațiile erau agricultura, păstoritul, 

prelucrarea metalelor și a lemnului. (vezi detalii, p.121/1). 

Urmele vechilor așezări grupate în „cătune” dovedesc vetre de „sate” durabil întemeiate, care 

au desfășurat activități omenești  susținute; (p.126/1). Părăsirea vetrelor de locuit și revenirea 

constantă a făcut ca munca oamenilor să nu fie grav stânjenită. Agricultura a fost prosperă. Dovezi 

descoperite: gropi pentru grâne, râșnițe, tăvi de lut pe cuptoarele din locuințe, țeste, cuptoare pentru 

turte, creșterea vitelor (bovine, ovine, caprine, porcine), pescuit, creșterea păsărilor pe lângă casă. 

Privitor la meșteșuguri au fost descoperite: unelte de fier, podoabe făcute de meșteri locali. 

Prelucrarea lemnului era o îndeletnicire deosebită. 

Olăritul (ceramica) este o mărturie  importantă a vieții stabile. 

Grupurile autohtone nu au trăit nici izolate unele de altele, nici rupte de cultura Bizanțului. Astfel 

de produse au fost amfore de ulei și vin ca și altele, care demonstrează schimburi de bunuri cu Bizanțul. 

Aceste așezări umane se grupează între ele ca organizarea unui „sat”; (p.66/1). 

În preajma bordeielor apar gropi de alimente, în afară de cuptor. 

Partea aeriană a locuințelor era construită din bârne fețuite, îmbinate la colțuri în „cozi de 

rândunici”; ( p.66/1). 

Pereții erau „tencuiți” cu lut, fără paie. Toate bordeiele aveau la nivelul podelei, în unul din 

colțuri, N, NE, NV, un cuptor de piatră; 
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- latura sud (Nord-Dunăreană);  

Cultura Dridu. Cultura Ipotești – Cândești va transmite culturii stră-românești de tip Dridu 

elementele de bază ale conținutului său, și anume: (p.76/1) 

- tipul de locuință, semibordeie; 

- tipul de cuptor, pietrarul; 

- tehnica olăritului cu roata încetinită; 

- decorul ceramicii, stilul elicoidal, stilul exacerbat cu pieptenele, decorul în val. 

Nota 3. Cu riscul să ne repetăm, consider că trebuie subliniată încă o dată, prin câteva citate 

preluate din diverse surse (documente, internet, etc) vechimea, continuitatea de limbă și tradiții ale 

neamului nostru. 

1. „Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de a privi și de a recunoaște adevărul. El 

e crud, acest adevăr, dar numai el folosește.” (M.Eminescu). 

2. „Va veni ziua când și pietrele vor vorbi adevărul, în care CARTEA faptelor petrecute va sta 

deschisă și se va citi atât de lămurit, încât toată doctrina paralogismelor nu va fi în stare să-i întunece 

înțelesul.” (M.Eminescu). 

3. Sfântul din HAAR-DEAL, Arsenie Boca, spunea: „ Știam și înainte de Hristos că avem o 

obârșie divină, că suntem nemuritori cu sufletul și că este un singur Dumnezeu, nevăzut și spiritual. 

Știau asta și dacii lui Zamolxe, dar odată cu venirea lui Hristos pe pământ, se repară structural firea 

omenească.” 

4. Papa Ioan Paul II spunea în 1999 cu ocazia vizitei în România: „România este grădina Maicii 

Domnulu”. Mai spunea: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, vei fi protagonista unei mari perioade de 

entuziasm și curaj, vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar și factor de pace. 

Dumnezeu să te  ocrotească și să te binecuvânteze mereu.” 

5. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoșii rumânilor au exercitat o influență puternică asupra 

întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului și chiar a Chinei.” 

6. Pitagora (580 – 495 î.H.) face zece referiri la valorile superioare ale geților. În Legea 1143 

el spune: „Călătorește la geți nu ca să le dai legi, ci să tragi învățăminte de la ei. La geți toate 

pământurile sunt fără margini, toate pământurile sunt comune”. 

7. Homer: „Dintre toate popoarele, geții sunt cei mai înțelepți”. 

8. Platon (427 -347 î.H.), elev al lui Socrate și profesor al lui Aristotel, surprinde, în dialogul 

CARMIDES, o discuție între Socrate și Carmides, în care profesorul îi spune lui Carmides ce l-a 

învățat un medic trac când a fost la oaste: „ Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că, 

după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ținem seamă de cap, nici capul nu poate fi 

îngrijit neținându-se seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu 

sufletul, și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc 

întregul pe care-l au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă, căci 

toate lucrurile bune și rele pentru corp și pentru om în întregul său vin de la suflet, și de acolo curg 

ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales și în primul rând, să tămăduim izvorul 

răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul și tot restul trupului. Prietene, sufletul se 

vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete 

înțelepciunea”. Uimitoare această viziune asupra medicinei lui Zamolxe acum mai bine de 2400 de 

ani! 

9. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează, voi scrie despre cea mai mare țară care 

se întinde din Asia Mică până în Iberia, și din nordul Africii până în Scandia, țara imensă a dacilor”. 

10. Marco Merlini, arheolog italian (n.1953), spunea, referitor la plăcuțele de la Tărtăria: 

„Oasele, ca și plăcuțele, sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că 

scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară 

imensă, dar ea nu aparține numai României ci întregii Europe”. 

11. Friedrich Hayer (1899), filozof austriac: „ Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut 

creștin.” (Ambasadorul Vaticanului la București spunea, în aula Academiei, același lucru; și asta 

acum câțiva ani). 

12. Alfred Hofman (1820), în Istoria Pământului: „Într-adevăr, nicăieri nu vei putea găsi o 



119 

putere de înțelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager însoțit de mlădierile 

purtării, așa cum o afli la cel din urmă rumun. Acest popor, ridicat prin instrucție, ar fi apt să se 

găsească în fruntea culturii spirituale a Umanității. Și, ca o completare, limba sa este atât de bogată 

și armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pământ. Rumania nu este buricul pământului 

ci Axa Unuversului”. 

13. Marija Gimbutas, profesor la Universitatea California din L.A., Civilizație și Cultură:„ 

România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6500 – 

3500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, pașnică, iubitoare și creatoare de artă, care a 

precedat societățile indo-europenizate patriarhale, de luptători, din epoca bronzului și epoca 

fierului. A devenit, de asemenea, evident că această străveche civilizație europeană precede cu câteva 

milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare 

ale naturii”. 

14. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi considerați 

strămoșii Omenirii.” 

15. Gordon W.Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie căutate pe teritoriul României. 

Într-adevăr, localizarea centrului principal  de formare și extensiune a indo-europenilor trebuie să 

fie plasată la nordul și la sudul Dunării de Jos”. 

16. Eugene Pittard: „Strămoșii etnici ai Rumunilor urcă, neîndoielnic, până în primele vârste 

ale Umanității -  civilizația neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria țării”. 

17. Daniel Ruzzo, arheolog sud-american: „Carpații sunt într-o regiune a lumii în care se situa 

centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi”. 

18. William Schiller, arheolog american: „Civilizația s-a născut acolo unde trăiește astăzi 

poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit și apus”. 

19. John Mandis: „România e vatra a ceea ce numim Vechea Europă, o entitate culturală 

cuprinsă între anii 6500 – 3500 î.H.(…) cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost 

făcute la Turda și Tărtăria”. 

20. Olf  Eksstrom: „Limba rumună este o limbă – cheie care a influențat în mare parte limbile 

Europei.” 

21. Universitatea din  Cambridge: 

- Spațiul carpatic – getic, valah, a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM; a 

alimentat cu populație și civilizație India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța și așa-zisul spațiu 

Slav. 

- VEDELE (RIG - VEDA), cele mai vechi monumente literare ale umanității, au fost create 

în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a scris că: „Vedele sunt opera 

arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei”. 

22. Bonfini: „Limba rumunilor n-a putut fi extirpată, deși sunt așezați în mijlocul atâtor 

neamuri de barbari, și așa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru 

o viață cât pentru o limbă”. 

23. Ludwig Schlozer (Russische Annalen, sec. XVIII ): „Acești volohi nu sunt nici romani, nici 

bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmași ai marii și străvechii seminții de popoare a 

tracilor, dacilor și geților, care și acum își au limba lor proprie și, cu toate asupririle, locuiesc în 

Valachia, Moldova, Transilvania și Ungaria, în număr de milioane”. 

24. Michelet, Paris, 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiați vechile popoare ci priviți pe al 

vostru. Cu cât veți săpa mai adânc, cu atât veți vedea țâșnind viața”. 

25. Andre Armand: „Într-adevăr, acesta este unul din cele mai vechi popoare din Europa (…), 

fie că este vorba de traci, de geți sau de daci. Locuitorii au rămas aceeași din epoca neolitică, era 

pietrei șlefuite, până în zilele noastre, susținând astfel, printr-un exemplu poate unic în istoria lumii, 

continuitatea unui neam”. 

26. D Hauterve (Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldovei, 1902): „Limba latinească 

în adevăr se trage din acest grai (primordial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna, sunt acest grai. 

LATINEASCA este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (așa zisele limbi latine); 

aș zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate”. 
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27. Huszti Andras: „Urmașii geto-decilor trăiesc și astăzi și locuiesc acolo unde au locuit 

părinții lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinții lor”. 

28. Bocignolli: „Rumunii despre care am spus că sunt daci.” 

29. L.A.Gebhardi: „Geții vorbeau aceeași limbă ca dacii și aveau aceleași obiceiuri. Grecii 

dădeau atât geților din Bulgaria cât și dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania și Ungaria același 

nume, și credeau că și geții și dacii provin de la traci”. 

30. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri 

cunoscute, în Transilvania și în țările învecinate, locuiau dacii, care mai erau denumiți și geți, și de 

la ei a primit actuala Transilvanie, împreună cu Moldova, Muntenia și regiunile învecinate din 

Ungaria, numele de Dacia”. 

31. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l historie roumaine, Paris, 1866): „Din punct de 

vedere etnografic, dacii par să se confunde cu geții – aceeași origine, aceeași limbă. Asupra acestui 

punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă”. 

32. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a 

Culturii Vedice s-a desfășurat în Carpați, cel mai probabil, inițial în Haar-Deal”. 

33. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785 – 1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate 

în Dioscoride (medic grec din perioada împăraților Claudius și Nero) pot fi găsite și în fondul limbii 

germane”. 

34. Cronicile spaniolilor 25 (p.179): „Daco-Geții sunt considerați fondatorii popoarelor 

nordice”. 

35. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-Geții sunt considerați fondatorii 

popoarelor nordice”. 

36. Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geții sunt considerați fondatorii teutonilor 

prin saxoni și frizieni, ai olandezilor (daci) și ai anglilor.” 

37. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „ Chiar dacă se știe că latineasca 

este limba oficială a Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o 

limbă latină, mai puțină lume cunoaște că limba rumună, sau precursoarea sa, vine din locul din 

care se trage limba latină, și nu invers! Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai 

degrabă limba latină este o limbă rumună. Așadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munții Bucegi, 

din Brașov, din București. Voi sunteți cei care ați oferit un vehicul minunat lumii occidentale”. 

38. Daniel Ruzo (1968): „ Am cercetat munți din cinci continente, dar în Carpați am găsit 

monumente unice, dovedind că în aceste locuri a existat o civilizație măreață, constituind centrul 

celei mai vechi civilizații cunoscute astăzi”. 

39.Carlo Troya (1784-1858; istoric italian): „Nici un popor din cele pe care grecii le numeau 

barbare nu au o istorie mai veche și mai certă ca a geților sau goților. Scopul lucrării mele, Istorie 

Getică sau Gotică, se împarte în două părți, și una din ele arată că geții lui Zamolxe și ai lui Decebal 

au fost strămoșii goților lui Teodoric din neamul Amalilor”. 

40. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de 

la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană), iar civilizația danubiană este prima mare 

civilizație din istorie.” 

41. Paul Mac Kendrick: „ Burebista și Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei 

cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară. Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai 

remarcabile state creatoare ale antichității. Sus, în Maramureș, există un loc marcat drept centrul 

bătrânului continent”.(Europa de la Atlantic la Urali). 

42. William Ryan și Walter Pitman (geologi; 1995): „Locul descris de Vechiul Testament ca 

fiind inundat de potop este cel al Mării Negre.” 

43. Robert Ballard (explorator; 1999) confirmă cele spuse de Ryan și Pitman. 

44. Cavasius (de la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania și Galia, poporul 

se slujea de un idiom de formație mai veche, sub numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui 

Cicero”. 

45. Leclerc (Moldo-Valahia, Paris, 1866) : „… nicăieri în lume nu vei găsi o putere de înțelegere 

mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager însoțit de mlădierile purtării, așa cum o afli la 
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cel din urmă rumun. Acest popor, ridicat prin instrucție, ar fi apt să se găsească în fruntea culturii 

spirituale a Umanității și, ca o completare, limba sa este atât de armonioasă și bogată că s-ar potrivi 

celui mai cult popor de pe pământ”. 

46. G.Devoto, G.Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci și 

descoperitorii tehnicii, științei și artei. Trebuie să merg mai departe și să arăt lămurit că filozofia 

greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulți și-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl 

găsim că laudă pe barbari și amintește că atât el cât și Pitagora au învățat cele mai multe și mai 

frumoase învățături trăind printre barbari”. 

47. Clement Alexandrinul (Stromatele): „ În sfârșit, o altă greutate de interpretare cu această 

metodă a unor învățături din Scriptură constă în aceea că nu le avem și în limba în care au fost scrise 

întâia oară. Apoi limba e păstrată și de popor nu numai de învățați, pe când înțelesul și textele le 

păstrează numai învățații, și tocmai de aceea putem să concepem ușor că aceștia au putut să falsifice 

înțelesul textelor vreunei cărți foarte rare pe care o aveau în stăpânire”. 

48. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu 

pot să înțeleg la rumuni  mania lor de a se lăuda că sunt urmași ai coloniștilor romani, știind foarte 

bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutați din toate 

provinciile estice ale Imperiului – chiar și administrația introdusă de cuceritori avea aceeași obârșie. 

Voi, rumunii, sunteți daci, și pe aceștia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine și să se laude cu ei, 

pentru că acest popor a avut o cultură spirituală și morală înaltă”. 

49. Marc Pagel (profesor, șef al Laboratorului de bio-informatică la Universitatea Reading, 

Anglia): „ Acum 10 000 de ani, în spațiul carpatic, a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă 

unică și precursoare a sanscritei și latinei”. 

50. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d Antropologie, Paris, 1879): „… celții, germanii 

și latinii vin din estul Europei(…) iar tradițiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din 

Occident(…). Noi trebuie să le căutăm leagănul comun la Dunărea de Jos, în această Tracie 

pelasgică, a cărei limbă o ignorăm.” 

51. Jean Laumonier (în cartea La nationalite francaise, Paris, 1892): „Românul sau dacul 

modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene.” 

52. Andre le Fevre (în lucrarea Les races et les langues, Paris, 1893): Celții bruni cărora 

etnografia le relevă urma din Dacia până în Armric (Bretania) și Irlanda, galii blonzi(…) populații 

care vorbeau dialecte indo-europene.” 

53. Împăratul Iosif al II-lea:„ Acești bieți supuși rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi 

și mai numeroși în Transilvania, sunt atât de chinuiți și încercați de nedreptăți de oricine, fie ei 

unguri sau sași, că soarta lor, dacă o cercetezi, este într-adevăr de plâns.” 

Nota 4.Vlad Țepeș. 

-  S-ar fi născut la Sighișoara. 

-  Scriitorul Bram Stoker, cu imaginație gotică, l-a transformat, în anul 1897, într-un 

fenomen mondial fără precedent (Dracula); (p.7/185). 

Vlad Țepeș era: 

-  Fiul lui Vlad Dracul; 

-  În sec. XV Vlad Dracul devine un favorit al regelui Sigismund al Ungariei, mai târziu 

rege al Boemiei, al Italiei și al Germaniei și implicit al Sfântului Imperiu Romano-

German.(p.133/355). Acesta înființează un Ordin (în 1408) cavaleresc cu scopul de-a porni o cruciadă 

împotriva turcilor. Atunci lumea se mărginea la Europa, nu se descoperise America. 

În vara anului 1431 Vlad Dracul este primit în Ordin la Nurenberg pentru meritele sale în lupta 

împotriva amenințării Imperiului otoman; (p.8/185). 

Pe o monedă se poate vedea și astăzi un vultur, pe o parte, iar pe cealaltă parte un dragon 

înaripat, cu o coadă de șarpe. Acest dragon i-a adus numele de „Dracul”. 

Vlad devine domnitor imperial în 1436; (p.133/355). 

Sigismund moare în 1437, iar urmașul lui, Albert al II-lea, îl numește pe Iancu de Hunedoara 

guvernator al Transilvaniei și vicerege. 

În 1441 Iancu de Hunedoara vine la Târgoviște pentru a-i cere lui Vlad Dracul să respecte 
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promisiunea de-a porni la cruciada contra turcilor (p.134/355), în urma apartenenței la Ordinul 

Dragonului. 

Turcii invadează Țara Românească în 1442, iar Vlad rămâne neutru, lăsându-i pe turci să treacă 

în Transilvania. 

Vlad este obligat de turci să lase ca gaj pe doi dintre fiii lui: Vlad al III-lea sau Dracula (Țepeș) 

și fratele lui, Radu cel Frumos (la Egrigoz și la Adrianopol). Sunt prizonieri alături de alții, dar sun 

tratați ca niște prinți, și beneficiază de o educație aleasă: studiază Coranul, logica, matematica, etc. 

La fel este crescut și educat și fiul sultanului, Mehmet al II-lea (care devine cel mai mare dușman al 

lui Vlad Țepeș). 

În 1447, Vlad Dracul și fiul lui Mircea sunt omorâți de turci la Târgoviște (p.135/355). 

L e g e n d ă: înainte de-a muri, Vlad lasă sabia de Toledo, pe care o primise de la Sigismund 

la primirea în Ordin. Și colierul cu dragonul. Acestea au ajuns la Sultan.  Sultanul îi dă o șansă fiului 

lui Vlad la 17 ani, și îl ajută să ia tronul Țării Românești; i s-au dat două spade: cea a tatălui său și o 

spadă din oțel de Damasc( p.135/355). 

După două luni de domnie, boierii îl trădează și se încheie prima domnie a lui Vlad în Țara 

Românrască. 

Între 1456 și 1462 devine din nou Domn al Țării Românești. 

Legenda spune că medalia Ordinului Dragonului se moștenea din tată în fiu( fiind cavaler și de 

sânge regal). 

Pentru a ajunge la putere, trebuia să se alieze cu cei puternici. 

Avea educație. Aprecia breslele meșteșugarilor. În această perioadă începuse să se nască marea 

burghezie. Prin aceștia vedea o mare oportunitate de-a ajunge la putere. În același timp voia să 

transmită generațiilor viitoare un mesaj. În acea perioadă, cărțile se copiau de mână, dar în localitatea 

Mainz a găsit o persoană care multiplica repede mesajele. Aceasta se numea Gutenberg, care 

inventase tiparul; tiparul mobil. Această invenție necesita însă sume mari de bani și, pentru 

dezvoltarea invenției, Vlad Țepeș îl finanțează și acesta produce 180 de Biblii (p.153/355). Banii îi 

împrumută de la Svanaerbeg (beiul Alexandru), conducătorul Albaniei. Mesajul lui Vlad Țepeș a fost 

introdus numai într-o Biblie. Mesajul conține o listă extrem de periculoasă. 

 

* 

*  * 

 

Pe câmpia de la Fântânele, localitate vecină cu Călugărenii, în anul 1462, 17/18 iunie, Vlad 

Țepeș l-a înspăimântat pe Mahomed prin faimosul atac de noapte( p.35/74). 

Sultanul Mahomed al II-lea își așezase tabăra între Fântânele și Vadul Săpat, cortul acestuia 

fiind pe locul numit astăzi „Crama Veche” (p.39/74). 

Mahomed, cu o uriașă armată, voia să treacă peste Tătaru și Runceni, că captureze familiile 

boierești pe care Vlad Țepeș, la sugestia lui Galeș din Călugăreni (vornic și stăpân în partea locului) 

le ascunsese, împreună cu comorile lor, în aceste locuri până la Cetățuia (lângă Mânăstirea Ciolanu). 

Vlad Țepeș, în noaptea de 17/18 iunie, a declanșat un atac celebru asupra armatei lui Mahomed 

al II-lea pe câmpia Fântânele, lângă pârâul Budureasca. 

După această luptă, Mahomed s-a retras către Brăila cu oastea obosită și decimată de ciumă. 

Ca tactică de luptă, Vlad Țepeș nu a folosit un număr mare de soldați ci numai 7 – 8000. (Dacia 

nemuritoare, p.3, nr.76, decembrie, 2019). 

Nota 5. Prințul Nicolae de Hohenzollern s-a născut la Sinaia în 5 august 1903, și s-a căsătorit 

la Tohani cu Ioana Doletti. 

A fost botezat Nicolae de ultimul Țar al Rusiei. 

Prințul Nicolae era nepot al Împăratului german Wilhelm și al Regelui George, al Marii Britanii. 

Nicolae era cel de-al patrulea născut dintre cei 6 frați. 

Prințul a fost general de divizie și cel mai tânăr contraamiral al Flotei Regale Române. 

Trei ani a condus, de fapt, România ca Prinț Regent împreună cu primul ministru Iuliu Maniu. 

În 1931 se îndrăgostește și se căsătorește în ascuns la Tohani, lângă Călugăreni, cu Ioana Doletti. 
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În 1937, regele Carol al II-lea îl dezmoștenește, îi retrage titlul princiar și îl expulzează din țară. 

În 1966 Ioana Doletti moare iar Prințul Nicolae a murit în iulie 1977, fiind înmormântat la 

Lausanne, în Elveția.(p.16,17/340). 

Nota 6. Doamna Neaga. Având în vedere că atât Doamna Neaga cât și domnitorul Mihnea 

Turcitul au fost pe aceste meleaguri, unde se află comuna Călugăreni, o să menționăm câteva date 

despre aceștia. 

Mama lui Mihnea Turcitul a fost Ecaterina Salvarezzi (o italiancă ce locuia la Istanbul) soția 

domnitorului Alexandru al II-lea Mircea (1568 – 1574 și 1574 – 1577). Aceasta a murit în anul 1590. 

(p.95/325). 

În anul când s-au căsătorit (Ecaterina cu Alexandru II, 1566) se naște fiul lor Mihnea, care 

devine domn al Țării Românești la vârsta de 11 ani, după moartea tatălui său. Ecaterina devine 

regentă, preluând conducerea statului. În anul 1582 Mihnea se căsătorește cu Neaga, fiica clucerului 

Vlaicu Tătăranul, primind moșia Esteu. 

Mihnea a fost de două ori mazilit și de două ori exilat (în insula Rodos și la Tripoli, în Africa). 

Doamna Neaga era fiica lui Vlaicu, clucerul din Runceni și Cislău (din județul Saac și Buzău). 

La 1800 moșia Runceni se mai numea și Boboci, și aparținea de satul Valea Șcheii (C.Gane, 

Trecute vieți de doamne și domnițe, vol.X, Ed. Junimea, Iași, 1971, p. 97).  

La 30 sept. 1591, voievodul Ștefan Surdul (1591 – 1592) semnează un document prin care 

Doamna Neaga stăpânea satul Esteu, azi orașul Mizil; (p.95/325). Când a vizitat Mânăstirea Obitel 

Breskaia din Polonia, Doamna Neaga a dăruit o Cruce cu inscripția:„ De Dumnezeu îngrijitoarea 

regină a Țării Românești”; (p.95/325). În anul 1600 a făcut un pelerinaj la Muntele Athos. 

Doamna Neaga este soție de Voievod (a lui Mihnea Turcitul). 

În Episcopia Buzăului, ctitoria lui Matei Basarab, se află pe peretele vestic ctitorii, printre care 

și  Doamna Neaga. 

În comuna Lapoș, lângă ruinele Bisericii, se află „Puțul Doamnei Neaga” unde, conform 

legendei, s-au odihnit fetele ei (2 sau 3).  

În 1532, Vlaicu vistierul avea moșiile și satele de la Mizil până la Buzău, și pe Valea Buzăului 

în sus, până dincolo de Cislău. 

Vlaicu avea un castel pe dealul Runceni, în vârful dealului Boboci, de lângă Valea Șchei. 

La 8 ianuarie 1569, Vlaicu clucerul a venit cu 150 de boieri să jure în fața domnului pentru 

moșiile din sus de Cislău. 

În 1564 – 1565 se naște Doamna Neaga. 

Mihnea urcase în scaunul Țării Românești când avea 11 ani (în sept.1577). 

Cumnatul lui Vlaicu, clucerul Mitrea, propune domnului Mihnea o plimbare pe Valea Buzăului, 

unde a stat câteva luni la Cislău, bucurându-se alături de Neaga (nepoata lui Mitrea) de frumusețea 

locurilor. 

Mihnea și Neaga se îndrăgostesc și se logodesc, iar în iulie 1582 fac nunta și se instalează la 

Târgoviște. 

Mihnea era capricios, lipsit de voință și nestatornic și, în Târgoviște, se îndrăgostește de Visa, 

verișoara primară a Doamnei Neaga. 

În 1583 Mihnea este mazilit și domn devine Petru Cercel. 

Doamna Neaga îl însoțește pe Mihnea la Istanbul, unde nu a fost ucis ci, datorită banilor dați 

de Vlaicu, Mitrea și mama sa (Ecaterina Salvaresso, cu neamuri la Veneția), este trimis cu familia în 

insula Rhodos. 

Mama lui Mihnea, cu sora din Veneția, fac intervenții la Istanbul pentru ca sultanul să-l pună 

din nou domn pe Mihnea. 

Sultanul nu acceptă și-l pedepsește pe Mihnea și familia lui trimițându-l la Tripoli (Algeria), 

loc unde nu mai fusese nici un domnitor român (aici  Doamna Neaga îl naște pe Radu). Vlaicu 

Clucerul, disperat, își vinde moșiile și trimite bani la Istanbul pentru a-și salva fiica din străini. 

Ecaterina, pe de altă parte, insistă la sultan pentru iertarea lui Mihnea. Sultanul îl numește domn 

al Țării Românești pe Mihnea, dar acesta, în continuare, are ca amantă pe Visa, care-i naște, în 1587, 

un fiu numit tot Radu. 
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Până în 1589, Doamna Neaga mai naște doi băieți și o fată. 

În 1589  Mihnea e mazilit din nou. 

Doamna Neaga ctitorește Mânăstirea Arnota, Ciolanu, Tutana (Argeș). 

În 1591 Mihnea și familia sunt duși la Istanbul. 

Înainte să-l sugrume, conform obiceiului, Mihnea se târăște înaintea sultanului și îi spune cum 

l-a visat pe Mahomed, care i-a spus să-și schimbe credința. Sultanul se dezbracă de haină și îl felicită 

pe noul musulman, acoperindu-l cu ea. 

Mihnea devine Mehmet, luptă la Călugăreni împotriva lui Mihai Viteazul, iar în 1601, la 35 de 

ani, moare. 

Doamna Neaga, în 1591, s-a stabilit la Cislău. 

La Buda construiește un palat cu biserică și câteva chilii, unde își petrece ultimii ani din viață. 

Moare în 1622. 

Un cutremur dărâmă palatul (Valea Zidului, La Zid, Zidul Doamnei). 

În 1931, doi căutători de comori căutau comoara lui Mihnea Turcitul de la Buda, dar descoperă 

trei lespezi funerare ale lui Vlaicu Clucerul, Radu Postelnicul, Radu Paharnicul, care se găsesc la 

Muzeul de Istorie al României; chiar Nicolae Iorga a sosit la fața locului pentru a vedea descoperirile.   

Nota 7. Analizând „culisele” Unirii de la 1859, trebuie să reținem și următoarele: 

În anul 1857, N. Vogoride a fost numit de turci Caimacan. 

Soția lui, Cocuța, fata lui Costache Conachi, era unionistă. 

În cele două Principate, Moldova și Țara Românească, erau unioniști și separatiști. 

Deoarece alegerile pentru constituirea divanurior ad-hoc au fost falsificate de către N.Vogoride, 

a urmat o luptă a celor cu convingeri unioniste pentru dovedirea falsului și repetarea scrutinului. 

Cocuța a  găsit în seiful soțului, și a transmis mai departe, scrisori compromițătoare (de la 

ambasadorul Turciei la Londra și de la Înalta Poartă). Scrutinul s-a repetat, unioniștii având succes în 

alegeri, și astfel drumul către Unirea de la 24 ianuarie 1859 era deschis. Această unire a fost sămânța 

Marii Uniri de mai târziu. 

Rolul Cocuței Vogoride la Unirea din 1859 ar trebui cercetat mai mult, iar istoricii ar trebui să-

i redea adevăratul merit. 

* 

*  * 

 

În Adunarea Ad-Hoc deputații prahoveni au votat în unanimitate unirea Țărilor Române în 

vederea formării unui singur stat român, prin alegerea aceluiași Domnitor, Alexandru Ioan Cuza. 

În anul 1859, anul unirii Țărilor Române, la Florești, lângă Ploiești, s-au reunit cele două armate 

(prin Ordinul nr.35 din 25 aprilie 1859, Domnitorul Ioan Cuza a hotărât concentrarea celor două 

armate, munteană și moldoveană) într-un singur punct. (XVI / 325). 

Nota 8. Pentru apărarea independenței de stat precum și pentru eliberarea națională, România 

a participat la război cu trei armate (armata 1, 2 și de Nord). Menționăm câteva fragmente din Înaltul 

Ordin de zi din 15/28 august 1916:„ Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, ale 

căror rămășițe zac în pământurile ce veți dezrobi, vă îndeamnă la biruință. Arătați-vă demni de 

gloria străbună. De-a lungul veacurilor, un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi”. 

(Monitorul Oficial, nr.108, din 15 august 1916, pag. 5417). 

Nota 9. La începutul sec. al III-lea Republica Venețiană a ajuns la o dezvoltare fără precedent. 

Ajunge cel mai mare oraș din Europa. Londra și Paris nici nu se puteau compara cu el; (p.471/355). 

Stăpânea comerțul cu mătasea, mirodeniile, dar mai ales cu sarea, care, în acea vreme era echivalentul 

petrolului din zilele noastre. Nobilimea venețiană era cea mai bogată din lume. 

În anul 746, regele Pepin al III-lea sau „cel scurt” dorea să aibă toată puterea în regatul lui. Ca 

să legitimizeze acest lucru solicită papei Zaharia sprijinul. Papa garantează pentru prima dată 

legitimitatea unui rege, iar acesta recunoaște supremația spirituală a Papei. Cine nu era uns de Papă, 

nu putea fi rege sau împărat. 

Regii au nevoie de papi pentru imagine, iar papii au nevoie de regi pentru armatele acestora 

care îi va controla pe supuși, sau pentru cavalerii care protejează episcopiile, bisericile și prelații, dar 
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și de bani (dările lor). 

Papa a devenit cea mai mare putere de pe pământ care e transferată regelui. Cele două săbii care 

încap în aceeași teacă, cea spirituală, care aparține bisericii, și cea temporală, care este a principelui. 

Acestea reprezentau esența puterii în acea perioadă; (p. 457/355). 

Episcopiile care se înființau în Europa erau proprietăți private ale prinților și stăpânilor fiecărei 

cetăți. Autoritatea Papei este ca și inexistentă. Acest lucru era foarte important, mai ales din punct de 

vedere financiar. 

Încep mari certuri între papalitate și diverși regi, împărați și prinți. 

În anul 1053, Patriarhul Constantinopolului, Mihail Celularie, închide toate bisericile latine 

(p.457/355) iar papa Leon al IX-lea depune o bulă de excomunicare la Sfânta Sofia. Astfel a apărut 

Marea Schismă; (p.457/355). 

Este o perioadă în jurul anului 1000 în care regii, principii, doresc să fie mai mari decât papii 

iar papii doresc să-i controleze pe ei. 

Prima abație care nu mai aparținea principilor a fost Abația de la Cluny (anul 910) care a fost 

proprietatea statului, ceea ce va determina mai târziu schimbarea de forțe între cele două puteri.  

Apar și sectele. Ia ființă și inchiziția episcopală și, în 1231, papa Grigore al IX-lea creează 

inchiziția papală, care putea tortura și aplica pedeapsa cu moartea. Se confiscă proprietățile. În această 

perioadă încep cruciadele (care aveau ca semnificație simbolică cucerirea Ierusalimului). Papii încep 

să-și facă armate. Se înființează: 

- Ordinul Templierilor; 

- Ordinul Cavalerilor Ospitalieri; 

- Ordinul Cavalerilor Teutoni; 

- Ordinul Franciscan; 

- Ordinul Dominican (p.461/355). 

După terminarea Cruciadelor, acești militari nu mai apărau pelerinii care mergeau la Ierusalim, 

la Sfântul Mormânt. 

Biserica începe să scoată bani din: 

- Spolia, taxă de pe domeniile clerului; 

- Annales, taxele pentru funcții (anuale); 

- Palium, taxa pentru confirmarea în funcție; 

- Futures, taxa pentru rezervarea de funcții viitoare. 

Aceste  ordine (armate) sunt foarte bogate (au terenuri, bani, etc.) și dau socoteală numai Papei. 

La 18 noiembrie 1302, papa Bonifaciu al VIII-lea emite Bula Unam Sanctam (cel mai auster 

act din Istoria Bisericii). Pentru a ajunge la mântuire, trebuie să i te supui Pontifului Roman. Toată 

lumea trebuie să i se supună. 

Principilor nu le convine și îl acuză pe papă că este eretic și îl mută în Franța, la Avignon. 

Ordinul Templierilor este desființat. 

În 1409 era un papă și un antipapă, și la Sinodul de la Pisa se mai numește un papă: erau 3. 

Această problemă trebuia rezolvată. Apare Sigismund de la Luxemburg care era patronul tatălui lui 

Dracula, al lui Vlad al II-lea. Acesta a fost creatorul celui mai important și longeviv grup, organizație 

de dominare a lumii, Ordinul Dragonului. 

Prin distrugerea ordinului Templierilor autoritatea revine regelui. 

Dar în Franța, formațiunile prestatale ca și autoritatea principilor era fărâmițată. Se simțea 

nevoia unirii din nou a celor două forțe (biserica și regele). Se simțea nevoia unei asociații, a unui 

guvern suprastatal. 

Se înființează multe ordine secrete transnaționale în care trebuia să fii invitat și să urci din 

treaptă în treaptă, ca la masoni; (p.466/355). 

Apare o persoană, Pipo de Ozora, care ajunge, în 1382, general al armatelor lui Sigismund, care 

îi propune să înființeze o elită care să controleze întreaga lume, până la sfârșitul ei, condusă de 

Sigismund. 

În 1455, Vlad Țepeș, în drum spre Mainz, unde îl sponsorizează pe Gutenberg cu banii lui 

Skandenberg, domnitorul Albaniei, se întâlnește cu 61 de reprezentanți ai breslelor din toată Europa 
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(Sigismund, era rege al Ungariei și al Croației, al Germaniei din 1410, al Boemiei, din 1419 și Împărat 

din 1433). El trebuia să facă un sistem complet de alianțe la nivel european pentru a-i asigura puterea. 

Pipo de Ozora merge prin toată Europa și caută să convingă cât mai mulți să adere la ordin. Versiunea 

pentru Biserică era ca Ordinul să apere Europa și Biserica de turci; (p.473/355). 

Ordinul, care ca imagine avea un dragon (îi reprezenta pe otomani) cu coada încâlcită în jurul 

propriului gât (pentru care îți dai și viața) dar și ca înfrângere a diavolului, a răului (diavolul este 

stăpânit, învins), și o cruce (semn al creștinătății).  

Vlad Țepeș a purtat acest simbol pe steaguri, monede, sigiliu, etc. Drachenordens, Societas 

Draconistorum, Organizarea O.D., este în cercuri concentrice, cercul principal, inițial, era format din 

24 persoane de nobili. Sigismund era Maestru Magnificus. Al doilea cerc era format din scutieri, fără 

număr fix. 

Tatăl lui Vlad Țepeș este primit în Ordin alături de Ștefan Lazarevici, urmașul cneazului Lazăr 

din Sibiu. 

Se formează un singur cerc, format din 12 persoane. Acesta va supraviețui. 

După moartea lui Sigismund, ordinul rămâne secret; (p.474/355). 

 

* 

*  * 

 

În zilele noastre, în anii 2000, la postul de televiziune Antena 1, Marius Tucă a luat un interviu 

Profesorului universitar Anghel Rugină, corespondent al Academiei Statelor Unite ale Americii, șef 

de comisii economice și consilier în diferite guverne americane. 

Acesta a declarat că „ lumea aceasta este condusă de un fel de guvern mondial (format dintr-un 

grup de 250 – 300 de persoane, superbogate, superputernice și super-bine-informate care trăiesc ca 

în sânul lui Avraam). 

Oamenii aceștia dețin puterea absolută pe planetă. 

În afară de accesul imediat la toate resursele economice și la cele mai recente descoperiri 

tehnico-științifice, multe ținute în secret, au la dispoziție, în toate țările lumii, institute de cercetări 

psiho-sociologice cu ajutorul cărora țin sub control toate popoarele planetei. Acest grup indică 

personajele cele mai potrivite pentru a câștiga alegerile în mod democratic în cele mai importante 

state ale lumii; importante nu numai ca număr de locuitori, dar mai ales prin resursele naturale, prin 

puterea economică, militară sau prin poziția lor strategică. 

 

* 

*  * 

 

În 1435, Consiliul decide ca din Ordin să facă parte cei mai puternici și influenți oameni ai lumii. 

Locurile prinților și ale regilor sunt luate de oameni cu mare putere și influență care domina lumea. 

În 1439, papa Pius al II-lea conduce Conciliul de la Florența (care dorea să împace cele două 

religii creștine). 

S-a decis unirea, dar patriarhul bizantin moare pe drumul de întoarcere, iar noul patriarh nu este 

de acord. 

Papa dorește o nouă cruciadă împotriva turcilor, dar o parte a Europei era ocupată cu alte 

probleme. Regele Franței era plictisit și slab. La Napoli, se pregăteau să-i învingă pe francezi. Orașele 

- cetăți, Veneția, Milano, Rimini, Genova și Florența nu doreau să participe. Anglia era în timpul 

Războiului Rozelor. 

Vlad Țepeș și Matei Corvin decid să participe la cruciade; (p.178/355). 

Vlad Țepeș a domnit în Țara Românească în anii 1448 – 1456 și 1462 – 1476. 

Papa, promițând iertarea tuturor păcatelor celor ce participau la cruciadă, în 1460, la Congresul 

de la Mantua, dă o nouă hotărâre (bulă) de-a organiza o nouă cruciadă; (p.178/355). 

Vlad Țepeș este trimis pe tronul Țării Românești în 1448 de Murat al II-lea; două luni a domnit; 

boierii l-au trădat pe el și pe tatăl său. Dar Vlad Țepeș avea nevoie de bani pentru armată și de oameni 
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de încredere. Un brutar, fost oștean, îi devine mâna dreaptă a lui Vlad Țepeș. 

Cei din bresle umblă, se duc la târguri, fac negoț, caută materiale noi, etc. (p485/355).Vlad 

Țepeș cutreieră Europa după bani și ajutor. 

Se formează asocieri de bresle. 

Vlad Țepeș se întâlnește cu reprezentanții breslelor din Europa, de la care află tot felul de 

informații; așa află de Gutenberg, care inventase un mijloc de multiplicare. Se gândește ca într-o carte 

multiplicată să insereze informații despre existența Consiliului (a Ordinului Dragonului).  

 

* 

*  * 

 

În mileniul I e.n. omenirea a trecut la societatea feudală. 

În acest mileniu( I) a apărut cea mai mare religie transnațională (creștinismul). 

Orânduirea feudală a fost organizată în regate, imperii, cnezate, voievodate, principate. 

Conducătorul era„ ajutat de diverse forme de sfat constituite din aristocrați, militari și civili”; 

(p.35/339). Pentru conducere, se foloseau coduri de legi completate cu obiceiuri specifice diverselor 

popoare. 

În timpul în care Țara Românească a depins de Imperiul Otoman, în afara birului anual în bani, 

domnitorul trebuia să trimită la Istanbul ca zălog (garanție că nu va lupta contra imperiului), fii ai 

domnitorului, boieri, etc. 

În afară de aceștia, Țara Românească mai avea și ambasadori la Istanbul. 

Când domnitorul era mazilit (schimbat), cei trimiși ca zălog se întorceau în țară. Pe timpul 

șederii la Istanbul, aceste persoane își continuau educația, își perfecționau limbile străine, legau 

prietenii cu alții ca ei, inclusiv cu turci, lucru care le putea fi de folos. Mulți dintre ei, cu timpul, 

deveneau domnii Țării Românești, cunoscând bine obiceiurile curții de la Istanbul, având și 

prieteni/cunoștințe/ la Poartă, lucru care le putea fi de mare folos în activitatea viitoare. Mulți dintre 

aceștia deveneau și consilieri de taină ai domnitorilor, ajutându-i cu informații care duceau la luarea 

de decizii cât mai corecte.  

* 

*  * 

 

Nu trebuie să uităm că domnitorii aveau și persoane care urmăreau armatele străine care: 

- au invadat, de-a lungul timpului, Țara Românească (mongolii, tătarii, turcii, etc.); 

- dar și armatele străine care tranzitau țara (cu acceptul domnitorului), 

- precum și atunci când reprezentanții Porții solicitau ca domnitorul să-și formeze un corp 

de armată (cu un anumit număr de oșteni) și să ajute Poarta în anumite bătălii cu dușmanii Imperiului 

Otoman. 

Nu trebuie să uităm că Voievozii (Domnitorii) Țării Românești aveau persoane (boieri de mare 

încredere) ce pătrundeau în anturajele politice, militare, economice, din țările cu care aveau relații. 

 

* 

*  * 

 

Transilvania a cunoscut cea mai lungă și grea stăpânire feudală. 

În 1691, prin „Diploma Leopoldină”, se stabilesc raporturile dintre Viena și Transilvania, fiind 

fixate contribuții bănești anuale și: 

- se recunosc religiile catolică, luterană, calvină și unitariană; 

- Guvernul Transilvaniei era confirmat de Curtea Imperială de la Viena, inclusiv 

guvernatorul. 

În 1688, în prezența armatelor austriece, nobilimea din Transilvania acceptă suzeranitatea 

austriacă (în locul celei turcești); în 1683, ofensiva Turciei spre centrul Europei eșuează sub zidurile 

Vienei.( XI/139). 
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În această perioadă Europa fierbea de rivalități și războaie. 

Alianțele se fac și se desfac cu repeziciune. 

Turcii  (otomanii)  reprezintă marea problemă a Vestului. Turcii au o idee fixă, să ajungă la 

Roma. Pentru aceasta trebuia cucerită Viena. 

Întreaga Europă de Sud, Balcanii, se află sub stăpânirea turcilor (unele părți sunt pașalâcuri, 

altele protectorate care plătesc tribut pentru a fi lăsate libere). 

Era nevoie de un zid al creștinătății care să apere Vestul Europei. Acest zid era Serbia și Țările 

Române (Țara Românească și Moldova). 

În acele timpuri Europa civilizată începea de la Viena; catolicii îi considerau pe ortodocși „rude 

mai sărace”. 

Transilvania era sub suzeranitate  austriacă. „Cei care domneau în Țara Românească trebuiau 

să meargă ca pe sârmă foarte subțire, ca să nu cadă în prăpastie”; (p.132/355). În stânga erau turcii, 

în dreapta coroana. „Trebuia să știi în care moment, cu cine te dai, cui îi juri credință, în ce moment 

este mai periculos pentru tine.” 

În Țara Românească și Moldova a existat „ Instituția Domnească”. Aceasta prevedea că la tron 

succesiunea era ereditară. Domnul trebuia să fie descendent pe linie bărbătească (chiar și fii 

nelegitimi). Țara era administrată de către Domn, prin „Sfatul Domnesc”. 

Nota 10. Celebrele tăblițe de lut de la Tărtăria, județul Alba „conțin o scenă de vânătoare sau 

de ritual menit  proliferării caprinelor”; (p.265/1). 

„Tăblița lungă de la Tărtăria cuprinde două, eventual trei ideograme, semnificând piele sau piei 

de animal, caz în care ele reprezintă cea dintâi testare scrisă, privitoare la prelucrarea pielor pe 

teritoriul țării noastre”; (p.265/1). 

Vârsta estimată este circa 7500 de ani (5500 î.e.n.), fiind cele mai vechi artefacte purtătoare de 

scris din lume. Tăblițele de la Tărtăria sunt mai vechi cu o mie (1000) de ani decât scrierea sumeriană. 

A treia tăbliță folosește o modalitate de scris pictografică, respectiv reprezentarea stilizată a unui 

animal (capră). 

Întâmplarea, deși n-aș numi astfel această situație, face ca autorul acestei monografii să fi vizitat 

de mai multe ori localitatea Tărtăria unde s-a întâlnit cu tatăl Mariei Dima (inginer horticol, care este 

soția unchiului autorului, inginer Dima Constantin din Călugăreni). Acesta( tatăl Mariei) avea un 

muzeu în care predominau pietre din zona Tărtăria, ce reprezentau diverse păsări, animale, etc. O 

parte din acestea i-au fost dăruite de Dima Maria autorului acestei lucrări, și se află în colecția „ 

Pietrele și omul”, colecție particulară. 

 

* 

*  * 

 

Demn de remarcat este existența „caprinei” pe însemnele (ștampile, etc.) Primăriei Ceptura 

(vecină cu localitatea Călugăreni) și ale celei din Călugăreni. Acest însemn este sculptat (ștanțat) și 

pe o cheie de metal (foto). 

Pe documente din comuna Tătaru (fostă parte a comunei Călugăreni) se află, de asemenea, 

ștampila cu căprioară. 

Nota 11. Paleogenetica studiază relațiile de înrudire genetică dintre populațiile umane vechi și 

cele actuale; de asemenea, această știință aduce informații despre migrația popoarelor și evoluția 

omului. (Formula AS, nr.1011, martie 2012, pag.22). 

Nota 12. Materiale și cercetări arheologice (serie nouă, VII, 2011, pag.51/71). 

Nota 13. www. histmuseumph.ro. – accesat în 30.04.2010 

Nota 14. https// ampress.ro./profețiile savantului român-anghel-rugină (accesat 29/06/2019). 

Nota 15. 

Mihai Viteazul (n.1558-d.9 august 1601; a fost în anul 1600 conducător al Munteniei, 

Transilvaniei și Moldovei). 

Mihai Viteazul a fost mare stolnic al domnitorului Mihnea Turcitul (1577 - 1591, cu 

întrerupere), (p.110/74) timp de doi ani și jumătate până la mazilirea acestuia în 15 mai 1591. Mihai 
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Viteazul a cunoscut bine zona dealului Ciortea, însoțindu-l pe Mihnea la Runceni (partea de est a 

Ciorții), știind drumurile și potecile și valoarea strategică a acestor locuri. 

La 20 iunie 1587, la Tecuci, a avut loc nunta lui Vlad, fiul lui Miloș, fratele lui Petru Șchiopul, 

cu Velica, fiica lui vel logofătul Norocea și a Stanei (fata lui Mircea Ciobanul și a Chiajnei). Din Țara 

Românească, Mihnea și familia vin cu un alai ce avea „până la 3 000 de oameni”. Bunicul Velicăi și 

cel al lui Mihai Viteazul erau frați și se înțelege că și el făcea parte din marele alai. 

Mihai și jupânița Stanca au fost remarcați de Petre Șchiopul. Mihnea și Petru Vodă (cei doi 

domni ai Tării Românești și ai Moldovei) i-au oferit lui Mihai dregătoria de mare stolnic care a fost 

păstrată de acesta până la mazilirea lui Mihnea. 

Ca mare stolnic, Mihai l-a însoțit pe domn (Mihnea) la Runceni. Cu acest prilej, acesta a stabilit 

strânse legături cu boierii din Călugăreni, unde a găsit și un om de mare încredere, în persoana popii 

Stan. (p.95/74). 

La 14 noiembrie 1593, Andronie Cantacuzino scria din Constantinopol lui Petre Șchiopul (fost 

domn al Moldovei) care era în pribegie în Austria, că „m-am încumetat și eu și l-am făcut domn al 

Țării Românești pe banul Mihai; l-am preferat, socotind că este mai bun decât ceilalți boieri vicleni. 

El este vrednic să păstorească un popor mai bine decât alții.” (p.103/74). 

Vizirul Sinan pașa declanșase război împotriva Austriei, cealaltă putere ce aspira la dominația 

mondială. Împăratul Rudolf al II-lea era sprijinit de papa Clement al VIII-lea. (p.103/74). 

Turcii au fost înfrânți în mod repetat, Mihai Viteazul devenind cel mai strălucit comandant de 

oști al creștinătății. 

În al 7-lea an al domniei, el s-a intitulat „domn al Țării Românești și Ardealului și a toată Țara 

Moldovei.” (Iași, 27 mai, 1600). Astfel, el a înfăptuit unirea celor trei Țări Române în granițele 

vechiului regat al Daciei. (p.105/74). 

Domnul, împreună cu căpitanii Baba Novac, Mârzea  și o parte însemnată a armatei, au făcut 

tabără la Rătești (pe malul drept al Cricovului Sărat). 

Căpitanul Baba Novac a trecut la hărțuirea armatei lui Zamoyski în zona Fințești – Năieni. 

În 12 octombrie 1600, Baba Novac și Mârzea execută o nouă hărțuire la Năieni și-l obligă pe 

Zamoyski să înnopteze la Săhăteni (p.112/74). 

În 14 octombrie Mihai Viteazul expediază prin curier o solicitare la imperiali pentru 3000 de 

husari călări, 2000 de călăreți și 3000 de sulițe. Sunt trimise, ca ostatice, și soția și fiica (Florica este 

căsătorită în secret de Popa Stan din Călugăreni cu Preda din Cepturoaia). 

Aliații imperiali îl trădează pe Mihai Viteazul iar Zamoyski înaintează cu armata către Ploiești 

(joi, 19 octombrie). 

Mihai Viteazul hotărăște să organizeze o ambuscadă în calea lui Zamoyski în pădurea de la 

Bucov (pe pârâul Bucovel). 

Având în vedere trădarea imperialilor și faptul că orașul Târgoviște fusese cucerit de turci, care 

doreau să se unească cu polonii, după două zile de rezistență, Mihai Viteazul s-a retras către Craiova. 

Prahova, ca și zona Călugăreni, a avut multe legături cu Mihai Viteazul, astfel: 

-  Ploieștiul a fost declarat târg de către Mihai Viteazul datorită așezării geografice, la răscruce 

de drumuri, în apropiere de dealuri, care favorizau apărarea, apropierea de cele două capitale, 

București și Târgoviște, cu care se putea comunica ușor; 

-  Mihai Viteazul și-a petrecut o mare parte a vieții în zona  bazinului râului Ialomița (care 

cuprinde Prahova și Teleajenul); 

-  Popa Stan din Călugăreni i-a fost sfetnic; 

-  Ca stolnic al domnitorului Mihnea, a cunoscut bine zona dealului Ciortea, însoțindu-l pe 

Mihnea la Runceni. 

Prin bunăvoința domnului Laurian Stanchescu am aflat că în Parlamentul României din 

inițiativa 9 parlamentari a fost inițiat în anul 2020 un proiect de lege prin care se propune „declararea 

voievodului Mihai Viteazu drept martir și erou al națiunii române.” 

Nota 16. După cum susțin istoricii antici, Zalmoxis era un daimon (Herodot) sau un erou 

zeificat (Strabon) sau medic al sufletului (Platon) sau rege filozof (Iordanes). 

Zamolxis le explica dacilor, acum 2500 de ani, că moartea trupului însemnă mutarea în altă 
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lume, în care va trăi în bunăstare și veșnic. 

Zlmolxis a fost un rege zeificat. 

De asemenea, străbunilor noștri geto – daci li se explica faptul că primul trebuie vindecat 

sufletul (care este nemuritor) și apoi celelalte organe. (p.80/352). 

Nota 17. În anul 1566, Domnul Țării Românești, Alexandru al II-lea, s-a căsătorit cu Ecaterina 

Salvarezii, o italiancă greicizată, ce locuia la Istanbul. 

În anul 1566 se naște fiul lor, Mihnea. 

După moartea lui Alexandru al II-lea, Mihnea devine Domnul Țării Românești la vârsta de 11 

ani (Ecaterina, mama sa, preluând treburile statului ca regentă). 

În anul 1582 Mihnea este căsătorit cu Neaga, fata clucerului Vlaicu Tătăranul din Cislău. 

Între anii 1577 – 1583 și 1585 – 1594 Mihnea devine Domn al Țării Românești, fiind de două 

ori mazilit și de două ori exilat în insula Rhodos, apoi în Tripoli (Africa). 

În 1591 Mihnea trece la mahomedanism, de unde și numele său în istorie de Mihnea Turcitul 

(p.12/369). 

Nota 18. În România, din 15 martie până pe 14 mai 2020 a fost instaurată starea de urgență, din 

15 mai până pe 14 iunie 2020 a fost instaurată starea de alertă, aceasta din urmă prelungindu-se până 

pe 14 iulie 2020. În starea de urgență se putea călători doar în baza declarațiilor și a adeverinței de la 

angajator. 

Nota 19. Nichita Stănescu, poet, scriitor și eseist român, membru al Academiei Române (post-

mortem), n. 31 martie 1933- d. 13 dec. 1983. 
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II.23.0. Sumar 

În epoca mezolitică (cca. 10 000 – 6 000 de ani î.e.n.) este atestată prezența unor triburi 

campigeniene (la Lapoș, lângă Călugăreni), aici fiind folosite împungătoarele (sulele) și acele de os 

care erau întrebuințate pentru asamblarea pieilor cu intestine de animale;( p.261/1; p.11/134). 

De altfel, mulți cercetători străini (Marija Ghimbutas de la Universitatea din Los Angeles, SUA, 

și alții) consideră că în zona Carpato-Dunăreană s-a format cea mai veche cultură europeană cu 

apogeul dezvoltării sale între anii    5000 – 4000 î.e.n.; (p.113/48). 

Cea mai veche scriere din lume este considerată cea de pe cele trei tăblițe de lut  descoperite la 

Tărtăria, datate cu o vechime de cca 7300 de ani; (p.32/335). 

Populația băștinașă s-a adăpostit, mai ales, în locuri ferite de imediata apropiere a câmpiei, pe 

marginea unor râuri. Pe Valea Budureasca (din care face parte și comuna Călugăreni) au fost 

descoperite șase„ cătune” înșirate pe o distanță de 3 km. 

Considerăm că ar trebui aprofundate cercetările arheologice de pe văile apelor învecinate 

comunei Călugăreni, cu referire la Valea Șcheilor, Valea Ghinoaica, Valea Ceptura, Valea Fințești, 

Valea Cricovului Sărat. Pe toate aceste văi au fost descoperite urme vechi ale locuirii, însă poate ar 

trebui ca cercetările să analizeze aceste văi ca un tot, ca un nucleu al dezvoltării umane din aceste 

zone. 

Nu trebuie să uităm că uniunea de obști sau formațiuni zonale au dus, cu timpul, la formarea 

statului. 

După cum știm, în această perioadă a epocii Fierului (750 î.e.n. – 106 e.n.) a luat ființă statul 

dac centralizat și independent condus de Burebista și apoi de Decebal. Scriind aceste rânduri în 

toamna anului 2018, am o mare nedumerire, și anume cum este posibil să nu se facă în presă, 

televiziune, internet, o legătură, ca un fir roșu, a statului dac centralizat al lui Burebista și Decebal cu 

Unirea de la 1600 înfăptuită de Mihai Viteazul, cu Unirea de la 1859 și apoi  cu Unirea de la 1918 – 

1920. 

Burebista putea chema la oaste cca 200 000 de bărbați; (p.280/1). 

În complexul dacic de la Budureasca s-a descoperit, pe o bucată de ceramică, (ceașcă de lut), 

stindardul dacic (balaurul cu cap de lup și coadă penată). Această descoperire a fost datată ca fiind 

din sec. V – IV î.e.n. (adică cu cinci secole înainte de a fi imortalizată pe Columna lui Traian din 

Roma – anul 113 e.n.). 

În perioada anilor 70 – 44 î.e.n.„ centrul de greutate al dezvoltării geto-dacice se mută din 

regiunea sud-carpatică în interiorul arcului carpatic”; (p.26/134). 

Considerăm că acest fapt s-a datorat intuiției conducătorilor daci care au perceput atacurile 

Imperiului Roman și ale popoarelor migratoare din Est. Apărarea era mai ușoară în zonele înalte, în 

munți, față de câmpie sau zonele deluroase, ușor accesibile. 

După ce romanii cuceresc Dacia (14% din teritoriu) și jefuiesc tezaurul dacic (165 500 kg. aur 

și 331 000 kg. argint), în anii 101 – 106 e.n., populația dacică și-a desfășurat activitatea alături de 

cuceritorii romani (în teritoriile ocupate) până în anii 271 – 275 e.n. 

Valurile succesive de migratori au încetinit activitatea autohtonilor, dar nu au oprit dezvoltarea 

acestora. 

O primă atestare documentară a localității o găsim într-un document din 10 februarie 1461, 

emis de Domnitorul Vlad Țepeș. Acest document este semnat și de „Jupan Galeș ot Călugăreni, jud. 

Saac.”; (p.92/325). Jupanatul Călugăreni de la acea dată (anul 1461) avea în componență așezări 

cuprinse până la Valea Buzăului; (p.92/325). 

Mihnea Turcitul, domn al Țării Românești, și Doamna Neaga, trec prin comuna Călugăreni și 

Valea Șcheilor lăsând în urmă legende, Biserica din Valea Șcheilor, etc. 

Domnitorul Mihai Viteazul trece, de asemenea, prin comuna Călugăreni, în drumul său către 

Valea Buzăului, pentru a ajunge la Alba Iulia, unde a înfăptuit Unirea celor trei provincii românești. 

În acele timpuri, marea problemă a Vestului Europei, dar și a Țării Românești, o reprezenta 

Imperiul Otoman. Turcii aveau o idee fixă, să ajungă la Roma. Pentru aceasta, trebuia cucerită Viena. 

Balcanii se aflau sub stăpânirea turcilor (unele părți sunt pașalâcuri, iar altele protectorate, care 

plăteau tribut pentru a fi lăsate libere). 
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În anul 1856, Prahova devine capitala „aurului negru” prin înființarea, la Bariera Râfov din 

Ploiești, a primei rafinării din lume. Locuitorii zonei (inclusiv din comuna Călugăreni) au fost 

influențați de această nouă industrie în care au lucrat mulți dintre ei. 

 În anul 1859 a avut loc Unirea Principatelor Române. 

 În anul 1870, la Ploiești, s-a proclamat „Republica de la Ploiești”. 

 În timpul primului război mondial (1916 – 1918), pe câmpul de luptă au căzut eroic și locuitori 

ai comunei Călugăreni, în cinstea lor fiind ridicate mai multe monumente. 

Și în al doilea război mondial (1939 – 1945) locuitorii comunei Călugăreni au căzut eroic pe 

câmpul de luptă. 

După război, locuitorii comunei Călugăreni au fost martori la dezvoltarea societății ca și ceilalți 

locuitori ai țării (naționalizare, Cooperativă agricolă de producție, evenimentele din 1989, etc.). 
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II. 24. 0. Fotografii și documente la capitolul al II-lea. 
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II. 24. 1. Explicitare la fotografii și documente, la capitolul al II-lea 

1.   Cuptor de reducere a fierului la Budureasca (C.V.); 

2.   Sigiliul preotului pe un certificat de botez din anul 1889 ; 

3.   Ștampila conținând căpriorul pe un document din anul 1869; 

4.   Idem – din anul 1885; 

5.   Document timbrat din anul 1914; 

6.   Căpriorul pe un sigiliu (mijloc, sus) din anul 1848; 

7.   Declarație timbrată din anul 1926; 

8.   Diverse ștampile; 

9.   Descoperiri arheologice la Budureasca; 

10.  Zona Budureasca; 

11, 12, 13. Steagul dacic – sculptură în Salina Slănic; 

14, 15. Decebal – sculptură în Salina Slănic; 

15. Măgura – Monumentul lui Mihai Viteazul; 

17, 18. Monumentul ridicat în comuna Călugăreni – Prahova, în cinstea lui Mihai Viteazul; 

19, 20, 21. Mormânt dacic săpat în piatră; 

22.  Brevet emis de Regele Ferdinand I pentru comemorarea primului război Mondial; 

23.  Ordin de chemare la război din anul 1941; 

24.  Carte poștală din anul 1942 (față); 

25.  Idem – verso. 

24 

25 
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III.0.0. Cadrul social în care s-a dezvoltat comuna Călugăreni 

Mărturii despre oamenii care au trăit și au muncit pe aceste locuri (ne referim la locuitorii 

comunei Călugăreni) și despre continuitatea lor în acest areal sunt descoperirile arheologice din 

localitate și din zonă, care reprezintă dovezi ale existenței și continuității locuitorilor pe aceste 

pământuri de mii de ani. 

O viețuire atât de îndelungată ne duce încă o dată la concluzia că locurile acestea au fost 

benefice pentru oameni, pentru dezvoltarea comunității. Ne referim la condițiile geografice (așezare 

protejată de dealuri), o climă care a permis oamenilor să-și desfășoare activitatea și să reziste în aceste 

locuri; pădurile și vegetația, animalele, apa, sarea, etc. 

 

III.0.1. Organizarea administrativă a zonei 

De-a lungul timpului, comuna Călugăreni a făcut parte din Țara Românească și a fost cuprinsă 

în diverse organizări administrative astfel: 

-  în anul 1831, localitatea Călugăreni făcea parte din„ plasa” Tohani (județul Saac). Plasa 

Tohani avea în componență următoarele așezări umane: Călugăreni, Clondiru de Sus și de Jos, 

Breaza, Vispești, Priseaca, Băjenarii, Pitar Haralambie, Pietroasa, Istrița de Sus și de Jos, Fințești, 

Jugureni, Tohăneasca, Vadeni, Tohani, Vadu Săpat, Valea Șchei, Valea Nucetului, Valea lui Seman, 

Ceptura, Valea Pietrei, Plavia, Mocești, Gornet, Coșeretele, Dobrota, Vai de Ei, Valea Boului, 

Popești-Ungureni, Popești-Pământeni, Cuicuineasa, Valea Urloi, Risipiți, Năieni, Orionești, Orzești, 

Jercălăi, Vărbila, Iordăcheanu, Valea Crângului, Țărculești și Cătun; (p.29/367). 

-  până în 1845 a făcut parte din plasa Tohani a județului Saac; 

-  în 1861 și 1871 făcea  parte din plasa Cricov, județul Prahova; 

-  în 1892, 1904, 1908, Călugărenii are în componență și localitatea Mireș; 

-  între 1920 – 1940 comuna Călugăreni a cuprins și Tătaru și  Mireșu de Jos; 

-  după al doilea război mondial Călugărenii a avut în componență numai  satul Valea Șchei; 

-  în 1989, pe baza Legii Nr.2/1989, Călugărenii și Valea Șcheilor au fost încorporate 

comunei Gura Vadului; 

-  după 1990 s-a revenit, comuna Călugăreni având în componență Valea Șcheilor. 

 

* 

*  * 

 

Județul Saac, la 1781, când capitala era la Bucov, avea: 

-  170 de sate; 

-  3 orașe: Bucov, Slănic, Vălenii de Munte; 

-  2 plaiuri: - Teleajen (cu reședința la Văleni de Munte); 

Despre Buzău  (cu reședința la Sibiciu): 

-  3 plăși: - Podgoria (cu reședința la Podenii Vechi); 

-  Tohani (cu reședința La Plavia); 

-  Cîmpu (cu reședința la Mizil); 

-  4 căpitănii: - a Scaunului 

                          - a Starchiojdului; 

                          - a Mărgineanului; 

                          - a Găgenilor; 

-  1 polcovnicie. 

În acel an, județul Saac avea 10.892 familii (față de județul Prahova, care avea 7.132 familii); 

(p.75/325). 
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III.0.2. Organizarea administrativă a comunei Călugăreni 

Conform Constituției, în România administrația este centralizată (Art.3:„teritoriul țării este 

organizat în comune, orașe și județe.”). 

Administrația comunei Călugăreni este reglementată de Legea Nr.215/23 aprilie 2001 și  

supravegheată de prefecți numiți de Guvernul României ca reprezentanți ai ei pe plan local. 

În anul 1998 Consiliile Județene (din care face parte și Comuna) s-au asociat în opt regiuni de 

dezvoltare. Comuna Călugăreni face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est. 

Din punct de vedere istoric, comuna Călugăreni a făcut parte din provincia Valahia, regiunea 

Muntenia. 

Comuna Călugăreni este formată din satul Valea Șchei și satul Călugăreni (reședință). 

Comuna este condusă de un Consiliu local și un primar (care este ales). 

În comuna Călugăreni, conform sursei 359, pag. 196, în anul 1862 erau două cuptoare de 

cărămidă (20 000 de bucăți) și 348 războaie de țesut, iar în anul 1935 exista o carieră de piatră și 

exploatare de cărbune și sare. 

Conform unui inventar al Primăriei Călugăreni, „averea mobilă” în anul 1922 era: 

1. Un local de primărie în construcție; 

2. Oborul comunal; 

3. Cimitirul animalelor la marginea satului, spre vest (pe Locea; n.a.); 

4. Cimitirul uman; 

5. Două biserici; 

6. Cimitirul bisericii; 

7. Cariera de piatră„ Pietricica” de 5 000 m.p. – se extrăgea piatră pentru șosele; 

8. Cinci terenuri. 

 

III.0.2.1. Primari și funcționari publici; organe fiscale 

În materialele studiate, au fost găsiți următorii primari și funcționari publici: 

- Lache M. Butuceanu, primar, în anul 1904; 

- Petre Vasilescu (p.222/359), în ianuarie, 1914; 

- Vasile V. Ciocârdel (p.226/359), în anul 1925; 

- Vasile N. Șuchea, notar; 

- Constantin C. Popescu, secretar; 

- Constantin Nițu, perceptor; 

- Nicolae V. Lipianu, agent fiscal; 

- Ion D. Frâncu, agent sanitar; 

- Grigore Răducanu, șef cantonier; 

- Elena Georgescu, moașă; 

- Stelian N. Popescu, preot; 

- Ion G.Popescu, preot; 

- Elena I. Angelescu, învățătoare; 

- Nițu C.Elena, învățătoare; 

- Nicula T. Butuceanu, învățătoare; 

- Zaharia A., învățătoare; 

- Ion D. Crivăț, comerciant; 

- (moștenitor) Ion N.Crivăț, comerciant; 

- Ion V. Nica, băcănie și manufactură; 

- Nae Angelescu, brutărie; 

- Spirea V. Atonariu, coloniale și manufactură; 

- Ispas Șt. Cârlan, coloniale și manufactură; 

- Tudor T. Bălănescu, Președintele Comitetului Școlar; 

- Mihai Mateescu, membru în Comitetul Școlar; 

- Tănase Cătescu, membru în Comitetul Școlar; 

- Nicolae V.Lipianu, membru în Comitetul Școlar; 
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- Constantin T. Rădulescu, Dirigintele Școlii de Meserii; 

- Ion  Iacovescu, primar, 1939; 

- Ioan Avramescu, primar, 1939; 

În anul 1941, în comuna Călugăreni, erau următorii funcționari: 

- Vasilescu Guță, primar; 

- Bălănescu Teodor, viceprimar; 

- Ionescu Vasile, notar; 

- Grigore I. Vasile, casier; 

- Bogdan Gheorghe, telefonist; 

- Nicu Constantin, perceptor; 

- Vasilescu Ion, agent perceptor; 

- Staicu Ion, agent agricol; 

- Popescu Stelian preot; 

- Popescu Ion, preot; 

- Frânculescu Alexandru, director școală; 

- Cădință Alexandru, învățător; 

- Stoica P. Elisabeta, învățătoare; 

- Frâncu Ion, agent sanitar; 

- Stancu Ion, director bancă populară; 

- Bălănescu Constantin, casier bancă; 

- Iancu Sima, inginer sondă; 

- Moldoveanu Ion, contabil sondă; 

Începând din iunie, 2017, comuna Călugăreni este administrată de primarul Enache Ion( de la 

Partidul Social Democrat), viceprimarul Ioniță Gabriel și un Consiliu compus din 9 consilieri (5 de 

la PSD și 4 de la Partidul Național Liberal); (clădirea primăriei – a se vedea foto 1/III). 

Până în anul 2017 primar a fost (în 3 mandate) doamna Ileana Cârlan. 

După anii 1990 primar a fost și Tudor Constantin. 

 

III.1.0. Paza localității 

Paza localității Călugăreni este asigurată de Poliția României, care are un post de poliție în 

comună. 

În cazuri speciale, Poliția locală este ajutată de poliția Mizil și de Jandarmerie. 

În trecut, Primăria  organiza paza de noapte cu cetățeni care patrulau. Cei ce nu puteau presta 

acest serviciu plăteau o altă persoană ca să facă paza în locul lor. 

În trecut, pentru curajul unor locuitori( de exemplu, în stingerea incendiilor), Ministerul de 

Interne a emis un „Brevet (23 febr.1927)”. (a se vedea foto 2 / III). 

Redăm, în continuare, „Brevetul” prin care s-a acordat medalia „Bărbăție și credință clasa a    

III-a” d-lui Ion M. Anghel din comuna Călugăreni „pentru curajul și abnegațiunea localizării 

incendiului din 3 mai 1926.”  

În dealuri, pentru pază, (în afara de paza proprietarilor) erau pândarii care se deplasau prin 

dealuri sunând din corn (dacă intrai pe proprietățile altora, credeai că te-a văzut pândarul și reveneai 

la drumul normal). 

În trecut, unii proprietari care aveau mai multe terenuri în diverse locuri din deal, le inspectau 

făcând câte un foc de viță-de-vie în fiecare loc, iar cei care aveau armă trăgeau în aer câte un foc de 

armă. 

 

III.1.1. Poșta, telefon, televiziune 

a. Sistemul poștal 

În trecut, sistemul poștal, a funcționat prin intermediul transportului cu cai, cu puncte de 

schimbare a cailor la distanțe aproximativ egale la Mizil, un astfel de punct fiind numit „menzil”. 

Ca un fapt de curiozitate, Oficiul de poștă din Mizil, în anul 1889, a avut ca principale activități( 

de care au beneficiat și locuitorii comunei Călugăreni): 
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- Telegrame prezentate 5 712 (cu 91 356 cuvinte); 

- Telegrame sosite, 4 931. 

Corespondența prezentată: 

- imprimate, 240; 

- scrisori francate, 4 056; 

- scrisori nefrancate, 1 680; 

- recomandate, 600; 

- cărți poștale, 42 000; 

- plicuri oficiale, 5 000; 

În anul 1927 localitatea Călugăreni era deservită cu poșta ca urmare a unui contract de 

concesionare încheiat între D.6.P.T.T. și Spirea Ilie, care acoperea traseul Ploiești – Ceptura – 

Fântânele – Vadu Săpat – Călugăreni – Tătaru; (14/333). 

În prezent, Poșta Română asigură serviciile poștale. 

b. În comună există Televiziune prin cablu (parțial) și prin antenele de pe dealul Ciortea, 

există semnal la telefon mobil prin serviciul Vodafone și Orange.  

Internetul prin cablu este prezent, de asemenea, în cea mai mare parte a comunei. 

Până în anul 1989, pentru a vorbi la telefon, te prezentai la Oficiul Poștal care te program (aviz 

telefonic) peste o săptămână ca să vorbești. În oficiu exista o cabină în care avea loc convorbirea. 

În zilele noastre, Oficiul poștal Călugăreni are o activitate mai importantă în distribuția 

pensiilor, dar și alte activități specifice. 

Tot ca o curiozitate, locuitorii din Băile Boboci (care țin administrativ de comuna Jugureni) 

primesc pensiile de la Oficiul din comuna Călugăreni( de altfel, și copii de vârstă preșcolară vin la 

Grădinița din Călugăreni). 

 

III.2.0. Populația. Evoluția populației și a familiei 

Comuna Călugăreni a făcut parte din Județul Saac în perioada 1645 – 1845, județul fiind cel 

mai bogat dintre județele Munteniei, și cel mai populat. 

În anul 1831, în localitatea Călugăreni, erau 43 de locuitori care aveau „titluri”, fiind pe locul 

3 după Ploiești (64) și Ceptura (48). 

Redăm, în continuare, lista cu locuitorii distinși cu titluri (boieri de neam, postelnicei și mazili) 

existenți la 1831 (conform p.263/326). 

 

„Tabloul” marilor proprietari de pământuri din județul Prahova: 

Localitatea Boieri de 

neam 

Postelnicei Mazili Total 

Apostolache - - 7 7 

Călugăreni 13 1 29 43 

Câmpina 14 - 4 18 

Ceptura 36 4 8 48 

Fântânele 14 1 16 31 

Jugureni 3 4 11 18 

Mizil 5 - 6 11 

Ploieṣti 41 16 7 64 

Tohani-Ungureni 3 - 16 19 

Vadu Săpat 6 1 20 27 

Vălenii de Munte 27 1 - 28 

 

În „tabloul” marilor proprietari de pământuri din județul Prahova, între anii 1829 și 1864, este 

menționat și Lăzăroiu Ghiță din Livada; (sursa 326). 

În alte localități, sătenii erau clăcași, aceștia fiind aserviți unui anume boier; (p.18/326). 

În 1837, satul Valea Șchei avea 84 de familii. În medie, o familie avea 4 persoane. 

În Călugăreni erau 63 de familii de mazili (în Tohani erau numai 26); văduve erau 16. 
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În Catagrafia plășii Tohani din 1837 comuna Călugăreni are: 

Tabelul III.2.1. Situația locuitorilor din comuna Călugăreni 

Total Călugăreni Valea Șchei Plasa Tohani 

Preoți în slujbă 3 1 53 

Preoți fără slujbă 1  2 

Diaconi în slujbă 2  5 

Boieri de neam 13 1 152 

Postelnici 3 3 35 

Iertați de taxe (cu carte) 2 - 15 

Iertați de stat 4 6 118 

Văduve 16 10 279 

Mazili 57 3 300 

Patentari 8 4 90 

Birnici 109 50 2313 

Fii de mazili 1 2 46 

Fii de neamuri    

Fii de postelnici 6 4 65 

 

Tabel prelucrat din Catagrafia plasei Tohani, 1837; (S/ 76, p.59 – 61). 

Evoluția populației conform (p.94/325) a fost: 

1872 -   1 700 locuitori; 

La începutul anilor 1900 avea o populație de 2 159 locuitori (1 135 bărbați și 1 024 femei, fiind 

556 capi de familie, care locuiau în 500 de case (conform Marelui dicționar geografic al României, 

București, 1899, p.275) 

1900   -   2 159 locuitori; 

1960   -   2 933 locuitori; 

1965   -   2 833 locuitori; 

1970   -   2 315 locuitori; 

1975   -   2 206 locuitori; 

1980   -   2 000 locuitori. 

La recensământul din anul 2011, populația număra  1 279 locuitori, față de 1 450 în anul 2002 

(internet 1, accesat 17.02.2011)                                        

2016 - 1 218 locuitori (cf.ziar Ploieștii; 4/III). 

Evoluția populației comunei Călugăreni în perioada 1872-2016 
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Foarte interesant este un fapt, și anume al înfierilor. 

În comuna Călugăreni, după războaie (Primul război mondial, 1916 – 1918, al doilea război 

mondial, 1939 – 1944), datorită faptului că pe front au căzut eroic unii membri de familie (tați, băieți), 

cei rămași au înfiat, în principal, băieți, pentru a avea cine să ducă mai departe numele, averile. 

Înfierile se făceau de la neamurile apropiate, frați, surori, sau de la cunoștințe. 

În anii 1950 – 1989, întrucât orașele „erau închise” (nu puteai să fii locuitor al orașului dacă nu 

aveai buletin de identitate cu domiciliul stabil în acel oraș) multe familii își dădeau copiii spre înfiat la 

neamuri sau cunoștințe din acele orașe. Mai existau cazuri când acest lucru se întâmpla contra unor mari 

sume de bani, sau prin căsătorii. Cu acest subiect a fost realizat un film de mare succes „Buletin de 

București”. Unii care aveau buletin „de oraș” credeau că au un statut social superior celor „de la țară”. 

„Buletin de București” sau de alt oraș se mai obținea dacă, la absolvirea facultății, erai repartizat 

în București sau în alt oraș mare. 

În localitatea Călugăreni au fost înfiați copii din localitate, din Mireșu, din Vârf de la Olteni, 

din alte localități limitrofe și din altele, mai îndepărtate. 

 

III.2.1. Număr de locuitori pe sate 

Locuitorii, în comuna Călugăreni,  sunt, în general, „grupați” în diverse zone, astfel: 

Familiile Tăbârcă la Cișmea; 

Familiile Chirilă, pe Ciortea; 

Familiile Galeș, pe Coastă; 

Familiile Lăzăroiu, pe Coastă; 

Familiile Viuleții, pe Cernatu; 

Familiile Julea, pe Coastă; 

Familiile Leescu pe Locea, Diaparte și pe Șosea. 

Satele Valea Șchei, Boboci și Ghinoaica, în perioada 1831 – 1940, au avut următorul număr de 

familii și locuitori: 

Tabelul nr.III.2.2. Evoluția numărului de familii și locuitori în perioada 1831-1936 
1831 1837 1844 1903 1936 

Familii Locuitori Familii 

 

Locuitori Familii Locuitori Familii Locuitori Familii Locuitori 

77 - 84 251 69 - 134 150 260 600 

 

 În ceea ce privește starea civilă pe perioada 1931 – 1939 putem nota: (p.107/96). 

 

Tabelul nr. III.2.3. Demografia comunei Călugăreni în perioada 1931-1939 

       

Anul 

Botezuri Decese Căsătorii 

1931 38 9 7 

1932 39 10 2 

1933 37 11 5 

1934 35 10 11 

1935 35 10 12 

1936 30 6 8 

1939 30 10 5 

În satul Valea Șchei se nasc mulți copii la 7 luni. 

Pentru întocmirea tabelului au fost folosite date din sursa 76 (p. 108/109), a satului Valea Șchei, 

în anii 1931 – 1939. 
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III.2.2. Număr locuitori pe sexe, vârste, profesiuni 

III.2.3. Structura populației pe naționalități 

Conform recensământului din anul 2011, majoritatea locuitorilor comunei Călugăreni sunt de 

etnie română (98,12 %), iar diferența de 1,8 % este necunoscută. (N.III). 

 

 
 

III.2.4. Structura populației active și ocupate 

 

III.2.5. Nume de familie și onomastice mai des întâlnite 

Termenul „onomastic” are ca sens trimitere la nume, relativ la nume sau privitor la nume, în 

special la nume de persoane. (Conform Micului Dicționar Enciclopedic, onomastica reprezenta 

originea, formarea și evoluția numelor proprii; totalitatea numelor proprii dintr-o regiune; 

(p.677/350). 

Pe timpul studierii diverselor materiale am găsit o anumită frecvență a numelor de familie, unele 

fiind prezente în documente de sute de ani și până astăzi.  

Unele dintre aceste nume de familie au fost prezente și în localități din zonă. 

Unele nume de familie au fost prezente și în Divanele domnești ca sfetnici, dregători (un studiu 

mai aprofundat poate va descoperi că aceste nume sunt ale unor locuitori ai comunei Călugăreni – 

Valea Șchei) ori martori la semnarea unor documente. 

Unele nume sunt legate și direct  de localitate (Călugărenii de Prahova, Valea Șcheii). Astfel 

de nume sunt: Anghel, Anghelache, Bălăceanu, Badea, Butuceanu, Căruțașu, Cârlan, Cârstea, Chirilă, 

Cioceanu, Dima, Galeș, Lăzăroiu, Leescu, Mareș, Miroslav, Negoiță, Pârvu, Păun, Tăbârcă, Tudor, 

Zaharia, Viuleț, etc. 

Alte nume provin din viața de zi cu zi a locuitorilor: Curcă, Ceapă, Brânzea, etc. 

 

III.2.5.1. Nume de familie și onomastice aflate din documente, până la 1837 

Coroborând diverse documente ale vremii (din surse ca 344/358,359) și din arhive, am selectat 

nume de persoane care se găseau în anii 1330, 1400, și în timpul recensămintelor din anii 1837, 1844 

până în zilele noastre. 

Până la anul 1837 am selectat următoarele nume și prenume: 

Preda – la anul 1672. La „26 mai 1672 carte domnească la mâna boierilor tocmelnici luați de 

Gheorghe Banul și de satul Bădeni anume din Fințești, Andrei Căpitanul din Bozieni, Preda cap.ot 

Călugăreni, Lupu juz. ot Cârlomănești, Mihul Rusul ot Lipia, Neagu iuz. și ot Tohani, Drăgulin 

Spătar, ca să măsoare câte pogoane de vie a dat satu Bădeni lui Gheorghe Banul și să le dea înapoi 

pogoane pentru pogoane.” (p.193/351); conform  Institutul de Arte grafice Carol, 6, București 1919, 

p.37. 
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Foarte interesantă este răspândirea geografică de unde erau tocmelnicii (de la Bozianu, 

Călugăreni, până la Cârlomănești, aproape de apa Buzăului. Oare Jupanatul Călugăreni, condus de 

jupan Galeș, de la anul 1500 să fi fost și la anul 1672?...) 

1. Radu Șogârdea sin Vasile, cu sinet de la Domnul Gr.Ghica, din leat 1823; 

2. Ion Lăescu; 

3. Pârvul Stanciu; 

4. Tudor sin Radu Lăescu, cu sinet de la Domnul Gr.Ghica, din leat 1823; 

5. Banul Vasille, cu sinet leat 1826; 

6. Dumitru, frate său, cu sinet leat 1826; 

7. Radu Vasile, cu sinet leat 1823; 

8. Radul Rădulescu, cu sinet leat 1823; 

9. Radu Tudor Cârlan, cu sinet leat 1823; 

10. Oprea Condiescu Ioniță, cu sinet leat 1827; 

11. Badea Galeș; 

12. Dinu fratesău; 

13. Radul sin Radu; 

14. Vlaicu Obrează; 

15. Hristea fiisău; 

16. Andrei Vlaicu; 

17. Gheorghe Diaconu Radu; 

18. Albu brat Dobre Cioceanul, cu sinet leat 1823; 

19. Mihai sin Albu Cioceanul; 

20. Vasile Radu Cârlan, cu document leat 1832; 

21. Nicolae Radu Lăescu Cârlan, cu document leat 1832; 

22. Nicolae Șerban Cârlan, cu document leat 1832; 

23. Neagul Vlaicu Obreajăn, cu document leat 1835; 

24. Matei Ștefan Miroslav, cu document leat 1835; 

25. Ion Dobre Cioceanul, cu document leat 1832; 

26. Andrei Tudor Cârlan, leat 1836; 

27. Iacov Nicolae Mustățea, leat 1834; 

28. Nica Negoiță Galeș, leat 1834; 

29. Ioniță Șerban Butuceanu, cu documentul Sfatului, din leat 1862; 

30. Nicolae Radu Șogârdea, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

31. Dumitru Oprea Cârlan, cu documentul Sfatului, din leat 1836; 

32. Vasile Radu Lăescu, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

33. Șerban Rădulescu, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

34. Nicolae Radu Cârlan, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

35. Iordache Curcă brat Dumitru, cu documentul Sfatului, din leat 1835; 

36. Ion Pârvu Lăescu, cu documentul Sfatului, din leat 183…; 

37. Șerban Zaharia, cu documentul Sfatului, din leat 183…; 

38. Tudor sin Costandin, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

39. Dinu Nan, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

40. Ion brat popa Anghel, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

41. Grigore Dumitru, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

42. Nicolae Mustățea, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

43. Gheorghe Radu, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

44. Negoiță Radul Obrăjan, cu documentul Sfatului, din  leat 183…; 

45. Dinul Viuleț, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

46. Tudor Nebunescu, cu documentul Sfatului, din leat  1832; 

47. Șerban sin Manea, cu documentul Sfatului, din leat 1832; 

48. Negoiță, cu documentul Sfatului, din leat 1833; 

49. Mihai Rădulescu, cu documentul Sfatului, din leat1836; 
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50. Șerban Negoiță, cu documentul Sfatului, din leat 1836; 

51. Radul Tudor Lăescu, cu documentul Sfatului, leat 1832; 

52. Păun Lăescu, cu documentul Sfatului, leat 1832; 

53. Preda Obreajăn zet C-tin, cu documentul Sfatului, leat 1836. 

(Ocârmuirea Saac, Dosar 105/1837, p.20 – 21). 

 

Postelnicei. Călugăreni 

1. Șerban Tudor Cârlan, cu sinet de la Domnul Gr.Ghica VV., leat 1824; 

2. Gheorghe Dușescu. 

3. Șerban  Pârvu, fără sinet, numai cu anafora din leat 1827 a fostului mare logofăt, marele 

postelnic și marele vistier supt… către răposatul întru fericire Domn Gr.Ghica VV. prin care găsesc 

de cuviință a i să slobozi carte de postelnicel fiind fost logofețel de divan. 

       (Ocârmuirea Saac, Dosar 105/1837, p.12 – 13). 

În statistica patentarilor din județul Saac, pe anul 1835( p.194/351; extras) existau: 

La Călugăreni:                                             La Valea Șchei: 

➢ 1 patentar (băcan);                                      2 perceptori; 

➢ 3 perceptori ;                                               1 cojocar; 

➢ 1 cizmar   ;                                                  1 plăpumar; 

➢ 1 meseriaș   ;                                                 

Tot în anul 1835, la Mizil, existau: 

➢ 41 de băcani; 

➢ 18 cojocari; 

➢ 6 croitori; 

➢ 6 cizmari; 

➢ 4 cofetari; 

➢ 4 olari; 

➢ 5 cârciumari; 

➢ 15 precupeți; 

➢ 11 lăutari (p.97/365). 

Analizând situația și de dinainte de anii 1835, este demn de menționat schimburile de mărfuri 

dintre comercianții din Valea Șcheilor cu cei din Brașov în anul 1550. Astfel, aceștia, în acel an, au 

efectuat un transport taxat cu 12.500 aspri față de 1 760 de aspri cât a fost taxat un negustor din Esteu 

(Mizil); (p.96/365). Negustorul din Valea Șcheilor notat în anii 1554 în registrele brașovene, se numea 

Sava.      

 

III.2.5.2. Catagrafia satului Călugăreni, 1837, alcătuită pe proprietatea megieșilor moșneni 

1. Petre Gheorghe, preot în slujbă; 

2. Radu Diaconu Radu, idem; 

3. Zaharia popa Albu, idem; 

4. Albu popa Tudor, preot fără slujbă; 

5. Vlad Paraschiva, diacon în slujbă; 

6. Mihai Andrei Țimiraș, boier de neam; 

7. Costea Galeș, idem; 

8. Anghel popa Vasile, idem; 

9. Ion popa Tudor, idem; 

10. Nicolae sin ego, idem; 

11. Șerban Neagu Galeș, idem; 

12. Ion Vasile, idem; 

13. Șerban Vlaicu, idem; 

14. Nicolae Ioniță Leașu, idem; 

15. Costantin brat Radu, idem; 

16. Nicolae Tudor Cârlan, idem; 
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17. Iorga Andrei Șoimăreanu, idem; 

18. Ioniță Cârlan, idem; 

19. Șerban Tudor Cârlan, postelnicul; 

20. Gheorghe Dulușescu, idem; 

21. Șerban Pârvu, idem; 

22. Nicolae Nicolae, iertat cu cărțile stăpânirii; 

23. Nan Șerban Butuceanu, idem; 

24. Neagu Paraschiva, iertat de stat; 

25. Vlaicu Diaconu Radu, idem; 

26. Dinu Bîrsan, idem; 

27. Tudor Ion Peptea, idem; 

28. Zmaranda Ioniță, văduvă; 

29. Zamfira Oprii, idem; 

30. Voica lui Tudor, idem; 

31. Lucsandra, idem; 

32. Dobra, idem; 

33. Ana, idem; 

34. Ilinca lui Ion, idem; 

35. Stanca lui Șerban, idem; 

36. Stanca prioteasa, idem; 

37. Ioana Mihalcii, idem; 

38. Zmaranda prioteasa, idem; 

39. Ilinca Mazileasca, idem; 

40. Rada lui Nicolae, idem; 

41. Sanda prioteasa, idem; 

42. Ilinca Tiguleasa, idem; 

43. Dumitra Cuculeasa, idem; 

44. Radu Șogârdea, mazil; 

45. Mihai Albu Ciocianu, idem; 

46. Vasile Radu Cârlan, idem; 

47. Nicolae Radu Leescu Cârlan, idem; 

48. Nicolae Șerban Cârlan, idem; 

49. Ion Leescu, idem; 

50. Pârvu Stanciu, idem; 

51. Ion Pârvu Leescu, idem; 

52. Gheorghe Diaconu Radu, idem; 

53. Vlaicu Obrejan, idem; 

54. Hristea Tincu, idem; 

55. Andrei Vlaicu, idem; 

56. Badea Galeș, idem; 

57.Dinu Galeș, idem; 

58. Radu Radu, idem; 

59. Tudor Rădulescu, idem; 

60. Pascu Pascu, idem; 

61. Banu Vasile, idem; 

62. Dumitru fratesău, idem; 

63. Radu Vasile, idem; 

64. Oprea Diaconu Ioniță, idem; 

65. Radu Radu Leescu, idem; 

66. Radu Tudor Cârlan, idem; 

67. Șerban Zaharia, idem; 

68. Preda Obreajăn zet Tudor, idem; 
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69. Păun Leescu, idem; 

70. Tudor Costandin, idem; 

71. Radu Tudor Leescu, idem; 

72. Dinu Nan, idem; 

73. Neagu Vlaicu Obreajăn, idem; 

74. Matei Ștefan Miroslav, idem; 

75. Ioniță brat popa Anghel, idem; 

76. Ion Dobre Cioceanu, idem; 

77. Andrei Tudor Cârlan, idem; 

78. Grigore Dumitru, idem; 

79. Nicolae Mustățea, idem; 

80. Iacov fiisău, idem; 

81. Gheorghe Radu, idem; 

82. Negoiță Radu Obrejăn, idem; 

83. Dinu Viuleț, idem; 

84. Nica Negoiță Galeș, idem; 

85. Ioniță Șerban sin popa Butuceanu, idem; 

86. Vasile Radu Leescu, idem; 

87. Tudor Nebunescu, idem; 

88. Neculai Radu Șogârde, idem; 

89. Dumitru Oprea Cârlan, idem; 

90. Pârvu Deaconu Radu, idem; 

91. Șerban Nebunescu, idem; 

92. Canache popa Albu, idem; 

93. Tudor Gheorghe, idem; 

94. Nicolae Radu Cârlan popa Radu, idem; 

95. Șerban Negoiță, idem; 

96. Ion Dan Curcă, idem; 

97. Șerban Manea, idem; 

98. Negoiță Negoiță, idem; 

99. Mihai Radu Galeș, idem; 

100. Albu brat Dobre Cocean, idem; 

101. Costa Anastasiu, patentar; 

102. Ion Delușan Zidaru, idem; 

103. Nicolae Cârstea Cizmaru, idem; 

104. Pantazi zet Mihăilă, idem; 

105. Ion Andrei, idem; 

106. Coman Radu, idem; 

107. Enache Andrei Oprea, idem; 

108. Stanciu Diaconu Vlad, idem; 

109. Ion popa Radu, birnic de capitație; 

110. Vasile Radu, idem; 

111. Pârvu sin Banu Leescu, idem; 

112. Ene Barbu Pizdurcă, idem; 

113. Stan Albu, idem; 

114. Dragomir Dragomir Chirilă, idem; 

115. Vasile Cârciumaru, idem; 

116. Preda Voicu Leescu, idem; 

117. Dumitru Tudor Peptea, idem; 

118. Stan Lungu, idem; 

119. Radu Voiculescu, idem; 

120. Gheorghe Olteanu zet Dima, idem; 
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121. Matei Olteanu zet Șerban, idem; 

122. Oprea Șchiopu Marin, idem; 

123. Ion Ciobanu, idem; 

124. Oprea Dumitru Leescu, idem; 

125. Negoiță Paraschiva, idem; 

126. Preda Mihai, idem; 

127. Dinu Oprea, idem; 

128. Cârstea Paraschiva, idem; 

129. Matei Radu Orbu, idem; 

130.  Andrei Mihai, idem; 

131. Radu Paraschiva, idem; 

132. Dumitru Manea, idem; 

133. Dumitru Radu Albescu, idem; 

134. Radu Radu Tivgă, idem; 

135. Andrei baba Drăgoaia, idem; 

136. Oprea Negoiță, idem; 

137. Mihai Nica, idem; 

138. Ene Stan, idem; 

139. Gheorghe zet Șerban, idem; 

140. Vasile Stan Tăbârcă, idem; 

141. Dragomir Chirilă, idem; 

142. Gheorghe Vârjoghe, idem; 

143. Nicolae Dragomir, idem; 

144. Negoiță Tudorie, idem; 

145. Petre Negoiță, idem; 

146. Ion Dumitru Leescu, idem; 

147. Chivu Olteanu zet Cârstea, idem; 

148. Andrei Olteanu zet Negoiță, idem; 

149. Ion Radu Leescu, idem; 

150. Radu Dumitru Tufan, idem; 

151. Stan Dragomir, idem; 

152. Stan zet Ene, idem; 

153. Radu Dumitru Bercea, idem; 

154. Andrei Banu Leescu, idem; 

155. Marin Dinu, idem ; 

156. Stoica Băjănaru, idem; 

157. Cozda Sârbu, idem; 

158. Radu Olteanu, idem; 

159. Radu Stan Tăbârcă, idem; 

160. Tudorache Negru, idem; 

161. Paraschiva zet Tatu, idem; 

162. Stan Scoruș, idem; 

163. Neculai Dragomir Dobrogeanu, idem; 

164. Gheorghe Șerpescu, idem; 

165. Nicolae Ungureanu, idem; 

166. Nica Argatu, idem; 

167. Negoiță Ion Olteanu, idem; 

168. Dragomir Costandin, idem; 

169. Radu Croitoru, idem; 

170. Dumitru Oprea, idem; 

171. Radu Radu Bălăceanu, idem; 

172. Gheorghe Bâzăr, idem; 



152 

173. Ion Miroslav, idem; 

174. Stoica Mitrea Curcă, idem; 

175. Șerban Dima, idem; 

176. Negoiță Șerban Ceapă, idem; 

177. Radu Șerban Ceapă, idem; 

178. Oprea Negoiță, idem; 

179. Nicolae Oprea Burciu, idem; 

180. Miroslav Dumitru, idem; 

181. Ene Oncescu, idem; 

182. Oprea Maria, idem; 

183. Gheorghe Nicolae Ungureanu, idem; 

184. Iorga Mihalcea, idem; 

185. Ion Stan Brânzea, idem; 

186. Tudor fratesău, idem; 

187. Nicolae fratesău, idem; 

188. Radu Stan Brânzea, idem; 

189. Dedu Floroiu, idem; 

190. Ghigore Albu, idem; 

191. Mareș Voicu Leescu, idem; 

192. Zaharia Șerban, idem; 

193. Marin Gheorghe, idem; 

194. Gheorghe Mihai, idem; 

195. Dumitrache Vizitiu, idem; 

196. Nicolae Dima, idem; 

197. Toma Negoiță, idem; 

198. Șerban Ion Chiorea, idem; 

199. Radu brat Oprea, idem; 

200. Ion popa Anghel, idem; 

201. Șerban Mihai, idem; 

202. Radu Bălași, idem; 

203. Ilie zet Pârvu, idem; 

204. Ion Mutu, idem; 

205. Ivan Mihalcea, idem; 

206. Ion Stan Pizdurcă, idem; 

207. Ghiță Olteanu, idem; 

208. Stan Brânzea, idem; 

209. Radu Maria, idem; 

210. Tudor Ion Beicuș, idem; 

211. Tudor Gheorghe Obreajăn, idem; 

212. Oprea Dinu Viuleț, idem; 

213. Șerban Șerban, idem; 

214. Vasile Negoiță Chiosea, idem; 

215. Ilie Dobre Ciocianu, idem; 

216. Tudor Costandin Proșcan, idem; 

217. Ion popa Anghel, idem; 

218. Grigore Pârvu Leescu, fiu de mazil, după dovada părintescului sinet și a   

 obștii pusă la dela cu no.379. 

219. Ianache Andrei Șoimăreanu – și 

220. Pascu Andrei Șoimăreanu – fii de neam și postelnici după sinetul părintesc al 

 Domnului Grigore Ghica din leat 1826 și a obștii dovadă pusă de la… cu no.470. 

221. Costandin Ioniță Cârlan – idem; de la no. 454; 

222. Iordache Negoiță Galeș – idem; de la no. 480; 
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223. Ioniță Ioniță Teișanu, fiu de neam și postelnicel; 

224. Iordache fratesău, fiu de neam și postelnicel, după dovada sinetului D-lui Șuțu 

 leat 1819, în care să cuprinde soția lui Ioniță Teișanu postelnicel cu feciorii săi 

 și al D-lui Grigore Ghica, leat 1824 și a obștii alăturată  la dela no. 481. 

Total: 

-  3 preoți în slujbă; 

-  1 preot fără slujbă; 

-  1 deacon în slujbă; 

-  13 boieri de neam; 

-  3 postelnicei; 

-  2 iertați cu cărțile stăpânirii; 

-  4 iertați de sat; 

-  16 văduve; 

-  57 mazili; 

-  8 patentari; 

-  109 birnici de capitație; 

-  1 fiu de mazil; 

-  6 fii de neam și postelnicei; 

(Arhivele Statului Prahova, Ocârmuirea Saac, Dosar 100/1837, p.78 – 85). 

Boieri de neam. Călugăreni. 1837 

1.  Mihai Andrei Cimiraș; 

2.  Cârstea Galeș; 

3.  Anghel sin popa Vasile; 

4.  Ion popa Tudor, cu sinet de la Vv., leat 1823; 

5.  Nicolae sin ego, cu sinet de la Vv., leat 1823; 

6.  Ion Vasile; 

7.  Șerban Vlaicu; 

8.  Nicolae Ioniță Lăescu; 

9.  Costandin brat Radu; 

10.  Ioniță Cârlan; 

11.  Iorga sin Andrei Șoimăreanu; 

12.  Șerban Neagu Galeș; 

13.  Nicolae Cârlig sin Tudor, ține un sinet al domnului Gr.Ghica Vv. din leat 1823 în care 

să vede că au fost un alt nume. 

(Ocârmuirea Saac, Dosar 105/1837, p.4) 

În satul Valea Șchei (și Vierii Minii), în anul 1837, erau: 

Boieri de neam 

1. Dumitru sin Negoiță Cârlan; 

2. Ianache sin Nicolae Paraschiv. 

Fii de boieri 

1. Constantin sin Gheorghe Pop Mareș; 

2. Haris Steria; 

3. Dobre Bran Constantin; 

4. Sava sin Steria; 

5. Grigore sin Stan; 

6. Sterian Bran Constantin; 

Postelnici 

1. Alecu Speteanu; 

2. Anastasie Papazolu; 

3. Lucică Cârstea; 

4. Negoiță Oprea Mămăligă; 
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Fii de postelnici 

1. Zamfirescu sin Radu Stoica. 

Fii de mazili 

1. Ianache Honzoiu sin Petrican; 

2. Năstase Honzoiu sin Delean Radu. 

Mazili 

1. Andrei sin Andrei Iancu; 

2. Ilie Inimăroiu. 

Preoți 

1. Nae Ion sin Popa Aldea; 

2. Popa Ghinea sin Popa; 

3. Ion Radu Curcă; 

Birnici de capitație 

1. Bucur Ungureanu; 

2. Costache sin Neagu Hohoiu; 

3. Constantin Popa Bucura; 

4. David Ungureanu; 

5. Dinu Onțanu Smaranda; 

6. Dinu sin Marc; 

7. Dumitru Papina; 

8. Dumitru Voica Urlea; 

9. Ghorghe Arsenoiu; 

10. Gheorghe Babarada; 

11. Gheorghe Diaconu Bratu; 

12. Gheorghe Șerban; 

13. Ion Ciobanu; 

14. Ion Ghiorlan; 

15. Ion Matei Bărăneanu; 

16. Ion Petre Palacu; 

17. Ion sin Nițu; 

18. Ioniță Dragu Chira; 

19. Manea Papa Ivan Țărcoianu; 

20. Manolache sin Stanciu Hohoiu; 

21. Mareș Hodroiu; 

22. Matei Udrea; 

23. Mihai Onzeanu sân Ion Olaru; 

34. Mihalache Răcămuș; 

25. Mihalcea Amacia; 

26. Minea sin Petre; 

27. Mușat Ilie Ceauș; 

28. Neagu Lazăr Tărăsache; 

29. Neagu Stan Hohoiu; 

30. Neagu Țălan Ana; 

31. Neculai Onzeanu sin Dinu Mărăcine; 

32. Nica zet Ion Cărbunaru; 

33. Nicolae Hondoiu; 

34. Niță Sabrinariu Maru; 

35. Pătrășcoiu Pat sin Radu Sărățeanu; 

37. Preda Drosul; 

38. Șerban sin Negoiță; 

39. Spirea Petre Strul; 

40. Stan Ciobanu Mihăiță; 

41. Stan Ivan Vierla Clucer Dumăneanu; 

42. Stancu Baba Nedelea; 

43. Toma Florescu Coman; 

44. Toma Munătaru; 

45. Vasile Ion Șandru; 

46. Vlad Sandu; 

Nevolnici 

  1. Sandu sin Sincu; 

  2. Pană Tunaru Bran; 

(pag.173 /351 – extras) 
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III.2.5.3. Catagrafia satului Călugăreni, Prahova, la anul 1844. Satul Călugăreni, 

proprietate megieșească 

1. Șerban sin Vlaicu, boier de neam; 

2. Cîrstea Galeș, idem; 

3. Șerban sin Neagu Galeș, idem; 

4. Nicolae, idem; 

5. Mihai sin Andrei Țimiraș, idem; 

6. Anghel sin Popa Vasile, idem; 

7. Ion sin Vasile, idem; 

8. Nicolae sin Ioniță, idem; 

9. Nicolae Cârlan sin Tudor, idem; 

10. Costandin brat Radu, idem; 

11. Iorga sin Andrei Șoimărescu, idem; 

12. Stanciu sin Zaharia, idem; 

13. Dinu Ioniță Cârlan, fiu de boier de neam; 

14. Șerban Ioniță Cârlan, idem; 

15. Șerban Cârstea Galeș, idem; 

16. Ianache sin Andrei Șoimărescu, idem; 

17. Pascu sin Andrei Șoimărescu, idem; 

18. Iordache sin Negoiță Galeș, idem; 

19. Mârzea sin Negoiță, idem; 

20. Stavrache sin Costandin, idem; 

21. Cîrstea sin Stanciu Zaharia, idem; 

22. Mihai sin Gheorghe, idem; 

23. Șerban sin Ion Popa Tudor, idem; 

24. Ioniță Teișan, postelnicel; 

25. Iordache fratesău, idem; 

26. Șerban sin Tudor Cîrlan, idem; 

27. Gheorghe Dușescu, idem; 

28. Preotu popa Radu, preot; 

29. Preotu popa Ioniță, idem; 

30. Preotu Costandin sin popa Albu, idem; 

31. Vlad Diaconul, diacon; 

32. Nicolae, iertat cu cărțile stăpânirii; 

33. Radu sin Vasile Șogârdea, mazil; 

34. Mihai sin Nan Butuceanu, idem; 

35. Dumitru sin Vasile, idem; 

36. Banu sin Vasile, idem; 

37. Tudor sin Radu Lăescu, idem; 

38. Gheorghe diaconu Radu, idem; 

39. Radu sin Radu Lăescu, idem; 

40. Petcu sin Pascu, idem; 

41. Andrei sin Vlaicu, idem; 

42. Hristea Vlaicu, idem; 

43. Radu sin Radu Galeș, idem; 

44. Dinu sin Radu Galeș, idem; 

45. Badea sin Radu Galeș, idem; 

46. Radu sin Vasile, idem; 

47. Nicolae Șerban Cîrlan, idem; 

48. Ioniță Șerban Butuceanu, idem; 

49. Vasile Radu Cîrlan, idem; 

50. Ion sin Dan brat Dumitru, idem; 
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51. Tudor sin Costandin Lăescu, idem; 

52. Radu Tudor Lăescu, idem; 

53. Mihai Neagu Galeș, idem; 

54. Negoiță sin Negoiță, idem; 

55. Grigore sin Dumitru Lăescu, idem; 

56. Pîrvu sin diaconu Radu, idem; 

57. Șărban Radu Lăescu, idem; 

58. Vasile Radu Lăescu, idem; 

59. Ion Dobre Ciocianu, idem; 

60. Ion Pîrvu Lăescu, idem; 

61. Grigore Pîrvu Lăescu, idem; 

62. Tudor sin Gheorghe, idem; 

63. Ștefan Șerban Manea, idem; 

64. Păun Lăescu, idem; 

65. Nicolae Mustățea, idem; 

66. Iacov Nicolae Mustățea, idem; 

67. Canache popa Albu, idem; 

68. Ion brat popa Anghel; 

69. Tudor Nebunescu, idem; 

70. Dobre sin Tudorie Bunescu, idem; 

71. Mihai sin Radu Galeș, idem; 

72. Gheorghe sin Radu; 

73. Gheorghe sin Radu; 

74. Tudor Gheorghe Obreață; 

75. Dinu Viuleț, idem; 

76. Andrei Tudor Cîrlan, idem; 

77. Neagu sin Vlaicu Oprișan, idem; 

78. Preda Orbeață zet Costandin, idem; 

79. Matei Ștefan Miroslav, idem; 

80. Nicolae Radu Cîrlan, idem; 

81. Ianache sin Radu Orbeață, idem; 

82. Șerban sin Negoiță, idem; 

83. Nica sin Negoiță Galeș, idem; 

84. Șerban Zaharia, idem; 

85. Dinu Nan Cîrlan, idem; 

86. Andrei sin Preda Orbeață, idem; 

87. Bratu sin Nicolae popa Ion, idem; 

88. Nicolae Radu Șogîrdea, idem; 

89. Tudor Costandin Proșcan, idem; 

88. Iane Tudor Nebunescu, idem; 

90. Ilie Dobre Mihai, idem; 

91. Nicolai Tudor, idem; 

92. Negoiță Radu Orbeață, idem; 

93. Ioniță  Holteiu sin Costandin Proșcan, fiu de mazil; 

95. Radu Holteiu sin Radu Cîrlan, idem; 

96. Cîrstea Tudor Lăescu, idem; 

97. Cîrstea Anastasiu, patentar; 

98. Ion Dinișan, idem; 

99. Zaharia diaconu Vlad, idem; 

100. Ion sin Andrei, idem; 

101. Stanciu sin Diaconu Vlad, idem; 

102. Nicolae sin Dobre Căruțașu, idem; 
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103. Vlad Cojocaru, idem; 

104. Gheorghe Lungu, birnic de capitație; 

105. Vasile Popa Anghel, idem; 

106. Dinu brat Vasile Popa Anghel, idem; 

107. Anghel Negoiță Radu Obreajăn, idem; 

108. Gheorghe brat Anghel Negoiță, idem; 

108. Negoiță Niculai Mustățea, idem; 

109. Cîrstea Tudor Nebunescu, idem; 

110. Dumitru Dobre Cioceanu, idem; 

111. Radu sin Voicu Lăescu, idem; 

112. Andrei sin Mihai, idem; 

113. Stan sin Dragomir, idem; 

114. Matei Olteanu zet Șerban Ceapă, idem; 

115. Gligore sin Albu Popa Păun, idem; 

116. Nicolae sin Stan Brânzâ, idem; 

117. Petre sin Negoiță Florin, idem; 

118. Chivu Olteanu zet Cîrstea, idem; 

119. Ion sin Radu Lăescu, idem; 

120. Radu sin Șerban Ceapă, idem; 

121. Negoiță Șerban Ceapă, idem; 

122. Oprea Negoiță Galeș, idem; 

123. Șerban Mihai Nica, idem; 

124. Pîrvu Banu Lăescu, idem; 

125. Dragomir Chiril, idem; 

126. Preda Voicu Lăescu, idem; 

127. Dumitru Tudor Pieptea, idem; 

128. Gheorghe Olteanu zet Dima, idem; 

129. Stan Lungu, idem; 

130. Oprea Șchiopu sin Marin, idem; 

131. Oprea Dumitru Lăescu, idem; 

132. Preda Mihai, idem; 

133. Matei Radu Orbu, idem; 

134. Dumitru Manea Bragă, idem; 

135. Dumitru Jipa Albescu, idem; 

136. Radu Radu Tivgă, idem; 

137. Oprea Negoiță Bragă, idem; 

138. Iane Stan, idem; 

139. Gheorghe zet Șerban Velicu, idem; 

140. Gheorghe Vîrșoagă, idem; 

141. Nicolae sin Dragomir Chiril, idem; 

142. Ion sin Dumitru Lăescu, idem; 

143. Andrei Olteanu zet Negoiță Bragă, idem; 

144. Radu sin Dumitru Tufan, idem; 

145. Stan zet Ene, idem; 

146. Radu sin Dumitru, idem; 

147. Andrei Banu Lăescu, idem; 

148. Marin Dinu, idem; 

149. Radu Olteanu zet Albu Ceoceanu, idem; 

150. Tudorache Negru, idem; 

151. Coman zet Pîrvu, idem; 

152. Dumitru sin Paraschiva Tagu, idem; 

153. Dumitrache Vizitiu, idem; 
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154. Gheorghe sin Mihai Ungureanu, idem; 

155. Nicolae Ungureanu, idem; 

156. Nica argatu sin Gheorghe, idem; 

157. Dragomir sin Costandin Lăescu, idem; 

158. Dumitru Oprea Bălăceanu, idem; 

159. Radu Radu Bălăceanu, idem; 

160. Gheorghe Băzăr, idem; 

161. Ion Miroslav, idem; 

162. Stoian Mitrea Curcă, idem; 

163. Șerban Dima, idem; 

164. Nicolae Oprea Burciu, idem; 

165. Miroslav Dumitru Tufan, idem; 

166. Oprea sin Maruca, idem; 

167. Gheorghe sin Niculae Ungureanu, idem; 

168. Iorga sin Mihalcea Croitoru, idem; 

169. Ion sin Stan Brînză, idem; 

170. Tudor fratisău, idem; 

171. Radu Stan Brînză, idem; 

172. Dedu Negoiță Floroiu, idem; 

173. Mareș sin Voicu Lăescu, idem; 

174. Zaharia sin Șerban Velicu, idem; 

175. Nicolae sin Dima, idem; 

176. Șerban sin Ion Chiosea, idem; 

177. Dobre Stoica, idem; 

178. Ion sin Popa Anghel, idem; 

179. Ilie zet Pîrvu Motoc, idem; 

180. Ion zet Mihalcea, idem; 

181. Ion sin Stan, idem; 

182. Tudor sin Bircuș, idem; 

183. Frîncu zet Neagu Galeș, idem; 

184. Costandin Ion Galeș, idem; 

185. Gheorghe Duraș, idem; 

186. Nicolae Burlacu Lăzăroiu, idem; 

187. Dumitru Onea zet Bobulină, idem; 

188. Manole sin Preda Drăgoțel, idem; 

189. Coman sin Radu Olaru, idem; 

190. Toma sin Negoiță Bragă, idem; 

191. Radu Ghidicea zet Dragomir, idem; 

192. Dumitru Iane, idem; 

193. Tudor Albu al popii Păun, idem; 

194. Costandin Croitoru, idem; 

195. Ioniță sin Dima, idem; 

196. Stanciu Vasile Butuceanu, idem; 

197. Ion Rotaru Pletea, idem; 

198. Ion Trăncănău, idem; 

199. Negoiță Paraschiva, idem; 

200. Iane Barbu, idem; 

201. Niță Olteanu vieru Teișanului, idem; 

202. Mihale Cizmaru sin Gheorghe, idem; 

203. Costandin sin Petre Mocanu, idem; 

204. Petre sin Ianache Chelu, idem; 

205. Pîrvu sin Radu Lăescu, idem; 
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206. Stoica zet Andrei Friptu, idem; 

207. Radu sin Bălașa, idem; 

208. Stan Stoica Cizmaru, idem; 

209. Ion Șandru de la Teișani, idem; 

210. Gheorghe Radu Velcea, idem; 

211. Badea Radu Păstorel, idem; 

212. Nedelcu sin Enache, idem; 

213. Vasile Dragomir Chirilă, idem; 

214. Vasile Țîrcovnicu, idem; 

215. Radu Croitoru, idem; 

216. Cîrstea Paraschiva, idem; 

217. Ion Mutu, idem; 

218. Nicula Sîrbu sin Cîrstocea, idem; 

219. Ianache sin Dumitru Vlad, idem; 

220. Gheorghe Mocanu Tudor, idem; 

221. Radu sin Tudor Botea, idem; 

222. Ion sin Negoiță Floroiu, idem; 

223. Negoiță sin Mihai, idem; 

224. Drăgoi Badea, idem; 

225. Niță Drăgoi Tivga, idem; 

226. Stan Brînzea, nevolnic, vrednic de apărarea satelor; 

227. Dragomir sin Barbu Chirilă, idem; 

228. Radu sin Stan Tăbîrcă, idem; 

229. Vasile Cîrciumaru, idem; 

230. Andrei sin Baba Dragolea, idem; 

231. Niță sin Mihăilă Buceac, idem; 

232. Negoiță Ion Olteanu, idem; 

233. Ion Popa Albu, idem; 

(Ocârmuirea Saac, Dosar 153/1844, p.72 – 80) 

 

Pentru a avea o „fotografie” (situație) a numelor și prenumelor persoanelor existente în anii 

2020 și a putea compara cu recensămintele cartagrafiei din anii 1837-1844, redăm în continuare 

numele și prenumele proprietarilor (cu toate că unele persoane sunt decedate). 

Enumerarea se face urmărind aproximativ ordinea locuințelor (proprietăților) pe străzi, ulițe (anumite 

nume se pot repeta întrucât dețin mai multe proprietăți). 

Nr.crt. Nume și prenume 

1. Georgescu Nina 

2. Bălănescu Mihai 

3. Galeș Constantin 

4. Crîstea Vasile 

5. Anghelache Ecaterina 

6. Toma Victoria 

7. Popescu Ecaterina 

8. Ioniță Ion 

9. Mârzea Ion 

10. Pupăzan Constantin 

11. Iordache Ion 

12. Căruțașu Victor 

13. Jipa Gheorghe 

14. Leescu Vergil 

15. Vasilescu B. Ion 

16. Crîstea Decebal 

17. Rusu Filofteia 

18. Șuchea Elisabeta 

19. Nedelcu Constantin 

20. Exari Valentin  

21. Exari Maria 

22. Drăgan Marcel 

23. Obrejan Florica 

24. Păunescu Constantin 

25. Necula Octavia 

26. Drăgan Georgeta 

27. Lăzăroiu Ion 

28. Preda Constantin 

29. Drăgoțel Alexandru 

30. Popescu Ion 

31. Olteanu Ion 
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32. Cioceanu Lică 

33. Iacob Doina 

34. Crivăț Zenoviu 

35. Toma Eugen 

36. Lipianu Alexandru 

37. Obrejan Marius 

38. Andrei Horia Sorin 

39. Viuleț Vasile 

40. Catescu Constantin 

41. Mustățea Aurica 

42. Mustățea Ecaterina 

43. Mustățea Haralambie  

44. Diaconu Ștefan 

45. Diaconu Ștefan 

46. Diaconu Ștefana 

47. Diaconu Aurica 

48. Enache Eraclia  

49. Enache Grigore 

50. Dragoțel Alecu 

51. Șuchea I. Ion 

52. Diaconu A. Gheorghe 

53. Dumitru Iby Simona 

54. Negoiță Adrian 

55. Pană Andreana 

56. Petcu Vasile 

57. Petcu Gheorghe 

58. Mârzea Dorin 

59. Băncilă Elena 

60. Neagu Anica 

61. Andreiu Vasile 

62. Andreiu Anghel 

63. Draghiciu Constantin 

64. Drăgoțel Vasile 

65. Drăgoțel Elena 

66. Drăgoțel Lică 

67. Iorga Casia 

68. Negoiță V. Maria 

69. Negoiță Leonaș 

70. Negoiță L. Constantin 

71. Nedelcu Vasile 

72. Iordache Emil 

73. Avrămescu Ion 

74. Crișan Grigore 

75. Ghizdaveci Floarea 

76. Preda Ecaterina 

77. Olteanu St. Constantin 

78. Tudor Petre 

79. Simionuc Vasile 

80. Crișan Vasilică 

81. Anghelache Dumitru  

82. Anghelache Ștefan 

83. Viuleț Marin 

84. Ceatră Ion Constantin 

85. Iorga Vasile 

86. Popescu Alexandru 

87. Căruțașu Marian   

88. Căruțașu Georgeta 

89. Drăgoțel Vasile 

90. Ioniță Aurel 

91. Mârzea Constantin 

92. Iordache Gheorghe 

93. Ciocârdel Constanța 

94. Merezeanu Ion 

95. Popa Ion 

96. Velcea Ion 

97. Velcea Ion  

98. Velcea Constantin 

99. Mazăre Florica 

100. Velcea Dumitru 

101. Popescu Elena 

102. Leescu Dumitru 

103. Pușcasu Vasile 

104. Pușcasu Vasile 

105. Lăzăroiu Ion 

106. Răducanu Constantin 

107. Lipianu Ionel 

108. Olteanu Nicolae 

108. Chivu Cabrel 

109. Avrămescu Daniela 

110. Popescu George 

111. Olteanu Dumitru 

112. Tufan Aurelia 

113. Răduță Vasile 

114. Frusinoiu Ana 

115. Petcu Sorina 

116. Cioceanu Alexandru 

117. Rădulescu Leon 

118. Trandafir Maria 

119. Merezeanu Teodor 

120. Burlea Floarea 

121. Leescu P.Ștefan 

122. Ilie Constantin 

123. Iacob I. Nicolae  

124. Drăgoțel C. Nicolae 

125. Negoiță Ana 

126. Dascălu Maria 

127. Stanciu Aurora 

128. Iacob I. Gheorghe 

129. Șapcaliu  Sevastita 

130. Tătăruș Sultana 
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131. Manole Vasilică 

132. Manole Fevronia 

133. Cîrstea Cornel 

134. Manole St. Ion 

135. Guță Alexandru 

136. Preda Magdalena 

137. Stoica Ion 

138. Țapu Dumitru 

139. Negoiță Victoria 

140. Cristea D. Ionel 

141. Furtună Victoria 

142. Cristea Dumitru 

143. Ioniță Constantin 

144. Ioniță Maria 

145. Leescu Floarea 

146. Viuleț Floarea 

147. Drăgoțel Constantin 

148. Trandafir Anghel 

149. Fecioru Niculina 

150. Zaharia Vasile 

151. Șerban Victor 

152. Rădulescu Viorica 

153. Viuleț Dumitru 

154. Viuleț D. Gheorghe 

155. Guță Dumitru 

156. Năstase Tinca 

157. Anghelache Vasile 

158. Guță Dumitru 

159. Făinarea Florica 

160. Cojocaru Carmil 

161. Bălănescu Vasile 

162. Căruțasu Constantin 

163. Căruțasu I. R. Ion 

164. Ion Vasile 

165. Dobre Ștefan 

166. Pârvu Tinca 

167. Băiculescu Elena 

168. Iorga B. Nicolae 

169. Dodan Nicolae 

170. Viuleț N. Nicolae 

171. Goran Maria 

172. Tacea Elena 

173. Chirilă Ion 

174. Popescu A. Nicolae 

175. Popescu Ecaterina 

176. Grigore Mădalin Iustin 

177. Păunescu Aurelian 

178. Păunescu Aurelian 

179. Păunescu Aurelian 

180. Moldoveanu Alexandru 

181. Obrejan Ana 

182. Căruțașu Elena  

183. Ion Cristian 

184. Mihai Ștefan 

185. Mihai Ștefan 

186. Mihai Alexandrina 

187. Predea I. Gheorghe 

188. Dănoiu M. Nicolae 

189. Dănoiu Vasile 

190. Mareș Mioara 

191. Stănilă Constanță 

192. Vasile Niculae 

193. Vasile Didina 

194. Chiran Silvia 

195. Iordache Marilena 

196. Iordache Adrian 

197. Viuleț Adrian Gabriel 

198. Viuleț Adrian Gabriel 

199. Păunescu Pavel Marian 

200. Iordache Andreana 

201. Șuchea Valerica 

202. Șuchea D. Marian 

203. Șuchea Elisabeta 

204. Tătaru Aurel 

205. Tătaru Dumitru 

206. Soricescu Steliana 

207. Calița Petra 

208. Obrejan S. Gheorghe 

209. Pârvu Victoria 

210. Chirilă Gh. Gh. Ion 

211. Calița Ion 

212. Calița Aurica 

213. Predea Mihai 

214. Șuchea Milete 

215. Șuchea D. Dumitru 

216. Tăbârcă Nan 

217. Mocanu Aurelian 

218. Tudor T. Ion 

219. Iordache I. Elena 

220. Iordache I. Gheorghe 

221. Prodan Nicușor 

222. Prodan Ecaterina  

223. Tufan Rozica 

224. Andreiu A. Maria 

225. Andreiu C. Vasile 

226. Bâzar Tudor 

227. Guță Ilie 

228. Stanciu Ștefan 

229. Ungureanu R. Tudor 
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230. Ungureanu Gh. Ion 

231. Ioniță Florin 

232. Zamfir Dumitra 

233. Drăgulin Stelian 

234. Tufan Georgeta 

235. Tufan Vasile 

236. Anghelache Elena 

237. Anghelache Grigore  

238. Anghelache Constantin 

239. Viuleț Georgica 

240. Viuleț Ionuț 

241. Viuleț George 

242. Viuleț Ion 

243. Olaru Cristian Dragoș 

244. Popescu Nicolae 

245. Popescu Afina 

246. Tăbârcă Daniel 

247. Butuceanu Maria 

248. Enache Elena 

249. Șogârdea Crișanti 

250. Șogârdea Fane 

251.  Viuleț N. Vasile 

252. Viuleț N. Valeriu 

253. Butuceanu C. Nicolae 

254. Căpraru Lucia 

255. Crivăț Ion 

256. Coman Vasile 

257. Coman Vasile 

258. Profiroiu Ana Maria 

259. Profiroiu Constantin 

260. Profiroiu Rodica 

261. Olteanu Ion 

262. Căruțașu Clara 

263. Viuleț Grigore 

264. Viuleț Tudor 

265. Viuleț Nicolae  

266. Viuleț Agatia  

267. Cârstea Dumitru Viorel 

268. Tăbârcă Anton 

269. Chirilă A. Nicolae 

270. Negoița A. Constantin 

271. Chirilă C. Ion 

272. Chirilă Aurel 

273. Chirilă Ion 

274. Chirilă Gheorghe 

275. Prodan Maria 

276. Murgu D. Grigore 

277. Chirilă A. Vasile 

278. Neagu Alexandru 

279. Prodan Ion 

280. Predea Vasile 

281. Șerban I. Nicolae 

282. Chiran Corneliu 

283. Grosu Maria 

284. Viuleț N. Emil 

285. Viuleț Ion 

286. Viuleț N. Nicolae 

287. Tăbârcă Elena 

288. Jipa Georgeta 

289. Jipa Constantin Tiberiu 

290. Grigore Maria 

291. Cârstea Nicolae 

292. Tăbârcă Viorel 

293. Prodan Vasile 

294. Romulescu Elena 

295. Căruțașu Tudor 

296. Colț Vasile 

297. Colț Mitică 

298. Obrejan Liviu 

299. Obrejan Elena 

300. Lazăr Aurica 

301. Iordache Lucian 

302. Iorga Bănică 

303. Iorga Constantin 

304. Iorga Mihai 

305. Prodan A. Constantin 

306. Prodan Sofina 

307. Voica Stana 

308. Nițu Vasile 

309. Nițu Elena 

310. Prodan Șerban 

311. Prodan D. Ion 

312. Prodan Dumitru 

313. Galeș Tanase 

314. Galeș T. Ion 

315. Preda Constantin 

316. Dumitrache Alexandru 

317. Chiran Vasile 

318. Iorga M. Marcel 

319. Enache Ștefan 

320. Frâncu Mircea 

321. Cârstea Tinca 

322. Neagu Valerica 

323. Neagu Elisabeta 

324. Neagu Sultana 

325. Chirilă Mihai Corneliu 

326. Chirilă Gh. Gh. Ion 

327. Profiroiu Rodica 

328. Profiroiu Georgeta 

329. Enache  Dumitru 
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330. Ioniță C. Florin 

331. Iorga Parvu 

332. Bâzar Constantin 

333. Noaghiu Aurica 

334. Neagu Virginia 

335. Neagu N. Ion 

336. Dima V. Aurica 

337. Dima S. Ion 

338. Galeș Doinita 

339. Kadar Aurelia 

340. Kadar Constantin 

341. Ilioiu Dumitru 

342. Ungureanu Maria 

343. Drăgan Constantin 

344. Furtună Valerică 

345. Șerban Aurel 

346. Gheorghe Maria 

347. Iordache Vasile 

348. Chiran Ștefan 

349. Pană Vasile 

350. Cocan Niculina 

351. Chivu Alexandru 

352. Chivu Matei 

353. Chivu Cornelia 

354. Preda Anișoara 

355. Preda Gh. Ion 

356. Manasia Ioana 

357. Olteanu Dumitru 

358. Olteanu Elena 

359. Drăghici Ralița 

360. Obrejan Mihaela 

361. Stan Valeria 

362. Șuchea Tinca 

363. Popa Anica 

364. Lăzăroiu Ion 

365. Anghel Ion 

366. Drăgoțel Gheorghe 

367. Popescu Daniela 

368. Drăgoțel Ion 

369. Olteanu Ion 

370. Banu Emil 

371. Obrejan Elena 

372. Chivu Viorica 

373. Obrejan Bănica 

374. Popescu Viorica 

375. Doniga Valeria 

376. Cârlan Steliana 

377. Pandele Alexandrina 

378. Leescu Maria 

379. Pandele Nicușor 

380. Banu Constantin 

381. Dumitrache Marieta 

382. Popa D. Nelu 

383. Banu Gheorghe 

384. Georgescu Doina 

385. Preda Sorin 

386. Banu Rița 

387. Albu Sofia 

388. Cristea Vasile 

389. Șapcaliu Dumitru 

390. Pană Georgeta 

391. Guță Constantin 

392. Guță Anica 

393. Petcu Agatia 

394. Iorga A. Constantin  

395. Mihai Sofia 

396. Iorga Gh. Constantin 

397. Iorga Aurica 

398. Obrejan Gabriel 

399. Tufan Ion 

400. Căruțașu Aurelia 

401. Iorga P. Ion 

402. Nedelcu Elena 

403. Cârstea  Mihai 

404. Șuchea C. Gheorghe 

405. Cătescu Mărița 

406. Cătescu Ștefan 

407. Bălan Constantin 

408. Bălan Maria 

409. Mocanu Carmen Marta  

410. Irimia Marin 

411. Costache Ioana 

412. Tătăruș Gh. Ion 

413. Diaconu Alexandru 

414. Enache Grigore 

415. Enache Alexandru 

416. Șuchea I. Marian 

417. Enache Gh. Ion 

418. Iorga Ion 

419. Smărăndoiu Mihai 

420. Necula Dumitru 

421. Vrabie Marioara 

422. Vădan Sorin 

423. Mihai D. Anghel 

424. Tufan Alexandru 

425. Ioniță Gheorghe 

426. Tătăruș Vasile 

427. Dascălu V. Maria 

428. Dascălu V. Gheorghe 

429. Tătăruș Ștefan 
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430. Galeș Laurențiu 

431. Pr. Grigore Vasile 

432. Constantin Elvir 

433. Galeș Elena 

434. Stroe Maria 

435. Tătăruș Vasile 

436. Cătescu Amos Petre 

437. Pantazi Gheorghe 

438. Pantazi Valeriu 

439. Leescu M. Gheorghe 

440. Bălan Ștefan 

441. Leescu Vasile 

442. Crețan Sanda 

443. Ioniță Ion 

444. Preda Vasile 

445. Galeș Filofteia 

446. Ilie Vasile 

447. Trandafir Ecaterina 

448. Trandafir Niță Anghel 

449. Drăgoțel Valter 

450. Drăgoțel Cornel 

451. Moraru Vasile Alexandru 

452. Olteanu Dumitru 

453. Galeș Costel 

454. Galeș Constantin 

455. Galeș Fănel 

456. Jipa Maria 

457. Olteanu Maria 

458. Galeș Paraschiva 

459. Drăgoțel Constantin 

460. Șerban Ștefan 

461. Cătescu D. Petre 

462. Cătescu St. Vasile 

463. Păunescu Ion 

464. Păunescu Iosefina 

465. Galeș N. Nicolae 

466. Galeș V. Maria 

467. Manole Grigore 

468. Bălan F. Ion 

469. Catescu Petre 

470. Petcu St. Gheorghe 

471. Galeș I. Ștefan Cătălin 

472. Cătescu Ștefan 

473. Raducanu Alexandrina 

474. Davidică Floarea 

475. Răduță Ion 

476. Alexe Marian 

477. Burciu Marcel 

478. Olteanu Marian 

479. Olteanu Ștefan 

480. Tudorache Vasile 

481. Tărteață Ion 

482. Olteanu Petruța 

483. Obrejan Elena 

484. Diaconu Daniel 

485. Diaconu  Georgeta 

486. Păunescu N. Ion 

487. Păunescu I. Nicolae 

488. Cătescu P. Nicolae 

489. Pușcașu Sofia 

490. Răduța Costinel 

491. Popescu Ion 

492. Galeș Ștefan 

493. Răducanu Gr. Constantin 

494. Răducanu Mihalache 

495. Pîrvu Vasile 

496. Andreiaș N. Andrei 

497. Lăzăroiu Ion 

498. Leescu Georgeta 

499. Dumitrache Aneta 

500. Matei Elena 

501. Burciu Mihalache 

502. Duță Nae 

503. Galeș I. Nicolae 

504. Cioceanu I. Gheorghe 

505. Leescu Dobrița 

506. Tufan Gh.Ana-Maria 

507. Drăgoțel V. Constantin  

508. Drăgoțel V. Constantin 

509. Burciu Virgil 

510. Pișcoci Elena 

511. Cioceanu Gheorghe 

512. Negoiță Maria 

513. Popescu Ecaterina 

514. Mîrzea A. Gheorghe 

515. Furtună Laurențiu 

516. Obrejan Anghel 

517. Furtună M. Ion 

518. Lăzăroiu Ion 

519. Puscașu I. Constantin 

520. Petcu Ion 

521. Tudor Smaranda 

522. Leescu M. Dumitru 

523. Lipianu Ecaterina 

524. Drăgoțel Neacșa 

525. Leescu Decebal 

526. Olteanu A. Alecu 

527. Olteanu Ion 

528. Frone Andreana 

529. Drăgoțel Elena 
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530. Leescu Ion 

531. Ștefănescu Stefan-Liviu 

532. Cristea Gabriel 

533. Pietraru Stefan-Mihai 

534. Ștefănescu Ion 

535. Cârlan Florin Petre 

536. Cârlan Florin Petre 

537. Cârlan Georgeta 

538. Galeș V. Ion 

539. Olteanu Corneliu 

540. Petcu A. Nicolae 

541. Marin Virgil Nicușor 

542. Profiroiu Trandafira 

543. Neagu Silviu 

544. Braga Ștefan 

545. Olteanu Nicola 

546. Olteanu Constantin 

547. Ilie Cornelia 

548. Ilie Elena 

549. Velcea Nicola 

550. Tacea Marinel 

551. Popescu B. Ion 

552. Popa Constantin 

553. Popescu Anghel 

554. Diaconu P. Maria 

555. Păunescu Ionuț 

556. Negoiță Alina 

557. Enache U. Nicolae 

558. Galeș Gh. Constantin 

559. Galeș Gh. Ion 

560. Viuleț Grigore 

561. Țapu Dorina 

562. Căruțașu Stelian 

563. Viuleț Ciprian Valentin 

564. Mareș Vasile 

565. Miroslav Ștefan 

566. Merezeanu Ionel 

567. Răducanu Constantin 

568. Petcu Ion 

569. Petcu Agatia 

570. Petcu Maria 

571. Bălan Ion 

572. Leescu A. Ioana 

573. Drăgoțel C. Ion 

574. Drăgoțel Nina 

575. Olteanu Nicolae 

576. Enache Vasile 

577. Velcea Margareta 

578. Galeș N. Gheorghe 

579. Olteanu Elena Coralia 

580. Galeș Gr.Ion 

581. Tuțu Gabriel 

582. Tuțu Gabriel 

583. Chirilă Gheorghe 

584. Negoiță Ion 

585. Negoiță D. Constantin 

586. Pârvu Nicolae 

587. Dumitrescu Victor 

588. Păuna Claudia 

589. Păuna Claudia 

590. Obrejan Mihai 

591. Olteanu Nicolae 

592. Bălan Ion 

593. Bălan Nicolae 

594. Preda Vasilică 

595. Nica Ion 

596. Drăgoțel Andreana 

597. Mîrzea Alexandru 

598. Petcu Alin 

599. Leescu Tudor  

600. Leescu Constantin 

601. Păunescu Gheorghe 

602. Banu Nicolae 

603. Chirilă Dan 

604. Necula Georgiană 

605. Scordaliu Alexandru 

606. Necula Marcela 

607. Necula Gheorghe 

608. Ioniță Zaharia 

609. Ioniță Dumitru 

610. Stănescu Georgeta 

611. Pigui Cristina 

612. Pușcașu Constantin 

613. Pușcașu Lionaș 

614. Șuchea Vasile 

615. Tufan Ispas 

616. Tufan I. Ion 

617. Enache Mihai 

618. Banu Constantin 

619. Enache D. Ion 

620. Galeș Gr.Nelu 

621. Galeș Marius 

622. Mareș Ilie 

623. Stan Nicolae 

624. Galeș Lucian 

625. Cătescu Constantin 

626. Galeș Marian 

627. Galeș Dumitru 

628. Galeș Marian 
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629. Drăgoțel A. Constantin 

630. Tăbârcă Anton 

631. Leescu Ștefan 

632. Obrejan Ana 

633. Andreiaș Gheorghe 

634. Manea Adrian 

635. Preda Constantin 

636. Andreiaș Octavia 

637. Bălănescu Maria 

638. Căruțașu Elena 

639. Ioniță Mircea 

640. Popescu D. Constantin 

641. Popescu D. Marian 

642. Popescu D. Ion 

643. Banu V. Ion 

644. Cristea Constantin 

645. Badea Maria 

646. Andreiaș Grigore 

647. Bălan M. Gheorghe 

648. Bălan Anghel 

649. Bălan Dumitru 

650. Bălan Trandafir 

651. Mârzea Elena 

652. Scordaliu Gh. Gheorghe 

653. Manole Constantin 

654. Crivaț Ștefan 

655. Popa Constantin 

656. Cîrlănescu Constantin 

657. Mateescu Vasile 

658. Bălăceanu Elena 

659. Căruțașu I. Ion 

660. Rusu Georgeta 

661. Iordache Vasile 

662. Andreiaș Vasile 

663. Andreiaș Andreana 

664. Șuchea Ninel 

665. Mîrzea Vasile 

666. Banu Marcela 

667. Ioniță Andreana 

668. Andreiaș A. Vasile 

669. Lipianu Maria 

670. Lipianu Vasile 

671. Lipianu V. Ionel 

672. Dascălu Vasile 

673. Velcea Gheorghe 

674. Scordaliu Milete 

675. Ioniță Vasile 

676. Mateescu Elena 

677. Cătescu Ștefan 

678. Cristeș Paula 

679. Necula Aurel 

680. Lazăr Margareta 

681. Necula Gheorghe 

682. Necula Aurica 

683. Banu Gheorghe 

684. Ciobanu Dragoș 

685. Tudor Constantin 

686. Viuleț Maria 

687. Voicilă Lică 

688. Negoița Gheorghe 

689. Popescu Veronica 

 

În satul Valea Șcheilor există următoarele 

proprietăți (105 proprietăți): 

 

Nr. crt. Nume și prenume 

690. Iordache I. Dumitru 

691. Prodan Ion 

692. Oprescu Georgiana 

693. Oprescu George 

694. Moldoveanu Ștefan 

695. Coșcovatu Aurica 

696. Romulescu L. Ion 

697. Davidică D. Ileana 

698. Ciurea Margareta 

699. Drăgoțel Cornel 

700. Lascu Doru 

701. Pirtoacă A. Gheorghe 

702. Banu N. Gheorghe 

703. Cristea Gheorghe 

704. Pop Liviu Mihai 

704. Pop Monica 

705. Pop Liviu Mihai 

706. Pop Monica 

707. Petre Ion 

708. Șuchea I Elena 

709. Moldoveanu Ecaterina 

710. Zavate Ana 

711. Apostol Radă 

712. Apostol Vasilică 

713. Toader Niculina 

714. Sîrbulescu Dan 

715. Iorga Dan 

716. Stoica Liviu 

717. Stoica Gheorghe 

718. Stoica I. Constantin 

719. Stoica N. Cătălin 

720. Ghiță Tudor 
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721. Iacob Nicolae 

722. Bălănescu Iulian 

723. Făgăraș Luminiță 

724. Pârvu Gheorghe 

725. Marin Georgeta 

726. Deleanu Octavian 

727. Mușat Mihai Corneliu 

728. Ciolan Elena 

729. Vișan Aurica 

730. Vișan Georgeta 

731. Vișan Nicolae 

732. Dragomirescu Liviu 

733. Dragomirescu Ilie 

734. Apostol Ion 

735. Rînceanu Andreana 

736. Păunescu Elena 

737. Gherghiceanu Alexandru 

738. Coșcovatu Adrian Nicolae 

739. Prodan I. Nicolae 

740. Prodan Aurelian 

741. Prodan Ion 

742. Savin Lidia 

743. Popescu Ilie 

744. Ariciuc Dan 

745. Cireșanu Gheorghe 

746. Sîrbulescu Nicolae 

747. Ionescu St. Elena 

748. Curpene Constantin Ilie 

749. Petre Ion 

750. Davidică Virgil 

751. Iorga V. Iacob 

752. Tudose Aurelian 

753. Lascu Doru 

754. Butuceanu Vasile 

755. Popescu Ilie 

756. Zaharia Gheorghe 

757. Iacob Elena 

758. Obreja Georgeta Minola 

759. Dragomirescu Liviu 

760. Dragomirescu Ionel 

761. Sîrbulescu Traian 

762. Vasile Ionel 

763. Vasile Georgeta 

764. Dragomirescu Didi 

765. Miroslav Tudor 

766. Sculeac Radu  

767. Marcoceanu Victor 

768. Rînceanu Ecaterina 

769. Coman Lidia 

770. Pișcoci Maria 

771. Stere Stelian 

772. Vintilă Nicolae 

773. Iftene Liliana 

774. Sîrbulescu Ion 

775. Dumitrache Aurelia 

776. Banu Putre 

778. Apostol Ion 

779. Gheormescu Maria 

780. Popescu Pompiliu 

781. Popescu Pompiliu 

782. Breazu Andrei 

783. Galeș Gheorghe 

784. Tăbârca St. Vasile 

785. Puiu Constantin 

786. Olteanu V. Dan 

787. Popescu T. Anghel 

788. Olteanu Elena Coralia 

789. Profiroiu Constantin 

790. Năstase Anca 

791. Popescu Gh. Gheorghe 

792. Mihai Elena 

793. Scheușan Laurențiu 

Dacă adăugăm proprietățile primăriei, școlii, bisericii, firmelor care au proprietari din comună 

Călugăreni, în anul 2020 există următoarele proprietăți: 

1. Proprietăți persoane: 

603- sat Călugăreni; 

105- sat Valea Șchei; 

2. Proprietăți primărie: 2 

Sediu primărie noua; 

Sediul primărie vechi; 

3. Proprietăți biserica: 6 

Biserica Sfinții Mihail și Gavriil; 

Biserica Sfântul Nicolae; 

Biserica Bunavestire; 

Cimitirul Eroilor; 

Cimitirul uman; 

Casa parohiala; 

4. Școală: 2 

Sat Călugăreni; 

Sat Valea Șchei; 

5. Firme: 

S.C. Juventus Instrument S.R.L. 

S.C. MASON JAR 

S.C MASON JAR 

6. Diverse: 5 (silozi camin, C.A.P, etc.) 

Total general: 726 
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III.2.5.4. Nume de familie și onomastice aflate din documente de după 1844 

Interesant de reținut sunt unele nume de familie precum: Scordaliu, Calița, Pițigoi, Păun, etc. 

Dacă ar fi să întocmim arborele genealogic al autorului Lăzăroiu Ion, studiind sursa 359 (în 

mod selectiv), privitor la catagrafia  din1837 și 1844, se observă că sunt 18 referiri cu numele de 

Leescu / Păun (strămoși din partea tatălui autorului) și 7 referiri la numele Dima (străbunici din 

partea mamei autorului). 

Ar mai trebui să adăugăm și faptul că în localități nu prea îndepărtate, ca nume de ctitori de 

biserici (din 1833, spre exemplu) a fost și Ioniță Lăzăroiu, la biserica din„ Sfântul Nicolae Tabaci.” 

De altfel, numele de Lăzăroiu se găsește și în documente vechi ca jurători în acte oficiale,- spre 

exemplu: 

-  Ioniță Lăzăroiu, pe un document din anul 1841, decembrie, 31; 

-  un alt document, din 31 ianuarie 1798, face referire la Istratie Lăzăroiu, „moșnean ot Văleni”; 

-  în 12 aprilie 1801 se face referire la Iane Lăzăroiu, moșnean. 

Conform lucrării Proprietari „Ot Esteu I Mizilu”(2019) în anul 1837 ca boieri, patentari, 

negustori găsim și pe: 

- Iordache Ene Lăzăroiu- boier de neam (p.124; 182); 

- Șerban Ene Lăzăroiu- postelnicel (p.124); 

- Gheorghe Ene Lăzăroiu- postelnicel (p.124); 

- Ioniță Lăzăroiu (p.124); 

- Ioniță Ene Lăzăroiu (Târgu Urlaților, p.149); 

- Dumitrache Ioniță Lăzăroiu (p.182); 

- Ioniță Sin Lăzăroiu (p.184); 

- Tănase Gheorghe Lăzăroiu (p.184). 

 

III.2.5.5. Prenumele 

În secolele XV-XVI prenumele se repetau din generație în generație.  

Prenumele fiilor era urmat astfel: 

-  primul născut purta prenumele bunicului după mamă; 

-  al doilea, pe cel după tată; 

-   un altul, pe cel al părintelui său, etc. (p.183/344). 

În comuna Călugăreni mulți părinți și-au botezat copiii cu numele Decebal, ca omagiu adus 

marelui rege dac Decebal. 

Se spune că numele „de sfânt” dat unui copil la naștere îl va proteja, Sfântul devenind 

protectorul lui. 

De obicei, părinții mai pun copilului numele sfântului din ziua nașterii sau dintr-o zi foarte 

apropiată acesteia. 

În general, copiii nu pot primi, ca nume de botez, nume de păsări, de animale, de eroi necreștini, 

de zei (Afrodita, Venus, etc.), de sfinți catolici, de protestanți, sau nume luate de la popoarele care nu 

cred în Domnul Iisus Hristos.  

Unii locuitori din zilele noastre respectă această tradiție. 

Printre prenumele cele mai folosite, începând din anii 1837, conform surselor bibliografice 

(359) sunt: Paraschiva, Zmaranda, Lucsandra, Ana, Maria, Stanca, Ioana, Ilinca, Dumitra, Maruca, 

Andreeana, Sultana, Filofteia; Gheorghe, Ion, Constantin, Nicolae, Mihai, Vasile, Andrei, Radu, 

Păun, Matei, Ilie, Gligore, Iane, Chivu, Dumitru, Decebal; sau Lucsandra, Zmaranda, Ilinca, Scoruș, 

Iane, Parascheva, Marica, Tina, Cătălina, Calița, Chirachița, Samanta-Beatrice, Afina. 
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III.2.5.6. Porecle 

Privitor la poreclele din localitatea Călugăreni putem menționa că acestea proveneau și provin 

în urma unor îndeletniciri. Putem enumera: 

Găină, Cocoș (prin anii 1950, când se pierdea la jocul de cărți, se furau pentru plată găini, 

cocoși), Bîzăr, Ceapă, Bujie, Țupai, Urlete, Motoc, Dângă, Chirițop, Pițigoi, Vrabie, Gemaru, 

Hingheru, Pițurcă, Forficuță, Moacă (Moagă), Chelu, Căprăruș, Hârete, Mițan, Bobolin, Grasu, 

Colărezea, Fusoi, Pătlăgică, Cățel, Forficel, Curcă, Brânzea. 

 

III.3.0. Mișcări ale populației 

După anii 1965, când România a trecut la o mare industrializare care a necesitat forță de muncă, 

locuitorii din comuna Călugăreni au fost atrași de orașe ca Mizil, Buzău, Ploiești, București, Azuga, 

Plopeni, Ceptura, și alte localități. 

Și în zilele noastre sunt persoane care au apartamente proprietate personală date de stat 

(întreprindere) și cumpărate după 1990, în orașele amintite sau în altele, mai îndepărtate. 

După 1989, dar mai ales după 2007, când nu a mai fost nevoie de vize, multe persoane din 

Călugăreni au plecat în străinătate, în țări ca Anglia, Italia, Spania, Germania, Franța, etc. Unele s-au 

întors după 2 – 3 luni, altele duc dorul părinților, copiilor, prietenilor, etc. 

 

III.3.1. Emigrări 

În trecut, au avut loc emigrări ale populației în diferite țări din Europa, S.U.A., etc. 

În unele localități din zona Tohani (etc.) au avut loc emigrări din Transilvania.  

Populația imigrantă din Transilvania a avut ca principale cauze: 

- evitarea catolicizării forțate; 

- iobăgia apăsătoare; 

- fuga de serviciul militar austriac care era foarte lung. 

Și localitatea Călugăreni, județul Prahova, a participat și participă (în ultimii 30 de ani) la 

exportul de muncă calificată în diverse țări ale lumii, contribuind la dezvoltarea economică a altor 

națiuni. 

În urma unor interviuri cu locuitori din comună a reieșit că membri a cel puțin 37 de familii au 

emigrat în alte țări. (S/1). 

Circa patru milioane de români (p.267/347) au plecat și încă mai pleacă să muncească în 

străinătate, în condiții grele. România a dat cea mai mare migrație  în condiții de pace, din lume, fiind 

cel mai mare popor migrator din istoria erei creștine.  

Pentru România este o pierdere catastrofală, fiindcă oamenii sunt cea mai mare bogăție a unei 

țări.  

Plecarea doctorilor (și a asistenților medicali, cca. 50 000), a inginerilor (peste 300 000 de mii 

– treime din totalul cadrelor tehnice) și a altor specialiști, a dus la o situație ireparabilă. Nu se mai pot 

face investiții majore în tehnologii de vârf sau în infrastructură, etc. 

Oare o fi calculat cineva cât s-a investit (cheltuit) cu aceste milioane de români( de la grădiniță 

până la plecare lor)?...oare n-ar fi fost mai eficient să se asigure în țară condiții de muncă, salarii 

corespunzătoare, și astfel economia României ar fi înregistrat un alt nivel de dezvoltare?... 

Alături de scăderea numărului nașterilor, de creșterea numărului deceselor și de creșterea 

numărului avorturilor, aceste emigrări ale locuitorilor comunei au dus la probleme demografice 

majore. 

Dacă mai adăugăm și numărul mare de asistați sociali și al celor pensionați medical, precum și 

un fenomen de inactivitate socială și profesională, „de blocare” a dorinței de muncă, putem să ne dăm 

seama de marile probleme sociale și economice ale comunei. 
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III.3.2. Natalitatea, mortalitatea și spor natural 

 

III.4.0. Navetism 

Multe persoane din Călugăreni care lucrau în alte localități făceau naveta cu autobuzul la Mizil 

și de aici cu trenul. 

Până în 1989 trenurile erau supraaglomerate cu cei ce se duceau la serviciu și se întorceau seara. 

Aceste trenuri de navetiști aveau un orar foarte precis pentru a duce călătorii la locurile de muncă și 

a-i prelua la terminarea serviciilor (din gară, erau autobuze care plecau, după sosirea trenurilor, în 

localitățile limitrofe). Mersul trenurilor era coroborat cu cel al autobuzelor. 

Alți locuitori mergeau pe jos, în grup, la mină la Ceptura, până când s-au înființat curse de 

autobuze Călugăreni – Ceptura – Călugăreni. 

Mulți locuitori ai comunei Călugăreni au lucrat în industria petrochimică la Ploiești și în alte  

localități. Alții au învățat (au urmat școlile organizate de întreprinderi) și au lucrat la Întreprinderea 

de Utilaje Patroliere „1 Mai” din Ploiești (fosta uzină Concordia și rafinăria Unirea) care a produs 

instalații de foraj, inclusiv platforme marine, efectuând și exporturi în multe țări ale lumii. Această 

întreprindere, prin calitatea și cantitatea utilajului petrolier, a făcut România a doua țară din lume 

exportatoare de astfel de utilaje( p.49/9). 

În zilele noastre, populația din comuna Călugăreni care lucrează în alte localități are asigurat 

transportul cu microbuze, autobuze, etc.(există curse la fermele viticole din zonă, la Urlați, la Ploiești, 

etc.). 

 

III.5.0. Sănătatea populației 

Împotriva bolilor, oamenii căutau remediul (leacul) în natură. 

Multe persoane cunoșteau plantele medicinale (când și ce culegeau, cum să le usuce, la ce boli 

să le folosească). O persoană ca țața Leana, (S/7) dăruia un amestec de plante celor suferinzi. 

În comuna Călugăreni oamenii mai apelau și la descântece. Existau, și există și în zilele noastre, 

descântece de speriat, de deochi, de dalac, contra „luării laptelui la vite”, etc. 

Privitor la nașteri, putem spune că acestea erau asistate de o femeie mai în vârstă (de exemplu, 

în anul 1949, pe Coastă, era țața Bălașa Leescu); (S/11). 

Conform(S1), (interviu din 11.8.2015) au mai existat: 

-  moașa Lica; 

-   moașa Dorina lui Enache; 

-   moașa Dorina lui Tăbârcă; 

-   moașa Nuța lui nea Milică, etc. 

Moașa căra apa la biserică pentru botez. Lăuza era dusă la biserică (după 40 de zile) și de moașă. 

De la biserică, moașa o ducea la o familie cu mulți copii care îi dădea să mănânce lăuzei (în general, 

ceapă cu mămăligă), ca să aibă lapte. 

Tot moașa scălda copilul timp de 40 de zile iar lăuzei îi dădea țuică cu ulei.  

Lăuza trebuia să poarte basma, iar dacă ieșea afară, să nu atingă pământul cu piciorul gol (purta 

șosete), să nu meargă la fântână, etc. 

Moașa punea o bucată de săpun sub preș, la intrare, și descânta ca să nu vină  „bubele” la copil. 

În trecutul nu prea îndepărtat, la unii copii apăreau, pe piele,  „buboaie”; bubele erau și pe unghiile 

de la mâini și de la picioare, pe cap, etc. În aceste cazuri, grave, trebuia să descoperi cine „a spurcat” 

copilul. Conform celor spuse de persoanele în vârstă, copilul „a fost spurcat” de cineva care a venit 

să vadă copilul și care, înainte de venire, întreținuse relații sexuale (interviu sursa 19, soacra de 90 de 

ani). Conform (S/19), după ce lăuza se gândea cine a vizitat-o să vadă copilul, trebuia să trimită pe 

cineva „să fure” un săpun de la acea persoană și să spele copilul. 

În zilele noastre (după anul 2010), unele persoane din Călugăreni au născut acasă chiar fără 

moașă sau cadru medical (cu toate că existau). După naștere, cineva chema ambulanța și transporta 

mama și copilul la Maternitate, la Ploiești sau Mizil. 
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III.5.1. Instituții sanitare 

În comuna Călugăreni, de-a lungul timpului, a existat „dispensarul” sau, în zilele noastre, 

cabinetul medical. 

Ca medici (doctori), la Călugăreni au fost (conform sursa 7, interviu noiembrie 2013): 

- Ghițescu (neurolog; care a lucrat și cu Prof. Arsenie); 

- Nicolau; 

- Emilian Bobocescu; 

- Tatăl lui Andrei Pleșu a fost doctor la Călugăreni; 

- Stoicescu Carmencita; 

- Andronache Vasile; 

- Bercaru Marian; 

- Petre Elena. 

Unii medici au avut ca ajutor (asistentă) pe Iacob – Oana Elena și pe Anghel Marilena, 

localnică. 

Locuitorii  se tratează și la Spitalul din orașul Mizil sau Ploiești. În cazuri grave, ambulanța de 

la Mizil sau Ploiești vine în comună. 

Primăria a asigurat spațiu și pentru farmacie, care a funcționat în anumite perioade de timp. 

În anii 1950 – 1960 medicamentele erau „aduse” cu aviația utilitară (se aruncau pachetele din 

avion cu parașuta). 

 

III.5.2. Boli specifice 

În zilele noastre, la Cabinetul medical se prezintă, fără plată, persoanele care sunt asigurate, 

șomerii și pensionarii. Ceilalți locuitori neasigurați trebuie să plătească consultația. 

La un moment dat, după anul 2010, au fost 900 de persoane asigurate,  iar ca boli înregistrate 

la cabinetul medical, putem enumera (S/28): 

-  diabet zaharat tip II                         22 (număr de persoane) 

-  HTA + AVC                                    13 

-  HTA                                                 55 

-  boli psihice                                       19 

-  glaucom                                           5 

-   hepatită cronică                           12 

-  afecțiuni oncologice                        14 

-  parkinson                                       2 

-  insuficiență renală, dializă            3 

- adenom de prostată                        3 

-  astm bronșic                                   3 

-  TBC                                                1 

-  demențe                                          15 

 

III.5.3. Alimentația populației 

Până nu demult, alimentația populației din comuna Călugăreni era cea tradițională: lactate, 

legume, carne (duminica sau de sărbători), etc.  Majoritatea acestora (sau chiar toate) erau produse în 

gospodăria proprie. 

Prin anii 1937, după cum își amintea Ion Diaconu, se pregăteau de Crăciun cozonac, caltaboși, 

trandafiri, tobă, sarmale și piftie; plăcintă din brânză cu ouă și orez (la lăsata secului de postul 

Paștelui); măcinici de 9 martie; cozonac, ouă roșii, drob de ied, friptură de ied și stufat; păsat sau orez 

cu lapte pe frunze de nuc, de Rusalii; colivă de câteva ori pe an (p.17/75). 

Unii locuitori mâncau mămăligă caldă  din făină de orz (p.19/75). 

În funcție de sezon, localnicii tratau copiii și musafirii cu fructe, cu nuci, alune, poame, prune 

opărite, afumate sau uscate, coarne opărite sau uscate (p.19/75). 
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Prin grădinile oamenilor se găseau napi, urzici, căpșuni, dude, cireșe, vișine, caise, corcodușe, 

mere dulci, acrișoare, scorțoase, crețești, ionatane, pere tămâioase, verzi, gârlănoase, motrune și 

pergamute, coacăze, zmeură, mure, prune roșioare, gălbioare, gârlănoase, vinete și grase, piersici, 

nuci, struguri, coarne, alune, gutui, migdale, măceșe și gherghine (p.14/75). 

„ Plecând de la două mari adevăruri, și anume că hrana reprezintă, prin ea însăși, un medicament 

și o metoadă ușoară de auto-tratament, și de faptul că din 1990 până în prezent organismul românilor 

a fost efectiv bombardat cu alimente și băuturi care conțin coloranți, conservanți, etc. (de cele mai 

multe ori chimici), găsirea la discreție a băuturilor răcoritoare, a dulciurilor, a mâncărurilor, faptul că 

foarte multe produse (carnea de porc, pui, făină, mălai, fructe, legume, etc.) sunt importate din diverse 

țări ale lumii (aceste alimente având un alt conținut chimic decât al celor din România, cu care 

populația era obișnuită); faptul că această noutate (a disponibilității pe piață) a dus la un consum 

destul de mare din aceste alimente, corpul nostru, dar mai ales al tineretului, a fost agresat de 

cantitatea mare de conservanți, coloranți chimici, etc.” (p.17/353). 

În zilele noastre, locuitorii comunei au început să nu mai producă alimente necesare ci să 

cumpere de la multitudinea de magazine care există în comună sau din orașele apropiate. Cumpără 

mălai, făină, fructe, mezeluri, carne, ouă, murături, etc. 

Dacă îi spui unui localnic că alimentele cumpărate pot fi dăunătoare datorită conservanților, 

aditivilor (în cantități mari), el răspunde că de ce să mai producă în grădina proprie când la magazinele 

din comună se găsesc de toate sau poate comanda de toate. 

În iarna lui 2010, din cauza zăpezii, n-au mai circulat mașinile de aprovizionare 2 – 3 zile, și 

atunci, în magazine, s-a cumpărat tot, nu mai existau cartofi, ouă, conserve etc. O perioadă după 

aceea, unii locuitori au reînceput să facă conserve pentru iarnă; însă iar au uitat, și îi vezi de dimineață 

până seara cu sacoșele la magazin. 

În continuare, propunem câteva meniuri (preparate) tradiționale din localitate, preparate care 

pot intra în oferta circuitelor agro-turistice, cu precizarea că rețetele se găsesc, deocamdată în 

manuscris (Bunătăți – Rețete de preparate gastronomice din comuna Călugăreni), autor Lăzăroiu 

Ion. 

a. Gustări: zacuscă de vinete și de ciuperci; chifteluțe rotunde; pește afumat cu lemn de prun, 

de cireș; ciuperci murate; tobă; lebăr; slănină; piftie; icre de pește; brânză de capră/oaie, cu cheag 

natural; ouă fierte; salată baeuf; drob din organe de miel, (ficat, etc.), vită, porc. 

b. Felul I (ciorbe/ borșuri): ciorbă de praz, acrită cu zeamă de varză; ciorbă de fasole boabe; 

ciorbă de păstăi de fasole; ciorbă de păstăi de bob; ciorbă de lobodă, de  praz; ciorbă de oase de porc 

cu oțet de vin; ciorbă de oase de vițel; ciorbă de găină, rață, curcan, prepelițe, gâscă, bibilică; ciorbă 

de perișoare; ciorbă de cartofi; ciorbă de zarzavat; ciorbă de miel; ciorbă de ștevie, de știr; ciorbă de 

salată; supă de pui cu găluști; ciorbă de urzici, cu orez și oțet; 

Aceste ciorbe se acresc cu: aguridă, măcriș, prune verzi (inclusiv conservate – bulion), zeamă 

de varză, suc de roșii, borș de putină, oțet de vin, de prune sau de mere. La ciorbe se adaugă și tăiței 

de casă cu ouă de prepeliță, găină, curcă, gâscă, etc. 

c. Felul II: pește sărat la grătar, scrumbie de Dunăre la grătar, pește (macrou, crap, etc.) la 

cuptor (cu legume), pește la cuptor în aluat de casă, pește pe jeratic de viță-de-vie, cu must înăsprit, 

mâncare de fasole boabe cu jumări de porc, cartofi la cuptor, cartofi copți în spuză de viță-de-vie, 

drob de miel, stufat de miel, miel la cuptor, cap de miel cu gât în aluat de cocă (la cuptor), prepelițe, 

bibilici, curcan, la cuptor, cu legume, pui pe jeratic de viță-de-vie sau în jarul de la cazanul de țuică, 

vinete coapte în viță-de-vie, ardei capia, copt în viță-de-vie, sarmale cu mămăliguță, smântână, ardei 

iute, sărmăluțe în viță-de-vie, în frunze de ștevie, friptură de porc, cârnați de porc, chifteluțe (piftele), 

friptură de pui; pui pe jar de viță-de-vie, pastramă de capră, cârnați de capră și oaie, rață pe varză, 

varză călită, pilaf de pasăre, pilaf de post, mâncare de orez cu prune uscate, mâncare de cartofi 

(simplă, sau cu costiță de porc, jumări, etc.), lapte dulce cu mămăliguță, mămăliguță cu brânză și 

smântână, lapte acru cu mămăliguță. 

La desert se folosește fidea cu lapte, griș cu lapte, gogoși, plăcintă cu brânză, mere, dovleac, 

măcinici, orez cu lapte pe frunze de nuc/ viță de vie, fructe. Condimente folosite: leuștean, pătrunjel, 

mărar, foi de dafin, cuișoare, piper, cimbru. 
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Localnicii mai prepară bulion din roșii, bulion din ardei roșu (capia), aguridă, măcriș, zarzavat 

de ciorbe (conservat), zacuscă, ardei usturați murați, murături, vinete și ardei capia copți (în corzi 

uscate de viță de vie). 

d. Murături/salate: de gogonele, varză acră, ardei copți (inclusiv conservați pentru iarnă), 

salată de vinete, ciuperci (în oțet și saramură), salată de lăptuci, leurdă, pur, păpădie, susai. 

d. Băuturi: - distilate: țuică de corcodușe, țuică de pere, de mere, de fructe, tescovină, țuică de 

drojdie, distilat de vin, lichior, vișinată, trandafirată; 

-   vin alb, vin roșu; 

-  siropuri de mere, pere, gutui, mure, zmeură, fragi, trandafir, soc, agrișe; socată; 

-  borș de casă (de putină); 

-  zer (obținut  de la brânza cu cheag natural). 

c. Deserturi: dulcețuri de gutui, de prune umplute cu miez de nucă, umplute cu miez de 

migdale, de cireșe, de vișine; compot de prune, de struguri, cu drușain (fără zahăr); cornulețe cu 

magiun, turte cu magiun, cu nuci, cu migdale. 

c. Diverse: mucenici; colărezi; cozonac; gogoși; gogoși cu magiun  cu miez de nucă și migdale, 

dovleac copt, păsat pe frunze de nuc, poame uscate (de mere, pere, struguri); lapte de capră pentru 

iarnă; pâine coaptă la cuptor cu tărâțe, cu cartofi; mămăliguță cu cartofi. În zona Pârscov, păsatul 

împărțit de Moșii de vară se pun și pe frunze de viță de vie. (S.58)  

 

III.5.4. Sportul 

Copiii din comuna Călugăreni, în trecut, jucau țurca: unul se așeza în cadrul unui cerc desenat 

pe pământ, având un băț în mână, și căuta să nu lase pe ceilalți să introducă, cu bețele lor (care erau, 

la un cap, cu o măciucă/crosă de golf) un băț mai mic, în cadrul cercului. 

De asemenea, jucau „La boabe / Pietricele”: se alegeau 5 pietricele sau se făceau din lut niște 

sfere mici; așezate pe pământ, boabele erau luate câte una, apoi câte 2,3,4,5, după care se aruncau 

toate în aer și trebuiau prinse pe spatele mâinii drepte, de obicei; în funcție de numărul de boabe 

prinse astfel se întocmea un clasament și, desigur, câștiga cel care prinsese astfel cele mai multe 

boabe. (p.13/75). 

Un sport îndrăgit în comună, de către persoanele mai în vârstă, a fost biliardul (popicele și 

mingea erau din lemn). 

Pe Coastă, era un loc în drum, în fața casei lui nea Nicu Furtună unde se adunau mulți adulți, 

dar și copii. 

Un alt loc unde s-a jucat biliard până târziu, în anii 1988, a fost în fața actualei primării, din sus 

de statui. 

După 1989, comuna Călugăreni avea o echipă de fotbal pentru tineret, care juca în cadrul 

întrecerilor județene. 

În ultimii ani, în comuna Călugăreni s-a construit un mini-teren de fotbal, iluminat și noaptea 

(a se vedea foto 4 / III) iar în 2020 se construiește un teren de fotbal pe Culcea. 

Unii dintre locuitorii comunei Călugăreni au fost și sportivi de performanță. Un exemplu este 

domnul Cătescu Constantin,  care a fost antrenor la Steaua (1970), A.S.Marina din Mangalia (1971 – 

1972), precum și la alte cluburi sportive( Metalul, Dinamo, CSM - Iași). Este antrenor emerit (1997) 

și a fost secretarul Comisiei de Canotaj a Municipiului București (1973 – 1979). 

 

III.5.5. Armata 

Locuitorii comunei Călugăreni au participat întotdeauna cu patriotism la apărarea țării, la 

alcătuirea armatei.  

Domnitorii români au organizat armata astfel: 

 -  „oastea cea mică”, ce era reprezentată de oștenii aduși de boieri; 

 -  „oastea cea mare”, care era compusă din„ oastea cea mică” și toți locuitorii care puteau 

folosi arme; 

 -   la cele două oștiri se mai adăugau și mercenarii. 

Oastea marelui Domnitor Mihai Viteazul avea și membri ai localității Călugăreni. 
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Un locuitor al comunei Călugăreni a participat voluntar la întocmirea armatei Țării Românești 

după Pacea de la Adrianopol (1829), când Țara Românească  a avut dezlegare da la Imperiul Otoman 

să-și formeze armată proprie. 

În anul 1831, când Țara Românească a format armata (miliția) națională, din localitatea 

Călugăreni s-a înrolat de bună voie Radu sin Ion Băjinaru; (p.238/326). 

Regimentul 32 Dorobanți, Mircea, înființat în 16.03.1883 la Brăila, avea 2 batalioane a câte 4 

companii sub comanda colonelului Coruț Ioan. 

La 1 aprilie 1889, reședința regimentului a fost mutată la Mizil. Aici (la Mizil) s-a înființat 

muzica regimentului, cu concursul cetățenilor și al primăriei; (p.495/226). 

În foto 5 / III redau un livret militar din anul 1901 care avea și jurământul. 

Până în 1989 și imediat după, armata era obligatorie. Majoritatea tinerilor se căsătoreau după 

ce efectuau serviciul militar. 

În zilele noastre (2018) unii locuitori ai comunei Călugăreni sunt în armată, unii participând pe 

câmpurile de luptă din Afganistan. Dintre cei 14 cunoscuți de autor, 4 persoane sunt de sex feminin. 

(N.6/ 3); (foto din Afganistan cu o luptătoare din Călugăreni, preluată de pe Facebook). 

Ca respect pentru veteranii de război și urmașii acestora (văduve) statul acorda diverse facilități 

(transport, impozite, etc.). redăm copia unei legitimații a unei văduve de război (foto 7/VI). 

Generațiile actuale nu trebuie să uite că, până în anul 1985 – începutul anilor 1990, bărbații, în 

afara gândului de căsătorie, îl aveau pe acela al obligativității efectuării stagiului militar. 

Armata avea o durată de 2 – 3 ani, iar, dacă bărbatul avea intenția de-a se căsători, amâna 

căsătoria, în general, după eliberare. 

Mulți bărbați aveau o frică de-a sta o perioadă lungă de timp (2 – 3 ani) într-un regim de 

disciplină, departe de familie, de prieteni, de locul natal, etc. 

În general, bărbații erau repartizați la armată în unități militare aflate în cealaltă parte a țării (de 

exemplu, cei din Prahova în Arad, Timișoara, etc. și viceversa). 

Această depărtare și dorul de casă (părinți, prieteni) erau traumatizante pentru ei. 

Foarte multe cântece populare, scrieri, erau despre dorul de care-am amintit, dar și de durerea 

părinților pentru cel aflat în armată. 

Cu toate acestea, după efectuarea armatei, bărbații deveneau mai disciplinați, respectând 

ierarhiile / superiorii și, după cum se spune în popor, erau „bărbați” care puteau să-și  întemeieze o 

familie, știind și respectând regulile vieții. 

În cazul în care, după liceu, urmau cursurile unor școli tehnice sau facultăți, armata se făcea 

după terminarea acestora și avea o durată de la 3 la 6 luni. 

Să nu uităm că și femeile erau obligate să facă armata, dar nu în condiții atât de dure. 

 

III.6.0. Note (capitolul al III-lea) 

1. O copie completă se află în arhiva personală a autorului; 

2. Idem; 

3. Astfel vinul nu era agresat prin pompare. Pritocirea se făcea de cel puțin de trei ori( înainte 

de Crăciun, primăvara, când înflorea via, și toamna); 

Și în zilele noastre, crama pe care o deține autorul monografiei este organizată gravitațional. 

4.  Ziarul„ Ploiești” nr. 1734, din 10 -16 martie, 2016, pag.1; 

5.  Institutul Național de Statistică din România (Populația stabilă după etnie), accesat 15 

ianuarie, 2019; 

6.  Lista cu numele/prenumele se află în arhiva autorului. 
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III.7.0. Sumar 

Oamenii au trăit în  comuna Călugăreni - Prahova și în împrejurimi de mii de ani. 

Continuitatea locuirii în acest areal este dovedită de rezultatele cercetărilor arheologice din 

localitate și imediata apropiere. 

O viețuire atât de îndelungată și continuă ne duce la concluzia că aceste locuri au fost benefice 

pentru dezvoltarea socială a comunității. Ne referim la condițiile geografice (așezare protejată de 

dealuri, altitudine de până la 600 de metri, climă blândă, etc.), la existența bogățiilor( păduri, sare, 

apă, pământ roditor). 

Comuna Călugăreni, de-a lungul timpului, a făcut parte din Țara Românească și a fost cuprinsă 

în diverse organizări administrative (județul Saac, plasa Tohani, plasa Cricov, etc.). 

De-a lungul timpului, populația comunei Călugăreni a fost în număr de 1 700 – 3 000 locuitori 

(în anul 1900 erau 2 159  locuitori, în 1965 au fost 2 833, iar în anul 2016 au fost 1 718 locuitori). 

Populația, în general, este„ grupată” în diverse zone ale localității (Familiile Tăbârcă la Cișmea; 

Chirilă, pe Ciortea; Galeș, Leescu, Lăzăroiu, Julea, pe Coastă; Viuleții pe Cernatu, etc.). 

În acest capitol sunt menționate unele nume și prenume de familie existente în documente încă 

din anii 1400. 

Tot în acest capitol se face referire la porecle, la mișcarea populației, emigrare, sănătate, 

alimentație, etc. 
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III.8.0. Fotografii și documente la capitolul al III-lea 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

III. 8.1. Explicitare a fotografiilor și documentelor  incluse în capitolul al III-lea 

1. Clădirea primăriei din comuna Călugăreni; 

2. Brevet din anul 1927; 

3. Provizii de iarnă, în beci; 

4. Teren de sport; 

5. Livret militar din anul 1901; 

6. Luptătoare din localitatea Călugăreni – Prahova în Afganistan. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 6 
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IV.0.0. Cadrul economic în care s-a dezvoltat comuna Călugăreni 

Zona în care se află comuna Călugăreni a fost o zonă prielnică pentru dezvoltarea unei economii 

locale înfloritoare (zonă protejată de vânturi puternice de dealurile mai înalte, Ciortea, Istria, etc.; o 

climă mai blândă față de câmpie, un sol bogat, etc.). 

Din cele mai vechi timpuri, în această zonă s-a practicat viticultura, pomicultura și creșterea 

animalelor. 

Cosoarele de fier dacice se fabricau la Budureasca (o parte a descoperirilor arheologice se află 

pe teritoriul comunei Călugăreni) încă din secolele IV – II î.e.n., ceea ce denotă dezvoltarea 

viticulturii și agriculturii. 

Între cele două războaie mondiale din secolul trecut viticultura aducea mari venituri, astfel, un 

hectar de vie producea cât 6 hectare de grâu sau aproape cât 10 hectare cultivate cu porumb;( 

p.207/333). 

 

IV.1.0. Dezvoltarea economică a zonei 

 

IV.2.0. Suprafața localității 

Suprafața pe care o deține comuna Călugăreni este de 1.993  hectare, din care 1.467 hectare 

teren agricol; (p.92/325). 

 

IV.3.0. Arabil, pășuni, furaje, păduri, etc. 

 

IV.4.0. Agricultura 

Cercetările arheologice atestă dezvoltarea agriculturii pe meleagurile prahovene încă din 

perioada neolitică (7000 – 5000 î.e.n.) când a început să se cultive un număr limitat de plante și să se 

domesticească animale pentru folosirea lor la muncă sau ca sursă de hrană.( p.452/371). 

Condițiile favorabile ale zonei, ale comunei Călugăreni (pământul roditor, altitudinea benefică, 

așezare pe paralela 45 latitudine nordică) au dus la o dezvoltare locală bazată pe creșterea animalelor, 

cultura cerealelor, a pomiculturii și a viticulturii. 

Este interesantă mărturia unui localnic (S/32) despre felul în care se făcea agricultură imediat 

după 1990. „ Aduceam de la Bărboiu câte 8 și 10 căruțe de porumb, cum era timpu, și 80 de struguri 

la 4 și 5 găleți sacul, mai făceam câte 25 de vedre din borhot de pere motrune, plus ce se mâncau de 

trecători de pe drum… am plantat pe margine un rând de pruni( avea  7 500 m.p.) și s-au prins , era 

ca o grădină, făceam câte 10 – 15 saci cu prune, 2 saci cu ceapă, fasole boabe… apoi vara trebuia 

să cosesc fân pentru vacă, câte 5 căruțe, plus cocenii… salcâmii ce i-am plantat i-am tăiat pe ras de 

am lățuit pereții și am mai tăiat pentru araci la fasole. Pe raza comunei Călugăreni nu se mai face 

agricultură( se referă la anii 2000) căci după timpul domnului Ion Iliescu s-a adus o mașină de porci 

mistreți și le-au dat drumul în pădure și s-au înmulțit și nu ai voie să-i vânezi, și au lăsat oamenii 

terenul nemuncit căci dacă îl seamănă îl răscolește și mănâncă toate grăunțele și muncește degeaba, 

și așa au rămas pârloage. Și s-a format stâni de oi, capre, vaci și boi, cai, și le dau drumul pe deal, 

dacă faci o grădină strică gardu și bagă animalele în grădină și strică toată munca de o vară; dacă 

faci un adăpost acolo i se dă foc, cum a fost și la Bărboiu, a dat foc la iarbă, a luat foc toaleta și casa 

care avea 2 camere, 30 metri pătrați, o cameră mobilată  un pat, o masă, 2 scaune taburete, 2 

canapele de scândură, un dulap de perete și o sobă de cărmidă, o cameră învelită cu tablă albă și 

tavan din pfl. 

A  urmat anul colectivizării, 1962, în martie a venit colectivizarea agriculturii. Venea echipă 

după echipă. Nu s-a putut în nici un fel că era echipă după echipă și s-a scris și tata, am lucrat la 

CEAPE, am făcut 65 de norme…” 
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IV.4.1.  Munca în comun (claca, toz, cap) 

După al doilea război mondial locuitorii se ajutau reciproc, când era nevoie. Claca avea loc 

toamna și iarna, la curățatul porumbului, etc. 

Claca, TOZ, întrajutorarea („ azi la mine, mâine la tine”). Și după anul 1989 locuitorii se ajutau 

la munca câmpului (la Șchiopoaia, iar toamna – iarna la curățatul porumbului). Cu aceste ocazii se 

cânta (romanțe, muzică populară, etc.) și se făceau gogoși, turte, floricele, etc. (S/1). 

CAP-ul în comuna Călugăreni a înfăptuit și lucruri bune. Construind saivane, șeptelul creștea 

continuu iar plantațiile de viță de vie au fost reînnoite. 

Țăranii câștigau bani „la ziua de muncă” precum și produse agricole, etc. 

Din  18 septembrie 1991 CAP-ul a fost desființat, în acea perioadă distrugându-se fără motiv 

saivane, clădiri, grajduri, tăindu-se livezi, păduri, etc. (p.96/97). 
 

IV.4.2. Culturi: vii, porumb, grâu, cânepă, etc. 

În afara culturilor de viță-de-vie, cereale (mai ales pe proprietățile de la Șchiopoaia), a 

pomiculturii, în comună s-a mai cultivat și cânepa. Aceasta se semăna în luna martie și se recolta 

după coacerea semințelor. Fazele prelucrării erau: 

-   semănatul; 

-   strângerea tulpinilor în mănunchiuri; 

-   colectarea semințelor; 

-   se lăsa la uscat; 

-   se ducea„ la topit”, la Valea Șchei (la valea Șchei veneau cu cânepa pentru „topit” și 

locuitorii din localitățile învecinate– de la Tohani, Ceptura, Tătaru, etc.; (p.177/333); (p.120/76). 

Cânepa era ținută în apa râului Șchei, în stânga podului (intersecția drumului Boboci – Mizil) circa 3 

săptămâni; 

-  taxa pentru topit era un mănunchi din zece; (p.120/76) 

-  se lăsa la uscat circa două săptămâni; 

-  se „melița”(se rupea tulpina în bucăți într-o unealtă numită meliță); 

-  firele se scuturau (se curățau) și apoi se „pieptănau” (tot cu o unealtă specifică - daraci), 

și se obținea fuiorul; 

-  se torcea, se făcea urzeală pentru a obține pânza; 

-  se mai obțineau și câlții, care se foloseau la țesutul sacilor, a unor traiste, etc. 
 

IV.4.3. Fructe 

Mulți locuitori din comună și din Tătaru sunt renumiți pentru strângerea și păstrarea  peste iarnă, 

până la Paște, a strugurilor, merelor, gutuilor, perelor, etc. Unii le vând la piața din Mizil, Ploiești, 

București, Brașov, etc. 

Dintre fructe ce se obțineau, putem enumera: mere (scorțoase, etc.), pere (cu miez roșu, 

motrune, etc.), cireșe (cireș tămâios, etc.), vișine, caise, prune, corcodușe, nuci. 
 

IV.4.4. Culesul din natură 

În afara beneficiilor obținute din flora existentă, locuitorii comunei Călugăreni au folosit și 

multe plante spontane în alimentație, în medicina populară, vopsit, etc. 

Multitudinea de plante din această zonă de deal a asigurat populația cu hrană în timpul lungilor 

posturi de peste an. 

Culesul din natură a speciilor spontane a fost o îndeletnicire constantă, mai ales că acestea erau 

și leacuri în medicina populară, precum și coloranți și substanțe frumos mirositoare în obținerea 

săpunului de casă. 

În perioada de iarnă – primăvară se foloseau: urzica (Urtica Dioical), ștevia (Rumex Patiential), 

purul (AlliumVienalel), loboda (Atriplex Hortensis), susaiul (Sonchus arvensis ), măcrișul (Rumex 

Acetosal), leurda, păpădia, napii (Helianthus Tuberosusl). 

Se mai mâncau proaspete, dar se și conservau în oțet, saramură sau uscate, bureții, bureții de 

prun (Cliptopilus Prunulus Quet), bureții (de pelin) de rouă (Coprinus Micacceleus Fr), ciuperca 

de câmp (Psaliota Campestris Quet), mânătărcile (Boletus Educis Fr), bureții lăptoși (iuți) 
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(Lactarius Piperatus Fr), gălbiorii (cantharellus Ciparius), hribii. 

În Călugăreni (pe Coastă, pe Valea lui Moș, pe Ciortea) există cimbrișorul parfumat (Thymus 

Serpyllum). Fragii (Fragaria), zmeura (Rubus Ideaens), murele (Rubus Caesiul) se găsesc pe Locea, 

pe Ciortea, etc. În pășunile de la Piscupia, pe Ciortea, se găsesc alunele. Porumbarul (Prunus 

Spinosa L) și păducelul (Crataegus Monogyna) sunt din belșug și se consumă inclusiv iarna. Cireșele 

negre din pădure se foloseau la lichior. 

Din natură se mai culegeau plantele medicinale, acestea fiind, de altfel, aproape baza 

tratamentelor. Plantele pentru leacurile tradiționale erau culese mai ales de femeile în vârstă. Plantele 

erau culese din timp, la anumite date, și erau uscate în locuri cu curenți de aer. 

 Multe plante erau folosite atât pentru animale cât și pentru oameni în medicina populară, dar 

mai erau folosite și la vopsitul textilelor (coloranți vegetali). 

Erau culese florile, fructele, frunzele, scoarța sau rădăcinile diverselor plante pentru obținerea 

coloranților. 

Pentru culoarea roșie se folosea mărul, cornul, cimbrișorul de câmp, prunul, sovârful. 

Anumite părți ale plantelor se fierbeau până se obținea culoarea, apoi se adăuga borșul sau piatra acră 

și se introducea ceea ce trebuia colorat (fire, materiale, etc.). 

 

IV.5.0. Zootehnia 

Creșterea animalelor a fost o îndeletnicire a locuitorilor încă de la formarea comunităților din 

aceste locuri. 

Creșterea vitelor se dezvoltă încă din prima treaptă a fierului, Hallstatt, „așezările tracice din 

Urlați, Călugăreni, Tătaru” (p.178/1) fiind reprezentative. 

În afara alimentației, de la animale se foloseau pieile, care au avut un rol deosebit în dezvoltarea 

societății. 

De la burdufuri pentru apă, harnașamente pentru cai, foale pentru obținerea metalelor (pentru 

unelte agricole și arme), pieile animalelor au avut o importanță hotărâtoare pentru populație. 

 

IV.6.0. Animale 

Agricultura a fost influențată de creșterea animalelor, acest fapt ușurând munca și transportul 

produselor și al oamenilor. 

În trecut, în regiunea de deal se foloseau aproape exclusiv boii pentru tracțiune și muncile din deal. 

Caii erau folosiți în principal de familiile înstărite, tractau trăsurile, șaretele; (p.83/76). 

Caii mai erau necesari în zonă pentru copiii familiilor înstărite care, când plecau la armată, (la 

cavalerie) era necesar un cal pentru fiecare băiat. 

Pe timpul perioadei CAP-ului boii și caii aproape că au dispărut. 

După 1989 s-a reînceput creșterea bovinelor (pentru tracțiune și lapte) și a cabalinelor. Tot după 

1990 mulți locuitori ai Comunei Călugăreni au crescut și struți (familia Galeș Ștefan din Valea Șchei, 

Neluș al lui Căruțașu, Căruțașu Ion, Viuleț Vasile, Cristea Cornel; (S/1). 

În anul 2015 Cătescu Ștefan a avut circa 30 de boi. Caii sunt crescuți, în principal, de cei din 

familiile Viuleț. 

Porcii au fost crescuți în gospodăriile populației pentru asigurarea hranei de-a lungul unui an. 

Carnea se săra, se zvânta, se afuma, se conserva în untură, etc. 

 

IV.6.1. Păstorit, stâni, târle 

În afara locuitorilor care au câte o vacă sau o capră, oaie, în comuna Călugăreni există și familii 

care au mici stâni, ca de exemplu: Viuleț Ion, Viuleț Bebe, Viuleț Costică, Vali Mareș, Pantazi, 

Păunescu, Gales, Tăbârcă Viorel, Tăbârcă Nicu, Cristea, Corina Olteanu, Chiran, Dascălu Vasile, 

Cerașu Dumitru, Chirițop (Iordache), Cătescu, Bâzar, etc.(S/1). 

Lâna, după ce era tunsă după oi, la începutul verii, se spăla la ulucul de la Cișmea sau de la 

Bazine. În general, lâna acasă se opărea în copaie cu apă fiartă și apoi se clătea în mai multe ape (unii 

locuitori introduceau picioarele în apa fierbinte „pentru leac” de reumatism, în care era sucul cleios 

de lână). După aceea o puneau în „târnă” (coș de nuiele) la scurs. După uscare, lâna era pieptănată, 
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trasă și apoi vopsită. Torsul se făcea în general iarna, când se făceau șezători. Vopsitul lânei se făcea 

cu extracte de plante (nuc, coji de ceapă, etc.). 

„ Acum, cum se termină cu mieii /iezii, (în jurul Paștelui; 2018; n.a.), ne strângem 5 – 6 ciobani 

din Călugăreni și ne ducem în alte localități să tundem oile (luăm 5 lei de oaie și tundem circa 50 de 

oi pe zi). Ne mai ducem pe la târguri (Sibiu, Prejmer, Starghiojd, etc.), mai vindem alte animale, mai 

cumpărăm câte ceva…” S/33). 

Părul de capră (caprele se tund în mai – iunie) se folosea la tencuitul caselor (părul se îngloba 

în tencuială) dar și la confecționarea de trăiști. 

 

IV.7.0. Apicultura 

Pășunile, pădurile, livezile și viile au fost, de-a lungul timpului, un motiv întemeiat pentru 

practicarea apiculturii. 

După 1990, mai ales odată cu oferirea de subvenții pentru agricultură, s-au format multe stupine 

în cadrul comunei. 

Ca stupine, în zilele noastre, putem enumera:  

-  stupina preotului paroh Ion Vasile; 

-  stupina Leescu Virgil; 

-  stupina Cioceanu Vasile; 

-  stupina Cătescu; 

-  stupina Dragomirescu Liviu; 

-  stupina Velcea Tudorel; 

-  stupina Tăbârcă Nan; 

-  stupina Tudor Jan; 

-  stupina Popescu Afina; 

-  stupina Popescu Nicolae; 

-  stupina Drăgoțel Alexandru; 

 

IV.8.0. Viticultura: unelte, tehnici, termeni specifici 

Terenul comunei Călugăreni, viile, se află în zona Dealul Mare, zonă renumită în producția de vinuri 

de calitate, mai ales vinuri roșii (până în 1989 România a exportat, printre altele, vinuri roșii de Dealul 

Mare în Canada și Japonia, pentru ameliorarea vinurilor lor datorită calității și componentelor lor, care nu 

existau în aceste țări. Exportul s-a efectuat în containere speciale pe mare; (S/ 11). 

Condițiile pedoclimatice (solul nisipos), soarele care luminează cea mai mare parte a zilei 

(podgoriile erau așezate pe versanții Est – Vest; apoi așezarea comunei la jumătatea distanței dintre 

Polul Nord și Ecuator, și la jumătatea distanței dintre Munții Urali și Oceanul Atlantic) au favorizat 

cultivarea viței de vie. 

Descoperirile arheologice (p.204/333) de la Budureasca din sec. IV – VI î.e.n., a unor cosoare 

de fier, dovedesc odată în plus vechimea cultivării viței de vie pe aceste meleaguri. 

Solul calcaros în proporție de 60% și nisipul se încălzește în timpul zilei iar noaptea continuă 

să degajeze căldură, în mod treptat. 

Conform surselor bibliografice 29 și 25 (p.89 și 266), a mărturiilor locuitorilor mai în vârstă 

din comună, și pe teritoriul comunei Călugăreni s-a cultivat, de-a lungul timpului, următoarele soiuri 

de struguri: 

Struguri albi:                                                          Struguri negri: 

 -  Bălan;                                                                -  Negru vârtos; 

 -  Cordin ;                                                              -  Negru moale; 

 -  Bășicată;                                                            -  Vulpe; 

 -  Timpurie;                                                           -  Seină; 

 -  Om rău ;                                                             -  Bășicată neagră; 

 -  Cruciuliță ;                                                         -  Țigancă; 

 -  Tigvoasă   ;                                                         -  Scuturătoare; 

 -  Coarnă albă ;                                                      -  Coarnă neagră; 

 -  Țâța vacii;                                                           -  Focșeneancă neagră; 

 -  Tămâioasă;                                                         -  Țâța vacii neagră; 

 -  Focșeneancă;                                                            

 -  Pârciu;                                                                 

 - Puricoasă; 
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Cultura viței-de-vie, în perimetrul comunei Călugăreni, a reprezentat 39,4 % din suprafața 

agricolă în anul 1972, în comuna Tătaru 37 %, Gura Vadului 48,7 %, Ceptura 23,4 %; (p.135/9). 

După colectivizare, pe terenurile Cooperativei de Producție s-au cultivat soiuri precum: Merlot, 

Cabernet, Riesling, Tămâioasă, Otonel. 

Pe„ terenurile ajutătoare” ale populației s-au mai cultivat și din soiurile mai vechi și soiuri 

nealtoite (căpșunică). 

În trecut, după cules, strugurii se transportau la cramă cu coșul, hârdăul, cărătorul, găleata, 

căruța. 

Prelucrarea strugurilor se făcea „în lin” unde „se călcau” cu picioarele (linul era confecționat 

din lemn, care avea la un cap un loc prin care se scurgea vinul); vinul obținut se punea în butoaie, 

apoi se făcea pritocul, se trăgea vinul de pe drojdie. 

Unele crame erau organizate prin beciuri suprapuse care permiteau un flux al vinului 

gravitațional (vinul se trăgea când se făcea pritocul) din crama (încăperea) de sus în cea de jos, fără 

pompe. Apoi vinul se lăsa la învechit în butoaie de stejar( maturarea în butoaie de stejar duce la 

„împlinirea gustului”).  

După prima prelucrare, boștina se așează în tocitori care se acoperă cu un strat gros de frunze 

de viță și de nisip pentru a nu pătrunde oxigenul. Toată iarna se lua vin din tocitoare prin partea 

inferioară (pe la cep). Primăvara se făcea țuica din boștina din tocitoare. 

În trecut, o mare parte din vin era depozitată în beciuri (bordeie din deal). Aici veneau 

cumpărătorii din București, Ploiești, etc., degustau vinul și cumpărau. Aceste crame din deal aveau o 

cameră (încăpere) unde se găsea o sobă, mălai, pește sărat, etc., și crama cu butoaie; (S/16). 

Apoi vinul se transporta în butoaie cu căruța la București, Ploiești, etc. 

Foarte mulți ani, mai ales în anii 1950, vinul se transporta cu damigene de sticlă sau cu „bășici” 

(se confecționau din camerele de cauciuc auto, vulcanizate, la dimensiuni ce puteau fi cărate de o 

persoană, mai ales sub haine). În acea perioadă, prin lege, era interzisă comercializarea de băuturi 

alcoolice de persoane fizice, dar, în același timp, locuitorii nu aveau resurse bănești și se duceau „la 

oraș”, la ieșirile de la diverse uzine, pe străzi, și vindeau cu o căniță de aluminiu câte o cantitate mică 

de vin. 

În trecut, se cultiva via pe araci și via oloagă. 

Începând de primăvară, muncile la vie erau: dezgropatul, tăiatul, copcitul, săpatul, stropirile, 

tăiatul vârfurilor lăstarilor, culesul, îngropatul. 

Ca unelte, se foloseau, și se folosesc și azi în gospodăriile particulare, sapa, cazmaua, plugul 

(tras de cai), motocultorul, foarfeca, cosorul. 

Legatul vițelor de sârmă întinsă pe șpalieri de beton  sau de araci, se face cu „coajă” de tei sau 

rafie. 

Până la Rusalii, locuitorii comunei mergeau la pădure, la Piscupia sau pe Culcea, unde tăiau 

crengi mai groase de tei, le curățau de coajă și apoi, din partea albă, tăiau fâșii înguste de circa 20 cm. 

lungime, pe care le legau în mănunchi, și cu care, apoi, cercuiau și legau vițele în vie și în grădină 

(roșii, ardei, etc.) după ce, mai întâi le băgau într-un vas cu apă, ca să se moaie. Aceste legături 

rezistau și 6 ani. 

Stropitul se face, în general, cu zeamă bordeleză (sulfat de cupru și var). În ultimul timp, unii 

mai folosesc și alte substanțe cumpărate de la magazinele specializate. 

La cules se folosesc gălețile, sacii de plastic, tocitoarea (sau vase mari din lemn ca butoaie, la 

care li s-au scos un capac), vase din plastic, butoaie de stejar, zdrobitor, teasc. 

După ce mustul „fierbea”, cel din struguri albi circa 3 zile, cel din struguri roșii circa 7 zile, se 

punea la fermentat în butoaie sau damigene de 50 de litri, la care se monta un dop prin care trecea un 

furtun subțire care se introducea într-o sticlă cu apă.  

După ce se termina fermentarea mustului, se făcea primul pritoc (în jur de 25 decembrie). 

În jurul comunei Călugăreni se găsesc ferme viticole care obțin vin din struguri ecologici, 

conform Regulamentului  C.E. 834/2007, certificați de firme specializate. O astfel de firmă este 

Societatea viticolă Franco-Română de la Săhăteni, care are peste 40 de hectare de vie. Această firmă 

practică cultura biolunară (respectă fazele lunii, a mișcării acesteia de evoluție siderală și sinodală). 
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În Călugăreni, unii producători( este și cazul autorului monografiei) respectă regulile culturii 

biologice, însă nu s-au certificat încă, având în vedere că suprafețele devin din ce în ce mai mici, 

datorită lipsei forței de muncă. (A se consulta și subcapitolul I.6.1.). 

 

IV.9.0. Pomicultura 

După cum s-a observat în Capitolul I, pe teritoriul comunei crește o mare varietate de pomi 

fructiferi (pruni, meri, peri, nuci, caiși, cireși, vișini, duzi, migdali, smochini, moșmoni, etc.). 

Pe timpul existenței CAP-ului în comună, fructele se conservau, se afumau în instalații speciale 

și se vindeau atât pe piața internă cât și pentru export. 

Unii locuitori aveau uscătoare de fructe acasă sau în deal. În principal, se uscau/afumau/ 

prunele, care se mâncau în timpul posturilor de peste an (mâncare de prune uscate cu orez). 

Datorită importanței în alimentație, a posibilităților păstrării pentru iarnă (proaspete sau 

transformate în magiun, dulcețuri, uscate, etc.), cultivarea pomilor fructiferi are tradiții vechi pe 

teritoriul comunei Călugăreni. 

Prunele, merele, perele, gutuile, strugurii se usucă pentru iarnă și astăzi de unii locuitori ai 

comunei. Dintre soiurile mai puțin cunoscute ce se cultivă sunt: perele cu miez roșu, perele văratice, 

merele scorțoase. 

Din unele fructe se obține un oțet foarte curat (mere, pere). 

 

IV.10.0. Alte ocupații ale locuitorilor (meșteșuguri, îndeletniciri) 

În general, locuitorii practicau meșteșugurile lor în zilele când munca la deal sau la câmp nu îi 

solicita. 

Majoritatea locuitorilor cunoșteau tehnicile generale la meseriile specifice locului (să desfacă 

un butoi, să-i pună capacul, etc.). 

Veritabilii specialiști erau cei talentați și care aveau scule adecvate, producând în scopul 

vânzării produselor (de exemplu piua de piatră, uluc, pentru adăpatul animalelor, cruci de piatră, etc.). 

Acest lucru era posibil și datorită existenței materiei prime (piatra, lemnul de stejar și dud) care se 

găsea din belșug pe Ciortea, la Piscupia, etc. 

Conform unor date din arhive, în comuna Călugăreni, în anul 1862, existau două cuptoare de 

cărămidă (20 000 de bucăți) și 38 războaie de țesut, iar ca materii prime se găseau, în 1935, cărbune, 

sare, piatră (carieră de piatră); (p.198/359). 

Principalele ocupații ale locuitorilor au fost, și sunt și în prezent: 

-   cultura viței-de-vie; 

-   pomicultura; 

-   creșterea animalelor. 

După anii 1970, odată cu dezvoltarea economică a țării, cu industrializarea accentuată, mulți 

localnici au devenit specialiști în meserii din domeniul industriei chimice (în rafinăriile din Prahova), 

a prelucrării metalelor, în minerit, construcții, textile, etc. 

Cu toate  că mulți au ajuns mari specialiști în astfel de ocupații, când se întorceau acasă, după 

orele de program, își continuau și îndeletnicirile vechi. 

În zilele noastre mulți locuitori lucrează în domeniul construcțiilor, desfășurându-și activitatea 

în comună dar și în alte orașe, și în străinătate. Unii locuitori se mai ocupă în comună cu 

confecționarea de sape, cuptoare, grilaje, confecționarea de lumânări din ceară de albine, etc. 

 

IV.10.1. Lemnărie, dulgherie, tâmplărie, dogărie 

În Călugăreni, pădurile coboară peste blândele dealuri până la începutul Câmpiei Bărăganului. 

Aceste păduri i-au ocrotit pe locuitorii locurilor de vânturile nordului, oferind oamenilor lemnul 

din care și-au construit locuințele și cele necesare (de la vase pentru mâncat la linguri și alte obiecte 

necesare). 

Din lemn (a cărui sursă se găsea în pădurile din comună) locuitorii comunei Călugăreni lucrau: 

locuințe, adăposturi de animale, unelte, obiecte casnice, căruțe, etc. 

În localitate au existat dulgheri, tâmplari, dogari, etc. Aceștia, în general, erau organizați în 
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echipe de câte 2 – 3 meșteri. Ca unelte, foloseau barda, toporul, sfredelul (mic și mare), ciocanul, 

fierăstrăul, joagărul. 

Pe stâlpii de lemn (ai caselor), pe celelalte obiecte, sculptau cercuri, șarpele, roata, rozeta, 

frânghia, soarele, etc. 

Arhitectura țărănească în lemn din această zonă este reprezentativă pentru zona de deal. 

Mobilierul și obiectele de uz casnic sunt decorate în mod tradițional. 

 În comună au fost și tâmplari și constructori de troițe, etc. (Grigore Anghelache, Vasile 

Drăgoțel, Cioceanu Vasile, Chirilă Nicolae, Iorga Vasile, etc.). 

Atelierul de dogărie al Școlii din Călugăreni a fost la Vătuiu (imediat pe dreapta, după podul 

de la Găuzoaia). 

În comună, elevii au învățat în trecut, la școală, meseria de dogărie (Cârlan Nițu Haralambie). 

Mulți au fost dogari de-a lungul timpului, dar, de câțiva ani, nu mai există un astfel de specialist 

(Păunescu Gheorghe, Dumitrache Ion, cunoscut în sat sub numele de Croitoru, confecționa butoaie 

și mai lucra și croitorie).  

 

IV.10.2. Croitorie, cojocărie 

În comuna Călugăreni mai multe persoane (femei și bărbați) s-au ocupat de croitorie. Unele 

persoane aveau și ucenice (deci aveau un program de învățare a acestora, cu reguli clare: mama lui 

Mihai Obrejan, etc.). 

Putem menționa unele nume de croitorese: Cilica lui Cioceanu, Maricica Popescu, Sofica Albu, 

Mița lui Banu, Nuța lui Milică; croitori pentru bărbați au fost Nicu Dima, Dumitrache Ion (care, în 

afara obiectelor de îmbrăcăminte, lucra și veșminte preoțești). 

Dumitrache Ion era din localitatea Buda. A venit în localitate să învețe o meserie și, dacă a 

învățat meseria de croitor (la Nicu Dima), a și rămas în localitate; (S/32). 

În trecut, a existat și un coafor, lângă Ciortea, la Mitică Cojocaru. (S/1). 

 

IV.10.3. Fierărie 

În comuna Călugăreni, în trecut, a existat o fierărie care executa diverse unelte, topoare, 

potcoave. 

În zilele noastre aceasta nu mai există. Acum, la Valea Șchei există doua fierării, la Jan (Ion - 

Ștefan Apostol) și la Prodan Pompiliu. 

La fierărie se folosește lemnul de prun, pentru că are putere calorică mare. 

Ca unelte, fierarii folosesc cleștele de forjă, nicovala, menghina, barosul. 

Călirea se face prin scufundări succesive în apă, de foarte scurtă durată. 

 

IV.10.4. Acoperit case 

În trecut, unele case erau acoperite cu șindrilă sau cu stuf. Meseriași erau Nicu Dima și Anghel. 

În comuna Călugăreni, în general casele sunt acoperite cu tablă zincată. Ca meseriași au fost 

cei din neamul Chirilă (Vasile și Valentin, tată și fiu; Nicolae și Andrei, frați), Zamfir Viorel, 

Cioceanu Vasile, Șuchea Ion, Anghel Ion, etc. 

Meseriașii foloseau scule ca: vințan, clește, foarfece de tăiat tabla, ciocane de lemn, etc.  

Având în vedere că nu mai există meseriași în acest domeniu, unii fiind în vârstă, locuitorii 

încep să folosească serviciile unor firme renumite în acoperirea caselor cu tablă. 

 

IV.10.5. Ocupații casnice( tricotat, croșetat, țesut) 

De-a lungul timpului, mai ales până în 1989, femeile din comuna Călugăreni erau mari artiste 

locale în domeniile analizate (tricotat, croșetat, țesut covoare, etc.). 

Toamna, după terminarea culesului și a depozitării produselor, în casă se monta războiul de 

țesut preșuri, covoare, macate, etc. 

După cum arăta sursa 75, prin anii 1930, o femeie„ creșteau în casă viermi de mătase. Gogoșile 

viermilor de mătase le puneau într-un vas cu apă clocotită și trăgeau fire de mătase din care țeseau la 

război pânză de borangic. Coseau la mașina de cusut Zinger cămășuțe pentru copii și perdele pentru 
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toate ferestrele (p.17/75). Lucra carpete și împletea ciorapi și mănuși, țesea pânză din fire de bumbac, 

țesea postav din fire de lână toarsă cu mâna ei din furcă. Dădea cânepa la meliță și din fire de cânepă 

țesea pânză pentru saci.” (p.17/75). 

Pentru vopsirea (colorarea) materialelor, locuitorii comunei foloseau diverse plante existente în 

zonă (scoarță de copac, pământ roșu, ocru) atât pentru vopsitul țesăturilor cât și pentru văruitul 

caselor. 

Ceapa (foile uscate) se folosea pentru obținerea culorilor roșu și portocaliu. 

Nucul (coaja verde a nucilor și frunzele) se folosea pentru obținerea culorii maro, negru. 

Sfecla roșie – culoarea roșie. 

Lujerii de tomate – culoarea verde. 

O altă îndeletnicire (a femeilor) era, și este și în prezent, fabricarea săpunului de casă, 

primăvara. De-a lungul anului se strângea grăsimea de porc (nu de oaie, capră, vacă) și în luna mai – 

iunie se făcea săpunul de casă, la care se adăuga, la sfârșit, pelin, mentă, etc. 

 

IV.10.6. Bucătari 

În comună au existat și mari bucătari care erau angajați la diverse evenimente: nunți, botezuri, 

înmormântări, etc. 

Menționăm aici pe Jean Căprăruș, care pregătea „ de la A la Z” cele necesare unui eveniment 

(de la gustări la dulciuri). Se tăiau animalele – porci, viței, păsări -  și pregătea mezeluri și celelalte 

preparate necesare. Acesta era chemat și în alte localități, chiar și mai îndepărtate. În plus, avea și 

punea la dispoziție vesela necesară, atât pentru prepararea mâncării cât și pentru servit la masă. 

Tanti Lili (Tufan Elena) este o bucătăreasă din zilele noastre. 

 

IV.10.7. Poverni. Cazanele. (Distileriile de țuică) 

În comuna Călugăreni, Județul Prahova, au existat cazane de țuică de la începutul inventării lor. 

Cazanele erau de mărimi diferite, cele comune, de 50 litri (5 vedre), până la 300 de litri (30 

vedre). 

La cazane, în comună se produce: 

-  țuică de fructe (corcodușe, mere, pere, prune); 

-  țuică de tescovină (boasca rămasă de la presarea strugurilor); 

-  țuică de drojdie (după ce se face pritocul la vin – înainte de Crăciun, înainte de Paști, etc. 

– drojdia de vin se distilă); 

-  distilat de vin (se distilă vinul, obținându-se un alcool care, „îmbătrânit” în butoaie de 

stejar sau dud, „dă coniacul”, vinarsul de calitate superioară; datorită calității vinurilor din zonă).  

Nu departe de Călugăreni, la Ulmeni, a existat încă din anul 1880, o fabrică de coniac și 

lichioruri; (p.64/25). 

Până în anii 1990, când controalele privind producția alcoolului erau foarte severe, unii localnici 

produceau țuică în bidoane de aluminiu de 20 de l. (erau destinate pentru lapte) sau într-o găleată 

smălțuită de 10 l. în care se introducea „un scăunel de lemn” peste care se așeza un castron emailat. 

În găleată se punea borhotul iar deasupra găleții se punea un lighean smălțuit care se lipea cu 

mămăligă la locul contactului cu găleata. Se dădea foc sub găleată și, după un timp, se obținea în 

castron o anumită cantitate de țuică; (S/7). 

 

IV.10.8. Morăritul 

La început, cerealele erau prelucrate prin frecarea a două pietre între care erau boabele de 

cereale (piatra de jos era lată, iar cea de sus, prin gresare, zdrobea boabele). 

Apoi au fost râșnițele din piatră cioplită, în zona Călugăreni, Ciortea, Istrița, piatra necesară 

fiind din belșug. 

Și astăzi mai există în funcțiune râșnițe de piatră în care se obțin cereale măcinate mai grosier 

pentru păsat, pentru umplerea sarmalelor de post și pentru hrana animalelor. 

Mai către zilele noastre au apărut morile de vânt (la Ceptura în 1674; p.178/333). 

Apoi au apărut morile acționate de motoare. 
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În Călugăreni a existat (până în februarie 2016) moara lui Avrămescu, sub Ciortea, pe drumul 

către Tătaru, iar la capătul satului (din Est) o moară acționată cu cărbunii din zonă (moara lui Ionescu). 

 

IV.10.9. Panificația 

 Metodele de obținere a pâinii sau a derivatelor prelucrate din făină au fost: 

-  coptul pe pietre încinse; 

-  coptul în țest; țestul se construiește primăvara astfel: se amestecă lut galben, păr de capră 

sau câlți de cânepă cu balegă de cal și cu apă; se calcă bine cu picioarele; se dă forma cu 

un lighean (sau o formă specială; sus (în capăt) se face un pic mai gros; prin acest loc se 

face o gaură prin care va trece un băț de alun, corn sau vergea de fier pentru a manipula 

țestul; se lasă la zvântat și apoi se încălzește ușor cu paie, coceni, lemn. Când se face 

pâine, se încălzește sub țest cu paie, lemne (deasupra unei vetre sau chiar cărămizi din 

pământ); apoi se scoate jarul, se introduce pâinea (sau chiar unele feluri de mâncare) și 

se lasă țestul peste vatră, iar jarul se pune de jur împrejur, să nu răsufle; 

-  coptul „pe tavă de lut”  (p.66/1) așezată pe pietrar (cuptor de  piatră; sobă) care se găseau 

în locuințe (semibordee); 

-  cuptoare pentru turte; (p.66/1); 

-  cuptoare de pâine către zilele noastre. 

„La modă”, în ultima perioadă este ca, în curțile caselor, să se construiască cuptoare de copt 

pâine și pregătirea mâncărurilor. Cârstea Vasile construiește (2018) cuptoare de pâine și sobe de 

cărămidă pe care le lipește cu pământ galben amestecat într-o anumită proporție cu nisip foarte fin 

(gropile speciale cu acest pământ pentru nisip se găsesc pe Coastă și la Valea lui Moș). Astfel de 

cuptoare și sobe mai făcea și nea Georgică Andreiaș de pe Coastă. 

Și cazanele de țuică se așezau pe un cuptor construit din cărămizi și lipit. 

-  cuptor de pâine pe vatră, de capacitate mare; 

-  fabrici de pâine. 

În trecut, Călugărenii au fost aprovizionați cu pâine de la Ceptura (p.179/333) iar în zilele 

noastre de la Urlați. 

Până în 1989, Cooperativa Agricolă de Producție avea lângă Căminul Cultural  o secție cu 

cuptor de pâine pe vatră. 

După 1989, firma „S.C. Universalrom” din București (patron Lăzăroiu Ion) a închiriat cuptorul 

de pâine, producând pentru o perioadă pâine pentru populația din Călugăreni.  

 

IV.10.10. Împletituri din nuiele  

Având în vedere bogata și diversificata vegetație din comună și din zonă, propice pentru 

construcția coșurilor, locuitorii comunei Călugăreni au construit coșuri cu diverse întrebuințări;(a se 

vedea foto 5 / IV). 

Meșteșugul împletitului de coșuri s-a dezvoltat continuu satisfăcând nevoile de zi cu zi ale 

omului primitiv. Unele vase impermeabile erau coșuri acoperite (la interior și exterior) cu argilă, care 

era apoi lăsată să se întărească. 

Salcia, răchita, papura, trestia, dar și orice lemn flexibil se poate folosi; de altfel, orice fel de 

lăstari, de un an, care se poate îndoi, pot fi folosiți la împletituri. 

Ca unelte, se folosesc: foarfecele de vie, o sculă din metal care creează locul între împletituri 

pentru nuiele (sula), cuțit (cosorul), o bucată de lemn (rigla) de circa 100 cm., un ciocan de fier, o 

daltă neascuțită, o piatră netedă pe o față pentru a apăsa pe fundul coșului în timpul lucrului, sfoară, 

cârlige, o pătură veche pentru a înfășura nuielele umede, etc. 

Se mai pot folosi lemnul câinesc, sângerul, iedera, teiul, alunul, salcia, stejarul, răchita, etc. 

Unii locuitori lucrau la Mizil, la Cooperație (Manole Vasilica), alții acasă (Păunescu 

Constantin, Jipa Daniel, Popescu Nicolae), care împletesc târne, coșuri, lojnițe pentru uscat prunele 

(fie opărite și uscate, fie afumate), etc. (S/5). 
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IV.10.11. Vânătoarea 

Vânătoarea a avut ca scop obținerea de carne și de blănuri, dar și de apărare contra animalelor 

sălbatice (porc mistreț, viezure, lup, urs, etc.). 

Conform ziarului Republicanul din 2 – 8 aprilie 2012, pag.16, în zona Călugăreni, principalele 

specii de interes cinegetic sunt iepurele, potârnichea, fazanul, căpriorul și mistrețul. 

În zonă se mai organizează partide de vânătoare la speciile prepeliță, sitar, guguștiuc, turturică 

și ciocârlie. 

Locuitorii comunei Călugăreni au folosit, de-a lungul timpului, diverse tipuri de capcane, curse, 

lațuri din sârmă oțelită pentru a prinde (vâna) animale. 

 

IV.10.12. Prelucrarea pietrei (pietrărit) 

De-a lungul timpului, piatra s-a folosit la construcția locuințelor și la măcinatul cerealelor. 

Pietrarii construiau vetre pentru foc, cuptoare pentru copt pâine,  pietre de moară, râșnițe. Se mai 

ciopleau trepte pentru case, blocuri de piatră pentru fundațiile caselor, stâlpi pentru pridvoare, 

ferestre, porți, chiar și morminte în piatră. Se mai produceau tocile pentru ascuțit cuțite, topoare, 

barde, etc. (foto 38, 40, 42, 52, 57/V). 

Redăm câteva imagini cu morminte și cruci din piatră, de la Năieni (localitate vecină cu 

Călugărenii).                    

Ca unelte, foloseau răngi, maiuri, dălți, ciocane, pene de fier, târnăcoape, baroase, ghionoaie 

(târnăcop cu capetele ascuțite diferit). 

Prelucrarea pietrei de calcar care se găsește din abundență în comună (pe Ciortea, la Cernatu, 

la Piscupia – unde a fost și o carieră de piatră – până la Năieni, Pietroasle, Istrița) s-a făcut de mii de 

ani. Un specific local sunt crucile îngemănate. 

Meseria de pietrar este renumită în zonă, din piatră obținându-se cruci de piatră, uluce pentru 

adăpat animale sau păsări, ghizduri de fântâni, dar și obiecte artistice (căni mari de piatră cioplită, 

ghivece de flori, etc.), stâlpi de pridvor, stâlpi de porți, ancadramente de uși și ferestre. 

Aceste produse erau folosite local sau se vindeau (sau se schimbau cu alte produse) la câmpie. 

Piatra se mai folosea la construcția podurilor, pavarea drumurilor, a curților, la zidirea cramelor 

sau chiar a caselor și a gardurilor (zidurilor), etc. 

Pentru obținerea unei bucăți de piatră la dimensiunile dorite, toamna se săpa un șanț ca de o 

palmă adâncime și se punea apă. Iarna, când îngheța apa, piatra se spărgea în adâncime; (S/21). 

Din această piatră se mai fabrica și varul necesar la stropitul viilor, la văruit casa și pomii, etc. 

În localitatea Tătaru, care, în trecut, a aparținut administrativ  de comuna Călugăreni, au fost 

mai mulți cioplitori de piatră, dintre care menționăm: Ion Costache, Manole, Dan (Giugeață) Mihai, 

Ciufu, și alții. Acest ultim cioplitor lucra tot timpul anului într-o râpă din Ciortea, unde locuitorii îi 

trimiteau mâncare (S/25). 

În comuna Pietroasele, Ion Goga Moagă este un pietrar renumit având în curtea lui câteva sute 

de sculpturi în piatră. Are 75 de ani (mai, 2019). 

Un alt lucrător în piatră este și Apostol Marian care deține și o carieră de piatră la Năieni. 

 

IV.10.13. Măcelării 

În comuna Călugăreni a existat o măcelărie renumită, „la Țimirașu”. Aici locuitorii se înscriau 

în timpul săptămânii pentru ca sâmbăta, duminica, să meargă și să cumpere carne și cârnați. 

Căprărușii, doi frați (Jean și Vasile) vindeau cârnați „ la metru”. Toamna se prepara pastrama 

de oaie sau capră. 

În zilele noastre, dacă cineva are de tăiat un vițel, o capră, o oaie, întâi întreabă potențialii 

cumpărători și apoi îl taie și-l vinde „în sferturi”. 

 

IV.10.14. Sifonării 

Mult timp în comuna Călugăreni a funcționat o sifonărie a lui Dumitrache (Croitoru) Ion. 

Localnicii, mai ales vara, foloseau sifoane, care erau în recipiente de sticlă (îmbrăcate în plasă 

de sârmă din oțel, fiindcă se mai întâmpla brusc să explodeze și puteau provoca răni), la prepararea 
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băuturilor răcoritoare, inclusiv a șprițului. 

În zilele noastre, „sifonul” este comercializat în sticle de plastic și se găsește la magazinele din 

sat (fie adus de la Mizil, de comercianți care au sifonării) fie „se umple pe loc”, ca la magazinul Galeș). 

 

IV.10.15. Prelucrarea fructelor și a legumelor 

 

IV.10.15.1. Uscarea fructelor 

Locuitorii din Călugăreni (și din Tătaru) sunt renumiți în piețele din Ploiești, București, Brașov 

etc cu strugurii, mere, pere conservate  pe timpul iernii până la Paște. 

Strugurii se alegeau toamna se așezau în lăzi de  lemn paralipipedice și se depuneau în spații 

speciale. Pentru conservare se mai fac ,,poame,” (fructele se tăiau în felii egale subțiri și se puneau la 

uscat în spații bine aerisite. 

Fructele se opăreau și se puneau pe gratie din nuiele de alun sau salcie și se uscau în cuptorul 

de pâine sau, cel mai adesea  „ în cuptor”, care era o instalație specială, formată dintr-un șanț săpat în 

pământ și acoperit cu pământ, care avea într-un capăt groapa pentru foc și în celălalt capăt „ o cameră” 

(groapă mai mare) care era prevăzută cu gratii de nuiele de alun sau salcie (această groapă era situată 

mai sus decât prima), iar căldura și fumul din prima groapă ajungeau aici și uscau, (afumându-le 

totodată) fructele. 

Pe timpul C.A.P.-lui exista o instalație mare, cu camere mari, pentru acest lucru, fructele fiind 

livrate Cooperației de consum. 

 

IV.10.16.0. Lipitul (tencuitul) caselor 

Nu toată lumea se pricepea la lipitul caselor, pereților și pe jos. Astfel, erau chemați cei 

pricepuți, care lucrau astfel: 

-  se măcina pământul, lutul (peste bolovani, se punea o scândură peste care se bătea cu un 

ciocan, apoi se punea puțină apă și iar se punea scândura și iar se bătea cu ciocanul până se fărâmița 

pământul; 

-  se adăuga apoi un pic de nisip fin, balegă (de cal, de bou) și apă, până se forma o pastă 

mai groasă; această pastă se netezea pe perete (sau pe jos) udându-se mâna continuu; 

-  după uscare, se dădea cu var (în care se punea și o mână de nisip fin), cu bidineaua, într-

un singur sens. 

 

IV.10.16.1. Geamgii 

În comuna Călugăreni a fost un geamgiu care avea în spate, pe un stativ de lemn, foi de geam. 

Acesta mergea pe fiecare uliță a satului și, unde era chemat, înlocuia geamurile sparte. 

 

IV.10.17.0. Comerțul 

Comerțul, ca activitate, a apărut din cele mai vechi timpuri, pe lângă activitățile agricole și 

meșteșugărești. 

Târgurile de la Mizil (29 iunie, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel ) și Urlați, Smeeni, Buzău, 

Ploiești, etc., au oferit posibilitatea schimbului de mărfuri, vânzării unor mărfuri locale și cumpărarea 

altora, dar și la cunoașterea celor de la munte, deal, câmpie. De foarte multe ori aici se cunoșteau și 

cuscrii viitoarelor familii. 

Regulamentul Organic, în 1832, prevedea organizarea negustorilor și meșterilor pe coorporații 

sau isnafuri conduse fiecare de către un staroste, subordonați starostelui  de la București. 

Ca să poată desfășura activități de comerț sau diverse meserii, aceștia trebuiau să fie membri ai 

coorporațiilor supuși la plata unei taxe numită patentă; (p.261/25). 

Catagrafia din 1838 (primul recensământ în sens modern) s-a folosit și pentru a elabora și strategii 

de dezvoltare a țării în viitor; în indicațiile de întemeiere se specifică: „alcătuirea statisticii este unul dintre 

cele mai însemnate articole, care au a sluji drept temei întru dezvoltarea comerțului”; (P.XIV/330). 

Consider ca fiind pline de imaginație și farmec unele denumiri ale unor firme din Mizil în jurul 

anului 1929, conform Anuarului pentru comerț, industrie și agricultură din anul 1929. 
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Băcănii- Brutari 

La Țăranu ;                                           La Vulturi; 

Păianjenu;                                             Țăranul Muncitor; 

Vaporul Negru;                                      Bolta rece; 

La Butoiu;                                            La Cuza Vodă; 

La Stejarul verde;                                  La Țăranul Vasile;                   

La Cocoș; 

La Panduru; 

Crucea de Aur; 

 

Vulturul de mare cu peștele în gheare; 

Plugarul harnic (dogar); 

La Coroana (Farmacie); 

Manufactură- Încălțăminte 

La vulturul;                                             La Leu; 

La Țăranca cu Războiu;                         La Taurul; 

Globul de aur;                                         La Mielu Negru; 

Pomul cu smochine;                               Rafinărie; 

 

Crucea de aur;                                             Coroana; 

Mocanu vesel;                                               

Soarele de Aur; 

La Luvru; 

La Bălanul; 

La Micul Acs; 

Madona; 

Cloșca cu Pui; 

La Căprioara; 

Trandafirul Roșu; 

La Alexandru Averescu; 

La Stejaru; 

La Papagalul de aur; 

 

Conform aceleiași surse, în anul 1929, în orașul Mizil (de unde cumpărau sau vindeau și 

locuitorii comunei Călugăreni) erau: 

- 10 Ateliere mecanice; 

- 2 Agenturi – comision; 

- 2 Garaje auto – Automobile; 

- 25 Băcani; 

- 6 Brutari; 

- 28 Cârciumari; 

- 2 depozite cherestea; 

- 1 Cinematograf; 

- 8 Cizmari; 

- 6 Croitori; 

- 5 Curelari; 

- 4 Dogari; 

- 2 Farmaciști; 

- 7 Magazine fierărie; 

- 4 Frizeri; 

- 3 depozite petrol; 

- 2 Fabrici de var; 

- 32 Manufactură; 

- 2 Sticlărie, Porțelanuri; 

- 1 Căldărar; 

- 5 Confecții (haine de gata); 

- 8 Magazine încălțăminte; 

- 3 Dărăcitori; 

- 2 Depozite de lemn; 

- 2 Librării; 

- 3 Rafinării petrol; 

- 3 Pielării; 

- 9 restaurante; 

- 5 Potcovari; 

- 7 Rotari; 

- 3 Simigerie; 

- 3 Tăbăcari; 

- 5 Contabili autorizați; 

- 10 Tâmplari; 
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- 14 Viticultori; 

- 6 Țesători; 

- 7 Tinichigii; 

- 2 Vinuri „engros”; 

- 8 Zidari; 

- 2 Zugravi; 

- 7 Avocați; 

- 2 Medici; 

În anii 1930, în Călugăreni, exista și un magazin, La Gicu Bărbulătescu, unde se găseau caiete, 

hamuri, pluguri de vie, gaz lampant și rechizite școlare, salam și măsline, stofe și pânzeturi, vopsele, 

cuie și lanțuri, încălțăminte de tot felul și produse farmaceutice (p.16/75). 

Un fapt inedit este felul în care se comercializa vinul prin anii 1930. 

Unii localnici duceau vinul în butoaie, în diverse localități, ca de exemplu în apropiere de Slănic 

Prahova, respectiv comunele Vărbilău, Bertea și Ștefești. Traseul de urmat trecea prin Tătaru, 

Vaideel, Priseaca și Bălțești. Un transport de 5 – 600 litri de vin, în carul cu boi, dura 4 – 5 zile. Plata 

unui căruțaș care pleca de acasă 5 zile, hrana și cazarea lui și a animalelor lui, diminuau câștigul până 

la 0. (p.27/75). 

Localnicii mai transportau, în anii 1954 – 1955, țuică în camere de anvelope auto, în camere de 

mingii de fotbal sau de volei. 

Aceștia foloseau poteci strategice făcute peste vii sau câmpuri ca să nu fie prinși de Miliție. În 

general, umblau în grupuri de până la 10 persoane pentru a se într-ajutora în caz de nevoie. (p.100/75). 

În comuna Călugăreni, până în 1989, exista un complex comercial (în fața primăriei) în centrul 

comunei, construit în 1970 și aparținând cooperației. Complexul avea (în stânga) un bufet, un magazin 

general (la mijloc) și metraje (în dreapta). 

A mai existat și un chioșc al C.A.P.-lui pentru legume, tot pe șoseaua principală. Acestea 

(complexul comercial și chioșcul sunt în prezent proprietatea autorului monografiei). 

La Valea Șchei exista un magazin general (prima casă pe dreapta, după ce se trece pârâul 

Șcheianca). 

În zilele noastre (2020) sunt multe magazine private în Călugăreni și Valea Șchei. 

Astfel, conform datelor găsite pe internet în 20.05.2020 (listafirme.ro), printre firmele din 

comuna Călugăreni sunt înregistrate următoarele: 

1. CRIVINEX SERV S.R.L. 

2. ICA COMALIMENT EXPRES S.R.L 

3. MITAN TOTAL CONS S.R.L. 

4. TIBI  RO DRINK S.R.L. 

5. D&M BEST MARKET S.R.L. 

6. S.C. UNIVERSAL ROM S.R.L 

7. I.I. IORGA IACOB 

 

IV.10.17.1. Târgurile (bâlciurile și schimbul de mărfuri) 

Domnitorul Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, a dat privilegii speciale Târgului de la 

Fefelei (târgul de Sfântul Petru) prin scutire de impozite. 

Târgul de la Fefelei concura cu cel de Drăgaică de la Buzău și cu cel de la Urlați. La aceste 

târguri, în afara distracțiilor specifice, se făceau schimburi de mărfuri între cei de la deal și cei de la 

câmpie. 

În trecut, pentru a vinde un animal la târg (bâlci), primarul comunei elibera „bilet” de vânzare 

de vite în care se specifica: unde duce la vânzare  („la orice bâlci”), numărul vitelor, felul lor (boi, 

cai, etc.), „perul (părul; n.a.), vinețiu”, coarnele sau coama, „osebite” semne (semne particulare; n.a.), 

„florie” pe burtă și „codalbă”. 

Primarul, sub semnătură și ștampilă, mai declara: „se încredințează că aceste vite sunt la adevăr 

ale locuitorului sus menționat și de la loc sănătos, fără bănuială de boală”. 

Și în zilele noastre se face târgul/bâlci/ la Mizil, de Sfântul Apostol Petru, însă nu mai are același 

farmec ca în trecut; (a se vedea foto 9 / IV). 

Prahova este și astăzi județul cu cele mai multe orașe și târguri din țară; (p.167/359). 

În zilele noastre, în fiecare sâmbătă există târg la Mizil unde, printre altele, se găsesc grâne, 

animale, cherestea, etc., și de unde locuitorii din Călugăreni merg și se aprovizionează. 
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IV.10.17.2. Târgul 

Aprobarea unor locuri (localități) ca loc de târg avea o mare însemnătate pentru acel loc, dar și 

pentru localitățile mai depărtate, pentru că la târg (într-o anumită zi a săptămânii, la o anumită 

sărbătoare) țăranii veneau pentru a-și vinde produsele și a cumpăra diverse alte lucruri, produse de la 

țărani, negustori și meșteșugari. 

La aceste târguri puteai vedea mămulari, cojocari, mărgelari, plăpumari, dar și zarzavaturi, 

rogojini, zimbire; din căruțe se vindea vinul, peștele și cerealele. 

La Urlați, târgul se afla la întretăierea unei căi comerciale (drumul către Valea Buzăului cu 

drumul  Brașov – Brăila, prin care se făcea comerțul Ardealului spre Dunăre). 

Și în zilele noastre, la 20 iulie, se organizează an de an târgul de diverse produse (cereale, 

diverse bunuri, etc.) aduse atât din Transilvania (ceramică, produse din  lemn, etc.) cât și de la câmpie. 

În fiecare vineri se desfășoară tot aici un târg de mai mică amploare. 

În timpul domniei lui Ioan Cuza, la târgul de la Urlați, se stabilea prețul de desfacere al vedrei 

de păcură la 2 lei; (Dacia nemuritoare, 2015, p.16). 

La începutul anilor 1900, conform Dicționarului Lahovary, comerțul în comuna Călugăreni se 

executa de 5 cârciumari; (p.276, Dicționarul Lahovary). 

După 1948 s-au înființat în comună magazine ale „Cooperației de consum”. Unii dintre 

locuitorii comunei, care s-au mutat la Mizil sau Ploiești, au fost șefi de magazine în oraș, devenind 

premiați pe județ, unul dintre aceștia fiind și Lăzăroiu D.Ion, tatăl autorului monografiei, care a fost 

decorat pentru obținerea primului loc pe regiunea Prahova. 

Comerțul la sate și la oraș, înainte de 1990, era foarte bine organizat, existând centre orășenești 

cu depozite pentru aprovizionare a magazinelor comunelor limitrofe, centre județene și pe țară. 

Comerțul actual se desfășoară în magazine. Locuitorii cumpără foarte mult de la magazinele și 

de la piața din Mizil. 

În afara aprovizionării de la magazinele din sat, de la târguri, din orașele apropiate, în comuna 

Călugăreni mai vin și „ comercianți” din alte localități, cu căruțe și cu autoturisme, care strigă și se 

aude în mare parte din localitate cam așa: 

-  Hai la vaaar!...  

-  Hai la cartoofi!... 

-  Hai la pește!... pește proaspăt aveeem!... 

-  Hai la pepeni!... și pepeni galbeni aveeem!... 

-  Hai la ceapă, roșii, ardeeei!... 

-  Hai la cazane… cazane avem… cazane avem!... 

-  Cumpărăm nuci… nuci cumpărăm!... 

-  Poruumb!... porumb aveem!... 

 

IV.10.18.0. Transportul 

În comuna Călugăreni produsele se transportau cu: zimbire, desăgi, traiste, camere auto de 

cauciuc  pentru vin; butoaie, damigene, butii, cărătoare pentru apă de stropit, etc. 

În anii 1950, când vânzarea vinului era interzisă pentru persoanele fizice, unii foloseau căruța 

cu un cal de lemn (aceasta se folosea noaptea, când se vedeau doi cai, dar unul era de lemn îmbrăcat 

în piele de  cal, care era „plin …cu camere de vin”.) 

 

IV.11.0. Bănci, CEC, CAR. 

Este păcat că în comună nu există bancomate ale unor bănci sau o sucursală a CEC BANK cu 

care locuitorii erau foarte familiarizați. Locuitorii sunt nevoiți să se deplaseze la Mizil pentru a putea 

beneficia de avantajele băncilor (încasarea salariilor, pensiilor, etc.). 

In comună există, din 2015, aparate Pay Point pentru achitarea facturilor. 

 

IV.11.1. Bănci. Banca 

La începutul anilor 1900, la 23 februarie 1904, o parte dintre locuitorii localității Călugăreni (103 

persoane) au înființat o bancă, numită Banca Populară „Călugăreni – Prahova”. (a se vedea foto 11 / IV). 
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Conform „Statutelor băncii” (Nota 1/IV) la articolul 1 se menționa:„ Se înființează în comuna 

Călugăreni, plasa Cricov – Podgoria, județul Prahova, o societate cooperatistă de credit și de 

economie sub numele de Banca populară „Călugăreni – Prahova” și cu sediul în comuna 

Călugăreni.(…)” 

În art. 2 se arată scopul acestea: „ Art.2. Scopul Societății e de a înlesni creditul pentru membrii 

săi, procurându-le prin împrumuturi sau scontare de polițe, capitalurile necesare pentru gospodăria, 

meseria sau comerțul lor, și de a fructifica economiile lor. Membri puteau fi locuitorii majori, fără 

deosebire de sex. Femeile măritate nu pot face parte din societate fără autorizația soțului lor. Art.5.” 

Banca acorda credite și nemembrilor, conform art.36: „ se poate acorda ca împrumut unui 

membru al societății sau unui nesocietar pe credit personal sau aval.” 

Printre condițiile acordării împrumutului se mai menționa, la art.37.: „dându-se preferință 

împrumuturilor pentru scopuri productive, de exemplu pentru cultura pământului, pentru 

cumpărarea de vite sau pentru industria și comerțul agricol.” 

Considerăm a menționa o clauză a statutului (art.43): „Când banca face avansuri sătenilor 

pentru cumpărare de vite, semințe și instrumente agricole, acestea vor fi considerate amanetate din 

momentul cumpărării lor și până la achitare…” 

La art. 44 se stipula: „ Societatea poate acorda împrumuturi și diferitelor asociațiuni ale 

locuitorilor Comunei… dacă găsește că aceste asociațiuni sunt utile pentru buna stare materială și 

morală… cum sunt societățile de consumațiuni, de producțiune, de vânzare de producte, etc.” 

În consiliul de administrație și în comisiunea de cenzori au fost aleși (art.77): 

-  Dumitru Iacobescu, președinte; 

-  Petrache Leescu, vice-președinte; 

-  Preotul Constantin Apostolescu, casier; 

-  Constantin Vasile  Obreajen, secretar; 

….iar ca membrii au fost aleși: 

-  Vasile N. Cârlan; 

-  Grigore N. Tudor; 

-  Chițu Popescu; 

-  Costache Dumitru Obreajen și custode; 

-  Preotul Ioniță. 

Ca cenzori au fost aleși: 

-  Bănică Vasile; 

-  Constantin M.Butuceanu; 

-  Vasile Stanciu Enache; 

 

Ca membrii supleanți au fost aleși: 

-  Grigore Stanciu Obreajen; 

-  Alecu N. Cârstea; 

-  Ion R. Cătescu; 

Ca organe conducătoare ale băncii, la 23 februarie 1904 erau: 

-  C. H. Bălănescu, președinte; 

-  M.  I.Mateescu, vice-președinte; 

-  I. Iacovescu, casier – contabil; 

-  Nae C. Leescu, secretar. 

Membrii au fost: 

-  Alecu N. Cârstea; 

-  Anghel V.Prodan; 

-  Gr. Stanciu; 

-  Ion Vasile Nica; 

-  Răducanu I.Petcu; 

-  Vasile R. Dobricescu; 
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Cenzori au fost: 

-  Constantin Pr. Leonte; 

-  Tudor Dinu; 

Supleanți: 

-  Dumitru M. Butucu; 

-  Andreiu B. Leescu; 

Primăria Călugăreni: 

-  Lache M. Butuceanu, primar; 

-  Petre P. Vasilescu, notar (au legalizat și autentificat actul că cei 103 semnatari sunt 

locuitori ai comunei și că au semnat actul constitutiv al băncii: 67 prin semnătură și 36 prin punere 

de deget (neștiind  carte). 

Banca a funcționat cel puțin până în anul 1929, conform „libretului” sau „cărticicei” (art.25), 

din 1929, luna ianuarie. 

În această cărticică (sau libret) se menționa: data depunerii, sumele depuse (cote părți sau 

depuneri spre funcționare), beneficii la finele anului, capital la finele anului, etc. 

Stau și mă uimesc cum nu mai este posibil ca și în zilele noastre să se unească un grup de 

locuitori și să înființeze astfel de „ bănci” care, după cum vedem din prevederile statului îi ajutau în 

desfășurarea activităților. 

Oare de ce?... când se va începe din nou ca oamenii să fie uniți, să se întrajutoreze, să se 

organizeze, nu neapărat în înființarea de bănci, dar și pentru alte activități. 

Unii locuitori ai comunei Călugăreni se mai împrumutau și la „Creditul agricol din Județul 

Prahova”. Conform cererii de împrumut cu amanet din 19 ianuarie 1895, pentru suma de 140 lei, 

solicitantul  a amanetat 2 boi (100 x 2 = 200 lei), una vacă (40 de lei), 3 porci (2 x 3 = 60 lei). Total 

amanetat, 300 lei( pentru 140 lei împrumutați). 

Din această „cerere” din anul 1895, se mai poate deduce și prețul animalelor: un bou = 100 lei; 

o vacă = 40 lei; un porc = 20 lei; (a se vedea foto 12 / IV). 

După primul război mondial la Mizil erau următoarele  bănci: 

- Banca Populară; 

- Banca Mizilul; 

- Banca Agrară; 

- Banca Franco-Română; 

- Banca Ion Dorobanțu; 

- Banca Ilie Rădulescu; 

Unii reprezentanți ai băncilor erau și membri ai comitetelor școlare. (p 194/369) 

 

IV.11.2. CEC 

În comună a existat un punct de lucru al CEC. (Casa de Economii și Consemnațiuni). Atât 

locuitorii cât și copiii erau încurajați în a economisi leu cu leu. 

 

IV.11.3. CAR 

Mulți locuitori ai comunei sunt membrii ai Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor, cu sediul 

în Mizil. Aceasta s-a înființat în anul 1957. 

 

IV.11.4. Taxe și impozite 

 

IV.11.5. Taxele și impozitele de-a lungul vremii. Modalități locale de evitare a unor taxe 

și impozite 

În anul 1895, în cazul în care se întârzia la plata taxelor/impozitelor/ o comisie formată din trei 

persoane împreună cu debitorul trecea „la alegerea obiectelor debitorului” pe care le sechestrau, fiind 

supuse vânzării. 

Până la vânzare, debitorul rămânea „depozitarul obiectelor sechestrate.” 
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Ca taxe („Nomenclatura dărilor”), în acel an 1895, enumerăm: 

-  Taxa pentru căi de comunicație; 

-  Patentă (pentru cei înregistrați ca meseriași; n.a.); 

-  Taxă funciară; 

-  Zecimea de percepție; 

-  Zecimea de județeană; 

- Taxă pentru cler; 

- Taxă pentru spirtoase; 

Redăm, în continuare, câteva documente privind plata impozitelor, în trecut; (a se vedea foto 13/IV). 

După anii 1948 s-a instituit un regim de taxe și impozite foarte împovărător pentru populație. 

După  Anul  Nou, venea o comisie de la „Sfatul Popular” pentru ca fiecare gospodar să declare 

numărul păsărilor de curte, al animalelor, etc. Multe persoane le ascundeau în podul caselor sau în 

grădini. Și acum mai circulă glume din acea perioadă. (Când  se apropia, pe uliță, comisia, părinții 

plecau  de-acasă sau se ascundeau și lăsau un copil mai mic, mai naiv, în casă. Când era întrebat câte 

găini sau gâște sau animale ai, el răspundea cam așa: eu sunt mic, nu știu nimic, tata taie capra-n 

pod!... sau  Eu sunt mic, nu știu să număr, dar avem una moțată, una roșcată, una albă. 

Alți locuitori ascundeau animalele în glugile de porumb (oi, capre) cu un copil, doi, care le 

dădea să mănânce ca să nu zbiere. 

O persoană avea în casă o cameră secretă care nu avea ferestre, uși, iar în pod clapa era lipită 

cu pământ, astfel că nu se putea observa ceva atunci când controlau. În această cameră, care există și 

azi la o familie, se ascundeau arme, lână, țuică, miere, brânză, pânzeturi, făină, mălai. O dată pe lună 

se luau cele necesare și se lipea din nou clapa de la pod. 

Alții făceau gropi în pământ și ascundeau produsele. Alții aveau în beciuri gropi ascunse. În 

grădină, în gropi, se ascundea cazanul de țuică;  (S/1). 

 

IV.11.6. Comunicațiile 

În comuna Călugăreni comunicațiile sunt oferite de furnizori sub formă de pachete: 

-  televiziune; 

-  televiziune + telefonie + internet; 

-  telefonie mobilă + internet. Internetul este pus la dispoziția clienților prin cablu, prin 

router sau modem ADSL, prin rețelele de telefonie mobile. 

Presa 

Dintre gazetele, ziarele și revistele care sunt citite în zonă putem aminti: Ziarul de Mizil, 

Poștalionul (Mizil), Republicanul, Telegrama, Prahova, Telegraful de Prahova, etc. 

Radioul și televiziunea 

Cele mai multe radiouri sunt cele retransmise în județ, cum ar fi Radio România Actualități, Radio 

România Cultură și Muzică, Antena Satelor, precum și radiouri private ca Pro FM, Kiss FM, etc. 

Televiziunea este folosită de locuitori prin cea oferită prin cablu (fără acoperire pe Coastă, în 

2019) sau prin antene satelit pentru receptarea posturilor. 

Serviciile Poșta Română se desfășoară printr-un oficiu poștal, însă poșta electronică sau prin 

firmele de curierat rapid iau o amploare foarte mare în ultima perioadă. 

 

IV.12.0. Turismul 

Trebuie să remarcăm faptul că, pe teritoriul comunei Călugăreni și în împrejurimi, se găsesc 

multe locuri de valoare istorică, științifică, peisagistică și culturală. 

În zilele noastre turismul este o componentă esențială a dezvoltării economice și sociale a unei 

zone, a unei țări. Turismul în Grecia, Turcia, Bulgaria, Austria, etc. Aduce un mare aport la PIB-ul 

(Produsul Intern Brut) al acestor țări. 

Turismul se va dezvolta și datorită necesității oamenilor de a se depărta de activitatea orașelor, 

de poluare, de a evita stresul zilnic, etc. 

În Călugăreni și în jurul acestei localități, călătorul are toate motivele să se simtă mândru că 

este român. 
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Dovezile arheologice că aici au trăit strămoșii noștri de peste 2000 de ani (a se vedea capitolul 

II – descoperiri arheologice) sunt relevante și numeroase. 

Faptul că pe aceste meleaguri s-au luptat sau au poposit Domnitori ai Țării Românești sau că 

aici a fost prima stațiune balneoclimaterică din Țara Românească vizitată de Domnitorii țării în anii 

1800, sunt unele din motivele care te fac să poposești în comuna Călugăreni și în zona în care se află. 

Energiile pozitive ale acestor locuri îl va îndemna pe turist să revină, pentru că de fiecare dată 

satisfacțiile și trăirile interioare sunt altele. 

Este foarte important ca excursiile/vizitele/sejururile să se facă în familie sau în grupuri mici, 

grupuri între membrii cărora să se formeze o unitate de gândire, iar împărtășirea experiențelor pe care 

le trăiește fiecare pot confirma trăirile proprii. 

Având în vedere cadrul natural deosebit în care se găsește comuna, într-o zonă de deal cu 

altitudini între 300 – 600 metri, cu regim de cruțare pentru organism, (se tratează nervozitatea, 

insomnia, gastritele acide, hipertiroide în stare incipientă, se reduc crizele de litiază biliară urinară), 

s-ar putea vizita: 

-  monumentele de arhitectură specifice localității și zonei; 

-  monumentele ridicate în cinstea eroilor din comună; 

-  troițele existente în localitate și în zonă; 

-  tradițiile populare specifice; 

- drumul Unirii (al lui Mihai Viteazul); 

-  locurile unde au trăit, acum mii de ani, Dacii, si au trecut Domnitorii Țării Românești 

(Vlad Țepeș, Mihnea Turcitul, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, etc.). 

Rezumând, motivele care pot sta la baza deciziilor potențialilor turiști de-a alege comuna 

Călugăreni ca zonă organizatorică, ar fi: 

-  mediu nepoluat, peisaje interesante; 

-  situri arheologice; 

-  atracții balneoclimaterice; 

-  tradiții și obiceiuri locale; 

-  meniuri „naturale” (cu produse din grădinile localnicilor), tradiționale; 

-  distanța mică de marile orașe și lipsa aglomerațiilor din marile centre turistice, etc. 

În comuna Călugăreni, și plecând de aici în zona limitrofă, în funcție de anotimp, se pot 

cunoaște obiceiuri și tradiții locale ca: 

-  culegerea strugurilor și obținerea mustului și a vinurilor; 

-  culegerea fructelor (prune, mere, pere, caise, corcodușe, etc.) și obținerea de distilate 

(țuică de prune, țuică de fructe, distilat de vin/cogniac, etc.); 

-  cum se obțin lactatele (cum se mulg oile, caprele, vacile); 

-  prepararea laptelui pentru iarnă; 

-  prepararea telemelei; brânza dulce (inclusiv brânza dulce din colastră pentru prepararea 

plăcintei cu brânză pentru Paște) 

-  cum se prepară conservele din fructe și legume (specifică fiind prepararea la foc cu lăstari 

de viță-de-vie), a vinetelor, ardeilor capia, etc.; 

-  cum se taie porcul și cum se conservă pentru restul anului (carne și cârnați la garniță), 

tobă, cârnați, piftie, jumări, cârnați „a la Țimirașu”; 

-  gastronomic, se poate vedea și mânca preparate culinare specifice: colărezi, păsat pe foi 

de nuc, aguridă, corcodușe pentru acrit ciorbe, ouă coapte în jar, cartofi copți în jar sau la 

cuptor, cartofi pe plită; 

-  preparate din carne de porc, capră, oaie, prepelițe, bibilici, curcan, rață, etc.;( prepelițe în 

aluat sau argilă, cap de ied/ miel copt în aluat sau argilă); 

-  cum se pregătesc poamele pentru iarnă (mere, pere, prune), puse pe fir de ață și uscate la 

curenți de aer; 

-  având în vedere cele menționate mai sus ar fi necesară înființarea de urgență a unui „punct 

gastronomic” local (acesta ar fi folositor atât pentru turism dar mai ales pentru ca noua 

generație să nu uite de aceste tradiții, obiceiuri, rețete). 
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-  cum și când se culeg plantele medicinale; 

-  cum se confecționează preșurile, covoarele, carpetele, etc.; 

-  cum se croșetează; 

-  cum se potcovesc boii, caii; 

-  cum se prelucrează piatra de calcar; 

-  cum se prelucrează lemnul (sculptură, dulgherie, tâmplărie); 

-  cum se prepară săpunul de casă. 

Bineînțeles că toate activitățile trebuie să se facă conform unui program prestabilit pe 

anotimpuri, zile, etc. 

Ca spații de cazare (în afara locuințelor unor locuitori), în Călugăreni și în imediata apropiere, 

putem aminti: 

-  Jardine Hills, în Valea Șchei; 

-  Ferma haiducilor, Tohani; 

-  hotelurile din Mizil. 

Consider însă că cel mai benefic ar fi ca turistul să-și fixeze „cartierul general” în comuna 

Călugăreni, de unde să facă excursii de circa 100 km. dus – întors. 

Repetând, dacă turistul și-ar face „cartierul general” la Călugăreni, cazându-se la localnici sau 

la hotelurile și pensiunile din zonă, ar putea să facă vizite cu autoturismul de circa 100 – 150 km. dus 

– întors pe următoarele trasee, deblocându-se de cotidianul de acasă și încercând să locuiască, pentru 

câteva zile, într-o atmosferă nepoluată, cu apă de izvor și alimente locale proaspete, iar în cazul 

copiilor, aceștia pot vedea „pe viu” animale, păsări, etc. (Locația obiectivelor turistice în zonă se 

poate vedea în harta – H1/I – de la sfârșitul capitolului I; în paranteze, după localități, sunt precizate 

distanțele în kilometri până la intrarea în localitatea respectivă; relații despre localități se regăsesc în 

subcapitolul I.8.0. – localitățile fiind notate în ordine alfabetică). 

 

Traseul nr. 1. 

Călugăreni  -  Valea Șchei - pod, 2,7 km.; 

-  Băile Boboci (3,3 km.); 

-  Jugureni (7,5 km.);  

-  Marginea Pădurii 8,5 km.; 

-  Valea Unghiului, 11,2 km.; locul unde se unesc Pârâul Sărat de la Lapoș cu 

pârâul de la Marginea Pădurii (broaște țestoase, pietre șlefuite de apa sărată), 13, 2 km.; intersecția 

Lapoș... Glod (Izvorul cu apă sărată, pauză sub stejar pentru a beneficia de aerosolii din zonă și a 

vedea vegetația specifică);  

-  Mânăstirea Barbu, 25,4 km.; (pădure, ciuperci, leurdă, mărgăritar) (28 km.); 

-  intersecție cu Mânăstirea Ciolanu și Schitul Cetățuia (39 km.), înainte Mânăstirea Bradu; 

- Sărata Monteoru (42 km.), (pauză cafea, expoziție de păuni; stațiune balneo – climaterică; 

ștrand cu apă sărată; vizită la locul minei de țiței, mină unică în Europa / se exploatează țițeiul prin 

sistem de galerii/; capela și conacul familiei Monteoru; parc distractiv pentru copii – tiroliene) -  

Merei; 

- Drumul european E577, Mizil - Călugăreni. 

Traseul nr.1.a. Acest traseu se poate efectua și în varianta: 

Călugăreni   -   Mizil (14 km.); 

-  Merei (stânga); (38 km.); 

-  Sărata Monteoru (44,5 km.) - pădure, ciuperci plante medicinale, tei; 

-  Mânăstirea  Barbu (61 km.); 

-  Mânăstirea Bradu (64,6 km.); 

-  Izvor apă (72,6 km.); 

-  Glod (izvor apă sărată) – Boboci (plante medicinale), (83,8 km.); 

-  Valea Șchei (87 km.); 

-  acasă (90,4 km.). 

Acest traseu a fost străbătut în circa 4 ore (cu oprire la Mizil, în pădurea Sărata Monteoru (cules 
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ciuperci și plante medicinale, tei), oprire și luat 40 litri apă de la izvor. 

Traseul nr. 2. 

Călugăreni - Valea Șchei... (Biserica ridicată de Doamna Neaga, casele / monumente 

arhitectonice ); Crucea lui Persu; Vârf la Olteni; beciurile Domnitorului Constantin Brâncoveanu -

Crama; 

 -  Movila Blenzii (8,4 hm.); dreapta, Crama Budureasca; Ghinoaica 

(Biserica);Vadu Săpat; Rezervația arheologică Budureasca; retur Vadu Săpat – Călugăreni; 

Traseul nr.2.a. 

Călugăreni  -  Vadu Săpat – Fântânele; 

-  dreapta Boziaru (satul cu un locuitor); reședință vârstnici; 

-  Bozieni  dreapta; Sonda de gaze (spre est, cu vedere a comunei Călugăreni); 

-  Malul Călugărului; Pădurea Budureasca, spre Nord, vedere comuna Tătaru; 

-  spre Vest Valea Cricovului Sărat (Ploiești ); 

-  Ceptura de Sus, Ceptura de Jos - Mânăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena; 

-  și retur: Fântânele - Vadu Săpat - Movila Blenzii - Valea Șchei - Călugăreni. 

Traseul nr.3. 

Călugăreni  -  Băile Boboci (3,4 km.) de la indicatorul de ieșire din localitate până la indicatorul 

de intrare în localitatea următoare; 

-  Jugureni(7,5 km.); Marginea Pădurii; Valea Unghiului - locul unde se unesc cele 

două pârâuri; 

-  intersecție Lapoș - Glod – Vernești); 

-  stânga, Pietricica, Lapoș - Lăpoșel (31 km.); 

-   Butuci; 

-   intersecția Cislău, Apostolache, Măgurele; 

-   stânga, Sângeru (Muzeul țărănesc, Muzeul pietrei), Izvor, Tătaru, Călugăreni. 

Traseul nr. 4. 

Călugăreni  -  Băile Boboci (3,4 km.); 

-  Jugureni; 

- Tisău; 

-  Mânăstirea  Izvoranu; 

-   Vernești (circuit motociclete, paintball); 

-  Buzău ... (vizită la Palatul Comunal /Primăria /, centru – pauză cafea) ... 

-  Mizil - Călugăreni. 

Traseul nr.5. Drumul Unirii lui Mihai Viteazul către Alba Iulia (partea I). 

Călugăreni  -  Valea Șchei; 

-  Mizil; 

-  Albești-Paleologu; 

-  Valea Călugărească (Muzeul vinului, 1770); 

-  Bucov; 

-  Ploiești (Muzee unice în țară: Muzeul ceasului, Muzeul Republican al Petrolului, 

Statuia lui Mihai Viteazul, Halele Centrale - 1932); 55km. 

-  Bucov - stânga (Drumul de sub Deal), Mânăstirea Vărbila, Mânăstirea Jercălăi; 

- Apostolache, Tătaru, Călugăreni. 

Traseul nr.6. Drumul Unirii lui Mihai Viteazul către Alba Iulia (partea a II-a). 

Călugăreni - Băile Boboci, Marginea Pădurii, Glod, Haleș, Mânăstirea Ciolanu, Schitul 

Cetățuia (39 km.); 

-  Măgura (Monument) – pauză cafea; 

-  stânga (către Brașov), Ciuta (sculptură în piatră), Cislău (Herghelia de cai pur 

sânge); 

-  stânga – Pădure; Buda - Crăciunești; Sângeru (Muzeul pietrei și Muzeul sătesc); 

Tătaru, Călugăreni. 
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Traseul 6.a. 

Călugăreni  -  Valea Șchei (Pod Valea Șchei; Doamna Neaga, 2,8 km; 

-  intersecția Boboci (3,4 km.); 

-  Vârf la Olteni (5,9 km.); 

-  Movila Blenzii (8,3 km.); 

-  Gura Vadului (9,3 km.); 

-  Tohani (10,4 km. ; Muzeu, Cramă); 

-  Jugureni (16,1 km.); 

-  Ferma pomicolă (mere ecologice) „La Tudor”; 

-  Valea Unghiului (20,4 km.); 

-  Mânăstirea Barbu (34 km.); 

-  intersecția Ciolanu-stânga (35,5 km.); 

-  Mânăstirea Ciolanu (42 km.); 

- Schitul Cetățuia; 

-  Măgura; 

-   retur. 

Traseul nr.7 

Călugăreni  -  Valea Șchei, Vadu Săpat, Ceptura; Mina de cărbuni; Mânastirea Ceptura; 

-  Urlați (Muzeul Bellu); 

-  către Apostolache; 

-  dreapta Malu Roșu, Fântânele, Călugăreni. 

Traseul 8. 

Călugăreni  -  Băile Boboci, Jugureni; 

-  Fințești; 

-  Năieni (Biserica dintr-o piatră, Tabăra de sculptură în piatră, Satul dacic, 

Cimitirul tracic – morminte săpate în piatră); 

-  Pietroasele (Termele romane, Castrul roman, Cloșca cu puii de aur); 

-  Dara, Mizil, Călugăreni. 

Traseul 9. 

Călugăreni  -  Tătaru, Apostolache, Măgurele, Salina Slănic, (64 km.); 

- Văleni de Munte, Cislău, Apostolache, Tătaru, Călugăreni. 

Traseul 10. 

Călugăreni - Tătaru, Sângeru, Cislău, Colți Muzeul chihlimbarului, Așezări rupestre); 

-  Barajul Siriu, Cascada Cașoca; 

-  retur: Măgura, Mânăstirea Ciolanu, Glod, Călugăreni. 

Traseul 10 (bis). Un traseu mai lung, dar tot de o zi, este: 

Călugăreni  -  (3,8 km. – ieșire Călugăreni către Tătaru), Tătaru; 

-  Prisaca (14,7 km.; la stânga, Urlați, la dreapta, Apostolache) ; 

-  intersecție Măgurele – Cislău, (18,2 km.); 

-  se merge către Cislău, (la dreapta) Sângeru (22,4 km.; două izvoare cu apă bună); 

-  Buda-Crăciunești (32,7 km.); 

-  Scărișoara – Bărăști – intersecție (stânga Brașov; dreapta, Buzău) – la 54 km., 

-  la dreapta este  Colți – Nehoiu (66 km.); 

-  Cascada Cașoca (84 km km.), barajul și lacul Siriu; 

-  retur către Buzău – Pârscov (147 km.); 

-  către Vulcanii noroioși, Mânăstirea Rătești (253 km.); 

- Vernești (163 km.); 

-  Mânăstirea Ciolanu (191 km.); 

-  Mizil-gară (223 km.); 

-  Călugăreni (241,5 km.): plecat 9,45 – retur 17,30, cu opriri la obiectivele turistice. 
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Traseul 11. 

Călugăreni  -  Ciortea (la Pădurea de aluni;) intersecție Prisaca (stânga Urlați -Ploiești; dreapta, 

Apostolache); 

-  Sângeru (24 km. – izvor); 

-  intersecție dreapta, Lapoș (30 km.); 

-  intersecție dreapta Glod (38 km.; izvor apă sărată); 

-  intersecție Brașov – Buzău (66 km.); 

-  Mânăstirea Rătești (82 km.); 

-  retur: același drum sau Sărata Monteoru, pe drumul de sub vii, Pietroasele, 

134,km.; 

-  Mizil - Călugăreni, 167 km.). 

Traseul 12. 

Călugăreni  -  Vadu Săpat, Fântânele, Mânăstire Ceptura, Mânăstire Jercălăi (38 km.); 

-  Urlați – Vărbila (40 km.); 

-  Plopu (45 km.); 

-   Bucov (55 km.); 

-  Ploiești - Hale (halele au fost construite în anul 1932) și muzee; monumentul 

Mihai Viteazul; 

-  retur Călugăreni. 

Traseul 13. 

Călugăreni  - Tătaru –  Dobrota (dealul de cretă, izvor apă de sare, băi cu nămol, apă sărată, 

pădure, chilie de sihaștri), 17 km.; și retur. 

Tot din localitatea Călugăreni se poate pleca pentru a vizita ( în excursii de maxim o zi) către: 

Traseul 14. Vulcanii noroioși de la Berca. 

Traseul 15. Focurile vii de la Lopătari. 

Traseul 16. Muntele de sare de la Mânzălești. 

Traseul 17. Situri arheologice (Cârlomănești, Budureasca, Pietroasele, Năieni, Călugăreni). 

Traseul 18. Masivul Bucegi (platou). 

Traseul 19. Castelul Peleș și Mânăstirea Sinaia (Sinaia). 

Traseul 20.  Drumul Cantacuzinilor, care  trece prin 9 localități: Drăgănești, Râfov, Nămăiești, 

Filipești-Târg, Filipeștii de Pădure, Mărgineni, Măgureni, Florești și Bușteni. Pe 

acest traseu există conace sau biserici care au aparținut familiei Cantacuzino. 

Traseul 21.  Drumul vinului: Călugăreni, Filipești-Târg, Băicoi, Boldești, Bucov, Pleașa, 

Valea Călugărească, Iordăcheanu, Urlați, Ceptura, Fântânele, Tohani, Gura 

Vadului, Călugăreni. Din acest drum, se pot alege și vizita câteva crame. 

Traseul 22.  În funcție de perioada anului, se pot vizita târgurile: Drăgaica (de la Buzău), Bâlci 

(la Mizil, Urlați, Apostolache, etc.). 

           

Turism cultural, de artă 

În comuna Călugăreni și în zonă se pot vizita: 

-  Crucile de la intrarea de Est din comună, ridicate în anul 1792; 

-  Casele declarate monumente; 

-  Muzeul pietrei din Sângeru; 

-  Muzeul țărănesc din Sângeru; 

-  Muzeele de sculptură în piatră, în aer liber de la Năieni și Măgura. 

Turismul cultural al acestei zone trebuie analizat din punctul de vedere al edificiilor religioase 

și culturale ca mânăstiri, biserici, troițe. 

Rezumând, plecând din comuna Călugăreni, se pot organiza vizite/excursii de circa 100 – 150 

de km. dus – întors, efectuând următoarele: 

1.Turism istoric: - drumul Unirii al lui Mihai Viteazul; 

-  locurile unde s-au dat lupte sau au poposit Domnitorii Țării Românești (Mircea cel 

Bătrân, Vlad Țepeș, Mihnea Turcitul, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, etc.); 



199 

-  drumul pe urmele Doamnei Neaga (soția domnitorului Mihnea Turcitul); 

-  vizite la șantierele arheologice de la Budureasca și Cetatea Cârlomănești, unde au fost 

descoperite urme ale viețuirii oamenilor de peste 2000 de ani. 

2.Turism pentru îngrijirea sănătății. 

Aerul nepoluat, altitudinea de „cruțare” 300–600 de metri, priveliștile minunate, apele minerale, 

sunt numai câteva argumente pentru ca un turist să petreacă câteva zile în comuna Călugăreni sau în 

zonă. 

Putem enumera câteva locuri benefice ca: 

-  Băile Boboci, cu apele sale (vezi gropile cu apă tămăduitoare de pe drumul Valea Șchei–

Mireșu, în apropiere de Piscupia; 

-  băile cu apă sărată de la Sărata Monteoru, ștrand cu apă sărată. 

Locuitorii mai obișnuiesc să ia aceste ape acasă și să facă băi pentru reumatism. 

Se mai pot face cure cu apă de la izvoarele din zonă dar și cu apă de la izvoarele cu apă 

tămăduitoare de la Mânăstirile Parepa, Ghighiu și de la Smeeni. 

3.Turismul sportiv. 

Condițiile de relief  oferă posibilități diverse pentru turismul sportiv. 

Se pot efectua zboruri cu parapanta (de pe Ciortea și Tohani). 

Se mai poate face ciclism, realizându-se astfel un turism cu impact redus asupra mediului, 

motocros, ski, săniuș, plimbări cu căruța, plimbări cu sania trasă de cai. 

Turismul cu piciorul are condiții propice datorită formelor de relief și a priveliștilor (de 

exemplu, de pe Dealul Ciortea se pot vedea priveliști către Munții Bucegi (Crucea de pe Caraiman), 

Munții și Valea Buzăului, Valea Cricovului Sărat, Câmpia Bărăganului, etc. 

4.Turism viticol- turism uval: vizite la cramele localnicilor și la cramele din jur: Budureasca, 

Tohani, Mierla Albă, La Migdali, etc. 

5.Turism ecumenic / religios. Unii turiști, doritori să admire picturile lui Nicolae Grigorescu 

(dar și ale altora) precum și să vadă unele biserici și mânăstiri, pot vizita, plecând din Călugăreni, 

următoarele mânăstiri/localități (în ordine alfabetică): 

1.  Apostolache (fosta Mânăstire Apostolache : 1645 – 1652). 

2.  Brebu (fosta Mânăstire Brebu: 1640 – 1650). 

3.  Ceptura (Mânăstirea Ceptura); 

4.  Cheia (Mânăstirea Cheia: 1770). 

5.  Mânăstirea Cetățuia. Locul, pe care este construită, l-a fermecat și pe regele Carol I 

(1866 – 1914), care a dorit să-și construiască aici o reședință de vară. Din cauza lipsei 

de apă potabilă a renunțat și a ridicat Castelul Peleș de la Sinaia. Din banii săi (personali) 

a plătit pictura bisericii mânăstirii Cetățuia. Biserica a fost sfințită la data de 27 aprilie 

1869. 

6.  Chițorani (Biserica „Sf. Stelian”, 1797, construită de Constantin Cantacuzino). 

7.  Crasna (Mânăstire, sec. al XVIII – lea). 

8.  Ghighiu (Mânăstirea Ghighiu, începutul sec. al XIX- lea, pictată de Gheorghe 

Tătărăscu). 

9.  Jercălăi (Mânăstirea Jercălăi, Biserica de lemn construită în anul 1731 în satul Luerul, 

jud. Mureș). 

10.  Mânăstirea Parepa. 

11.  Mînăstirea Rătești (atestată documentar la anul 1634). 

12.  Sinaia (Mânăstirea Sinaia, 1695). 

13.  Suzana (Mânăstirea Suzana, 1740). 

14.  Urlați (Biserica „Sfinții Voievozi”, 1759). 

15. Văleni de Munte (Biserica „Sf. Nicolae – Tabacu”, 1833). 

16. Vărbila (Mânăstirea Vărbila, 1539). 

17.  Zamfira (Mânăstirea Zamfira, pictată de Nicolae Grigorescu). 

Plecând tot din Călugăreni se poate vizita (pe parcursul unei zile): 

- Așezările rupestre de la Aluniș; 
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- Lacul și Barajul de la Siriu; 

- Cascada Cașoca; 

- Muzeul Chihlimbarului de la Colți; 

- Herghelia de la Cislău pentru echitație; 

O altă posibilitate a dezvoltării turismului local ar fi construirea unui„ sat dacic” cu clădiri din 

împletituri din nuiele, lipite cu lut, cu ulițe, etc. Casele ar putea avea diverse tematici (pe pereți fiind 

unelte sau reproduceri cu îndeletnicirile dacilor (olărit, unelte, arme, confecționare bijuterii, etc.).  

Privitor la olărit, un atelier de ceramică (roata olarului); (Note 9/IV); în comună există mari 

rezerve de argilă, motiv pentru care, în anii 1930, la Călugăreni a fost o fabrică de cărămizi; și să nu 

uităm că, în descoperirile arheologice cu o vechime de peste 2000 de ani, s-au găsit și obiecte din 

ceramică (aici s-a găsit și o bucată de ceramică dintr-o ceașcă cu vechimea de 4 – 5 secole î.e.n.(peste 

2.500 de ani) pe care era reprezentat semnul steagului dacic; pe Columna lui Traian de la Roma 

steagul dacic a fost sculptat abia după 500 de ani); 

Tot aici se poate amenaja un muzeu cu obiecte, unelte, etc. descoperite în zonă. 

Acest „ sat dacic” (Centrul turistic Călugăreni) ar putea fi vizitat de copiii din județ și din alte 

localități, pentru ca aceștia să îmbine teoria cu practica. Tot în acest sat dacic ar putea fi amenajată o scenă 

și spațiu pentru spectacole de teatru în aer liber, concerte, parade/defilări în costume dacice, trageri cu 

arcul, întreceri sportive și alte activități dacice. Anual, s-ar putea organiza un festival cu dansuri, cântece, 

foc de tabără, artificii, noapte albă, petreceri câmpenești, standuri cu produse tradiționale. 

O locație pentru amenajare ar putea fi pe Locea, unde ar fi spațiu și pentru parcare auto. (Bineînțeles 

că, mai întâi, primăria ar trebui să ia măsuri pentru pietruirea și asfaltarea drumului care pleacă de la 

intrarea de Est în comună, la stânga, cimitir, Locea (sau cel puțin de la cimitir până pe Locea). 

Construirea unui asemenea „sat dacic”  ar putea fi făcută prin sponsorizări sau prin accesarea 

de fonduri europene. 

O altă locație ar putea fi la Valea Șchei sau pe drumul către Piscupia. 

Cu un plan clar, coerent și detaliat se pot atrage fonduri europene nerambursabile. 

Dacă se alege locația „Centrului turistic”  la Valea Șchei, această activitate se poate realiza în 

colaborare cu localitățile vecine (Jugureni, Băile Boboci, Mizil, etc.). 

IV.13.0. Note ( capitolul al IV-lea) 

1. O copie completă se află în arhiva personală a autorului. 

2. Idem. 

3. Astfel, vinul nu era agresat prin pompare. Pritocirea se făcea de cel puțin trei ori (înainte 

de Crăciun, primăvara, când înflorea via, și toamna). Și în zilele noastre, crama pe care o deține 

autorul monografiei este organizată gravitațional. 

4. Ziarul Ploiești nr.1734, din 10 – 16 martie 2016, pag.1; 

5. Site-Institutul Național de Statistică din România (Populația după etnie) accesat 15 

ianuarie 2019; 

6. Lista cu numele/prenumele/ se află în arhiva autorului. 

7. În general, după fiecare localitate/obiectiv/, în paranteză, este trecută distanța în 

kilometri din Călugăreni  până la indicatorul de intrare în localitatea următoare (sau obiectiv 

menționat). 

8. Unele obiective (puncte de interes) sunt menționate numai pentru a se cunoaște că există 

pe traseul respectiv, urmând ca în altă vizită să se facă oprire (degustare vinuri la crame, etc.). 

9. Barajul Siriu a fost construit în anii 1974 – 1989, fiind un„ baraj natural”. Construcția 

este o raritate la nivel mondial, cei doi munți unindu-se cu un nucleu argilos și alte materiale locale 

(deci nu cu ciment, ca la alte baraje; n.a.). Înălțimea lui este de 100 de metri. 

10. Atelierul de ceramică este în fază de proiect. 

11. În noaptea de 17/18 iunie a anului 1462, la Fântânele (localitate vecină cu Călugărenii), 

Vlad Țepeș, împreună cu jupan Galeș - Vornic din Călugăreni) au atacat oastea turcească condusă de 

sultanul Mahomed al II-lea.  

Acesta, înspăimântat, s-a retras la Brăila de unde a plecat pe Dunăre la Adrianopol. (p.42/74). 
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IV.14.0. Sumar 

Comuna Călugăreni s-a dezvoltat într-o  zonă cu condiții benefice pentru oameni, animale, 

plante (așezare protejată de dealuri) și bogății (țiței, cărbune, lemn, sare, piatră, apă, etc). 

Localitatea a fost locuită de oameni liberi, „de megieși moșneni”. 

Cosoarele de fier dacice (ca unelte ce se foloseau în viticultură) se produceau la Budureasca 

(trei situri sunt în comuna Călugăreni) încă din sec. IV – II î.e.n.     

Condițiile favorabile ale zonei, ale comunei, (pământul roditor, altitudine benefică, așezare pe 

Paralela 45 latitudine nordică) au dus la o dezvoltare locală bazată pe creșterea animalelor, a 

viticulturii, a pomiculturii și culturii cerealelor. 

În afara locuitorilor care au câte o vacă, capră, oaie, în comună există și stâni de capre și oi. De 

asemenea, există și cirezi de vaci. 

În comună au fost (astăzi mai puțini) dulgheri, tâmplari, dogari, croitori, fierari, bucătari, 

morari, pietrari, măcelari. 

Încă din anul 1904 locuitorii au înființat „Banca Populară Călugăreni – Prahova ”. 

Pe teritoriul comunei crește o mare varietate de pomi fructiferi (pruni, meri, peri, nuci, cireși, 

caiși, vișini, duzi, migdali, smochini, moșmoni, etc). 

Viile au și astăzi o mare importanță în activitatea populației. Datorită, însă, lipsei de forță de 

muncă, multe vii vor fi lăsate nelucrate. 

Mulți locuitori cresc (în 2019) porci, capre, vaci, boi, cai, iar alții dețin cirezi de vaci, turme de 

capre, turme de oi, etc. 

Apicultura este dezvoltată în comună, având în vedere varietatea de flori. În luna mai, în 

comună (pe Coastă), zi și noapte te copleșește un miros de flori de salcâm.  

O posibilitate de dezvoltare a comunei în zilele noastre este turismul, sub diversele lui forme. 
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IV. 15. 0. Fotografii și documente la capitolul al IV-lea 
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IV.15.1. Explicitare a fotografiilor și documentelor la capitolul al IV-lea. 

1. La cosit lucernă pentru animale. (C.V.). 

2. La arat cu calul. 

3. Căruță cu tracțiune pentru un bou. (C.V.) 

4. La arat cu calul în vie. 

5. Constantin și Smaranda Păunescu (împletituri de coșuri din răchită). (C.T.V.) 

6. Uluc de fântână. 

7. Cruce la intrarea estică în comuna Călugăreni. (C.V.). 

8. Bilet de vânzare vite din anul 1879. 

9. La bâlci. 

10. Vărar din satul Valea Dulce, Sângeru. (C.V.).  

11. Statutul Băncii Populare – Călugăreni. 

12. Cerere de împrumut cu amanet din anul 1895. 

13. Taxe și impozite diverse in anul 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

V.0.0. Cadrul spiritual 

 

V.0.1. Cadrul general de dezvoltare spirituală 

Înainte să începem acest capitol foarte important în dezvoltarea spirituală a locuitorilor comunei 

Călugăreni – Prahova, doresc să menționez unele aspecte (cu riscul că unele se repetă) privind cadrul 

general de dezvoltare spirituală în spațiul carpato-danubiano-pontic. 

Virtuțile naturale ale spațiului Carpatic, datorită cărora a fost destinat de natură ca spațiu 

primordial, nu a fost afectat direct de glaciațiuni, oferea condiții ușoare de hrană, avea sare 

(esențială pentru viață, atât pentru oameni cât și pentru animale) la suprafața solului sub formă de 

munți (dealuri) de sare, și peste 2 000 de lacuri și izvoare sărate. (p.17/131). 

În aceeași sursă (131) W. Jones observă că sanscrita, elina, latina ș.a. provin dintr-o limbă 

mamă care posibil a dispărut, pe care, neștiind ce nume avea, a numit-o generic indo-europeană 

comună, care ar trebui să fie limba unui popor anterior marilor civilizații cunoscute, popor care 

inventase și folosea o limbă genială din care provin graiurile pe care le cunoaștem. (p.5/131). 

Într-un ziar de circulație internațională, Zaman, (Nr.1), în numărul din 01 – 15 septembrie 2015 

(ediția din România), citând pe M.Ledwith, se subliniază că limba română este precursoarea limbii 

latine. (p.5/348). 

Un oficial al Vaticanului (Miceal Ledwith, confident al papei Ioan Paul al II-lea, omul care a 

avut acces la arhivele secrete ale Vaticanului și care a frecventat societatea specială a Vaticanului), 

declară că limba latină se trage din limba română arhaică. M. Ledwith, membru al Comisiei Teologice 

Internaționale, fost consilier al Papei, a declarat că limba latină este o limbă românească și a subliniat 

că voi sunteți (românii; n.a.) cei care ați oferit un vehicul minunat lumii occidentale. (p.5/348). 

Italienii, francezii, spaniolii și portughezii contemporani vorbesc dialecte din limba română 

arhaică. (p.5/348). 

 

* 

*  * 
 

Având în vedere asuprirea românilor din Transilvania (care reprezenta majoritatea populației) de 

către o minoritate din afara țării și necesitatea emancipării politico – socială în Transilvania, a apărut 

Școala Ardeleană, care a susținut că românii transilvăneni sunt descendenții coloniștilor romani. 

Școala Ardeleană, pentru a apăra drepturile românilor din Ardeal, au insistat că românii se trag 

din romani (Roma, Vatican), în lucrările lor subliniind cele de mai sus. În multe orașe s-au construit 

statui cu Romulus, Remus și Lupoaica. Cercetările mai recente, unele expuse și în această lucrare,  ne 

arată că romanii au fost influențați de daci și nu invers. 

Un document important întocmit de reprezentanții Școlii Ardelene a fost petiția Supplex Libelus 

Vallachorum (1791–1792), prin care se cerea împăratului romano-german Leopold al II-lea 

recunoașterea națiunii române ca parte constitutivă a Marelui Principat al Transilvaniei. 

O realizare a Școlii Ardelene a fost introducerea grafiei latine în limba română în locul grafiei 

chirilice. Întocmirea Lexiconului românesc – latinesc – unguresc – nemțesc a avut un important rol 

educativ. 

Principalii reprezentanți au fost Petru Maior, Samuil Micu Klein, Gheorghe Șincai, Ion Budai 

Deleanu. Din Școala Ardeleană au făcut parte istorici, preoți, lingviști, pedagogi, poeți, ziariști, 

scriitori, etc. 

Mă întreb de ce oare mijloacele de informare în masă din România nu transmit astfel de 

informații cât mai des. De ce?... 

Detalieri și alte argumente se găsesc și pe internet (youtube) sau pe site-ul www.ZAMAN.ro. 

Să nu uităm că, după cum menționa Nicolae Densușianu în „Dacia Preistorică”, aici, în acest 

spațiu carpato-danubian, vorbim de  o civilizație autohtonă de mare forță care a fost nucleul din care 

s-a format culturile latină și greacă. (p.75/352). 

După cum sublinia domnul Nicolae Băciuț în cadrul uni interviu: Un om fără memorie e ca o 

turmă fără păstor. Nu poți exista fără să te raportezi la ceva. Nu poți aparține lumii dacă nu aparții 

unui loc, care să te definească. (p.9/348). 

http://www.zaman.ro/
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Tot la începutul acestui capitol trebuie să menționăm ceea ce academicianul Dinu C.Giurescu 

a declarat de curând: O țară poate fi împinsă spre destrămare pe mai multe căi: economic, prin 

acapararea instituțiilor statului, prin dezorganizarea învățământului, distrugerea sistemului public 

de sănătate și pierderea celui propriu de asigurări, cât și prin conlucrarea tuturor acestor factori. 

Este cazul României. (p.1/348). 

 

V.1.0. Școala 

Societatea în dezvoltarea ei a avut nevoie ca funcționarii, negustorii, meșteșugarii, cei ce lucrau 

pe moșiile boierilor, cei ce scriu și întocmesc acte de proprietate, etc., să știe să scrie și să citească. 

De aceea statul s-a preocupat de educarea copiilor, pentru a forma viitorii funcționari, preoți, militari, 

meșteșugari, etc. Preoți, învățătorii, profesorii,  într-un cuvânt școala, s-a ocupat, direct și indirect, de 

cultura locuitorilor comunității respective. 

De-a lungul timpului, activitatea didactică a avut ca componentă și o parte culturală, cadrele 

didactice contribuind la înființarea de coruri, formații de dansuri populare, biblioteci școlare, etc. 

În trecut, erau: 

- școli mânăstirești (pregăteau cadrele ecleziastice); 

-  școli domnești (pregăteau slujbași la cancelaria domnească și dascăli pentru școli); 

-  școli orășenești ( pregăteau slujbași pentru administrarea orașelor); 

-  școli care pregăteau dascăli particulari, pentru educarea copiilor marilor boieri. (14/369). 

 În Călugăreni, primele forme de învățământ au fost în satul Valea Șcheilor din comuna 

Călugăreni, în anul 1750. Aceasta a fost cea mai veche școală din Țara Românească conform unei 

însemnări de pe o carte bisericească (Octoih) din 1750. 

În anul 1813, la Valea Șchei, Ghica Spătarul a zidit un local de școală (lângă Schitul cu biserica 

„Sfântul Nicolae”, pe care a înzestrat-o cu cărți și alte lucruri necesare. 

Școala de la valea Șchei, fiind așezată și într-o zonă mai ferită, a funcționat și în perioada  1821 

– 1825, când celelalte școli au fost închise datorită trecerii trupelor  grupului de eteriști din Moldova 

spre București. (p.18/369). 

În anul 1765, Șerban, dascălul, învăța„ copiii la școală.” 

În Călugăreni, reședința comunei, prima școală a luat ființă în anul 1837 (după alte surse, în 

anul 1838), iar învățător a fost Constantin Manolescu (p.94/35). 

Școala din Băile Boboci a fost înființată datorită unui localnic, Ion Crăciunescu, care, prin 

testamentul său, a asigurat fonduri pentru aceasta. 

De remarcat faptul că, dacă școlile din Mizil erau închise, pe perioade de un an sau doi atunci 

când treceau trupele rusești prin zonă, școala din Călugăreni a continuat să funcționeze (de exemplu, 

în perioada 1853 – 1856, când a avut loc războiul Crimeii, dintre Rusia și Turcia). 

În discursul domnesc al lui Alexandru Ioan Cuza din 6 decembrie 1859 se menționa: Eu țin 

numaidecât ca fiecare să știe în curând a scrie și a citi. 

În data de 16 martie 1864, în Parlament, se votează Legea asupra instrucțiunii a Principatelor 

Unite Române. Legea a fost prezentată de Nicolae Krețulescu, Ministru Secretar de Stat la 

Departamentul Justiției Cultelor și Instrucțiunii Publice. 

Obșteasca Adunare a Țării Românești a hotărât ca slujitorii bisericii, cântăreții, să învețe copiii 

Cântări și carte. (p.267/333; p.140/76). 

La 28 februarie 1856, Eforia Școalelor hotărăște ca manualele școlare pentru ciclul elementar 

să fie tipărite cu litere latine, iar prin Legea din 1867 se va folosi scrierea cu caractere latine. 

În anii 1892 – 1893 școala din Călugăreni era frecventată de 97 de copii (93 băieți și 4 fete). 

Până în anul 1941 în Călugăreni a fost și o școală de fete care, din acel an, s-a unit cu școala de 

băieți. (p.22/545). 

Conform datelor din arhiva comunei Călugăreni (dosar 34/1922), în anul 1922 în localitate exista 

„o școală mixtă” care avea ca avere o construcție de zid neterminată, compusă din două încăperi, 31 de 

bănci și 2 table, iar Școala elementară de meserii avea o construcție veche cu 2 încăperi. 

De altfel, în anul 1921, într-o adresă înaintată ministrului, se arăta că Școala de meserii avea 

vechiul local de școală amenajat și mobilat anume în acest scop, compus din trei saloane pentru 
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atelierele: rotărie, dogărie, fierărie, una sobă pentru clasă și una cancelarie; (p.224/359). 

Această școală elementară de meserii avea 12 elevi și își propusese să execute butoaie, roți 

pentru căruțe, uși, ferestre, etc. 

În anul 1960, în Călugăreni, elevii (băieții) învățau și meserii specifice zonei (dogărie, etc.); 

(S/7). În anul 1978, conducerea de partid și de stat de la acea vreme a hotărât ca cetățenii fără 8 clase, 

să se pregătească și să susțină examene pentru terminarea școlii generale; (p.110/76). 

În ultimii ani, învățământul în comuna Călugăreni este organizat prin grădiniță, clase 

pregătitoare și școala cu clasele I – VIII. 

Școala are 4 clase la ciclul primar și 4 clase la ciclul gimnazial.  

Școala are două clădiri (proprietatea Consiliului local) cu o suprafață de 866 m.p. iar grădinița 

are 165 m.p. În trecutul nu prea îndepărtat, a existat o clădire a școlii din Valea Șchei (a se vedea foto 

105 /V) care, în zilele noastre este folosită ca magazin alimentar pentru locuitorii din zonă.  

La școala din Călugăreni există (N. 1o /V): 

-  8 săli de clasă la școală; 

-  2 săli de clasă la grădiniță; 

-  spații auxiliare ( 3 cabinete, o sală de sport, o bibliotecă, un laborator de informatică). 

Școala este racordată la rețeaua electrică, la internet și la rețeaua de telefonie. 

Încălzirea se face cu centrală termică pe lemne. 

Școala are 8 cadre didactice titulare și 6 suplinitoare, iar elevii sunt din Călugăreni și Valea  Șchei. 

Grădinița are o grupă de învățământ preșcolar, o clasă pregătitoare și o clasă I. 

În anul 2017 numărul elevilor era: 

-  preșcolari (grupa mică), 18 elevi; 

-  clasa pregătitoare, 6 elevi 

-  clasa I, 12 elevi; 

-  clasa a II-a, 10 elevi; 

-  clasa a III-a, 8 elevi; 

-  clasa a IV-a, 15 elevi; 

-  clasa a V-a, 14 elevi; 

-  clasa a VI-a, 18 elevi; 

-  clasa a VII-a, 14 elevi; 

-  clasa a VIII-a, 13 elevi; 

Școala are următoarele posturi: 

-  un secretar (0,75 normă); 

-  un contabil (0,25 normă); 

-  un fochist (1 normă); 

-  1 îngrijitoare (1 normă); 

-  0,5 cadre didactice (personal auxiliar). 

Numărul școlarilor este în scădere.  

Numărul elevilor și promovabilitatea scade an de an. 

Pe perioada 2012 – 2017 situația se prezenta astfel: 

Perioada Preșcolari Învățământ Total Promovabilitate 

  primar gimnazial  (procente) 

2012/2013 25 77 68 170 100 % 

2013/2014 23 75 71 169 100 % 

2014/2015 19 65 75 159 94,16 % 

2015/2016 25 60 60 145 58,33 % 

2016/2017 23 47 47 117 62,50 % 

2017/2018      

2018/2019      

Școala funcționează într-un schimb (8:10 – 14:45). 

Autorul monografiei propune ca școala să înființeze unele cercuri școlare de: 

-  istorie, prin care să arate istoria milenară a localității, legende locale, amintiri ale 
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persoanelor în vârstă; 

-  de culegere a plantelor medicinale (date specifice de cules ale anumitor plante, uscare, etc.); 

-  tradiții locale (prepararea brânzeturilor, a fructelor pentru iarnă, etc.); 

-  pictură. 

Unele din aceste cercuri școlare ar putea organiza concursuri care ar putea fi sponsorizate / 

premiate de unii localnici ai comunei sau de fermele viticole din zonă. 

În continuarea studiilor gimnaziale, elevii urmează cursurile liceelor din orașul Mizil aflat la 15 

km., sau în alte localități (Ploiești, la Liceul de muzică, etc.). 

Școala din Călugăreni a avut, în perioada 1996 – 2004, Corul școlii, dirijor fiind preotul Ion 

Vasile. Acest cor a participat și la diverse manifestări din județ (în localitatea Vărbila, la Mânăstirea 

Vărbila, a participat la sfințirea Monumentului /bustul / lui Mihai Viteazul); (S/3). 

Din cor au făcut parte și /vocea I /: Anghel Oana, Păunescu Cristina, Tacea Mădălina, Galeș 

Ștefan, Popescu Dorina; vocea a II-a: Anghel Cătălina, Olteanu Marin, Ion Ciprian; (S/3). 

Conform declarațiilor unui fost ministru al învățământului din luna mai 2019 (interviu 

radiofonic – Radio TRINITAS), în țară, 42% din elevi sunt analfabeți funcționali (nu înțeleg un text) 

la terminarea liceului. 

 

V.1.1. Învățătorii și profesorii localității 

Cadrele didactice, alături de reprezentanții bisericii, au avut și au un rol determinant în 

activitatea culturală, în educația fiecărui individ. Și astăzi în Călugăreni mai sunt unele cadre didactice 

care se dedică, se sacrifică, pentru educarea membrilor comunității. 

Unii foști profesori ai Școlii din Călugăreni și din țară (azi, pensionari), în zilele noastre 

(2015/2019), îndrumă și pregătesc gratis elevi de la clasele mici până la cei de liceu; (S /5). 

Activitatea cultural-spirituală începe încă din școală (aici incluzând, în ultimii zeci de ani și 

grădinița). 

Învățământul ca atare, serbările, întrunirile, etc., duceau, cu timpul, la formarea spirituală a 

locuitorilor. 

Apoi balurile, seratele, clăcile, erau momente în care activitatea spirituală se dezvolta conform 

unor reguli respectate de toți localnicii. 

Un rol important l-a avut și-l are activitatea culturală din Mizil, la care participă mulți 

reprezentanți ai comunei Călugăreni. 

La Cenaclul literar Aghata Grigorescu Bacovia și în ziarele din Mizil s-au publicat articole și  poezii 

ale tinerilor din Călugăreni, oferind o bună șansă celor cu talent. Am putea menționa pe Anghel Cătălina, 

care publica articole, poezii, în aproape fiecare număr al ziarului „Mizilul.”, in perioada 2005-2009. 

La Casa de Cultură din Mizil, în ultima perioadă, s-au prezentat filme, spectacole, festivaluri, 

unde mulți locuitori din Călugăreni se duc în mod constant. 

Tot la Mizil s-a desfășurat Festivalul de epigrame. 

În materialele studiate, au fost găsiți următorii învățători și profesori care au funcționat în școlile 

din localitatea Călugăreni: 

1.  Șerban, dascălul, învăța „copiii la școală” în anul 1765, în satul Valea Șchei; 

2.  În anul 1840, Constantin Mărculescu; (p.26/369); 

3.  În anii 1847, 1848, Constantin Manuilescu; 

4.  În anul 1861, Vasile Popa Petre (p.50,260/326); 

5.  Petre Clinciu (Clinceanu); (p.22/345); 

6.  Iorgu Ștefănescu, ieșit la pensie după 20 de ani, în anul 1900; (p.22/345); 

7.  Ion Angelescu și soția au fost până la primul război mondial, 1916; (p.22/345); 

8.  D.C.Dumitrescu, în anul 1900; (p.23/345). 

După război au mai funcționat și: 

1.  M. C. Drăgoiu, de la Azuga, 

2.  Domnul Fâlță, 

3.  Domnul Frânculescu (p.23/345), 

4.  Eugeniu Aurelia Merezeanu, în 1961 (p.286/333). 
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În anul 1914 (conform pag.222/359), erau: 

1.  Teodor Ciocârdel – institutor diriginte; 

2.  N.Ștefănescu, învățător; 

În anul 1914 Euforia școlară Călugăreni avea ca membri: 

1.  Gheorghe Bobeș, preot paroh; 

2.  Stelian Popescu, preot paroh; 

3.  Teodor Ciocârdel, institutor diriginte; 

4.  Nicolae Ștefănescu, învățător; 

5.  Petre Vasilescu, primar; 

6.  Ion B.Cătescu, perceptor; 

7.  Grigore Gv. Răducanu, viticultor; 

8.  Vasile A. Galeș, viticultor; 

9.  Ghiță Vasilescu, viticultor; 

10.  Constantin N. Ciocârdel, viticultor; 

11.  Bolgiu, avocat; 

12.  Teodor M.Butuceanu, viticultor; 

13.  Vasile T. Ciocârdel, viticultor; 

14.  Dimitrie Șerbănescu, viticultor; 

15.  Ion I. Ciocârdel, viticultor; 

16.  Andrei Niculescu, comerciant; 

17.  Iancu V. Galeș, viticultor; 

18.  Tase D. Crivăț, comerciant; 

19.  Bănică Vasilescu, viticultor; 

(Lista de mai sus a fost prelucrată după sursa 359, p.223). 

În dosarul 52/1925, fila 367, al arhivei Primăriei Călugăreni, se menționează la școală: 

1.  Tudor T. Bălănescu, Președintele Comitetului Școlar; 

2.  Mihai Mateescu, Membru al comitetului Școlar; 

3.  Nicolae V. Lipianu, Membru al Comitetului Școlar; 

4.  Tănase Cătescu, Membru al Comitetului Școlar; 

5.  Constantin T. Bălănescu, Dirigintele Școlii de Meserii. 

Tot în anul 1925 la școală mai funcționa: 

1.  Elena I.Angelescu, învățătoare; 

2.  Maria C. Nițu, învățătoare; 

3.  Nicula T. Butuceanu, învățătoare; 

4.  Zaharia A., învățătoare; 

5. Elena Iordăchescu și Dumitru Iordăchescu au funcționat la școala din Valea Șchei încă 

din anii 1927 până în anii celui de-al doilea război mondial; (pag.129/355). 

În anii 1930 învățători erau: 

1.  Theodor Fâlță; 

2.  Preotul Jan; 

3.  Frânculescu; 

4.  Doamnaa Nițu Maria; 

5.  Stoica  Petre (1939). 

Redau un extras din amintirile unui localnic, sursa 75: „De la Gicu Bărbulătescu mi-a cumpărat 

o tăbliță, un condei și un burete.” (p.31/75). 

În anii 1970 au funcționat, printre alții: 

1.  Bălănescu Laurențiu (l. română); (a se vedea foto 5 /V); 

2.  Velcea Tudorel (istorie – geografie); 

3.  Velcea Georgeta (învățătoare); 

4.  Gervasoni Elena; 

5.  Guriuc Rodica; 

6.  Bâzu (fizică – chimie); 
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7.  Dima Valerica (franceză); 

După 2002 colectivul de cadre didactice al școlii era format din (a se vedea foto 1, 2, 3, 4 / V): 

1.  Velcea Tudorel, director (profesor titular de istorie – geografie); 

2.  Preot Ion Vasile, profesor de religie și muzică; 

3.  Preda Simona – Luminița, profesor titular de matematică – fizică; 

4.  Toma - Cârlan Victoria, profesor titular de l.și lit. română și l. Latină; 

5.  Dragomir Elena, profesor suplinitor; 

6.  Iacob Georgeta, profesor suplinitor; 

7.  Chivu Mariana – Cristina, profesor suplinitor; 

8.  Neagu Luminița, profesor suplinitor; 

9.  Stan Steliana, profesor suplinitor; 

10.  Ion Irinel – Elena, învățător titular; 

11.  Olteanu Corneliu, învățător titular; 

12.  Lungu Ionela, învățător titular; 

13.  Cojan Silvia, învățător suplinitor; 

14.  Zamfir Forina, învățător suplinitor; 

15.  Grigore Mădălina, învățător suplinitor; 

16.  Scăunașu Adina, educator titular; 

17.  Grigore Mariana, educator suplinitor; 

18.  Grigore Ramona, secretar; 

19.  Viuleț Marian, îngrijitor. 

Din anul 2020, odată cu apariția epidemiei de COVID-19, grădinița și școala și-au desfășurat 

activitatea și „la distanță” / on-line/ pe internet. 

 

V.2.0. Biserica și rolul ei în dezvoltarea spirituală a localității Călugăreni - Prahova 

Creștinismul, în țara noastră, s-a format pe o structură existentă în spațiul danubiano-carpato-

pontic, preluând din cultura daco-geților elemente ale culturii lui Zamolxis (credința în nemurire, în 

principal). 

Pe timpul ocupației romane, pe 14% din teritoriul Daciei, în perioada 106 – 271 e.n., au existat 

diverse influențe a numeroase credințe ale militarilor și ale administrației  romane. 

În afara rolului principal de lăcaș de rugăciune, sărbătoare și îndeplinirea datinilor strămoșești 

(botez, nuntă, înmormântare), bisericile au avut și au și alte roluri, ca de exemplu: 

 - prin clopotele care bat și se aud în toată comuna, și în dealuri, locuitorii cunosc diverse 

evenimente ce se petrec în localitate; 

 - astfel, dacă apare un incendiu în comună, clopotele bat într-un anumit ritm, continuu, și 

locuitorii care înainte se aflau în deal (ca și cei din comună) la lucru, știau, prin intermediul clopotelor, 

că este nevoie de ajutor și toți săreau în ajutor. În anii 1950 – 1960 am avut ocazia să trăiesc un astfel 

de eveniment în care locuitorii, inclusiv cei din deal, au sărit cu toții să stingă un incendiu. 

• Bătaia clopotelor poate avea și proprietăți vindecătoare. În Rusia, clopotele bat 

întotdeauna în cursul epidemiilor. Ultrasunetele emise de clopotele care bat omoară virușii de gripă, 

hepatită și tifos. Proteinele virușilor se înconvoaie și nu mai poartă infecția, a spus Angelina 

Malakovskaia de la Laboratorul de Tehnologie Medicală și Biologică (internet, 22/1/19). 

• Clopotele de la biserica din comună se aud de la Mizil (S/7): un localnic care era pe 

acoperișul unei clădiri unde bătea tablă și se auzeau clopotele de la Călugăreni; unii locuitori, când 

presiunea atmosferică este scăzută, auzeau trenurile de la Mizil și știau cât este ceasul; în circa 2, 3 

ore începea ploaia; (S/4). 

În aceeași cristelniță s-au botezat străbunicii și părinții, precum și noi și alți locuitori, astfel am 

devenit consăteni, lucru de care ar trebui să fim mândri. 

Unele biserici, ca cea de la Ghinoaica, care avea (în zilele noastre sunt în ruină) ziduri groase 

împrejmuitoare, serveau ca loc de refugiu și apărare. 

În 1784, în Valea Șchei, a fost reconstruită biserica „Buna Vestire” (după tradiție, biserica 

„Zidul Doamnei Neaga”); (p.94/325). 
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Din inițiativa locuitorilor a fost înălțată la Călugăreni biserica cu hramul „Arhanghelii Mihail 

si Gavriil”. 

Aceasta a fost reconstruită în întregime în 1851, tot prin grija enoriașilor. 

În Călugăreni a mai fost ridicată o biserică în 1856 – 1858, fiind reparată în 1889. (p.94/325). 

Nu trebuie să uităm că în zona comunei Călugăreni s-au aflat și se află multe chilii, sihăstrii, 

biserici și mânăstiri. De asemenea au fost și martiri care mărturisind credința în Hristos au fost uciși. 

Astfel Sfantul Mucenic Sava de la Buzău  născut în zona subcarpaților de curbură/zona Buzăului de 

azi/în anul 334 e.n/. și-a găsit sfârșitul ,,prin lemn și apă” la vârsta de 38 de ani, legându-i-se de gât 

un lemn și fiind aruncat în râul Buzău. Înainte de a fi aruncat în râu a fost legat și târât printr-o pădure 

incendiată. 

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău este celebrat în cultul roman ortodox în data de 12 aprilie iar 

în cultul romano-catolic în data de 28 aprilie (wikipendia/aceasta în 23.03.2020). 

 

V.2.1. Locații (biserici) 

În anul 1922, în comuna Călugăreni, erau: (p.225/359) 

1.  Biserica parohială din Călugărenii de Jos; 

2.  Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Călugărenii de Sus; 

3.  Biserica ruinată „Delișor”, construită din bârne de stejar de către Doamna Despina 

Neagoe Basarab. 

În  zilele noastre, în comuna Călugăreni există următoarele biserici: 

a. două în comuna de reședință; 

b. una în satul Valea Șchei; 

c. a mai fost și biserica din cătunul Delișor, dar acum este în ruină. 

a. Lăcașul de rugăciune cu hramul „Adormirea Maicii Domnului!” și „Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavriil” a fost construit în 1822. Pisania menționează că a fost construită pe vremea domnitorului 

Grigore V. Ghica și a Episcopului Gherasim al Buzăului. Biserica a fost construită cu cheltuiala 

localnicilor. 

În anul 1850, pe timpul domnitorului Știrbei Barbu, a fost reclădită, tot pe cheltuiala 

localnicilor; (p.23/345). 

A doua biserică, „de di-a parte”, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fost construită în anul 1856, 

fiind reparată în anul 1889. Această biserică a fost clădită și reparată tot pe cheltuiala locuitorilor. (a 

se vedea foto 9, 10, 11 /V). 

b. În mijlocul viilor, la Delișor, aproape de Cheia, se găsea o veche biserică. (a se vedea foto 8 / V).      

Aceasta servea trebuințelor sufletești ale locuitorilor care-și petreceau aproape tot timpul anului 

în deal; (p.24/345). Imediat după anul 1989 în Delișor erau mai multe case. Astăzi, în anul 2018, nu 

mai există nici o casă. Poate că ar trebui să se construiască pe locul vechii biserici o troiță în care să 

se strângă rămășițele vechii biserici (cruci, etc). Icoanele de la biserica din Delișor au fost luate de o 

comisie de la patrimoniu înainte de anul 1989 (S/4 + S/24). 

În unele materiale (p.93/325) se spune că această biserică din Delișor ar putea fi o urmă a 

Mânâstirii Colunița, a Doamnei Neaga. 

Popa Dumitru a înființat în Călugăreni un schit cu hramul „Sfântul Dumitru”. La 4 iunie 1686 

acest schit era închinat Mânăstirii Arhimandritului de la Muntele Athos (p.93/325). 

Între Călugăreni și Ceptura a mai existat o biserică (p.34/72;p.117/333). La 1600, sfetnicul 

marelui Voievod Mihai Viteazul era Stan Duhovnicul, cu biserica între Ceptura și Călugăreni. 

(p.341/333). 

c. Conform sursei, (333 p.336), la începutul sec.XVI, sihaștri de la Călugăreni întemeiază,  în 

partea de Sud… (zona Ceptura; n.a.) două sihăstrii: 

-  una cu hramul „Sfânta Treime” - cel mai probabil biserica „Valea Mânăstirii”, 

-  iar a doua, cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, ambele cunoscute sub 

numele „Sihăstriile Ceptura”; (p.336/333). 

d. Biserica „Buna Vestire” („Zidul Doamnei Neaga”) de la Valea Șchei se crede că ar fi fost 

începută de Doamna Neaga, soția domnului Țării Românești, Mihnea Turcitul. Terminarea 
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construcției a fost făcută de localnici în 1794 (zidari I. Barbu și I. Stoica). Clopotul este din anul 1793. 

(a se vedea foto 12, 13, 14 /V). 

În Biserica de la Valea Șchei este pictat un sfânt cu cap de lup. Sfântul cu cap de lup 

(chinocefali) este Sfântul mucenic Hristofor, sărbătorit pe data de 9 mai. Acest sfânt mai este pictat 

și în Biserica Topliceni (Buzău). Una din explicațiile acestui sfânt este că un tânăr foarte frumos a 

dorit să ajungă în rai; ca să nu cadă în păcat (fiindcă era foarte frumos) L-a rugat pe Dumnezeu să-l 

facă urât, și atunci Dumnezeu l-a făcut cu cap de lup. (a se vedea foto 15 / V). 

Poporul român a avut un cult al lupului cu care nu era dușman. Astfel, la Cârlomănești, pe vase 

de ceramică, au fost descoperite reprezentări ale părului de lup; cu 500 de ani î.e.n., la Budureasca, 

se grava, pe vasele de ceramică, steagul dacic cu cap de lup. 

Biserica are forma unei corăbii. Zidul de piatră și cărămidă este gros de peste un metru iar 

pardoseala este din cărămidă. Aici, în jurul bisericii, ar fi fost un schit. 

Biserica are nevoie de o renovare urgentă. 

La Băile Boboci, biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită în 1859 din donațiile lui 

Ion Crăciunescu. 

Este construită sub formă de cruce, clopotul fiind montat într-o turlă aflată în fața bisericii. 

Această biserică este orientată către Nord și nu către Est, fiind una din puținele astfel de biserici 

din țară. 

Ionel Cojocaru din Perșunari (Tohani), ajutat și de Cârstea Vasile din Călugăreni, a pictat-o din 

nou în 2006. 

Pe placa funerară aflată în partea dreaptă a intrării stă scris: 

„ Aici odihnesc rămășițele pământești ale lui Ion Crăciunescu, fericitul donator al fondului din 

care se întrețin aceste băi (se referă la Băile Boboci și școala primară din Mizil, care îi poartă 

numele; n.a.) și cele ale căpitanului Nicu Crăciunescu, Elena Nicu Crăciunescu, medelnicerul Eniță 

Crăciunescu, medelniceasa Casandra Crăciunescu.” 

În Ghinoaica, biserica a fost construită în 1804 și are hramul Cuvioasei Paraschiva, Sfântul 

Nicolae și Înălțarea Domnului Iisus Hristos. 

A fost ctitorită de Ghinea și soția sa Parascheva Speteanu. 

Este în formă de cruce, cu două turle hexagonale. Pictura este în frescă. 

În anii 1820 aici erau chilii pentru văduvele sărace; (p.172/76). 

Este monument istoric. 

Pe porțile bisericii, în trecut, se aflau „doi pești, simbolul Fiului Domnului”; (p.173/76). Acest 

semn arată că toți cei care intrau în incintă nu puteau fi urmăriți nici de autorități, nici de altcineva. 

Tot aici ar mai trebui menționate și chiliile sihaștrilor de la Dobrota (aflată dincolo de culmea 

Zănoaga) care sunt vizitate și în zilele noastre. 

Deasemeni, peste dealul de la Marginea Pădurii, la Năieni, sunt  chiliile sihastrului Ambrozie. 

Bisericile de la Ghinoaica, Mânăstirea de pe Valea Nișcovului, Bradu, biserica de la 

Apostolache, cu zidurile ei de apărare, și multe biserici și chilii ale sihaștrilor din zonă au fost niște 

puncte de refugiu și apărare pentru locuitorii zonei. 

Aceste (mânăstiri și biserici) fortificații, mai ales în zona „de sub deal” sau „de după deal”, în 

afara câmpiei, au reprezentat locuri de retragere strategică în cazul invaziilor. 

Dacă cineva ar studia istoria acestora, ar descoperi întâmplările acelor vremi. 

Într-un inventar al „averii imobile a satului Călugăreni” din anul 1922 (dosar nr.34/1922, p.108) 

sunt menționate: 

1.  Biserica parohială din Călugărenii de Jos; 

2.  Biserica „Sfânții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Călugărenii de Sus; 

3.  Biserica ruinată „Delișor”, construită din bârne de stejar; 

4.  Cimitirul bisericii; 

5.  Cimitirul uman. 

Ar trebui cercetat  mai mult unde se găsește biserica (schitul) dintre Călugăreni și Ceptura, unde 

domnitorul Mihai Viteazul, după bătăliile de la Ceptura, Năieni, Bucov, a stat și s-a recules  înainte 

de-a pleca spre Alba Iulia, unde  a înfăptuit Unirea dintre cele trei Principate Române. 
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Dacă am face o „fotografie” a zonei apropiate în care se găsește localitatea Călugăreni (vezi 

harta), am remarca că nu la mare depărtare se găsesc mânăstiri (nu mai vorbim de biserici) unde 

locuitorii comunei merg de sărbători, dar și cu alte ocazii, în pelerinaje. Am putea menționa câteva: 

1.  Mânăstirea Apostolache; 

2.  Mânăstirea Jercălăi; (a se vedea foto 16 / V) 

3.  Mânăstirea Vărbila; 

4.  Mânăstirea Zamfira; 

5.  Mânăstirea Ianculești; (a se vedea foto 17, 18 / V) 

6.  Mânăstirea Crasna; 

7.  Mânăstirea Ciolanu; (a se vedea foto 60, 67 / V) 

8.  Mânăstirea Bradu; 

9.  Mânăstirea Barbu; 

10.  Mânăstirea Parepa; (a se vedea foto 68 / 5) 

11.  Mânăstirea Ghighiu; 

12.  Schitul Cetățuia; 

13.  Mânăstirea Ceptura; 

14.  Mânăstirea Rătești; 

În Mânăstiri (astăzi și locuri de pelerinaj vizitate și de locuitorii din Călugăreni) se regăsesc și 

unii consăteni (2015): Preotul Celestin Chirilă, ieromonah la Mânăstirea Crasna timp de 25 de ani, și 

sora sa, monahia Tomaida Chirilă, astăzi stareță la Mânăstirea Nicolinț, din Ardeal, Mănăstire 

redeschisă de curând, aflată la cca 40 km. de Mânăstirea Nera, unde a fost necesară mutarea 

Ieromonahul Celestin, fratele, ca preot duhovnic. 

În unele materiale (Vetre de sihăstrie în Țara Românească, p.225) se menționează „Sihăstria 

Călugăreni” care a fost formată din sihaștrii coborâți din Munții Buzăului. Aceasta a fost o sihăstrie de deal. 

Prima biserică avea hramul „Sfântul Nicolae”. În jurul ei se aflau zeci de sihaștri „ce se nevoiau 

în chilii de lemn și pământ”. 

De la ei se numea locul acela „Călugări”, „Dealul Călugărilor”, „Poiana Călugărilor”, iar mai 

târziu „Călugăreni”. 

Tot în secolul al XVI-lea câțiva călugări din Sihăstria Călugăreni au înființat o nouă sihăstrie, 

„Schitul Lapoș”. 

La începutul secolului al XVI-lea unii sihaștri de la Călugăreni întemeiază, în partea de sud, la 

circa 15 km., două sihăstrii cu numele de „Sihăstriile Ceptura”. 

Ar fi demn de remarcat și faptul că, dintre locuitorii comunei Călugăreni, unii sunt stareți sau 

preoți de mânăstiri (monahia Tomaida Chirilă și fratele său, preotul Celestin Chirilă) iar alții au fost 

ascultători (ajutători) la alte mănăstiri (Parepa, Ghighiu). (C.T.V.). 

Pentru multe mânăstiri și biserici, de ani de zile, o localnică (Cârlan–Toma Victoria) prepară 

prescuri, care se folosesc în timpul Sfintei Liturghii, pentru Sfânta împărtășanie și Anafură. Bunica 

și mătușa ei, (Cârlan Lina și Cârlan Sofia), făceau, de asemenea, prescuri. 

 

V.2.2. Preoți și ajutoare 

În lăcașurile de cult din localitate au slujit, de-a lungul timpului, preoții: 

a.  Biserica „Sf.Ierarh Nicolae”: 

1.  Pr. Petre, 1833; 

2.  Pr. Albu, Pr. Petre, 1834; 

3.  Pr. Albu, Pr. Petre, 1835; 

4.  Pr. Petru, Pr. Zaharia, 1839; 

5.  Pr. Ioniță, 1842; 

6.  Pr. Ioan, Pr. Ioanu, 1844; 

7.  Pr. Ioanu, Pr. Costandin, 1845; 

8.  Pr. Popa Radu, 1844; 

9.  Pr. Popa Ioniță; 

10.  Pr. Constandin sin popa Albu; 
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11. Vlad, diaconul (215/359); 

12.  Pr. Ioan, 1846; 

13.  Pr. Ioniță, Pr.Costandin, 1848; 

14.  Pr. Ioniță, Pr. Ioan,1850; 

15.  Pr. Ioniță, Pr. Costandin,1851; 

16.  Pr. Ioniță, 1855; 

17.  Pr. Ioniță, Pr. Apostolache (Apostol), 1856; 

18.  Pr. Ioniță; 

19.  Pr. Apostolache, Pr. Ioniță, Pr. Ioan, 1859; 

20.  Pr. Ioniță, 1860; 

21.  Pr. Apostolache, 1861, 1862,1864; 

22.  Pr. Ioniță, 1906 (6/5). 

23.  Pr. Ion Vasile, 1989 – 2019; 

În ianuarie, 1914: 

1.  Gheorghe Bobes, preot paroh (p.222/359); 

2.  St. Popescu, preot paroh (p.222/359); 

În anul 1925: 

1.  Stelian N. Popescu; 

2.  Ion Ghe. Popescu; 

3.  Pr. Jean Popescu, 1946; 

*Preotul Ioniță Niculescu, cunoscut sub numele de Catindatu, este fiul preotului din Călugăreni; 

(p.342/333). 

Conform sursei 76 și 333, preoți care au slujit în biserica din Valea Șchei au fost: 

1.  Vintilă, 1679; 

2.  Popa Stoica,1679; 

3.  Gavrilă, 1685; 

4.  Popa Dobre, 1703; 

5.  Popa Dan, 1714; 

6.  Daru, 1720; 

7.  Stancu, 1750; 

8.  Negoiță, 1750 – 1765; 

9.  Popa Bodu, 1755; 

10.  Popa Mihăilă, 1764; 

11.  Pătrașcu Florea, 1764; 

12.  Onofrei ot Șchei, 1765; 

13.  Popa Mihăilu, 1769; 

14.  Popa Badea, 1770; 

15.  Popa Mareș, 1771; 

16.  Ioniță ot Șchei, 1772; 

17.  Negoiță,1776; 

18.  Ștefan ot Șchei,1793; 

19.  Mareș, 1769; 

20.  Radu, 1798; 

21.  Ștefan,1799; 

22.  Nicolae, 1811 – 1817; 

23.  Dobre ot Șchei, 1817; 

24.  Popa Ghinea sân Popalan, 1837; 

25.  Nae Ion sân Popa Alexa, 1837; 

26.  Ioniță, 1844; 

27.  Gheorghe Ion Popescu, 1928 – 1946; 

28.  Teodor Pătrașcu, 1946; 

          

Parohia „Călugărenii de Sus”, „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil”: 

1.  Pr. Radu, 1835 – 1840; 

2. Pr. Ioniță, 1841; 

3.  Pr. Radu, 1842 – 1848;  

4.  Pr. Radu Cătescu, 1845 – 1847; 

5.  Pr.  Ioan, Pr. Ioniță, 1849; 

6.  Pr. Ioniță, Pr. Costandin, 1851; 

7.  Pr. Grigore, Pr. Costache, 1857; 

8.  Pr. Grigore, Pr. Costache, 1858; 

9.  Pr. Grigore (semnat și Grigore Duhovnicul), 1859 – 1864; 

(Arhivele Statului, Ploiești, Condici bisericești pe anii menționați, în chirilică) 

 

* 

*  * 
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La 1982, conform caietelor Nedelcu Constantin, satul Călugăreni era împărțit încă în două 

parohii: parohia I și parohia II, după cum și locuitorii aparțineau părții  satului de „Di–a– parte”, 

având un număr de 612 familii, dintre care 165 erau „necoplete”. Și anume: 

Parohia I – Sfântul Ierarh Nicolae  (s-a păstrat ortografia originală; n.a.) 

1. Olteanu Dumitru; 

2. Brăzlașu Marieana; 

3. Olteanu Filofteia; 

4. Tacea Alexandru; 

5. Negoiță A.Vasile; 

6. Banu Andreiu; 

7. Viuleț Vasile; 

8. Leescu Gh.Niculae; 

9. Lipieanu Elena; 

10. Lipieanu Alexandrina; 

11. Obrejan Bănică; 

12. Obrejan Gh. Mariea; 

13. Obrejan Mateiu; 

14. Obrejan A.Constantin; 

15. Banu Emil; 

16. Olteanu Ion; 

17. Banu Bănică; 

18. Popescu Alexandrina; 

19. Popescu Mihaiu; 

20. Popescu Stelian; 

21. Ilie Șt. Radu; 

22. Mihaiu D.Elena; 

23. Dima Ion; 

24. Cioceau (Lică) Vasile; 

25. Popa Ana; 

26. Crivăț Vasile; 

27. Crivăț Alexandru; 

28. Dumitrache Constantin; 

29. Neculea Mariea; 

30. Necula Constantin; 

31. Necula Ana; 

32. Necula Dumitru; 

33. Ioniță Vasile; 

34. Cătescu Petre; 

35. Mateescu Mariea; 

36. Pușcașu Vasile; 

37. Dumitru Leescu (Motoc); 

38. Popescu Nelu; 

39. Velcea Dumitru; 

40. Velcea Ion (Jan); 

41. Velcea Sultana; 

42. Velcea I. Gheorghe; 

43. Scordaliu Milete; 

44. Dascălu Vasile; 

45. Lipieanu Leonaș; 

46. Lipieanu Vasile; 

47. Lipieanu V. Mariea; 

48. Chivu T. Aurică; 

49. Popa Constantin; 

50. Ungureanu Nicolae; 

51. Ioniță Popescu Gheorghe; 

52. Popescu Niculae; 

53. Popescu Eracliea; 

54. Păunescu  Constantin; 

55. Obrejan Ștefan; 

56. Obrejan Șt. Vasile (Andreiaș); 

57. Bragă Constantin; 

58. Nedelcu Constantin; 

59. Șuchea D. Ion; 

60. Rusu Gheorghe; 

61. Iordache Șt. Vasile; 

62. Popescu L. Andreana; 

63. Andreiaș I. Gagu; 

64. Mârzea Vasile; 

65. Andreeaș Andreana; 

66. Andreeaș P. Vasile; 

67. Căruțașu I.Elena; 

68. Bragă Mariea; 

69. Bălăceanu Milete; 

70. Popa Alexandru; 

71. Popa A. Ion; 

72. Cristea Niculaie; 

73. Vasilescu Ionel; 

74. Merezeanu Jan; 

75. Leescu Florica; 

76. Furmuzache Dumitru; 

77. Iordache Dumitru; 

78. Căruțașu Victor; 

79. Mârzea Marița; 

80. Mârzea Mihail (Mielu); 

81. Popescu M. Ion; 

82. Căruțașu Elena; 

83. Drăgoțel Petre; 

84. Ioniță Anghel; 

85. Pupăzan Constantin; 

86. Drăgan Constantin; 

87. Popescu Dumitru (Mitel); 

88. Banu V.Ion; 

89. Cristea Constantin; 

90. Badea Gheorghe; 

91. Crivăț Mihaiu (Mielu); 

92. Scordaliu Gheorghe; 

93. Mârzea Elena; 

94. Bălan Trandafir; 

95. Bălan Fareta; 

96. Leescu Ang. Floarea; 



216 

97. Obrejan Vasile; 

98. Cârlan Sofa; 

99. Anghelache N. Ecaterina; 

100. Țârcovnicu Ecaterina; 

101. Anghelache Neculaiu; 

102. Cătescu Dumitru; 

103. Teodorescu Niculae; 

104. Cristea Decebal; 

105. Bălănescu Laurențiu; 

106. Grigore V. Mariea; 

107. Viuleț D. Gheorghe; 

108. Viuleț Ecaterina; 

109. Anghelache Ecaterina; 

110. Dumitrache Ion; 

111. Bălan A. Gheorghe; 

112. Nițu C. Mariea; 

113. Șapcaliu Ștefan; 

114. Leescu V. Mariea; 

115. Obrejan Nae; 

116. Predoiu Șt. Gheorghe; 

117. Căruțașu Apostol (Lache); 

118. Căruțașu Șt. Elena; 

119. Petraru C. Constantin; 

120. Petraru Nelu; 

121. Ștefănescu Ion; 

122. Banu V. Constantin (Titi); 

123. Banu V.Vasile; 

124. Cătescu P. Constantin; 

125. Galeș Gh. Nelu; 

126. Galeș V.Dumitru; 

127. Coman O.Ion; 

128. Mareș Ilie; 

129. Galeș B. Ștefan (Grasu); 

130. Stan C. Niculae; 

131. Galeș Grigore; 

132. Andreeaș Constantin; 

133. Andreeaș C. Gheorghe; 

134. Galeș G.Dumitru; 

135. Ioniță Ang. Mircea; 

136. Predea Ana; 

137. Andreeaș I. Gheorghe; 

138. Anghelache Ion; 

139. Șuchea Vasile; 

140. Ioniță I. Gheorghe; 

141. Ioniță Zahariea; 

142. Ioniță Z. Constantin; 

143. Cănoiu Ioana; 

144. Scordaliu Alexandru Miorița; 

145. Stan Vasile (Leescu); 

146. Bălănescu F. Georgeta; 

147. Bălănescu T. Nicolae; 

148. Pușcașu C. Constantin (Titi); 

149. Banu V. Niculae; 

150. Păunescu Gheorghe; 

151. Leescu C. Elisaveta; 

152. Miroslav Neculaiu; 

153. Miroslav Constantin; 

154. Tufan Ion Ecaterina; 

155. Tufan Ninel; 

156. Tufan Constantin; 

157. Leescu Tudor; 

158. Cârlan Gh. Dumitru; 

159. Cârlan Gh. Ion; 

160. Manole V.Constantin; 

161. Merezeanu Alexandru; 

162. Merezeanu Vasile; 

163. Petcu C.Nicolae; 

164. Petcu C. Mariea; 

165. Petcu C. Ștefan; 

166. Petcu Gh.Nicolae; 

167. Petcu Gheorghe; 

168. Galeș V. Marița; 

169. Galeș V. Jan (Ion); 

170. Apostol Ștefan; 

171. Pupăzan Alexandru; 

172. Drăgoțel I. Druța; 

173. Nica Alexandru; 

174. Necula C. Ștefan; 

175. Bălan Niculae 

176. Olteanu Cornel; 

177. Cătescu P. Ana; 

178. Leescu I. Ioana; 

179. Petcu Niculae; 

180. Răducanu Constantin; 

181. Răducanu Silviu; 

182. Profiroiu Ion; 

183. Profiroiu I. Gheorghe; 

184. Neagu L.Constantin; 

185. Bragă Bănică; 

186. Bragă Ștefan; 

187. Bragă Șt. Constantin; 

188. Olteanu Niculina; 

189. Ilie Gh. Constantin; 

190. Ilie C. Ștefan; 

191. Velcea Grigore; 

192. Stoica Mariea; 

193. Stoica Sultana; 

194. Răducanu C. Constantin; 

195. Enache Vasile; 

196. Răducanu Lionaș; 

197. Velcea D. Tudorel; 

198. Leescu Tase; 

199. Popescu Anghel; 

200. Popescu Bănică; 
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201. Popescu Silviu; 

202. Deacănu P. Mariea; 

203. Deacănu V. Vasile; 

204. Tuțu Dumitru; 

205. Deacănu Ioana; 

206. Lăzăroiu Tudor; 

207. Leescu Mariea; 

208. Negoiță Ion; 

209. Negoiță Alexandru; 

210. Negoiță Dumitru; 

211. Dumitrescu Victor; 

212. Obrejan Iosif Ana; 

213. Olteanu I.Neculaiu; 

214. Galeș C. Gicu; 

215. Negoiță V. Mariea; 

 

(Partea de sus de Biserică) 

216. Panait Iordache; 

217. Iorga P. Ion; 

218. Brâncuș Tudor; 

219. Brâncuș Mariea; 

220. Banu M. Ion; 

221. Pandele N. Dumitru; 

222. Pandele Nicolae; 

223. Banu Gheorghe; 

224. Banu Gh.Constantin; 

225. Mihaiu C.Elena; 

226. Popa Gh.Constantin; 

227. Popa Gh.Dragoș; 

228. Banu C. Elena; 

229. Popa V. Constantin; 

230. Iordache D. Ion; 

231. Iordache I. Dumitru; 

232. Mocanu Iancu; 

233. Colț V. Vasile; 

234. Căruțașu D. Aneta; 

235. Căruțașu Mihaiu; 

236.Leescu V.Ioana; 

237. Drăgulin Stere; 

238. Prodan I. Constantin (Tică); 

239. Prodan Anghel; 

240. Tăbârcă Tudor; 

241. Cristea Stere; 

242. Tăbârcă C. Neculaiu; 

243. Șuchea Dumitru; 

244. Șuchea Ana; 

245. Tăbârcă Paulina; 

246. Tăbârcă Anghel; 

247. Tăbârcă Vasile; 

248. Tăbârcă Nelu; 

249. Mareș Constantin (Chiran); 

250. Tăbârcă Constantin; 

251. Tăbârcă Alexandru; 

252. Tîbârcă Șt. Niculaiu; 

253. Dumitrache Nelu; 

254. Obrejan Șt. Gheorghe (Andreaș) 

255. Șuchea Ecaterina; 

256. Viuleț Vilarina; 

257. Popescu Șt. Ecaterina; 

258. Popescu A.Niculae; 

259. Chirilă Mariea; 

260. Tacea Adrian; 

261.  Pârvu Laurențiu; 

262. Viuleț V. Dumitru; 

263. Popescu Nicolae (Nicu); 

264. Profiroiu I. Ion; 

265. Gorănescu Maiea; 

266. Obrejan Gicu; 

267. Calița Ion; 

268. Calița Lache; 

269. Tătaru P. Constantin; 

270. Tătaru Petre; 

271. Șuchea D.Dumitru;  

272. Șuchea I. Ana; 

273. Iordache Ispas; 

274. Banu Al. Mariea; 

275. Tufan Filofteia; 

276. Tufan Smaranda; 

277. Tufan Gheorghe; 

278. Pișcociu Joița; 

279. Anghelache V. Constantin; 

280. Anghelache L. Constantin; 

281. Cătescu I. Petre; 

282. Petraru C. Constantin (Nicușoru); 

283. Frâncu Alexandrina; 

284. Bărbulescu Floarea; 

285. Căruțașu Ion; 

286. Iordache Dumitru (Mitel); 

287. Pârvu Bănică; 

288. Pârvu Constantin; 

289. Butuceanu Alexandrina; 

290. Dadon Ion; 

291. Ionescu Paul (Pandele); 

292. Bîlan Ion; 

293. Butuceanu Niță; 

294. Butuceanu Haralampie (Lică); 

295. Dumitrache Gheorghe; 

296. Butuceanu Adrian; 

297. Butuceanu C.Constantin; 

298. Șogârdea Ștefan; 

299. Șogârdea Gheorghe; 

300. Mateescu V. Mariea; 

301. Viuleț N. Nicolae; 

302. Chirilă A. Constantin; 
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303. Căpraru Alexandru (Jan); 

304. Căpraru Vasile; 

305. Negoiță A.Constantin; 

306. Coman A.Vasile; 

307. Coman Marița; 

308. Profiroiu Ion; 

309. Profiroiu I. Gheorghe; 

310. Popa Elena; 

311. Popa Vasile; 

312. Viuleț D.Tudor; 

313. Viuleț Grigore; 

314. Viuleț Gheorghe; 

315. Viuleț Gh. Gheorghe; 

316. Viuleț Gh. Niculae; 

317. Neagu L. Alexandru; 

318.Chirilă Dumitra; 

319. Chirilă C. Ion; 

320. Chirilă Aurică; 

321. Chirilă Andreiu; 

322. Prodan I. Ion; 

323. Murgu Sofica; 

324. Chiran Elena; 

325. Șerban Bs. Ion (Zidaru); 

326. Drăgan Rița; 

327. Iorga C. Bănică; 

328. Iorga Constantin; 

329. Iorga Mihaiu; 

330. Mareș Neculaiu (Chiran); 

331. Dumitrache Alexandru; 

332. Cărucioară Constantin; 

333. Galeș Tase; 

334. Chirilă Neculaiu; 

335. Obrejan V. Vasile; 

336. Obrejan B.Gheorghe; 

337. Obrejan B.Alexandrina; 

338. Prodan I.Dumitru; 

339.Prodan D. Ion; 

340. Prodan D. Gheorghe (Gicu); 

341. Prodan C.Vasile (Bărcuș); 

342. Prodan C. Elena; 

343.  – (necunoscut) Ilie; 

344. Colț V.Gheorghe (Milea); 

345. Enache N. Ștefan (Nodică); 

346. Frâncu V. Vasile; 

347. Enache Dumitru (Mitu) 

348. Dima M. Mariea; 

349. Cârstea Ecaterina (Brâncuș); 

350. Ioniță C.Gheorghe (Pandele); 

351. Ungureanu Gh. Ion; 

352. Iacob Grigore (Aurică); 

353. Ungureanu Tudor; 

354. Stanciu Ștefan (Mineru); 

355. Guță Ilie (Tache); 

356.  Andreiaș C.Joița; 

357. Petre Constantin; 

358. Mihaiu Andreana; 

359. Mihaiu Ștefan; 

360. Bâzăr Tudor; 

361. Andreiu Mariea (Bâzăr); 

362. Andreiu Vasile; 

363. Mihaiu V. Dumitru (Viteazu); 

364. Zahariea Stana; 

365. Căruțașu D. Ion; 

366. Căpraru (Aurică) Mariea; 

367. Obrejan (Ion) Ecaterina; 

368. Obrejan I.Gabriel; 

369. Banu Niculina; 

370. Banu Mateiu; 

371. Mihaiu I. Gheorghe (Mineru); 

372. Iorga Gh. Constantin; 

373. Iorga Aurică; 

374. Iorga A.Constantin; 

375. Mareș Sofica; 

376. Albu Ion; 

377. Albu (Vasile) Sofica; 

378. Banu Niculae; 

 

Familii întregi: 274; 

Familii necomplete: 104. 

 

 

Parohia II – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 

1. Cătescu Sultana; 

2. Șuchea Gheorghe; 

3. Cătescu S.Vasile; 

4. Cătescu I. Ștefan; 

5. Răduță I. Vasile; 

6. Bărbulătescu Gheorghe; 

7. Cătescu I. C. Gabriela; 

8. Leescu Petre; 

9. Merezeanu Tudor; 

10. Iorga Ana și Ecaterina; 

11. Leescu Gheorghe; 

12. Leescu Alexandrina; 

13. Mustățea Aurică; 

14. Mustățea Constantin; 

15. Mustățea Viorica; 

16. Mustățea Haralampie; 

17. Deacănu Ștefan; 

18. Galeș C. Floarea; 
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19. Grigore Alexandru (Țan); 

20. Coman Ștefan; 

21. Enache N. Jan; 

22. Drăgoțel Alecu; 

23. Banu Bănică; 

24. Mustățea Sultana (și Grigore); 

25. Negoiță Adrian; 

26. Tătăruș Șt.Jan; 

27. Deacănu Gh.Alexandru; 

28. Deacănu Dumitru; 

 

Familii întregi: 173 

Familii necomplete: 61 

 (Extras din caietele Nedelcu Constantin) 

 

Trebuie să menționăm faptul că în aceste caiete nu sunt trecute toate familiile din comună (n.a.) 

(de exemplu, familia Lăzăroiu Dumitru Ion). 

Până în anii 1989, persoanele cu funcții (directori, etc.), cei din armată, membrii PCR evitau 

(fiindcă le era interzis de PCR) să frecventeze biserica. 

Biserica Băile Boboci. 

În 1750, pe o carte  bisericească (Octoih) din Băile Boboci, este scris că dascălul Șerban Ioniță 

învăța copii la școală. 

Menționăm numele și prenumele unor preoți: 

1.  Gheorghe Ion Popescu, 1928 – 1946; 

2.  Teodor Pătrașcu, 1946; 

3.  Murea, 1982; 

4.  Miu Stelian, 1982 – 2007; 

5.  Preotul Andrei, 2008 – 2015; 

6.  Preotul Iulian-Andrei  Bucovanu, 2016; 

Biserica din Ghinoaica. 

1.  Gheorghe Ion Popescu, 1906; 

2.  Teodor Pătrașcu , 1946; 

3.  Ghinoiu Cristian, 1982 – 2007; 

Datele de mai sus au fost preluate și prelucrate din sursele: (p.176/76; p.268/333); (76/p.175 – 176). 

Ca ajutoare la bisericile din comună, putem menționa, printre alții, pe: 

1.  Lăzăroiu Dumitru (anii 1930); 

2.  Nedelcu Constantin; 

3.  Neagu Constantin; 

4.  Păunescu Constantin; 

5.  Cârlan – Toma Victoria; 

 

V.2.3. Cimitire 

Comunitatea din Călugăreni o putem caracteriza și prin intermediul spațiului cimitirului. 

Astfel, cimitirul oferă informații despre tradițiile și obiceiurile practicate, despre media de 

vârstă a populației, etc. 

Cimitirul reprezintă și „o carte de vizită” a localității, aici putând a fi văzute monumente funerare, 

cruci din piatră, din marmură, felinare din metal, din marmură, grilaje, etc. (a se vedea foto 19 / V). 

Pe monumente sunt inscripționate epitafe mai vechi sau actuale, mai scurte sau mai lungi. 

De-a lungul timpului, în localitatea Călugăreni cimitirele au avut diverse locații. 

1. Cimitirul nemțesc sau țigănesc, din care a mai rămas câteva cruci. Cu munca voluntară a 

locuitorilor poate s-ar putea ridica crucile căzute și s-ar putea îngrădi locul. Acesta se află în partea 

de Nord-Vest, lateral de drumul care urcă la Tătaru. După cum își amintește un localnic, „...prin anii 

30 am văzut un țarc închis cu gard de sârmă împletită; nu era suprafața mai mare de o prăjină, dar 

avea câteva cruci la capete de morminte. Era cimitirul țiganilor.” (p.22/75). 

2. Cimitirul care a fost pe locul actualei clădiri a Consiliului local. În timpul construcției acestei 

clădiri (S/1) au fost descoperite multe oseminte care au fost strânse și duse în actualul cimitir uman. 

3. Cimitirul bisericii, care era menționat în anul 1922 (arhiva primăriei Călugăreni, dosar 

34/1922). În curțile celor două biserici din Călugăreni se află și astăzi nenumărate cruci. 
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4. Cimitirul uman, denumit de localnici „La trei cireși” sau „la Gogoțoaia”. Acesta se află în 

partea de Sud a comunei, „pe Coastă”; (foto 154, 155/V). 

5. Cimitirul Eroilor, acesta are o locație separată, fiind vis-a-vis de cimitirul uman. 

6. Cimitirul din Valea Șcheilor, care se află în curtea bisericii Doamnei Neaga. 

Trebuie să menționăm, ca o curiozitate, și cimitirul animalelor, care era menționat în anul 1922 

la fila 108 a arhivei Primăriei Călugăreni, dosar 34 (1922) în „averea imobilă a satului Călugăreni.” 

Acesta a existat până în anii 1950 – 1960 și se afla la marginea satului, pe Locea, spre Vest. 

Acest cimitir avea două gropi foarte mari (adânci) care, în zilele noastre, sunt astupate. 

 

V.2.3.1. Credințe 

La ultimul recensământ oficial locuitorii comunei s-au declarat creștini ortodocși. De altfel, în 

comună nu există alte lăcașuri de cult decât cele ortodoxe. 

 

V.2.4. Monumente ridicate eroilor în comuna Călugăreni. Eroi 

 

Moto: 

                                                   „Neamul este etern prin Cultul eroilor”. 

„Puneți copii în fața monumentelor care încorporează istoria…și în felul acesta istoria 

poporului nostru nu va mai fi o materie de învățat pe de rost astăzi și de uitat mâine, ci un 

element de putere și inițiativă în sufletul fiecăruia dintre ei.” 

Nicolae Iorga 

 

De-a lungul timpului, populația, oștenii și conducătorii au plătit cu viața dragostea față de aceste 

pământuri, față de strămoși. 

În județul Prahova există o tradiție în a respecta trecutul presărat cu jertfe. 

În sate, comune și orașe, în județul Prahova, există multe monumente închinate înaintaților 

(peste 250). 

Din punct de vedere legal, înființarea de cimitire ale eroilor a fost legalizată prin Decretul – 

Lege nr.715/14.01.1919. 

Îngrijirea și păstrarea mormintelor și operelor comemorative de război a fost inițial în sarcina 

„Societății Mormintelor Eroilor căzuți în Război” înființată în anul 1919. 

În data de 28.XI.1997 a luat ființă Asociația Națională „Cultul Eroilor” cu filială și în județul 

Prahova. 

Prin Legea nr.48 din 1995, „Ziua eroilor” se sărbătorește în ziua în care este „Înălțarea” la ceruri 

a Domnului nostru Iisus Hristos. 

Trebuie să nu uităm pe cei care, cu prețul vieții lor, au apărat țara și granițele țării, atât pe cei 

știuți cât și pe cei neștiuți. 

Oamenii au dorit din totdeauna să păstreze vie amintirea strămoșilor. 

Acest lucru l-au făcut prin ridicarea de cruci, troițe, monumente, plăci comemorative și alte 

însemne memoriale conservând astfel memoria celor din trecut. 

Ca momente mai importante în cinstea cărora s-au ridicat monumente de locuitorii județului 

Prahova (deci și a celor din comuna Călugăreni și localitățile din jur) putem enumera (după epoca 

Mihai Viteazul); (vezi și note 8 / V): 

-   Unirea celor trei provincii românești (la anul 1600); 

-   Revoluțiile din 1821 și 1848; 

-   Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, care a dus la formarea statului național 

român numit din 1862 România; 

-  Războiul din 1877–1878 unde, prin acțiuni militare, s-a consfințit Independența 

României; 

-   Războiul din 1916–1918; 

-   Războiul din 1939–1945; 

-   Evenimentele din 1989. 
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Monumente din comuna Călugăreni – Prahova. 

Pe teritoriul comunei Călugăreni sunt ridicate mai multe monumente (Monumentul marelui 

domnitor Mihai Viteazul dezvelit la 7 octombrie 1995; monumentele eroilor din centrul comunei, 

monumentul din cimitirul eroilor, etc.). 

a) Monumentul Eroilor din centrul localității (a se vedea foto 20, 21, 22/ V). 

Pe acest monument, este înscris: 

               „Eroilor morți pentru întregirea neamului, 1916 – 1918. 

          Mărășești (Sud), Oituz (Est), Carpați (Vest), Dragoslavele (Nord)” 

Pe monument sunt menționați 105 eroi ai localității Călugăreni – Prahova. Simbolurile de pe 

monument sunt o cască, o pușcă și o sabie. 

Pe monument, sunt înscriși următorii: 

 

CARPAȚI: 

Soldați: 

Necula Gheorghe, Reg.72, infanterie; 

Șuchea Nicolae, idem; 

Șuchea Ștefan, idem; 

Tătăruș Gheorghe, idem; 

Preda Ion, Reg. 84, infanterie; 

Leescu Ion, zis Leonida, idem; 

Șuchea Ion, idem; 

Niță Mihaiu, idem; 

Enache Alexandru, C.R. MIRCEA 1; 

Stăvărache Vasile, idem; 

Preda Mihaiu, Reg .72 infanterie; 

Nedelcu I. Nicolae, Reg32 infanterie; 

Vădan P. Ion, idem; 

Runceanu Vasile, idem; 

Trăncănău Ion, Reg. 19, Dobrogea; 

Tudor Ilie, Artilerie; 

Tudor Tache, Reg. 5, Dobrogea; 

Tudorache Constantin, Reg.72 infanterie; 

Tufan Dumitru, idem; 

Fulgeanu Stan, Reg.74 infanterie; 

Dănoiu Dobre, Reg.47 infanterie; 

Dumitrache Nicolae, 16 Artilerie; 

Anghel Nicolae, Reg.32 infanterie; 

Matei Radu, Reg.84 infanterie; 

 

Floroiu Tache, Reg. 72 infanterie; 

Dumitrașcu Gheorghe, idem; 

Constantin Vasile, Reg. 32 infanterie; 

Popa Vasile, Reg. 72 infanterie; 

Cioceanu I. Ion, Reg. 32 Infanterie; 

Galeș D. Ștefan, Reg. 32 infanterie; 

Șerban Gheorghe, idem; 

Stoica Andrei, idem; 

Stoica Constantin, idem; 

Stoian Ion, Reg. 73 infanterie; 

Sandu Nicolae, Reg. 32 infanterie; 

Șerban Andrei, Reg.72 infanterie; 

Șerban Mihail, Reg.32 infanterie; 

Șoimăreanu Constantin, Reg.72 infanterie; 

Șoimăreanu Nicolae, idem; 

Șoimăreanu Ion, idem; 

Șuchea Constantin, idem; 

Șuchea B.Ion, Comp.subz.; 

Șuchea R.Ion, Reg.72 infanterie; 

Cioceanu A.Ion, Reg.32 infanterie; 

Olteanu N.Gheorghe, idem; 

Anhelache Constantin, 10 Putna; 

Păun T.Nicolae, Reg.32 infanterie; 

Tudor Radu, 4 Roșiori; 

 

Fruntași: 

Apostol Grigore; 

Cătescu Leonida; 

Cărucioară Tudor; 

Colț Anghel; 

Cătescu Ștefan; 

Negoiță Haralamie; 

Galeș Vasile; 

Țapu Tudor; 

Leescu Mihalache; 

Galeș Ion; 

Petre Gheorghe; 

Prodan Nicolae; 

DRAGOSLAVELE: Soldați: 

Predoiu Gheorghe, Reg.32, infanterie; 

Runceanu Vasile, Reg.72 infanterie; 

Enache Vasile, idem; 

Iordache Ion; 

Tudorache Ion, idem; 

Runceanu Constantin, idem; 

Runceanu Mihai, idem; 

Galeș Ștefan, idem; 

Lascu Valter, idem; 

David Ștefan, idem; 

Bălan Ion, idem; 

Chirilă Nicolae, idem; 
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Scordaliu Victor; 

Ioniță Gheorghe; 

Leescu Dumitru; 

Dima Constantin; 

Șerban Constantin; 

Țapu Tache; 

Lăpuș Gheorghe; 

Ciobârcă Ștefan; 

Iacob Gheorghe; 

Sergenți T.P. 

Ciocârdel Dragoș; 

Grigore Gheorghe; 

Dima Postolache; 

 

Leescu Gheorghe, idem; 

Iordache Pârvu, idem; 

Stancu Ion, idem; 

Anghelache Dumitru, idem; 

Ionescu Lazăr, idem; 

Nica Ion, idem; 

Teodorescu Grigore, idem; 

Țapu Ion, idem; 

Șuchea Dumitru, idem; 

Dănoiu Ion, idem; 

Bunescu Constantin, idem; 

Pădure Răducanu, idem; 

Mateescu Dumitru, idem; 

Șuchea Constantin, idem; 

Necula Gheorghe, idem; 

 

Caporali: 

Badea Eugen; 

Căruțașu Nicolae; 

Diaconu Gheorghe; 

Negoiță Constantin; 

Galeș Alexandru; 

Iacob Petre; 

Iordache Constantin 

Țârcovnicu Vasile; 

Leescu Constantin; 

Obrejan Gheorghe; 

Velcea Constantin; 

Pietraru Dumitru; 

Chirilă Constantin; 

Chirilă Gheorghe; 

Șerban Constantin; 

Galeș Ștefan; 

Leescu Andrei; 

Andrei Constantin; 

Necula Ion Vasile; 

Leescu Ștefan; 

Căpitani: 

Butuceanu Vasile; 

 

OITUZ: 

Soldați: 

Bălăceanu Matei, Reg.72 infanterie; 

Burciu Vasile, Reg.32 infanterie; 

Butuceanu Șerban, idem; 

Calița Tudor, Reg.72 infanterie; 

Căpraru Nicolae, idem; 

Cârlan Anghel, idem; 

Căruțașu Ștefan, idem; 

Cătescu Ioan, idem; 

Cătescu T.Irod; 

Cătescu Vasile, idem; 

Ciocârdel Silivestru, idem; 

Cioceanu Alexandru, idem; 

Chivu Stelian, idem; 

Crivăț Ștefan, idem; 

Crivăț Andrei, idem; 

Dima Dumitru, idem; 

Diaconu Petre, idem; 

Drăgoțel Andrei, idem; 

Dumitru Alexandru, idem; 

Epure Petrache, idem; 

Pușcașu I.Ilie, idem; 

Feraru Costache, idem; 

Frone Gheorghe, idem; 

Galeș Bănică, idem; 

Galeș Ion, idem; 

Iacob Alexandu, idem; 

 

Ilie Nicolae, idem; 

Leescu Andrei, idem; 

Leescu Nicolae, idem; 

Manasia Apostol, Infanterie,51; 

Manasia Ion, idem; 

Mareș Vasile, idem; 

Miroslav Vasile, idem; 

Păunescu Milete; 

Prodan Constantin; 

Popescu Aurică; 

Predoiu Gheorghe; 

Sandru Aurică; 

Vasilescu Filip; 

Velcea Tudor; 
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Neagu Gheorghe, idem; 

Nebunescu Udică, idem; 

Necula Gheorghe, idem; 

Iordache P.Haralambie; 

Negoiță Gheorghe, idem; 

Obrejan Dumitru, idem; 

Obrejan Vasile, idem; 

Olteanu Petre, idem; 

Petcu Savu, idem; 

Popa Enache, idem; 

Popa Ion, idem; 

Popa Pompiliu, idem; 

Prodan Andrei, idem; 

Prodan Dumitru, idem; 

Prodan Bănică, idem; 

Iordache Constantin, idem; 

Sergenți: 

Diaconu Vasile; 

Galeș Dumitru; 

Iorga Andrei; 

Galeș Dumitru; 

Boroș Petre; 

Tătaru Gheorhe; 

Davidică Ion; 

Davidică Marin; 

 

 

 

MĂRĂȘEȘTI: 

Sergenți: 

Anghelache Dumitru, Reg.32 infanterie; 

Butuceanu Nicolae, reg.30, B; 

Matei Dumitru, Reg.72 infanterie; 

Lătură Ștefan, idem; 

Stan Tudor, Reg.32 infanterie; 

Pârvu Filip, 2 Grăniceri; 

Prodan Ion, Reg.32 infanterie; 

Tudorache Nicolae,, 3 Vânători; 

Popescu Constantin, Reg.32, infanterie; 

Ciocianu Ion, idem; 

 

 

Caporali: 

Butuceanu Alexandru; 

Cioceanu Dumitru,Reg.72 infanterie; 

Dinu Tudor; 

Furtună Vasile; 

Ioniță Constantin; 

Necula Ion; 

Obrejan Vasile; 

Popa Nicolae; 

Soldați: 

Anghelache Ion, Reg.72 infanterie; 

Alexe Șerban, Reg.84 infanterie; 

Apostol Stoica,Reg.72 infanterie; 

Banu Vasile, Reg.84 infanterie; 

Barbu Lache, idem; 

Boroș Nicolae,Vânători 7; 

Bălan Dan, 2 B  Grăniceri; 

Bălăceanu Alexandru, Reg.72 infanterie; 

Bărbăceanu Alexandru, idem; 

 

 

Din al doilea război mondial (1939 – 1945) trebuie să îl menționăm și pe „ostașul-erou Mihai 

Leescu (n. 8 octombrie 1923, Călugăreni, - mort la 23 martie 1945 în Cehoslovacia, la Prostrednia” 

(p.95/325). 

A făcut parte din Regimentul 9 Infanterie. În lupta de la Prostrednia s-a remarcat printr-o acțiune 

curajoasă care a ținut dușmanul pe loc. A fost decorat post-mortem cu Medalia „Virtutea Militară 

clasa aII-a”. 

Contribuția României la al II-lea Război  Mondial  nu este cunoscută în totalitate pentru că 

Arhivele nu s-au studiat. Fie că nu au fost deschise încă, fie că „măsluitorii din Est” ne-au obligat să 

falsificăm istoria; (p.322/359). 

În timpul războiului, unii din locuitorii comunei Călugăreni au fost și în lagăre. Obrejan 
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Constantin, un om solid, mare (măsura 2 m. în înălțime...) cu o palmă cât patru, a fost și pe front, și 

în lagăr, în Rusia. Până în anii 1990 povestea localnicilor, cum a fost în război și în luptă; (S/1). 

Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că războiul purtat de România nu a fost decât „drept și 

sfânt”, indiferent împotriva cui am luptat. „Sfârtecați și împărțiți de către Uniunea Sovietică condusă 

de „genialul Stalin” și de Germania „groaznicului Hitler”, cu acceptul altor conducători de mari state, 

ne-am alăturat când unora, când altora, cu speranța că țara va fi din nou în granițele de după Marea 

Unire din 1918”; (p.322/359). 

Cineva ar trebui să facă o cercetare mai amănunțită pentru a-i descoperi pe toți eroii din al doilea 

război mondial, mai ales că, datorită condițiilor de după încetarea războiului, în România nu s-au 

ridicat întotdeauna monumente eroilor căzuți în acest război (1939 – 1945). 

b).  Monumentul Eroilor din Cimitirul Eroilor; (a se vedea foto 26, 27, 28, 29 / V). 

Pe acest monument sunt trecuți eroii din Războiul de Independență din1877 – 1878; războiul 

din 1916 – 1918 și războiul din 1939 – 1945. Eroii menționați aici sunt: 

În partea de Nord a monumentului: 

1.  Serg. Tr. Ciocârdel C.Dragoș; 

2.  Serg. Vasilescu B. Filip; 

3.  Serg. Prodan B.Constantin; 

4.  Serg. Prodan B.Nae; 

5.  Serg. Tătaru P.Gheorghe; 

6.  Frt. Galeș V.Ion; 

7.  Frt. Negoiță Haralambie; 

În partea de jos: 

1.  Sold. Prodan Grigore; 

2.  Serg. Sandru Grigore; 

3.  Sold. Șerban Constantin; 

4.  Sold. Țapu Tudor; 

5.  Velcea C. Tudor; 

6.  Cap. Velcea C.Constantin; 

7.  Sold. Zamfirescu M.Vasile; 

8.  5 nume necunoscute (litere deteriorate de vreme...) 

În partea de sus: 

1. Andreiaș C. 

2. M. Predoiu; 

În partea de Est: 

1. Cap. Iordache I.Constantin; 

2. Cap.Leescu Constantin; 

3. Sold. Leescu Ștefan; 

În partea de jos: 

4. Sold. Merezeanu D. Iordache; 

5. Serg. Tr. Necula R. Ion; 

6. Cap. Necula D. Vasile; 

7. Cap. Negoiță Constantin; 

8. sus, 8 rânduri necitețe (litere deteriorate de vreme...) 

În partea de Sud: 

Primar Avramescu 

1. Frt. Dobre S. Constantin; 

2. Frt. Prodan N. Vasile; 

3. Sold.Cătescu I. Ștefan; 

4. Colț V. Ion; 

5. Sold. Galeș N. Grigore; 

6. Sold. Scordaliu C. Victor; 

7. Sold. Ioniță Vasile (litere deteriorate); 
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8. Serg. Tr. Grigore V. Gheorghe; 

9. Serg. Tr. Galeș B. Dumitru; 

10. Cap. Galeș B. Alexandru; 

11. Frt. Galeș B. Vasile; 

12. Capt. Galeș B. Dumitru; 

13. Frt. Galeș C. Ștefan; 

14. Serg. Iorga Andrei; 

                            

În partea de Vest: 

Vouă, Eroilor morți pentru întregirea patriei: 1916 – 1918 Călugăreni 

              Eroilor căzuți în Războiul de Independență, 1877 

1. Sold. Obrejan Chițu Andrei 

2. Sold. Preda Tudor 

În revista prahoveană Prahova eroică (revistă de cultură, istorie, etc.) An I, Nr.1, august,  2011, 

pag. 27, 28, la eroii de la 1877 – 1878 din Călugăreni sunt trecuți: 

1. Batalion 2 Vânători, Cap. Preda Tudor; 

2. Regimentul 2 de artilerie, Sold. Ghiță Andrei; 

Eroii căzuți în Războiul de Eliberare, 1945: 

1. Frt. Apostol Grigore; 

2. Sold. Andrei R.Constantin; 

3. Locotenent Butuceanu Vasile; 

4. Frt. Badea L. Eugen; 

5. Cap.Tr. Cătescu A. Gheorghe; 

6. Cap. Căruțașu I. Neculai; 

7. Frt. Cărucioară Tudor; 

8. Frt. Cătescu Leonida; 

9. Sold. Chirilă Gh.Gheorghe; 

10. Sold. Chirilă A. Constantin; 

11. Serg. Maj. Dima A. Postolache; 

12. Serg. Diaconu Gh. Vasile; 

13. Cap. Dima C. Constantin; 

14. Cap. Diaconu N. Gheorghe. 

 

* 

*  * 
 

De multe ori, în cimitir, pe cruce, s-a trecut numele și prenumele, și fotografia, menționându-se: 

„MORT PE FRONT”. ( a se vedea foto 23, 24 /V). 

Alteori, familiile au ridicat un monument  pentru cel căzut pe front ( un monument pentru un 

erou). Pe unul din aceste monumente este scris (sub fotografie): „TU CARE ȚI-AI JERTFIT VIAȚA 

PE CÂMPUL DE ONOARE; ȚIE EROULE RECUNOȘTINȚA FAMILIEI. SERGENT IONIȚĂ 

D.VICTOR DIN REGIMENTUL 3 CAL. CĂZUT LA DATORIE  LA 10 OCT 1944, DE 26 DE ANI.” 

Tot aici trebuie să menționam crucea ridicată la intersecția Zamfir care are înscris pe ea „În 

amintirea eroului Neagu Vasile, mort pe câmpul de luptă în 1942” precum și troița de la intersecția 

Căruțașu ridicată în amintirea lui Căruțașu Nicolae, decedat pe front, în Rusia. 

c) Monumentul ridicat în amintirea trecerii Domnitorului Mihai Viteazul prin comuna 

Călugăreni, din centrul comunei. (a se vedea foto coperta IV). 

d)  Ansamblul de cruci numit „Golgota” situat la intrarea dinspre Mizil în comună (pe partea 

stângă), fiind înregistrat în „Listă” la numărul 367 – istorice. 

Crucea din centru a fost ridicată în 1692 de pietrarul Malicicoi și inscripționată de pisarul 

Ștefan; (p.95/325). 

Crucea din dreapta a fost cioplită în 1742 de meșterul Tudor, iar cea din stânga a fost ridicată 

în sec.XIX, ca o cruce de pomenire; (p.96/325). 

La Valea Șchei: 

e) Crucea „Doamnei Neaga”, cioplită prin 1696, cu medalion, cu inscripție inelară; este 

înscrisă în „Listă” la numărul 379 – istorice; (p.96/325). 

f)  Crucea din piatră calcaroasă ridicată în punctul „La  Persu”, fiind cioplită și scrisă prin 

1692 de către pietrarul Malicicoi Dascălul. (p.96/325). 

g)  Crucea de piatră înălțată în 1767, cu un medalion central, cu motiv solar, încadrat de alte 

patru medalioane (aflată lângă pod); (p.96/325). 
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Ca monumente de arhitectură, în satul Valea Șchei, consemnate și în „Listă”, putem enumera: 

h)  Biserica „Ghenoaica”, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, la numărul 2429. 

i)  Biserica „Sfânta Treime” de la „Zidul Doamnei Neaga”, la numărul 2430. 

 

V.2.4.2.Monumente ridicate eroilor comunei Călugăreni, în comuna Tătaru 

Tot în comuna Tătaru (care, până în anii 1940 a aparținut de comuna Călugăreni), pe clădirea 

fostei primării, se află două plăci de marmură albă pe care sunt menționași eroii morți în primul război 

mondial. Aceste plăci au următorul conținut: 

EROII DIN COMUNA TĂTARU MORȚI ÎN RĂZBOIUL 1916 -1918 

1. Ciocârdel Victor, plutonier; 

2. Mihaiu Constantin, sergent; 

3. Mateiu Vasile, sergent; 

4. Zamfir Ion, caporal; 

5. Gheorghe Dumitru, caporal; 

6. Alexandru Dănescu, caporal; 

7. Stoica Ion, caporal; 

8. Nițu Dumitru, caporal; 

9. Drăgan Mihaiu, caporal; 

10. Stan Dumitru, soldat; 

11. Arvatu Vasile, soldat; 

12. Traian Dumitru, soldat; 

13. Tănase Neculai, soldat; 

14. Drăghiciu Tudor, soldat; 

15. Roman Cristea, soldat; 

16. Radu Nan, soldat; 

17. Jipa Ion, soldat; 

18. Ștefan Gheorghe, soldat; 

19. Tudor Nan, soldat; 

20. Oprea Spiridon, soldat; 

21. Mihaiu Ghinea, soldat; 

22. Alexandru Gheorghe, soldat; 

23. Frâncu Andreiu, soldat; 

24. Marin Cârstea, soldat; 

25. Ilie Dumitru, soldat; 

26. Lefter Dumitru, soldat; 

27. Radu Dumitru, soldat; 

28. Catană Dumitru, soldat; 

29. Popa Dan, soldat; 

30. Grigore Tudor, soldat; 

31. Radu Tudor, soldat; 

32. Arvatu Dumitru, soldat; 

33. Dinu Andreiu, soldat; 

34. Bursuc Andreiu, soldat; 

35. Paraschiv Gheorghe, soldat; 

36. Roman Dumitru, soldat; 

37. Stoica Andreiu, soldat; 

38. Ștefan Dumitru, soldat; 

39. Stanciu Ion, soldat; 

40. Chiru Dumitru, soldat; 

41. Tănase Gheorghe, soldat; 

42. Nițu Alexandru, soldat; 

43. Alecu Alexandru, soldat; 

44. Ciobârcă Stan, soldat; 

45. Stanciu Neculai, soldat; 

46. Roman Cârstea, soldat; 

47. Andrei Constantin, soldat; 

48. Roman Marin, soldat; 

49. Ungureanu Dumitru, soldat; 

50. Traian Vasile, soldat; 

51. Cernat Gheorghe, soldat; 

52. Mihaiu Bănică, soldat; 

53. Ioniță Anghel, soldat; 

54. Ciobârcă Dumitru, soldat; 

55. Ciobârcă Constantin, soldat; 

56. Lefter Andrei, soldat; 

57. Arvatu Constantin, soldat; 

58. Arvatu B.Vasile, soldat; 

59. Stoica N. Gheorghe, soldat; 

60. Anton I. Dumitru, soldat; 

61. Badea M.Tudor, soldat; 

62. Jipa Dumitru, soldat; 

63. Tache Tudor, soldat;

EROII  SATULUI  TĂTARU din războiul 1939 – 1945 

Numele acestora au fost scrise pe o tablă de fier. 

1. Dinu Ion, sublocotenent; 

2. Guruianu Gheorghe, sergent; 

3. Coman Dumitru, sergent; 

4. Marin Dumitru, sublocotenent; 

5. Roman Dumitru, sublocotenent; 

6. Dumitrescu Ghe.Ion, sublocotenent; 

7. Dan… (neciteț); 

8. Roman Alexandru; 

9. Neciteț; 

10. Nițu… (neciteț); 

11. Stan… (neciteț); 

12. Roman… (neciteț); 
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13. Ioniță Nicolae; 

14. Roman Vasile; 

15. Hangiu Constantin; 

16. Neciteț…; 

17. Neciteț…; 

18. Neciteț…; 

19. Neciteț…; 

20. Neciteț…; 

21. Neciteț…; 

22. Coman Florea; 

23. Dragomir Mihai; 

24. Neciteț…; 

25. Neciteț…; 

26. Neciteț…; 

27. Neciteț…; 

28. Ioniță… (neciteț); 

29. Zaharia Dumitru; 

30. Roman Niculae; 

31. Neciteț…; 

32. Neciteț…; 

33. Neciteț…; 

34. Petrcu N. Constantin; 

35. Neciteț…; 

36. Neciteț…; 

37. Neciteț…; 

38. Neciteț…; 

39. Neciteț…; 

40. Neciteț…; 

41. Neciteț…; 

42. Neciteț…; 

43. Neciteț…; 

44. Neciteț…; 

45. Neciteț…; 

ODIHNIȚI-VĂ ÎN PACE! 

Tot în comuna Tătaru se află un monument din marmură albă, așezat pe două postamente de 

beton, pe care sunt menționați, pe două coloane, eroi ai comunei. 

PIOS OMAGIU ȘI VEȘNICĂ RECUNOȘTINȚĂ TUTUROR EROILOR COMUNEI 

TĂTARU CARE AU CĂZUT CU FAȚA LA DUȘMANI, DAR NU SUNT MORȚI, CĂCI 

INIMA LOR BATE DE DINCOLO DE MOARTE ȘI DE ANI DE-A PURURI PENTRU NOI 

ȘI LIBERTATE 

1. Dinu T. Ion, sublocotenent; 

2. Guruianu Gheorghe, sergent; 

3. Coman Dumitru, sergent; 

4. Marin Gr.Constantin, sergent; 

5. Stoica N.Spirea, caporal; 

6. Roman Dumitru, caporal; 

7. Dumitrașcu Ghe. Ion, caporal; 

8. Scoruș Tudor, caporal; 

9. Dan D. Gheorghe, caporal; 

10. Roman I. Alexandru, caporal 

11. Stan I.Iordache, caporal 

12. Nițu C. Petre, caporal; 

13. Ciocârdel Iordache, fruntaș; 

14. Vasilescu C.Gheorghe, fruntaș; 

15. Roman Iordache, soldat; 

16. Ioniță Nicolae, soldat; 

17. Petru M. Constantin, soldat; 

18. Drăghici B.Vasile, soldat; 

19. Guruianu Vasile, soldat; 

20. Ilie T.Mircea, soldat; 

21. Coman Florea, soldat; 

22. Dragomir Mihai, soldat; 

23. Palas Gheorghe, soldat; 

24. Dobre D.Gheorghe, soldat; 

25. Ene M.Gheorghe, soldat; 

26. Ionescu A.Constantin, soldat; 

27. Cernat N.Constantin, soldat; 

28. Stanciu Gh. Stere, soldat; 

29. Petrache Gheorghe, soldat; 

30. Șerban . . . , soldat; 

31. Ștefan Gh. Iancu, soldat; 

32. Ioniță Victor, soldat; 

33. Necula Gh. Constantin, soldat; 

34. Zaharia Dumitru, soldat; 

35. Roman Marin, soldat; 

36. Grigore I.Pandelea, soldat; 

37. Coman Nicolae, soldat; 

38. Stan Șt.Ștefan, soldat; 

39. Sandu I.Constantin, soldat; 

40. Motolea A.Dumitru, soldat; 

41. Alecu Aurică, soldat; 

42. Popescu G.Dumitru, soldat; 

43. Bărbulescu V.Andrei, soldat; 

44. Roman Ion, soldat; 

45. Șuchea Tudor, soldat; 

46. Dumitrașcu Andrei, soldat; 

47. Alexandru V.Tudor, soldat; 

48. Mazilu C.Nae, soldat; 

49. Stoica M.Constantin, soldat; 

50. Gheorghe N.Andrei, soldat; 

51. Alexandru Pițigoi, soldat; 

52. Cătălinoiu Ion, soldat; 
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53. Barbu Nae, soldat; 

54. Vasilescu C. Constantin, soldat; 

55. Ionescu C. Constantin, soldat; 

56. Necula A. Dumitru, soldat; 

57. Vlad Gh. Haralambie, soldat; 

58. Dobre Ion, soldat;         

DORMIȚI ÎN PACE! 

V.2.4.3. Monumente ridicate eroilor comunei Călugăreni (satul Valea Șchei), în comuna 

Gura Vadului (a se vedea foto 33, 34, 35, 36, 37 /V). 

Unii eroii din satul Valea Șchei, parte componentă a comunei Călugăreni, sunt menționați pe 

un monument aflat într-o comună vecină, (Gura Vadului). Acest monument, așezat într-un spațiu 

verde, are scris: --- pe partea de Sud (în față): 

Oituz 

Glorie Eroilor Neamului Românesc 

- pe partea de Nord; 

Dragoslavele 

Eroii satului Gura Vadului (46 de eroi) 

- pe partea de Vest; 

Mărășești 

Eroii satului Gura Vadului, 1916 – 1918 (36 de eroi) 

1937 – Lucrat de Jean N. Iancu – Măgura; 

- pe partea de Est 

Mărășești 

Eroii satului Tohani – Valea Șchei 

1. Serg. Brânză Nicolae; 

2. Sold. Matache Constantin; 

3. Sold. Preda Manole; 

4. Sold. Mărășescu Dumitru; 

5. Sold. Pișcoci Gheorghe; 

6. Sold. Moisescu Alecu; 

7. Sold. Popescu Nicolae; 

8. Sold. Roșu Achim; 

9. Sold. Cărbunescu Traian; 

10. Sold. Ștefan Nicolae; 

11. Vasile Nicolae; 

12. Sold. Ciobanu Alexandru; 

13. Sold. Florescu Mihai; 

14. Sold. Pădure Radu; 

15. Sold. Macrea Gheorghe; 

16. Sold. Bălănescu Ștefan; 

17. Sold. Dușmănescu Ioan; 

18. Sold. Mărășescu Dumitru; 

19. Sold. Drăghici Ștefan; 

Jos 

Glorie Martirilor căzuți în Decembrie 1918 

 

 

V.2.5. Troițe și cruci pe teritoriul localității Călugăreni 

Conform Dicționarului Enciclopedic ilustrat din 1931, (p.358), Crucea este un semn simbolic 

al mai multor ordine religioase, militare sau civile, care este înfățișat sub diferite forme. 

Crucea se confecționează din lemn, din metal, din piatră, din aur, din argint, etc. 

Conform Dicționarului Limbii Române moderne, crucea este un obiect format din două bucăți: 

de lemn, de piatră, etc., așezate perpendicular și simetric una peste alta și constituind simbolul 

credinței creștine; (p.200/331). 

Troița este o cruce mare din lemn sau din piatră ridicată la încrucișarea drumurilor. 
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Tot troiță poate fi o icoană formată din trei bucăți, din care două obloane laterale, prinse de 

cea din mijloc cu balamale, ca un triptic; (p.338/152). 

Crucile pot fi împodobite cu picturi, sculpturi, inscripții; (p.883/331). 

Troițele au și un rol memorial și documentar. 

Troițele au avut și un rol de popas (când drumul este lung sau vremea este neprielnică), înăuntrul 

lor fiind așezate bănci. Acestea de multe ori se așează lângă o fântână, pentru ca trecătorul să se 

odihnească și să-și astâmpere setea. 

Putem spune că troițele sunt o parte din patrimoniul cultural național. Construcția acestora este 

diferită de la o zonă la alta. 

În cadrul acestui capitol al lucrării, am deosebit crucea de troiță prin faptul că, dacă crucea este 

așezată la întretăierea mai multor drumuri, la o răscruce de drumuri, și are un acoperiș sau chiar o 

mică construcție în care este încadrată, atunci am denumit-o troiță (T), iar dacă crucea este singură, 

am notat-o cruce.(C). 

În 1832, din porunca Marii Vornicii Dinăuntru, s-au inventariat toate crucile din piatră cu 

inscripțiile aflate pe ele; (p.227/326). 

Forme ale crucilor( clasificare): 

-  Crucile lui Manafu (a se vedea foto 49, 50, 51, 52, 53 /V); 

Crucile de pe teritoriul localității Călugăreni se pot clasifica în: 

-  Cruci tombale; 

-  Cruci de comemorare a unor evenimente sau eroi; 

-  Cruci de comemorare a unor persoane; 

-  Cruci de hotar (care delimitau hotarele dintre localități). 

La intrarea dinspre Est, în localitate, în stânga drumului, stau de strajă trei cruci de piatră. Cea 

din mijloc are înscris pe față: „Cu vrerea Tatălui și a Fiului Lui și a Sventului Duh, ridicat-au această 

sventă cruce robul lui Dumnezeu ... (indescifrabil) pentru sufletul lui și a părinților, Io Constantin 

Voievod pomeniții ...” După ultimele două litere din rândul de jos, Z și R arată data când a fost 

ridicată, adică 7100 de la facerea lumii (cifrele zecilor și unităților lipsesc). 

Crucea ar fi putut fi ridicată pe timpul lui Constantin Șerban Basarab (1654 – 1658), ori pe 

timpul lui Constantin Brâncoveanu; (pag.12 / 361). 

 Multe cruci, ca și troițe, se așează la intersecție de drumuri pentru ca atunci când se trece pe 

lângă acestea omul să-și aducă aminte de Dumnezeu și să spună o rugăciune simplă : „Doamne, 

ajută”!... și-n același timp subconștientul „să se trezească” și să se apere de eventuale rele, piedici în 

drum, etc. 

După cum se știe, la intersecție se aruncă (de către cei ce practică magia neagră) tot felul „de 

spurcăciuni”, iar cel care trece nepregătit poate călca și prelua efectele vrăjitoriilor. 

Multe troițe au dispărut sau și-au schimbat locul. Troița ridicată de Dumitru Lăzăroiu (bunicul 

autorului) la fântâna din Locea a fost mutată la ieșirea din vest a comunei Călugăreni. 

Troițele (crucile) au numele celor ce locuiau în apropiere sau a ctitorilor. 

Am încercat să inventariez, să poziționez exact, să menționez (unde a fost posibil) anul în care 

a fost ridicată, textul de pe troiță (cruce) și ctitorii ei. 

Aceste cruci (troițe) au fost așezate la intersecții de drumuri, în puncte strategice și pentru 

protejarea spațiului împotriva forțelor malefice. 

Localitatea Călugăreni este străjuită, atât la intrările în comună cât și la diverse intersecții de 

drumuri, de nenumărate troițe (cruci) prin care înaintașii noștri ne-au transmis mesaje săpate în piatră. 

În zilele noastre se construiesc cruci (troițe), încercând să continuăm tradițiile strămoșilor. 

Numeroase troițe (cruci) exprimă sentimentul de respect al locuitorilor pentru strămoși. 

Aceste cruci (troițe) au fost sfințite de preoți iar la sărbătoarea de Bobotează (6 ianuarie) se 

făcea și se face sfințirea apei (Aghiazma Mare); spre exemplu, la troița de la Cișmea. 

Unele cruci erau ridicate la intersecții sau ca și cruci de hotar cu alt hotar. 

O să enumerăm troițe și curci de pe raza comunei Călugăreni – Prahova și o să prezentăm unele 

detalii la unele dintre ele. 
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Troițe și cruci pe direcția Vest – Est (Tătaru, Valea Șchei, Vârf la Olteni); (a se vedea foto 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 64, 65 /V). 

1.Troiță, la Perii Olarului (lângă fântână), care are: 

a. o cruce mare de calcar (înălțimea de 134 cm., lățimea 51,5 cm, grosimea 14 cum.), cu 

inscripția INRI. 

Această cruce s-a ridicat de Mateiu B. Tătăruș cu soția Vasilica, cu fii săi morți: 

-  Barbu și Neaga; 

-  Stere și Ioana; 

-  Andreiana. 

b). o cruce mică (înălțime 70 cm., lățime 33 cm., grosime 11 cm.). Pe cruce estre trecut anul 1937. 

Crucile sunt construite din calcar, pictate în culorile maron, alb și negru. 

Pe partea din spate a troiței (care este din beton) pictura este tempera și repictată  Învierea 

Domnului;  pe peretele din sud sunt ferestre și ușă; pe partea nordică nu există nimic. 

Dimensiunea troiței este de 310 cm./ 188cm. 

2. Cruce la Perii Olarului: fără postament; înălțimea de 154 cm., lățimea 65 cm., grosimea 25,5 

cm. Este construită din piatră de calcar și are înscrisuri necitețe, în chirilică. 

3.  Cruce, la Aluni: fără postament; înălțimea 115 cm., lățimea 58 cm., grosimea 14,5 cm. Este 

construită din piatră de calcar, orientată cu fața către est, iar pe spate sunt urme de scris. 

4. Troiță, la Duzi. Există două cruci la exterior și una în interiorul troiței (are un medalion foto 

Nedelcu și soția) și înscrisul: S-a ridicat această Sf. Cruce de Ctin Nedelcu în amintirea soții 

părintești și socri în amintirea soției mele Ana Nedelcu d. 10 martie 1979. Crucea este ruptă în trei 

bucăți; (înălțime 77 cm. + 34 cm. + 30 cm; lățime 29,5 cm., grosime 12 cm.). 

În afara troiței: 

 -  crucea din stânga (cu fața la est) – 1860; scris indescifrabil (înălțime 141 cm., lățime 64 

cm., grosime 27 cm.); 

 -  crucea a doua are postament, cu teacă din calcar (înălțimea 175 cm., lățimea 62 cm., 

grosimea 29 cm.); scris  indescifrabil, în chirilică. 

5. Troița Zamfir conține trei cruci: 

-  Crucea din stânga (înălțime 150 cm., lățime 38 cm., grosime, 12 cm.); are înscris: Dumitru 

Zamfir fiind în viață. 

 -  Crucea din centru (înălțimea 153 cm., lățimea 26 cm., grosimea 12 cm.);înscris: În 

amintirea eroului Neagu Vasile mort pe câmpul de lupte 1942; 

-  Crucea din dreapta (înălțime 120 cm., lățime 33 cm., grosime 10 cm.); înscris: Maria D. 

Zamfir fiind în veață. 

6. Cruce, la cimitirul nemțesc; 

7. Cruce, la Observator; 

8. Troiță, la fostul Atelier de Meserii; 

9. Troiță, la Păunescu; 

10. Cruce, la capul Culcii/ troiță; 

11. Troiță, la Nicu Dima (pe Culcea, ridicată de Lăzăroiu Ion); 

12. Troiță, la Butuceanu (pe Culcea); 

13. Cruce, la Sârbulescu; 

14. Troiță, la Ion Mocanu (intersecția cu Băile Boboci); 

15. Cruce, la IAS (crucea lui Perșu); 

 

Intersecția Leescu, în jos, la dreapta, către Valea Sălciei:  

16. Troiță, la Jujău; 

17. Cruce, la nea Culică Galeș; 

18. Cruce, la valea Sălciei – Izvor; 

De la intersecția cu tanti Lili: 

19. Troiță, la Țiți, la poartă; 

20. Troiță, la Iorga. Aici există trei cruci fixate pe un postament de piatră.   
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-  crucea din stânga (înălțimea 52 cm., lățimea 22 cm., grosimea 5 cm.); inscripție : 1975. 

-  crucea din mijloc (înălțime 94 cm., lățime  44 cm., grosime 8 cm.); inscripție : 2008. 

-  crucea din dreapta (înălțimea 56 cm., lățimea 23 cm., grosimea 6 cm.). 

 Crucile din piatră sunt pictate. Ca înscris, în troiță este: Această Sf Cruce sa ridicat de Ctin si 

soția Elena cu Fi (renovat 2008). 

21. Troiță, la Cișmea. Troița are în interior o cruce din piatră (înălțime 110 cm., lățime 58 cm., 

grosime 18 cm.); repictată de Anghel Maria, din Călugăreni, pictura reprezentând Botezul Domnului. 

22. Troiță, la Căruțașu. Troița a fost ridicată în amintirea lui Căruțașu Nicolae, decedat pe front, 

în Rusia, în al doilea război mondial. În troiță există: 

-  o cruce din piatră în teică, pictată (înălțime 133 cm., lățime 20 cm., grosime 17 cm.); 

-  o cruce din lemn (înălțime 130 cm., lățime 64 cm., grosime 4 cm.); 

-  o cruce în dreapta (înălțime 125 cm., lățime 53 cm., grosime 13 cm.);  pictura este în ocru. 

Există inscripția: Numai o clipă pentru sufletul tău creștine. Acest semn al biruinței este ridicat în 

amintirea robului Ioan R Cătescu, născut 1862, decedat 1939. 

De la Biserică în sus: 

23. Troiță la Șapcaliu; 

24. Troiță la Cârlan; 

25. Troiță la Pietricica; 

Intersecția cămin Cultural, în jos: 

26. Troiță, la Tișcu; 

27. Troiță, pictată de tanti Mărioara; 

28. Troiță, la intrarea în Cimitirul uman;  alături, este o masă care servește la pomeni; 

29.Troiță și Cruce, la Lăzăroiu (ridicată de Dumitru Lăzăroiu) în partea de sud-vest a comunei. 

În dealuri: 

30. Troiță pe partea stângă, la ieșirea din Valea Șchei, către Mireș; 

31. Troiță către Șovârna; 

32. Troiță, la Vasile Tăbârcă; 

Intersecția  drumului Valea Șcheilor cu Crăciuneasca: 

33. Cruce; 

34. Cruce, lângă pădurea Crăciuneasca; 

35. Cruce, la izlazul Stambuliu, în hotar cu Vadu Săpat. 

În comună și în dealuri mai sunt cruci și troițe care nu au fost inventariate încă. (a se vedea foto 

54, 55, 56, 57, 58, 59 /V). 

Consider că trebuie menționată aici o cruce ca monument aflată în viile de la Săhăteni, 

CRUCEA MANAFULUI. Crucea este înaltă de 4 metri, cu baza de 0,65m/0,44m. 

Latura patrulaterului în care este crucea este de 1,55 m. Stâlpii patrulaterului au 2,4 m. înălțime. 

Toate sunt confecționate din calcar dur provenit de la Năieni; (p.42/76).  Crucea a fost ridicată în 

1846, „în zilele înălțatului nostru Domn Gheorghe Dimitrie Bibescu”.       

Este necesar să menționăm „crucile îngemănate” care sunt specifice comunei Călugăreni și 

zonei. Acestea ar reprezenta grija capului familiei față de membrii ei pe care-i ocrotește și în cealaltă 

lume. 

 

V.2.6. Locuri de pelerinaj ale locuitorilor 

Locuitorii comunei Călugăreni se duc în pelerinaje fie individual, fie cu familia, fie în grup. 

În grup, se organizează pelerinaje de către Casa de Ajutor Reciproc din Mizil la mânăstiri din 

apropiere sau mai îndepărtate (Mânăstirea Prislop, etc.). Unele locuri de pelerinaj ale locuitorilor sunt 

menționate în capitolul V.2.1. 

 

V.3.0. Căminul cultural 

Dacă în trecutul nu prea îndepărtat la Căminul Cultural se organizau foarte multe activități 

culturale (spectacole artistice, festivități școlare, etc.), în zilele noastre aceste activități sunt tot mai 

rare. Câteodată se mai fac întruniri cu locuitorii, dar, de cele mai multe ori, se fac mese pentru nunți, 
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botezuri, înmormântări, etc. 

O excepție la cele menționate mai sus a fost desfășurarea (la Căminul Cultural și la școală), în 

perioada 14 – 15 decembrie 2019 a Festivalului – concurs de dans modern „Poveste de Crăciun”. 

Cu această ocazie, concurenții (participanții dar și însoțitorii acestora din localități îndepărtate, 

ca de exemplu din județul Cluj, din București, etc., etc.), au putut vedea comuna și locurile atât de 

frumoase din zonă. 

Au participat echipe din licee, școli gimnaziale, ansambluri și cluburi din: 

1. Comuna Gherla, județul Cluj; 

2. București; 

3. Orașul Adjud, județul Vrancea; 

4. Comuna Coziani, județul Buzău; 

5. Comuna Berca, județul Buzău; 

6. Comuna Pârscov, județul Buzău; 

7. Comuna Cârlotești – Vernești, județul Buzău; 

8. Comuna Fântânele, județul Prahova; 

9. Comuna Baba Ana, județul Prahova; 

10 .Comuna Vadu Săpat, județul Prahova; 

11. Comuna Măgura, județul Buzău; 

12. Orașul Mizil, județul Prahova; 

13. Satul Pietroșani, comuna Pietroșani, județul Argeș; 

14. Comuna Călugăreni, județul Prahova.; 

Au fost pregătite 60 de dansuri, iar la sfârșitul fiecărei etape s-au acordat diplome și trofee 

pentru cei mai buni dansatori. 

În holul Căminului s-a organizat o expoziție de desene și picturi și o alta de fotografii relevând 

aspecte din viața locuitorilor corelată cu mediul natural, nelipsită fiind nici „cutia cu scrisorile pentru 

Moș Crăciun.” 

Copiii din Călugăreni au fost îmbrăcați și în costume naționale, fie în anumite aspecte ale 

programului de dans, fie oferind participanților un moment tradițional de colinde. Costumele populare 

în care au fost îmbrăcați sunt cusute, parțial deocamdată, de Doamna Ion Irinel–Elena, soția preotului 

paroh din comună, Ion Vasile, care și lucrează cu aceștia, la nivelul școlii, și împletituri din hârtie 

(coșulețe, tăvi, suporturi pentru diverse obiecte, etc.) și împletituri artizanale în „tehnica sofrii” . 

Profesorul coregraf care a fost inima și inițiatorul festivalului a fost Domnul Mătăsaru Justinian. 

Acest festival a fost un moment de „trezire” a localității, ca dovadă a faptului că se pot organiza 

evenimente importante și în această comună. 

Să nu uităm că organizatorul principal, Domnul Mătăsaru Justinian, (numai o singură persoană venită 

tocmai de la Curtea de Argeș) a reușit să organizeze un eveniment de așa mare amploare în localitate. 

Strângând atât de mulți participanți, evenimentul a dovedit că este posibil, și ar fi tot la fel de 

extraordinar dacă cineva, mai mulți – eventual o asociație din comună – ar organiza astfel de activități 

culturale, sportive, etc. (cenacluri literare, tabere de sculptură, tabere de pictură, etc.). 

Scriind aceste rânduri, îmi aduc aminte cu plăcere cum la un Cenaclu literar din comuna Idicel, 

din județul Mureș, localnicii au expus pe garduri, în balcoane, pe pereții Căminului Cultural covoare, 

preșuri, scoarțe, etc., viu colorate, țesute de ei. 

 

V.4.0. Biblioteca 

Biblioteca comunală, care se află în clădirea Căminului Cultural, are un fond de carte format 

din 7 234 volume. Tot la biblioteca comunală se află calculatoare (PC) pentru conectare la internet. 

În prezent, (2018) bibliotecară este Cristea Viorica. Școala gimnazială din Călugăreni are un fond de 

carte de 450 de volume, bibliotecară fiind Rădulescu Alina. 

Și biserica locală are o bibliotecă cu un fond de carte de 545 de volume, bibliotecară fiind  

Cârlan- Toma Victoria. 
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V.5.0. Cinematograful 

Între anii 1950 – 1960, venea periodic în comună o mașină (camion) dotată cu cele necesare și 

proiectau filme în curtea școlii sau chiar în curtea unor locuitori. 

În zilele noastre locuitorii se deplasează la Mizil, Ploiești, pentru a viziona filme. 

 

V.6.0. Portul popular, folclor, colinde 

 

V.6.1. Portul popular ( a se vedea foto 69, 70, 71, 72, 73, 74 /V). 

Culorile negru și roșu erau reprezentative pe cusăturile cu motive naționale pe cămăși și alte 

obiecte de îmbrăcăminte.              

După anii 1850, când mulți tineri se întorceau de la studii din străinătate, portul a început să fie 

influențat de cel european. 

Influența asupra localnicilor era din târguri, de la cei mai instruiți, când se deplasau la judecăți, 

etc. 

În general, portul localnicilor a fost: 

a.  femeile purtau: 

-  cămașă țesută din in sau cânepă (împodobită cu cusături naționale); 

-  peste cămașă purtau o fustă lungă de lână, un șorț și o bluză; 

-  pe cap aveau broboade, basmale; 

-  pentru iarnă, era cojocul sau o broboadă mare. 

b.  bărbații: 

-   vara purtau izmene de cânepă, cu cămașă până la genunchi; 

-   iarna purtau pantaloni țenți din lână, haină de lână (dimie) sau cojoc; 

-   pe cap purtau pălărie vara și căciulă de miel iarna; 

-   în alte perioade se purta șapcă sau bască. 

c.  încălțămintea: 

-   iarna purtau opinci, ghete (bocanci, pantofi); 

-  iar vara mergeau desculți. (p.85/333). 

În zilele noastre foarte mulți poartă papuci din plastic sau „teniși”. 

Bărbații mai purtau sub haină (sau și fără haină) veste cu spate din material lucios (vezi foto 

Boboci, Mizil, Sîngeru, Cislău). 

După anii 1950,  bărbații purtau cămașă albă cu vestă (cu cravată sau fără) și pălărie. 

La locuitorii mai în vârstă se poate vedea îmbrăcămintea când vin la Biserică. 

 

V.6.2. Folclorul 

Folclorul local a fost influențat de folclorul din zonă:  

-  de pe Valea Cricovului; 

-  de pe Valea Buzăului; 

-  de pe Valea Telejenului; 

-  de cel de la câmpie. 

 

V.6.3. Colinde 

Creațiile populare orale, în comuna Călugăreni, sunt legate de diverse obiceiuri, credințe. 

Odată cu înnoirea anului, sau a solstițiului de iarnă, se desfășoară obiceiuri ca: 

 -  colindele: 

 -  practicile de Moș Ajun; 

 -  plugușorul (începând cu Sf. Dumitru se aud în comună exercițiile cu bice – pregătirea 

pentru plugușor; zgomotul biciului care alungă maleficul din localitate); 

-  capra; 

-  steaua; 

Unele obiceiuri au loc la o dată fixă. După cum se știe, la români, data de 1 ianuarie, ca dată 

oficială, a noului an a fost stabilită în anul 1701; (335/p.28), iar obiceiurile ca plugușorul, care erau 
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sărbătorite la începutul primăverii (martie), s-a unit cu celelalte obiceiuri ale noului an. De exemplu, 

în data de 1 ianuarie, în casă, este bine să intre prima dată un bărbat care aruncă cu boabe de grâu 

asupra celor din casă, urându-le un an îmbelșugat. 

Colindele încep în Ajunul Crăciunului, urmând plugușorul. În colinde se urează belșug și 

sănătate persoanelor la casa cărora se merge. 

În general, se formează două cete, una coboară de „dia parte”, de la moara lui Avrămescu, iar 

cealaltă de din sus de „cișmea”, fiecare colindând câte o parte a satului. 

Repetițiile, formarea cetelor, încep de la începutul lunii decembrie, stabilindu-se rolul fiecărui 

membru al cetei. Apartenența la un grup (ca persoane din aceeași parte a satului) este importantă în 

formarea cetelor. 

Ceata intră în curte, unde se spun colindele la ușă (fereastra gospodăriei), locatarii ieșind în 

prag pentru a primi urările. 

La colindători se dau daruri (mere, covrigi, banane, nuci, etc.) dar și bani. Ceata vizitează 

următoarea locuință și tot așa până termină de colindat toate casele. 

În funcție de vreme rea (zăpezi mari, troiene mari pe anumite ulițe) anumite case rămân 

necolindate, dar colindele se aud în tot satul, ca și în acele locuințe nevizitate în acel an. 

În afara colindelor de ceată există și colinde ale unor grupuri mici de copii care fac urări mai 

ales la vecinii apropiați sau la familiile lor. Aceleași cuvinte se repetă de la o casă la alta. 

În localitatea Călugăreni – Prahova textele colindelor sunt, cu mici modificări, cele care se cântă 

în zona Munteniei, ca de exemplu: (S/3) 

 

Am venit și noi o dată 

 

La un an cu sănătate 

Maica Domnu’ să ne-ajute 

La covrigi și la nuci multe, 

Bună dimineața la Moș Ajun! 

Ne dați sau nu ne dați, 

Ne dați sau nu ne dați, 

Ne dați, ne dați?... 

 

 

Și: 

 

Domn, Domn, să-nălțăm 

 

Domn, Domn, să-nălțăm! 

Am plecat să colindăm, 

Domn, Domn să-nălțăm 

Pe la case să urăm, 

Domn, Domn să-nălțăm! 

Refren: Domn, Domn să-nălțăm 

 Domn, Domn să-nălțăm! 

Dar boierii nu-s acasă 

Domn, Domn să-nălțăm 

Au plecat la vânătoare, 

Domn, Domn să-nălțăm 

Să vâneze căprioare 

Domn, Domn să-nălțăm! 

Refren 

Căprioare n-au vânat 

Domn, Domn să-nălțăm 

Au vânat un iepuraș 

Domn, Domn să-nălțăm! 

Refren 

Să facem din blana lui 

Domn, Domn să-nălțăm 

Veșmânt frumos Domnului 

Domn, Domn să-nălțăm! 

Refren 

 

 

 

 

 



235 

 

Și: 

 

O, ce veste minunată!... 

 

O, ce veste minunată,  

În Bethleem ni s-arată 

C-astăzi S-a născut 

Cel făr-de-nceput 

Cum au spus Proorocii. 

 

Că la Bethleem Maria 

Săvârșind călătoria 

În sărac locaș 

Din acel oraș 

A născut pe Mesia. 

Mesia, Cel din vecie, 

Ce mi L-a dat Tatăl mie 

Să se nască 

Și să crească 

Să ne mântuiască. 

 

 

 

 

 

 

 

Și: 

 

 

Au plecat colindători, 

 

Florile dalbe, 

Noaptea, pe la cântători, 

Florile, florile dalbe. 

 

Și ei vin pe rând, pe rând, 

Florile dalbe, 

Noaptea-n raze luminând, 

Florile, florile dalbe. 

 

Și ei vin mereu, mereu, 

Florile dalbe, 

Și-L aduc pe Dumnezeu 

Florile, florile dalbe. 

 

Dumnezeu adevărat, 

Florile dalbe, 

Nopatea-n raze luminat, 

Florile, florile dalbe. 

 

Și: 

 

 

Astăzi S-a născut Hristos 

 

Astăzi S-a născut Hristos 

Mesia, Chip luminos, 

Lăudați și cântați și vă bucurați. 

 

Mititel, înfășățel, 

În scutec de bumbăcel, 

Lăudați și cântați și vă bucurați. 

 

Vântul bate, nu-L răzbate, 

Neaua ninge, nu-L atinge, 

Lăudați și cântați și vă bucurați. 

 

Și de-acum până-n vecie 

Mila Domnului să fie,  

Lăudați și cântați și vă bucurați. 

Lăudați și cântați și vă bucurați! 

 

Și: 
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Raza soarelui, floarea soarelui 

 

Trei păstori se întâlniră 

Trei păstori se întâlniră 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Trei păstori se întâlniră. 

 

Și așa se sfătuiră 

Și așa se sfătuiră, 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Și așa se sfătuiră. 

 

Haideți, fraților, să mergem 

Haideți, fraților, să mergem 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Floricele să culegem. 

 

Și să facem o cunună 

Și să facem o cunună, 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

S-o-nsoțim cu voie bună. 

 

Și s-o ducem lui Hristos 

Și s-o ducem lui Hristos, 

Raza soarelui, floarea soarelui, 

Să ne fie de folos. 

 

 

 

 

 

 

După cum se observă, din enumerarea colindelor din comuna Călugăreni există și colinde 

religioase (Steaua, etc.). 

Plugușorul este un obicei reprezentativ în comuna Călugăreni. 

Sorcova. Cu o ramură de pom (măr, păr sau vișin) de multe ori împodobită (sau nu), sau cu o 

„sorcovă ” (un băț mic pe care se prind cu sârmă flori de hârtie divers colorate), copii colindă, de 

asemenea, prin sat. 

Cu sorcova se merge în prima zi de Anul Nou. Grupuri de copii intră în case și ating cu sorcova 

pe cei prezenți în timpul colindei. Colindătorii primesc bani, nuci, mere, etc. 

 

Sorcova 

 

Sorcova, vesela, 

Să trăiți, să-mbătrâniți: 

Ca un măr, ca un păr, 

Ca un fir de trandafir. 

Tare ca piatra, 

Iute ca săgeata. 

Tare ca fierul, 

Iute ca oțelul. 

La anul și la mulți ani! 

 

V.7.0. Obiceiuri locale. Viața socială și culturală 

 Viața culturală a localității se împletește cu cele mai frumoase și vechi obiceiuri folclorice ale 

regiunii dintre munte și câmpie. 

Sătenii organizau serbări, baluri, hore, cu ocazia sărbătorilor. Programele acestora erau foarte 

diversificate. 

Cu o seară înainte de a merge la horă fetele se pregăteau: 

-  își puneau părul pe foi de porumb (de la știuletele de porumb): înmuiau în apă foaia de 

porumb iar pe mijlocul ei înfășurau o șuviță de păr, apoi legau capetele foii de porumb; a 

doua zi, când eliberau șuvița de păr, părul era creț; 

-  întorceau rochia pe față (în timpul săptămânii îmbrăcau rochia pe dos, ca să nu se 

decoloreze de soare; 

La hora sătească dansul era până dimineața; la Pietricica (unde se alegea și regina balului). Mai 

târziu, hora s-a ținut la Căminul Cultural iar de sărbători la „Dulap”, unde erau și bucatele tradiționale 
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ale lui Țimirașu (cârnați subțiri de oaie și porc, fripturi, etc.). Gheorghe Șuchea cânta la armonică. La 

Băile Boboci  se cânta la vioară, contrabas, țambal. Acei muzicanți nu mai sunt (sau cântă neorganizat 

la mici petreceri). Locul lor a fost luat de formații vocal-instrumentale aduse de la oraș. 

Odată cu pătrunderea în casele localnicilor a radioului, televiziunii, internetului, locuitorii își 

satisfac starea de frumos cu aceste mijloace. La nunți sau botezuri se mai duc, dacă și ei au fost la 

copii lor. 

 

* 

*               * 

 

Datinile, obiceiurile localnicilor, erau legate de: 

-  muncile agricole; 

-  sărbătorile de Crăciun, Paște, Sânziene, Moșii de vară, toamnă, iarnă; 

-  desfășurarea vieții (botez, cununie, înmormântare). 

 

* 

*               * 

 

Printre obiceiurile locale enumerăm câteva legate de: 

- Boboteaza.  În jurul datei Bobotezei, preotul paroh trecea, și trece,  pe la fiecare casă „cu 

botezul”. 

În noaptea dinainte de Bobotează fetele nemăritate își pun busuioc sub pernă pentru a visa cu 

cine se vor mărita. La Bobotează se oficiază de către preot, la biserică sau la vreun izvor (la Cișmea, 

etc.) Aghiazma Mare. Cu aceasta se stropesc încăperile caselor, grădinile, animalele, iar oamenii beau 

timp de 8 zile consecutiv, fără canonul postului. 

Un obicei local este cel al „botezării” cailor, când preotul stropește cu aghiazmă caii aduși în 

fața Bisericii. 

-  Dragobetele. 

- 1 Martie. Mărțișorul. 

În zilele noastre, la școală se face o serbare pentru a marca această zi, „Ziua Mamei”, iar acasă, 

mamelor, copiii  le duc și unele mici daruri lucrate de ei la orele ce au o astfel de planificare. 

- 9 martie, Măcinicii. Gospodinele pregăteau, și pregătesc, din aluat forme diverse de 

„măcinici” : opt( 8), semnul vieții veșnice, a infinitului; cerc, etc., și apoi le fierb în apă cu miere sau 

zahăr; se adaugă nuci sau migdale „pisate”, coajă de lămâie și scorțișoară pisată. 

Măcinicii se împart și la vecini. Obiceiul este ca în această zi să se bea 40 de pahare de vin. 

Localnicii mai fac focuri în vii peste care sar pentru a alunga spiritele rele. 

- Sâmbetele morților. În memoria strămoșilor (a morților), urmașii familiei fac pomenirea 

morților (Moșii de vară, Moșii de toamnă, Moșii de iarnă, în sâmbetele din Postul Paștelui, etc.). 

- Duminica Floriilor. Este sărbătoarea care ne amintește de intrarea triumfală a Domnului 

nostru Iisus Hristos în Ierusalim, înainte de Sfintele Patimi. Ramuri de salcie se duc la biserici și se 

iau acasă, sfințite, și se pun în camere, la Icoane. 

- Paștele. Paștele este una din sărbătorile cele mai iubite de localnici. Mulți dintre cei care 

sunt plecați din comună vin acasă de Paște pentru a participa la slujba de Înviere a Domnului nostru 

Iisus Hristos. Localnicii, ca și musafirii lor, urcă pe dealul Ciortea (609 m. altitudine) de unde pot 

privi împrejurimile până la râul Buzău, până la Ploiești sau până la „Marea cea mare”, în câmpie. 

Dacă timpul permite, fac foc și pun o masă câmpenească. Se mai merge la mormintele strămoșilor. 

În dimineața de după noaptea Învierii ( și cât țin Paștile, încă două zile) într-o cană de sticlă 

(sau un pahar mai mare), se pune apă, 2 bani de argint, leuștean și un ou roșu; lumea se spală pe față 

cu apa aceasta, în ideea de-a fi sănătoasă și bogată tot timpul anului. 

Ca să aibă ouă tari (să spargă celelalte ouă de Paște), locuitorii introduceau ouăle în furnicare, 

unde la țineau câteva zile. La probau apoi aruncându-le în sus și, când cădeau pe pământ, nu se 

spărgeau; (S/4). 



238 

Tot de Paști, dar mai ales copii, se îmbracă cu ceva nou. Îmbrăcămintea nouă are rol purificator. 

Lumina (lumânarea) de la Înviere se păstrează în casă tot timpul anului și este aprinsă în caz de 

boală, calamități, etc. 

În prima zi de Paște, înainte de a mânca, se tămâie bucatele și se împarte din ele (ouă, cozonac, 

etc.) vecinilor. 

-  Sfântul Gheorghe, 23 aprilie. Cu o zi înainte se pun în porți, în garduri, ramuri de măceș 

pentru îndepărtarea spiritelor rele. 

- Ispasul (Ziua Înălțării), la 40 de zile după Înviere. Este ultima zi în care se mai pot înroși 

ouă și în care se mai folosește și salutul pascal „Hristos a înviat! – Adevărat a înviat!” 

- Moșii de vară, în a 49-a zi de la Sfintele Paști, în sâmbăta de dinaintea Rusaliilor. Se 

fac pomeni, se împart, cu lumânări aprinse, vase cu bucate, iar de toarta cănilor se leagă buchețele de 

cireșe sau flori. Oamenii se feresc de duhurile necurate prin împodobirea locuinței cu flori de tei, 

leuștean, usturoi (se pun la ferestre și uși). 

- Rusaliile, la 50- a zi de la Paște. Coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor Domnului 

Iisus Hristos. Se aduc acasă foi de nuc sau de tei luate după slujba de la biserică și se pun în case. 

Și la Moșii de vară și la Rusalii locuitorii comunei Călugăreni pregătesc păsat (porumb 

măcinat mai mare în mori de piatră veche – râșnițe), colărezi (într-o farfurie se pune făină; se stropește 

cu apă; se freacă cu degetele până se obțin zdrențe de făină care se pun la fiert în lapte, cu zahăr sau 

miere), orez cu lapte, pe care le așează fierbinți (cu o lingură de lemn) pe foi proaspete de nuc. Aceste 

frunze de nuc transmit iodul (care, în acele zile, se găsește în cea mai mare cantitate din timpul anului) 

preparatului (păsat, colărezi, etc.). Aceste frunze se împart (se dau de pomană) și vecinilor. 

În această seară se fac focuri și se sare peste foc pentru a scăpa de zânele rele. 

- De „Ziua Eroilor” , care, în calendarul ortodox este sărbătoarea Înălțării Domnului, la 

Monumentul Eroilor din centrul comunei Călugăreni, se face o slujbă religioasă , după care se depun 

flori și se interpretează, de către elevii școlii din comună, cântece patriotice. Acest moment 

comemorativ închinat eroilor comunei se încheie cu un parastas / masă / cu produse aduse de localnici 

(ouă, roșii, cozonac, brânză, roșii, ceapă, șuncă, friptură, pește, vin, țuică, vișinată, sucuri, apă 

minerală) la care participă toți cei prezenți. 

În anii trecuți, comemorarea  se făcea la Monumentul ridicat în Cimitirul Eroilor din comună, 

cu același ritual (depunere de flori, corul elevilor, masă/ parastas). 

Aceste festivități se extind, totdeauna, și la Monumentul lui Mihai Viteazul, care a trecut și 

poposit în comună, în drumul său pentru Unirea de la Alba Iulia. 

- 1 Iunie. La 1 Iunie, de Ziua copilului, la școală se face, și în zilele noastre, serbare. 

- Drăgaica (Sânzienele: Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul), 24 iunie. Acum localnicii 

culeg cele mai multe plante de leac, mai ales drăgaică albă și galbenă, etc. Unii localnici se duc și la 

Buzău, la târg. În seara de Sânziene (care sunt zâne bune, ocrotitoare ale naturii, nu ca zânele rele, de 

Rusalii) se aprind focuri. „După unii specialiști, sărbătoarea Sânzienilor își are originile într-un cult  

geto-dacic străvechi al Soarelui”; (p.3/346). 

- Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Localnicii se duc la târg/ la bâlci, la Mizil. Acum apar și 

unele ciuperci comestibile, care se conservă pentru iarnă. 

- Sfântul Ilie. Se pot „scobi” nucile; se mănâncă miejii cruzi. Mulți localnici au mâinile verzi, 

negre, de la obținerea miejilor de nucă (în felul acesta iodul din coji este absorbit de corp). 

- Schimbarea la Față, 6 august. Până acum (iunie – iulie) au putut fi culese frunzele 

(„frunzare”) și…pentru a fi uscate și păstrate pentru hrana animalelor iarna. De acum, iarba și frunzele 

nu mai sunt atât de bune, încep să se îngălbenească. Se fac pomeni cu struguri. Când se gustă prima 

boabă se spune „boabă nouă în gură veche.” În calendarul popular (6 august) se marchează granița 

dintre vară și toamnă. Acum se culeg multe plante medicinale (mușețel, etc.). 

- 15 august și 8 septembrie – Sfânta Maria; 

- Moșii de toamnă. 

- Sfântul Andrei, 30 noiembrie. Se pune grâu la încolțit care se ține până la Anul Nou. Cu o 

seară înainte locuitorii dau cu usturoi (cu un cățel de usturoi) pe uși, ferestre, în grajduri, pentru 

îndepărtarea spiritelor rele. 
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- La 1 Decembrie, de ziua Națională a României, au fost și sunt manifestări cultural – artistice 

organizate de școală și oficialități, cu depunere de flori la Monumentele Eroilor din centrul comunei 

Călugăreni. 

- Ignat, 20 decembrie. Tăierea porcului. O curiozitate locală, în Călugăreni: unii oameni în 

vârstă taie porcul după Crăciun, pentru a nu fi ispitiți de-a mânca „de dulce.” Cei ce taie porcul se 

uită la mărimea splinei pentru a vedea dacă iarna va fi grea sau nu. 

- Crăciunul. Anul Nou. 25 Decembrie. Preotul „vine cu Icoana” la casele localnicilor. 

După Sfântul Dumitru, în comună încep să se audă bicele copiilor care „se antrenează” pentru 

plugușor. Începând cu Sfântul Andrei (30 noiembrie) sau cu Sfântul Nicolae (6 decembrie), încep să 

se formeze „cetele”. În comuna Călugăreni se formează două cete care se întâlnesc în dimineața fixată 

și pleacă în două direcții: pe Șoseaua mare și pe Diaparte. În 23 decembrie se merge cu „Bună 

dimineața”, în 24, cu Colindul. Gazdele dau și în zilele noastre (2015, 2018) covrigi, nuci, mere, 

bomboane, în rare cazuri bani. Textele de azi sunt ca cele vechi. 

„Sorcova” este ultima colindă de Anul Nou. 

Pentru alungarea spiritelor rele, de Anul Nou, locuitorii fac zgomote cu tot felul de obiecte 

(drujbe, petarde, țevi cu carbid, butoaie, etc.). 

- Urcatul pe munte. Cea mai înaltă înălțime a localității este dealul Ciortea. Pentru localnici, 

urcatul pe munte reprezintă un loc de reculegere, de refugiu. De asemenea, mai reprezintă 

posibilitatea comunicării cu Divinitatea, ca vechi obicei al geto-dacilor (închinarea la soare). Munții, 

culmile, peșterile, văgăunile, au avut o mare fascinație pentru locuitorii comunei, în zilele de 

sărbătoare, începând cu Paștele, dar și iarna (când vremea permite) locuitorii sau și oaspeții lor se 

urcau și se urcă pe culmile Ciorții. 

Locuri de refugiu (locuri izolate) se află în special în partea de răsărit a Carpaților, în Munții 

Buzăului. În zona Călugăreni putem enumera refugiile rupestre de la Tătaru, „la Chilii”,  la Năieni. 

 

* 

*              * 

 

Printre alte obiceiuri locale din comuna Călugăreni mai menționăm: 

-  înainte de Sărbătorile de Paști, casele se „lipeau” și se văruiau atât în interior cât și în exterior; 

-  tot atunci se schimba „otava” ( fânul) din saltele și se puneau copiii să sară pe saltea s-o 

uniformizeze; apoi pe saltea se puneau piei de oaie și pături; 

-  la jumătatea postului Paștelui se numărau ouăle; 

-  gunoiul nu se scoate seara din casă; 

-  creșterea unui porc însemna, și înseamnă, că ești gospodar; 

-  alunul are puteri magice - cu nuiaua de alun se făceau descântecele; în foarte multe 

gospodării locuitorii cresc aluni; de altfel, pe Ciortea este o pădure de aluni; 

-  de Sărbătorile de Paști se monta „dulapul” (o construcție mare din lemn, cu 4 bănci, care se 

învârteau în jurul unui ax; responsabil era nea Aurică Furtună, care strângea ouăle, pentru că fiecare 

trebuia să dea un ou „pentru a se da în dulap”; copiii furau ouăle  chiar de sub cloșcă ca să se dea în 

dulap); (S /7+12+13) 

-  într-un spațiu alăturat era „salonul” unde se organizau baluri; hore și baluri se mai organizau 

și „la Pietricica”. Aici se alegea și „regina balului”. Muzica era asigurată de artiști locali (la vioară, 

Vasile Stanciu, la armonică Gherghe Șuchea, la acordeon Gică Obrejan, Lică Forficel, Mihai Obrejan, 

Gicu Șogârdea, Stan Laurențiu; acești artiști cântau și la petrecerile care se organizau de către vreun 

grup de prieteni; la o astfel de petrecere s-a întâmplat și o nenorocire: de Sf. Petru, la familia Cătescu 

s-au strâns mai multe familii pentru a se distra; fata gazdei a vrut să le arate invitaților cum a 

interpretat rolul la serbarea de sfârșit de an: o piesă de teatru în care a tras cu pușca după iepuri; fata 

a luat pușca de pe perete și a împușcat…mortal!... nu știa că pușca era încărcată… pe Dumitru 

Lăzăroiu, bunicul autorului acestei monografii, care era dascăl la biserica din comună); 

-  în postul Paștelui se pomenesc morții, astfel că în fiecare sâmbătă se face colivă, se fac 

prescuri, se dau pomelnice, etc.; 
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-  la începutul postului se duce la biserică un borcan de 800 grame cu grâu (arpacaș), care 

rămâne la biserică până înainte de ultima sâmbătă a Paștelui, când se ia acasă și se face colivă; 

-  să nu asfințească soarele pe rufele copilului, până la vârsta de un an, fiindcă va plânge toată viața; 

-  este păcat unde calcă femeia lăuză; aceasta nu are voie să facă focul 3 zile; 

-  femeile care au făcut avort îmbracă 3 copii până când împlinesc vârsta de 7 ani; pentru copiii 

decedați, se păstrează același obicei (ca în fraza de mai sus); 

-  lângă fântână nu ai voie să bârfești (se strică apa), și, de asemenea, nu ai voie să speli rufe; 

-  localnicii săpau fântâni, în principal, pe locurile în care creștea planta de boziu; (S/34); 

-  în ajunul sărbătorii de Sfântul Gheorghe se aprind focuri în vii, în curți, pentru a se purifica 

spațiul de forțele malefice; la porți se pun crengi de mărăcine sau salcie. 

-   locuitorii din comuna Călugăreni, când pleacă de acasă, pun o piatră în fața porții, astfel ca 

un eventual vizitator să știe că proprietarul nu-i acasă și „să nu mai strige.” 

Până în anii 1990, locuitorii comunei se întâlneau, de sărbătorile religioase, la diverse persoane 

sau în anumite locuri (de exemplu, la podișcă, la Nicu Dima). 

Duminica, după orele 15,00, se strângeau bătrâni (de exemplu, la podișcă, la Nicu Dima, la 

cișmea, etc), copii, adulți; unii aduceau un lighean de floricele, alții de scovergi (gogoși), vin (fără a 

se ajunge la beție). Aici se depănau amintiri, se spuneau glume, se comentau diverse evenimente din 

sat, etc. (S/1). 

Acest gen de socializare nu se mai întâmplă în zilele noastre, cu toate că mulți locuitori ar dori. 

În zilele noastre 2019-2020 putem nota câteva fraze ca „folclor local” care circulă în comună:  

-  „carte multă nu se cere, să fii prost, să ai putere”( acești locuitori se referă la faptul că la fermele 

viticole din apropriere, nu există forță de muncă, mai ales necalificată) și atunci când îi spui unui părinte 

să aibă grijă de copii, să-i supravegheze la învățătură, ei (mulți) răspund invariabil cu „ carte multă...”). 

-  cei de la șes când vor sa glumească pe seama celor de la deal îi întreabă: „ spune-mi ai legat 

dovlecii de porumb?” în sensul ca să nu se duca la vale fiind cultivați pe pantă. 

-  „nu o sa vezi mort pe gard”( are sensul că dacă neamul unui mort nu au resursele necesare, 

vecinii îl vor ajuta să îl îngroape). 

Nu trebuie să uităm să trecem la acest subcapitol și schimburile culturale avute cu locuitorii 

localității Toulouse Auzeville din Franța, cu care comuna Călugăreni este „ înfrățită”. Cu această 

localitate, în perioada anilor 1996 – 2009, a avut loc și un schimb de persoane (elevi, profesori, etc.); (S/3). 

 

V.7.1. Moduri de adresare 

Salutul localnicilor era și este încă „Noroc”, „Hai noroc” sau simplu „Bună ziua”. Copii se 

adresau și se mai adresează părinților sau persoanelor  în vârstă cu „Sărut mâna.” 

Încă și în acest an (2018) locuitorii se salută 39 de zile după Înviere (Paște) cu „Hristos a înviat” 

și se răspunde „Adevărat a înviat”, iar o săptămână după cele 39 de zile de la Paști cu „Hristos  S-a 

înălțat” cu răspunsul „Adevărat S-a înălțat”. 

În ultima perioadă, la despărțire, se folosește „O zi bună”. 

Încă mai sunt apelative ca: țață, țățică, nene, nenicule, tanti, fă, matale, bre,  cetățene, domnule, 

măicuță, tăicuțule. 

 

V.7.2. Oameni de seamă ai comunei 

Mulți oameni de seamă a avut și are localitatea Călugăreni. Dintre cei din trecut, găsiți prin 

diverse documente, enumerăm: 

-  Jupan Galeș, Vornic ot Călugăreni, jud. Saac (10 febr. 1461); (p.92/35); 

-  Dumitru al lui Galeșu (28 oct.1464); (p.509/104); 

-  Micu și frații săi (ian.1609); (p.509/104); 

-  Ștefan, (ian.1609); (p.509/104); 

-  Micul din Călugăreni (28 febr.1628);(p.93/325); 

-  Crăciun (20 oct.1631); (p.93/325); 

-  Dragomir Popescu, postelnic de Schei (5 sept.1623); (p.93/325); 

-  Cârstea, pârcălabul din Valea Șcheilor (10 iulie 1703);(p.94/325); 
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-  Șerban Lipianu, fiul lui Dumitru, boier polcovnic (1829);(p.95/325). 

Unii locuitori din Călugăreni erau aleși „jurători” la Curtea Domnească. Putem menționa pe: 

-  Frăcea, boier jurător pentru zestre; (p.698/2) 

-  Nastea, din Șchei, martor pentru Surdești 

-  Lupul, vornic (al doilea) din Călugăreni, martor pentru Podgoria; (p.713/2) 

-  Nedelcu din Schei, martor pentru Valea Istăului; (p.728/2) 

-  Oancea, frate cu popa din Boziaru, martor pentru Călugăreni; (p.730/2). 

-   Andrei Obrejan, zugrav de biserici; (1800);(p.95/325); 

-  George Angelescu, primar al sectorului IV din București și ajutor de primar la Primăria 

generală a Bucureștilor (1930); (p.95/325); 

-  Aurel Persu, inventatorul automobilului aerodinamic corect; 

-  Alexandru Persu, căsătorit cu Ecaterina, fiica lui Matei Eminescu (fratele poetului Mihai 

Eminescu). Familia Persu a avut un conac la Valea Șchei; 

-  Ion Crăciunescu; 

-  C.A.Diaconu, scriitor, avocat, doctor în științe juridice. 

 Alte persoane: 

-  Cârstea Vasile, pictor, ajutor de pictor de biserici, sculptor în lemn și piatră; 

-  Anghel Maria, pictoriță de icoane, cruci, troițe, etc.; 

-  Anghel Cătălina, jurnalistă, poetă (volum de poezii în manuscris); 

-  Iorga Vasile, sculptor în lemn. 

 În comună mai sunt și alte persoane importante care au lucrat la Președinția Republicii, în 

Parlamentul României, în diverse ministere, în unele ambasade ale României, etc. Autorul acestei 

monografii, Lăzăroiu Ion a condus două Ambasade ale României în America Latină, Ecuador și 

Uruguay. Locuitori ai comunei au obținut și titlul de Doctor în Științe. 

Revin la propunerea ca în comună să se înființeze o asociație „Fii satului”- Călugăreni, în felul 

acesta ar putea fi menționați toți oamenii de seamă din comună. 

 În cadrul acestui subcapitol trebuie să-i trecem și pe toți ostașii eroi căzuți pe front de-a lungul 

timpului, atât pe cei menționați pe monumentul eroilor din cimitir cât și pe cei netrecuți. 

Tot la acest subcapitol ar mai trebui menționați acei care au ajuns să fie învățători, profesori în 

comună sau în alte localități. 

În cazul în care Primăria nu va organiza, ar trebui să se înființeze o „Asociație” a locuitorilor 

comunei și să se organizeze întâlniri anuale cu „Fiii satului”, astfel putându-se vedea câte personalități 

a avut și are localitatea Călugăreni – Prahova. 

Pensionarii, specialiști cu mare capacitate în diverse domenii, nu sunt folosiți (nu numai în 

comună, dar în toată țara), cu toate că au o mare experiență în domeniile lor. 

În multe țări din lume, dacă nu sunt folosiți în mod direct, societatea îi încurajează să fie 

voluntari. 

De asemenea, ar fi oportun și benefic pentru localitate să se înființeze „Sfatul bătrânilor”. 

Acesta ar avea un rol consultativ. Problemele comunei ar fi dezbătute de acest „Sfat al Bătrânilor” 

care ar propune soluții. 

 

V.8.0. Obiceiuri de familie 

Oamenii din comuna Călugăreni și-au păstrat, în general, datinile și obiceiurile de-a lungul 

timpului. 

Totuși trebuie să menționăm că, în ultimii ani, unele dintre ele și-au mai pierdut din importanță. 

Lipsa timpului, situația economică, faptul că unele persoane sunt plecate în străinătate, fac, de 

exemplu, ca o cununie civilă să se încheie la o anumită dată, iar cea religioasă, calendaristic, să aibă 

loc la o altă dată. 

Privitor la naștere, de asemenea, botezul nu se mai face, de obicei, la 40 de zile după nașterea 

copilului, ci atunci când ambii părinți sunt acasă, sau când nașii sunt acasă (când pot veni din străinătate). 

Este totuși bine de remarcat faptul că majoritatea botezurilor se fac în comună și nu în 

străinătate, părinții și nașii trebuind să stabilească  o dată convenabilă pentru toți. 
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V.8.1. Nașterea, botezul 

Tradiția populară locală, la botez, începe să se piardă întrucât copiii se nasc la maternitate, la 

Mizil sau Ploiești. Totuși mai putem enumera unele obiceiuri locale: 

-  femeia (lăuza) nu se atinge de foc timp de 40 de zile, iar moașa (o persoană mai în vârstă, 

unele chiar renumite, ca țața Bălașa de pe Coastă) o ajută pe tânăra mamă la treburile 

gospodărești. În trecut au fost moașe ca Lica lui Găman, Dorina lui Enache, Maria 

Drăgoțel, țața Bălașa, etc. La naștere, moașa, pe lângă ajutor, mai recită urări de bine 

pentru noul născut; 

-  la lăuză, locuitorii merg cu pâine, zahăr, sare și lucruri pentru copil. Lăuza trebuie să aibă 

lângă ușă, sub preș, un pieptene, o coajă de săpun, o foarfecă, pentru a feri copilul de 

duhurile rele; 

-  copilul nu trebuie mutat din locul în care stă în mod curent (el este obișnuit cu lucrurile 

pe care le vede din poziția sa; dacă-l muți în alt loc / în altă cameră/ el țipă); 

-  când i se face baie, copilul mic se trage pe mâini, picioare, spate, iar pe maxilare, către 

gât; spălatul este bine să se facă la orele 12:00, și încă o dată, până asfințește soarele, ca 

să poată dormi; (S/1). 

După 40 de zile copilul se botează. Dacă copilul este bolnăvicios, chiar mai devreme este 

botezat. Botezul se face după Sfânta liturghie, duminica. Nașii se obișnuia a fi nașii de cununie ai 

părinților. Numele noului născut se dădea, în principal, după numele nașului. 

Lumânarea de la botez se păstra și se aprindea, când era cazul, pentru alungarea spiritelor rele. 

Obiceiul de-a se da copilului numele unui sfânt din calendarul ortodox (din ziua nașterii sau 

apropiată de acea zi) sau  numele unuia din nași, sau numele părinților; nu se respectă în toate cazurile. 

După botez se face o mare petrecere la casa părinților. Prima baie (după botez) este făcută de nașă. 

Apa de la prima îmbăiere se arunca la rădăcina unui pom. 

Nașii procură: 

-  un set de hăinuțe cu care va fi îmbrăcat copilul după botez (fașă, ciorăpei, costumaș pentru 

băieți sau rochiță pentru fete, bonețică, prosopel, păturică, batistă, etc.); 

-  prosop și săpun pentru preot; 

-  pânză albă; 

-  pamblică (albastră pentru băieți și roz pentru fete; asemenea și fașa); 

-  lumânarea de botez (simbolizează lumina pe care o primește copilul) îmbrăcată fie în 

albastru (băieți), fie în roz (fete); 

-  cruciulițe pentru dăruit celor prezenți la eveniment; 

-  o sticluță cu vin; 

-  o sticluță cu ulei; 

-  o icoană pentru copil. 

Tot nașii achită taxele bisericești. 

A doua zi, la băiță, participă numai persoane de sex feminin: mama, nașa, moașa, etc. 

Nașa aduce prosop, ulei, șampon, săpun, costum/rochie, păturică, pernuță, scutece. 

Lumânarea cu care au fost la biserică trebuie să fie aprinsă. 

La băiță se mai pun: petale de flori, aghiasmă mică, miere, orez, sare, grâu, ulei de la biserică, 

busuioc. 

Interesant este un citat (al unui localnic din Valea Șcheilor) din marele Nicolae Iorga care, în 

lucrarea Din viața moșnenilor vieri ai ținutului Săcuienilor (pag.41):„ Când am botezatu pe finul meu 

Ștefan i-am dăruitu doao pogoane țelină, alăture tot cu viile ce le are de la moșu mieu Dragomiru 

Ciocârdel date totu de danie la finu-său și pentru bună credințare amu întăritu cu iscălitura mei, 10 

aprilie 1781.” 

La un an (la fete) „se rupe turta”, iar la băieți, la doi ani, „se taie moțul”. La acest eveniment, 

se pun pe o tavă diverse obiecte: pieptene, oglindă, creion, bani, etc. Se spune că ce alege copilul de 

pe tavă are influență în viitorul lui. 
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V.8.2. Căsătoria. Nunta (a se vedea foto 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 /V). 

Înainte căsătoria era precedată de logodnă. De la logodnă până la nuntă trebuia să treacă un an, 

timp în care se vedea dacă relațiile tinerilor sunt trainice. 

Logodna se făcea cu petrecere mare, cu lăutari și invitați, nașii punând inelul de logodnă pe 

inelarul drept al logodiților. 

În unele cazuri, data nunții se fixează cu circa un an înainte. 

Se stabilește bugetul evenimentului, restaurantul, biserica și ora la care se va avea loc ceremonia 

civilă. 

La restaurant se alege meniul în funcție de buget. 

Se aleg nașii și se corelează datele evenimentului. 

Cu câteva luni înainte se alege rochia de mireasă, verighetele, programarea orelor la coafor, etc. 

Cu circa una, două luni înainte se trimit invitațiile de nuntă. 

Cu două săptămâni înainte se strâng confirmările de la invitați, se confirmă numele persoanelor 

la restaurant, se stabilește așezarea la masă a invitaților. 

Tot atunci (în alte cazuri înainte de logodnă) se discuta și zestrea tinerilor. În general fata, după 

nuntă, se ducea la casa băiatului, părinții acestuia urmând să le-o asigure). Fata primea mobilă, 

lenjerie, haine și alte lucruri. 

Reproducem (p.185/76) o foaie de zestre a unei fete din satul Valea Șchei, în 29 ianuarie 1772. 

„O tivilichie de atlujalu cuialinu caconicu, un brâu nărzlatu, 6 ii cu mătase, 4 mărămi cu firu, 4 

mărămi cu mătase, peschiru împrejuru mesii, peschire 2 de obrazu, 30 basmale de masă, 14 șărluri de 

mărgean, 9 șeruri de urmuzu, 2 perne mari cu rățele, 1 cearceafu de perne, o pilotă, o scoarță de fămei 

făcută, păriitare pă pereți.” 

La 28 iunie 1812, Gheorghe  Speteanu, tot din Valea Șchei, scrie în foaia de zestre: „ o vie la 

Valea Caprei, o ladă de Brașov…” Nunta în sine dura 3 zile, dar și înainte și după câteva zile erau 

necesare organizări corespunzătoare. 

La poarta mirelui se băteau brazi, și la socrul mic și la nași. 

Nunta a rămas una din cele mai importante momente din viața locuitorilor comunei Călugăreni. 

În general, la nuntă participau, și participă, neamurile celor căsătoriți, ale nașilor, dar și alți 

consăteni invitați. 

Obiceiul că se duce la petrecere dacă și ei au fost la nunta ta sau a copiilor tăi, sau dacă ai copii 

de căsătorit, ar putea să vină ei la tine, a rămas valabil și azi. 

În general, nunta, petrecerea, avea loc în curtea ginerelui și ținea 3 zile. În zilele noastre aceasta are 

loc „la local” (la Căminul cultural sau la vreun restaurant din Mizil sau din altă localitate – Ploiești, etc.). 

Dacă înainte mâncarea se făcea cu mare fast și de către bucătari iscusiți (unii ai lui Țimiraș erau 

angajați în tot județul) în zilele noastre se fac nunți și cu mâncare preparată la restaurant la Mizil și 

adusă „la Cămin”. 

În ziua nunții, de obicei sâmbăta, se oficiază la Consiliul Local Călugăreni căsătoria oficială 

(„cu acte”). Logodna nu se mai face cu un an înainte de ziua căsătoriei. 

Fata trebuie să aibă zestre, chiar și pământ, iar băiatul casă. 

Invitația la nuntă se face prin invitație scrisă, nu ca înainte, de către tineri cu sticle de vin și 

țuică. 

La nunțile sărbătorite în localitate se mai respectă unele  din vechile obiceiuri: 

-  bărbieritul ginerelui de către tineri; 

-  ginerele se deplasează la nași (cu lăutarii) și în continuare la mireasă; 

-  după  oficierea căsătoriei la Consiliul Local se merge la Biserică pentru oficierea 

căsătoriei religioase; 

-  în continuare, la casa mirelui; 

-  jocul „nuneasca” cu oferirea de prosoape, etc. 

-  luarea voalului de pe capul miresei (către dimineață) și punerea pe cap a unui batic: 

aceasta simbolizează că de la fată nemăritată se trece la femeie cu bărbat. 

De multe ori și socrii mici organizează petrecere separată în casa lor. 

La această petrecere, unii nuntași dau daruri mirilor (tinerii sărbătorind nunta în altă localitate). 
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Înainte, finii mergeau de Crăciun și de Paști la nași cu plocon. Am rămas plăcut surprins când, 

în primăvara anului 2016, niște fini au adus plocon unei vecine (tanti Georgeta Leescu) o capră (finii, 

din Vadu Săpat, aveau și dânșii aproape 90 de ani, ca tanti Georgeta (93 de ani). 

Un obicei local privitor la căsătorie: când, într-o familie, sunt doi frați sau două surori născuți 

în aceeași lună, nu se face nunta în același an. 

Ca dezlegare pentru a face nunta, i se dă să înghită, unuia dintre frați sau surori, o bucățică 

foarte mică dintr-un bănuț de argint. Acesta (sau aceasta) trebuie să mai facă și următorul ritual: 

găsește o persoană și spune: „ mă lepăd de tine (de soră-sa ori de fratele său) și mă fac frate (sau soră) 

cu tine…” adică cu persoana pe care o are în față. Dacă în familie este un băiat și o fată născuți în 

aceeași lună, pot face nuntă în același an. 

În general, locuitorii din Călugăreni se căsătoreau cu fete de peste dealul Ciortea (de la Mireș, 

Lapoș, Buda, până la Valea râului Buzău). În comună, se regăsește încă expresia „ciortănele sunt de 

la...” – cuvântul „ciortănele” având înțelesul de fete tinere. 

Local, multe căsătorii au fost și sunt încheiate între cei ce locuiau pe Coastă și cei ce locuiau pe 

partea nord-vestică a comunei. 

 

V.8.3. Decesul. Înmormântarea 

Oamenii în vârstă, în principal bolnavul, este spovedit și împărtășit înainte de deces. În general, 

persoanele înaintate în vârstă se spovedesc și se împărtășesc de cel puțin 4 ori pe an (în cele patru 

posturi). 

La moarte, trebuie să i se aprindă lumânare. 

Trei zile se trage clopotul iar consătenii care-l aud spun „Dumnezeu să-l ierte”! 

Imediat ce încep să bată clopotele pentru mort în localitate încep întrebările între vecini: „ cine 

a murit”?... într-un târziu se află. De multe ori clopotele se trag și pentru cei decedați în altă localitate 

și îngropați acolo, dar care au fost născuți în comună. 

În familia decedatului încep pregătirile: se spală (apa se aruncă într-un loc pustiu, unde nu calcă 

omul; se dă o mare atenție acestui fapt întrucât această apă se întrebuințează în farmece și vrăji: este 

încărcată cu energii negative, de aceea și oala cu care s-a spălat se sparge) și se îmbracă mortul cu 

haine noi, se întreabă preotul când poate avea loc înmormântarea; la ce biserică; se aduce sfeșnicul în 

care se pun lumânările la casa mortului; se pune doliu (o bucată de pânză neagră) la poartă; în cele 

trei zile cât stă mortul acasă preotul face o slujbă; apoi la plecarea cu mortul de acasă. 

Ordinea în care pleacă convoiul mortuar la biserică și apoi la cimitir este:  

-  cel ce poartă steagul bisericii; 

-  cel ce poartă sfeșnicul; 

-  cel ce poartă crucea; 

-  cei ce poartă coroanele; 

-  cei ce poartă panerul cu coliva, pomeneții, colăcei;  

-  preotul (și dascălul); 

-  căruța (mașina) mortuară; 

-  rudele, prietenii, cunoscuții. 

Dacă din groapa săpată pentru mort a fost deshumat un neam, se pregătesc încă 9 pomeneți (în 

afara celor 24): pomeneții sunt batiste legate la un colț, în care se pune o monedă. 

Pomana se face la casa unde a locuit decedatul. Mai nou, în ultimii ani, aceasta se face la 

Căminul cultural din comună sau, de multe ori, la un restaurant, la Mizil. 

Coliva se face de către un membru al familiei sau de către o persoană care cunoaște secretele 

unei colive reușite (arpacașul se spălă în nouă ape, se pune la fiert „în apă bună”; se adaugă zahăr, 

nuci, coajă de lămâie, sare, etc.). Se pregătesc cel puțin două colive pentru pomenirea de o zi și de 

trei zile, iar atunci când preotul îngăduie să se facă și pomenirea de 9 zile, se mai face o colivă. Coliva 

este necesară la biserică, la cimitir și la pomană. 

Un căpețel are: - 3 colaci mari 

                  - 40 de colăcei mici. 

Cei 40 de colăcei mici și cu o lumânare se împart la biserică, iar cei 3 colaci mari se împart preotului. 
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Pe drumul către cimitir se aruncă monede peste cap ca decedatul să aibă bani să plătească 

„vămile văzduhului”. 

Parastasele pe  care le fac membrii familiei sunt de 3 zile, 9 zile, 6 săptămâni, 9 săptămâni, 3 

luni, 9 luni, 1 an, și apoi din an în an, până la 7 ani. (a se vedea foto 83 / V; 79, 87 /VII). 

Până la înmormântare, neamurile, vecinii și alte persoane vin la priveghi. Participanții la 

priveghi aduc flori (cu soț, ca număr), jerbe, coroane. Aceștia sunt serviți cu prăjituri, covrigi, apă, 

cafea, vin, țuică. La priveghi se poate rămâne toată noaptea. 

În timpul priveghiului se bocește, se spun și glume, și participanții își aduc aminte de faptele 

celui trecut în neființă. 

Privitor la bocit, acesta se face de cei apropiați (copii, neamuri), dar și de unii dintre ceilalți 

participanți. Un exemplu (chiar și comic), la un priveghi, coșciugul era pus pe niște scaune (tabureți); 

o vecină a început să bocească: „ măi Vasile, sunt tare supărată, când ajungi dincolo spune-i soțului 

meu (decedat de mult timp) cât de supărată sunt și să mă cheme și pe mine acolo. Ia-mă, măi Vasile, 

și pe mine, să scap de suferințe.” În secunda următoare a început cutremurul (din 1986; n.a.) și 

coșciugul a început să se miște, aproape să cadă de pe scaune... la care bocitoarea: „ stai naibii, măi 

Vasile, că am glumit și eu!...” (S/1). 

Pentru ușurarea morții, preotul spovedește și împărtășește persoana respectivă și mai ține și o 

slujbă pentru ușurarea morții. 

La 40 de zile se împart lucrurile (haine, încălțăminte, etc.) decedatului, iar la 1 an hainele noi 

complete (de vară, de iarnă, încălțăminte, etc.), o masă cu scaune, pat, așternuturi, etc. 

În multe cazuri, soțul / soția rămas(ă) își împart aceleași lucruri (masă, pat, etc.) „pentru că nu 

se știe dacă la decesul său o să se mai respecte aceste obiceiuri.” (S/11). 

Unii localnici își construiesc coșciugul din timpul vieții și îl păstrază în pod sau în sufragerie (S/12).  

De asemenea, majoritatea localnicilor în vârstă își cumpără cele necesare (prosoape, haine noi, 

încălțăminte, etc.) din timpul vieții. 

Pentru cei decedați fără lumânare se pregătesc 3 lumânări de botez, împodobite cu flori care se 

dau la trei biserici (sau mânăstiri) înainte de joia Paștelui, cu o sticlă de apă, una cu vin și una cu ulei, 

o prescură sau un kg. de făină, tămâie și cărbune (pentru fiecare din cele 3 lumânări). 

 

V.8.4. Superstiții locale privitoare la deces și înmormântare 

Dintre superstițiile  din localitatea Călugăreni putem enumera: 

-  la casa unui mort, nu se trece nimic peste mort; 

-  se acoperă oglinda; 

-  atenție să nu treacă pisica pe sub coșciug; 

-  se pun bani în coșciug, pentru ca mortul să plătească vămile; 

-  la scoaterea din casă a mortului se sparge oala de pământ cu care  s-a turnat mortului apa 

când a fost spălat. 

Prevestirea de moarte a unui membru al familiei sau a unui vecin sunt: 

-  cântecul cucuvelei; 

-  cântarea cocoșească a găinilor; 

-  dacă în vis apar gropi proaspăt săpate; 

-  dacă în vis apar ape tulburi; 

-  animale tăiate; 

-  terenuri arate; 

-  dacă pisicile se bat și se mușcă. 

În general, persoana „aflată pe patul de moarte”: 

-  refuză să mai mănânce sau să bea apă; 

-  începe să aibă vedenii, vorbind și cu persoane decedate; 

-  în ultimele clipe de viață își strigă rudele decedate; 

-  persoana poate deveni paranoică. 

Întotdeauna se pregătește lumânare și chibrit ca să nu moară fără lumânare. 

De precizat faptul că unghiile tăiate, unghiera /foarfeca și părul tuns se pun într-o pungă, în coșciug. 
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V.8.5. Ghicitul, farmecele 

Au existat și în Călugăreni persoane care ghiceau în bobi, descântau de deochi; unele persoane 

mai există și în zilele noastre. 

În zilele noastre, pentru descântat, făcut farmece, ghicit, localnicii se duc în localitățile Colceag, 

Vadul Săpat, Valea Călugărească, Urlați, Mizil. 

În Călugăreni a fost: 

-  Nuța lui Hârciu (lângă cimitir), decedată în 2013 : descânta de dalac, deochi, mușcătură 

de șarpe (la oameni și animale); 

-  Leana lu Petran, decedată în 2008: ghicea în bobi (ghicea  hoțul), de deochi; 

Ghicitul în cărți și în cafea a mai fost practicat și de alte persoane. 

 

V.8.6. Descântecele 

În comună, oamenii recurgeau la descântece pentru sănătatea lor sau a animalelor. 

Putem enumera: 

-  deochiul: cel ce descânta rostea ritmic anumite cuvinte și stingeau cărbuni sau bețe de 

chibrit într-un vas cu apă care trebuia băut de către cel deochiat; ca să nu fii deochiat, 

trebuie să porți ceva roșu (mai ales copiii); localnicii pun și la cai ciucuri mari, roșii, 

pentru a nu fi deochiați; 

-  aplecatul („ de aplecat”): mâinile până la coate și tâmplele se frecau cu oțet de vin 

amestecat cu ulei; 

-  sperietură, la copii și la oameni: se aprindea păr de către cel ce descânta și se rostea 

descântecul în surdină. 

Credința sătenilor era că persoana care născuse gemeni avea leac. 

 

V.9.0. Medicina populară 

După cum s-a subliniat și în alte subcapitole, medicina populară în comuna Călugăreni a fost 

practicată de femeile mai în vârstă, de moașe, etc. Redau, în continuare, un caz din anul 1990. 

Un copil, o fată, (B.C.) până la vârsta de 6 luni, nu a râs, nu a gângurit, nu a plâns, numai mișca 

ochii. O femeie mai în vârstă (soacra lui V.P.) a întrebat-o pe mama: „cât timp ai fost însărcinată, ai 

văzut pe cineva care nu vorbea, era mut?… Uite ce să faci: trei duminici la rând, când bat clopotele 

și toacă la biserică, nepieptănată, nespălată, dă-i fetiței să sugă pe pragul casei.” 

După a treia duminică a început copilul să țipe, să plângă, să gângurească; după aceea, copilul 

s-a dezvoltat normal – a fost premiantă la șoală, a urmat facultatea, s-a căsătorit. 

O altă metodă pentru aceeași simptomă este să dai copilului să bea apă din clopotul celor care 

vin de Anul Nou cu plugușorul. Când se vine cu plugușorul, se cere celui care are un clopot să i-l 

împrumute pentru scurt timp; se pune apă neîncepută în clopot și se dă copilului care nu vorbea să 

bea. 

Foarte interesant este faptul că același obicei îl au și locuitorii comunei Ceahlău, județul Neamț; 

(S/29). 

Mai erau persoane în comună (Dima Maria – bunica autorului) care, dacă aveai un junghi în 

spate, „te călca”. Te așeza jos și te călca cu picioarele pe tot spatele. Dacă aveai un picior scrântit, ți-

l punea pe pragul ușii și te călca ușor. 

Alături de „trasul oaselor”, ca metodă strămoșească, se folosea tăiatul sub limbă, pusul 

ventuzelor, pusul lipitoarelor (la varice, etc.), etc. 

Cum se pun ventuzele: se înfășoară o cârpă/ vată medicinală pe un băț și se înmoaie în „frunte” 

(prima extracție de la tescovină, care are  peste 70 de grade) sau alcool medicinal, se dă foc, și se 

introduce în ventuză (care se încălzește), după care se și aplică pe spate (pe mușchii spatelui, nu pe 

șira spinării). Ventuzele trebuie puse repede, una după alta, fără întrerupere. 

După ce se pun ventuzele (mai ales de răceală), se stă circa 15 – 20 de minute cu spatele foarte 

bine acoperit. Apoi se scot ventuzele, se șterge spatele, de asemenea, cu țuică sau alcool medicinal 

(ca și înainte de-a fi puse), și se învelește din nou, foarte bine, bolnavul, care va sta învelit un timp 

mai mare. 
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Pentru dureri în gat/amigdalite se folosea un băț care avea la un cap înfășurată o cârpă care se 

înmuia în albastru de metil. Cu acest băț se încerca să se spargă amigdalitele. Pacientul scuipa puroi 

și făcea gargară cu gaz (petrol lampant). 

Dacă un copil mic ține un ochi închis și celălalt deschis, de asemenea, mama stă trei duminici 

la rând pe pragul casei, când toacă și bat clopotele la biserică, și zice: „copilul să fie ca mine și 

pocitaniile ca ele.” 

Când femeia însărcinată vedea ceva (un mut, un șchiop, etc), aceasta se făcea că scuipă și 

spunea: „el să fie așa.” Dacă femeia însărcinată a furat ceva (o floare, o măslină, etc.), același semn 

apare pe copil. 

Un alt caz. (A.O.):  când copilul de 7 luni a avut temperatură mare, o fetiță, era roșie la față, 

mama a dus copilul la doctor, la Tătaru, (în comună nu era doctor), iar doctorul i-a dat mamei trimitere 

la Ploiești, la spital, că are pneumonie. Până să plece la Ploiești, o femeie în vârstă a luat o pătură pe 

care a pus un cearșaf alb, vechi, deasupra a pus un braț de frunze de boz, a stropit cu țuică din 

abundență, și a pus apoi copilul pe el și l-a înfășat. Copilul a adormit, iar când s-a sculat nu a mai avut 

nimic, nefiind necesar a se mai deplasa la spitalul din Ploiești; (S.1/S.28). 

 

V.10.0. Arta locală: poeți, pictori, sculptori, muzicieni, etc. 

 

V.10.1. Poeți 

 Anghel Cătălina a publicat în presă poezii iar altele sunt, în prezent, în manuscris. 

În comună mai sunt și alte persoane care au scris poezii, poezii care se află, în prezent, în 

manuscris (Iordache Anișoara, etc.). Daca s-ar înființa o societate/fundație a comunei Călugăreni, 

aceasta ar putea obține fonduri din sponsorizări și ar publica poeziile dar și textele în proză aflate în 

manuscris în Comună. 

 

V.10.2. Scriitori 

Dintre scriitorii comunei, enumerăm: 

1.  C.A.Diaconu, Antidracula, Cetatea Ciortea – Istrița. 

2.  Ion Diaconu, Ne naștem pentru a muri sau murim pentru a trăi?... 

3.  Lăzăroiu I.Ion, Vioara, Reghin, orașul viorilor, ed.I 

4.  Lăzăroiu I.Ion, Vioara, Reghin, orașul viorilor, ed. a II-a.                                  

5.  Lăzăroiu I.Ion, Creșterea prepelițelor 

Au fost menționați scriitori cu cărți publicate, dar în comună sunt mulți care au în manuscris 

diverse cărți, alții au volume de poezii, etc. 

 

V.10.3. Pictori 

Ca pictori, putem menționa pe Cârstea Vasile și Anghel Marioara. (a se vedea foto 84/V). 

Printre tinerii pictori putem menționa: Brașov Alexandru, Dascălu Victor, Șapcaliu Alexandru, 

Coman Daniel, Chirilă Andrei. 

 

V.10.4. Sculptori 

În afară de sculptură în piatră, menționăm pe sculptorii în lemn Cârstea Vasile și Iorga Vasile. 

(a se vedea foto 85 / V). 

Sculptori în piatră se găsesc în Călugăreni și în zona apropiată: Năieni, Măgura, Ciuta, Sângeru, 

etc. (a se vedea foto 86, 87, 88, 89, 90, 91 /V).    

O parte din statuile sculptate în piatra de calcar din Năieni au fost executate de către elevii 

Liceului de Arte Margareta Stere din Buzău  sub îndrumarea profesorului Dominoschi Ciprian 

(participanți la tabăra de sculptură: Dominoschi Dana, Cătălin Filipoiu, Alexandru Podosu și alții- 10 

octombrie 2009) 
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V.10.5. Muzicieni 

În comuna Călugăreni au existat muzicieni care cântau la hore sau la diverse întruniri. Printre 

aceștia menționăm pe Șuchea Gheorghe, care cânta la armonică; ședea din sus de Nicu Dima. 

 

V.11.0. Arhitectura localității 

 

V.11.1. Elemente specifice locale. Tehnici de construcție a caselor ( a se vedea foto 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 / V). 

Până în anii 1940 casele se făceau, în majoritate, din piatră, sau din piatră cu pământ bătut, iar 

după 1960 a început să se folosească cărămida arsă; în ultima perioadă și cărămizile din b.c.a. 

Lemnul de construcție, în general de esență tare, tălpile, bârneții, grădelele (nuiele mai groase) 

nu se tăiau pe lună nouă ci numai toamna târziu, când exista sevă puțină în el. După tăiere, lemnul se 

lăsa la uscat un an sau doi; tălpile erau așezate pe pietre de calcar (pietrele de râu fiind aproape 

inexistente în comună), lungimea acestora hotărând în general lungimea viitoarei construcții.              

Pereții se tencuiau la interior și exterior cu lut și apoi se spoia (se văruiau) cu var și cu o culoare, 

albastru foarte deschis. 

Țața Lina Palaghia (Popa Lina) tencuia casele în Călugăreni și solicita ca proprietarul să 

pregătească pământul ca untul, gros, cu nisip și păr de capră, și ea lipea (drișcuia case); era renumită, 

vrednică; văruia, lipea, dar era cea mai bună la tencuit;  o pietricică în cocoloș dacă găsea, se mânia 

și cerea să-i bată bine pământul; (S/1). 

Văruirea se făcea înaintea fiecărei sărbători (Paști, etc.). 

Dimensiunile caselor, ale camerelor, erau armonioase, și făcute să asigure trăinicie și sănătate 

locuitorilor. 

O să exemplific 3 tipuri de case vechi (vezi foto), cu dimensiunile și spațiile de locuit sau 

depozitat (Lăzăroiu Ion, Marița, Lăzăroiu Mariana). 

Știm cu toții că este de preferat să se construiască, de obicei, casele „cu fața”  (cu cele mai multe 

ferestre) către est (către soare). Acest lucru se poate când se construiește pe un teren plan. 

Cum localitatea Călugăreni este așezată pe două versante de deal, casele sunt construite 

„urmând terenul”. 

Dacă pe versantul nordic (către Ciortea) casele sunt construite cu fața către sud (astfel soarele 

este vizibil după prânz, această parte a comunei având cea mai mare expunere către soare), pe 

versantul sudic, pe Coastă, casele sunt construite către vest, nord. 

Într-un loc două case sunt orientate către vest (Tina) Furtună; una față în față cu casa (Tina) 

orientată către est (casa Andreiaș) și casa Negoiță, iar casa Lăzăroiu cu fața către nord ( două camere 

din 1925) având spatele și anexele săpate în deal); aici au locuit 9 persoane. 

Dacă unele case au acoperișuri în 2 sau 4 ape, aici foarte multe case au acoperișul într-o apă (în 

spatele casei, de pe deal, te urci pe acoperiș). 

Un alt lucru demn de semnalat este că bisericile sunt construite în centrul localității și nu pe un 

dâmb sau deal. 

La case, ca și la porți, găsim ornamente care sunt în forme geometrice ca: cercul, rozeta, 

chenarul, crucea, chenar zimțat, etc. 

Multe case aveau: 

A. Casa Nicu Dima. 

-  Pridvor (unde vara se dormea pe saltea de paie); în pridvor se urca pe scări de piatră; 

-  Hol: din pridvor se intra într-un hol; 

-  Casa mare: din hol, în dreapta, era „casa mare” / camera de oaspeți/, unde se aflau 

lucrurile cele mai bune ale familiei, lăzile de zestre, etc.; 

-  Cameră: din hol, în stânga; 

-  Cameră: în capătul holului se intra într-o cameră cu sobă cu plită „oarbă” (încălzea și 

camera din stânga) , iarna fiind și bucătărie de iarnă și dormitor; 

-  Polata: din ultima cameră se intra în „polată”, care, în stânga, era bucătărie de vară cu 

ieșire afară, iar în dreapta era cămara și crama. 
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B. Casa Mariana Lăzăroiu 

  -  Pridvor  

  -  Prispă: în afara casei; în pridvor se intra pe o portiță. Din pridvor se intra într-un hol din 

care, în stânga era casa mare, în dreapta era o cameră care avea ieșire în altă cameră cu 

sobă oarbă. Din această cameră se trecea în bucătărie, de unde se ieșea în curtea interioară. 

-  Lipită de bucătărie (în continuarea ei) se afla o magazie mare urmată de o bucătărie de 

vară cu cuptor de pâine. 

-  Sub camerele „de la drum” din pridvor, se afla beciul. 

C. Casa Negoiță: 

-  pridvor ; 

-  cameră; 

-  cameră ; 

-  polată. 

În zilele noastre, prin utilizarea cărămizilor la case și a BCA-urilor, s-a modificat tehnica de 

construcție, necesitând personal calificat și specializat: dulgheri, zidari, fierari-betoniști, etc.  

 

V.11.2. Clădiri/case/ vechi 

În comuna Călugăreni mai sunt clădiri vechi. Putem menționa: 

-  Casa Olimpia Bunescu (monument arhitectural); 

-  Casa Nicolae Iacob (monument arhitectural); 

-  Casa Lăzăroiu Ion (1925); 

-  Biserica din Valea Șchei; 

-  Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Călugăreni; 

-  Biserica „Sfântul Nicolae” din Călugăreni; 

 

V.11.3. Arhitectura locală în zilele noastre 

 

V.11.4. Simboluri diverse ale vieții locuitorilor comunei Călugăreni 

Locuitorii comunei au folosit și folosesc anumite simboluri ca: 

-  drapelul lupic;  stindardul dac, având cap de lup, trup de balaur, coadă penată și corpul 

său dintr-un burduf tubular, posibil din piele, care se umfla de curenții de aer și emitea sunete 

puternice care înfiorau. O primă descoperire arheologică a acestui stindard a fost pe o ceașcă de lut 

la Budureasca, fiind datată la circa 400 î.e.n. (p.280/1), fiind apoi (în 113 e.n.) reprezentat pe Columna 

lui Traian de la Roma, Italia; 

-  lebede furioase (purtătoare al mesajelor oamenilor către lumea divinității); 

-  cercul; 

-  spirala dacică; 

-  bradul (arborele-totem) 

-  frânghia. 

Aceste simboluri sunt reprezentate pe țesături, pe piatră, pe lemn, la construcția caselor. Bradul 

se mai folosește și când se construiește o casă (când aceasta este „ridicată”, la un cap al ei, pe acoperiș, 

se pune un brad și o traistă cu mâncare (pâine). La porțile mirilor, nașilor, se pun brazi. 

Simbolurile strămoșilor 

1. Cercul simplu (se află pe case, porți, covoare, îmbrăcăminte, etc. Cercul simbolizează 

Unitatea divină, de unde totul pornește și se reîntoarce; Universul fără limite; (p.143/48). 

2.  Cercul cu un punct în mijloc înseamnă „redeșteptarea Universului”. 

3.  Cercul cu diametrul orizontal este considerat „Mama natură” (aluzie la procreație); 

(p.143/196). 

4.  Cercul cu diametrul vertical sugerează separarea sexelor. 

5.  Crucea lumii  - Mundane Cross (cercul cu diametrele orizontal și perpendicular) pe pâine; 

la țară se folosește și azi, fiind simbolul „unirii dintre spini și cruce”. 

6.  Litera TAU (un T în cerc). 
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7.  Emblema vieții (un cerc deasupra literei T). 

8.  Crucea lumii, în afara cercului. 

9.  Ciocanul lui Thor sau crucea jaina, zvastica; într-un cerc este crucea hermetică 

simbolizând „mișcarea continuă, revoluția Cosmosului invizibil”. 

10.  Zig-zagul dublu, asemenea undelor, este simbol al potopului și al materiei în mișcare. 

11.  Spirala dacică poate fi simplă, dublă și în special triplă. „Este semnul nemuririi nației 

noastre, al răspândirii noastre în spirală spre infinit, fără a ne uita originea dacă”; 

(p.147/48). (Vezi și Dacia preistorică, N.Densușianu,1884). 

12. Fântâna cu cumpănă. Stâlpul care susținea bara orizontală era axis mundi (axa lumii), 

asigurând astfel legătura cerului cu pământul – bara orizontală fiind brațul balanței 

dreptății. 

13.  Rombul reprezenta simbolul feminin al fertilității. 

14.  Simbolul soarelui, singur sau de regulă în prezența astrului nopții – luna – reprezentat 

pe case, părți, obiecte, cruci de piatră, etc. 

 

V.12.0. Comuna Călugăreni înfrățită cu localitatea  Auzeville – Tolosane – Franța 

După anul 1989, un grup de locuitori ai localității Auzeville – Tolosane, sub inițiativa 

localnicului Stephane Lelong, s-au mobilizat și „au înfrățit” cele două comune. 

În primul rând au fost aduse în Călugăreni ajutoare umanitare sub formă de haine, alimente, 

materiale medicale și școlare. 

Au urmat vizite reciproce ale reprezentanților celor două localități pentru descoperirea 

realităților  din cele două țări și căutarea de aplicare în Călugăreni a unor forme moderne de 

conviețuire și organizare democratică. Delegațiile române  (dintre care una a avut 28 de membri) au 

putut vizita cooperative agricole, muzee, primării, școli, în vederea cunoașterii vieții din Auzeville și 

tradițiile locale. 

Ultima vizită a unei reprezentanțe a localității franceze a fost efectuată în București, Snagov, 

etc. (a se vedea foto 23 / Anexa 6). 

Delegațiile române au fost conduse de directorul școlii, prof. Velcea Tudorel. 

Printr-o scrisoare din 6 mai 1998, primarul comunei Călugăreni reafirmă dorința ca cele două 

localități să fie înfrățite. 

 

V. 13.0. Note (capitolul al V-lea) 

1.Publicația Zaman prezintă cu înalt profesionalism probleme din domeniile literaturii, artei, 

religiei, științei, sănătății, etc. Aceasta se găsește pe internet: www.Zaman.ro. 

2. Domnul Nicolae Băciuț este poet, profesor, jurnalist, etc. 

3. Clădirea a fost inaugurată în anul 2015. 

4. În perioada interbelică localitatea Tătaru a aparținut de comuna Călugăreni. 

5. Acest subcapitol a fost  întocmit conform datelor furnizate de S/4 și Arhivele Statului – 

Ploiești, și sursele 359,333,76. 

6. Preotul Ioniță a fost și semnatarul actului de constituire (statutul)  Băncii Populare „ 

Călugăreni” – Prahova; (23/oct. 1904). 

7. Majoritatea locuitorilor consideră că bisericile menționate în acest capitol, spiritual sunt ale 

aceleiași comunități (bisericile din Călugăreni, Valea Șchei, Băile Boboci, Ghinoaica), motiv pentru 

care au fost introduse aici. 

8. Consider că ar fi necesar ca, în comuna Călugăreni, pe teritoriul căreia (parțial) se află marele 

șantier arheologic Budureasca (Budureasca,9, 13, 11,16) și unde a fost descoperită dovada existenței 

steagului (stindardului dacic) în secolul V – IV î.e.n. (cu 400 de ani înainte de arătarea lui pe  Columna 

lui Traian de la Roma, în anul 113 e.n.), să se ridice un monument reprezentând un cap de dac și 

steagul dacic. (Acest monument ar putea fi combinat cu cel ridicat trecerii  paralelei  45 grade prin 

comună  - un obelisc din calcar care să aibă în vârf un glob pământesc precum și stindardul dacic, și 

un cap de dac). 

9. În anul 1821  avut loc revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. „Pe la Mizil au trecut 
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grupurile de eteriști din Moldova spre București”. Eteriștii se opresc la Mizil de unde Alexandru 

Ipsilanti a dat „Proclamația de la Mizil” (18/30 martie 1821.); (p.18/369).  

10. Datele au fost preluate de pe internet. 

 

V.14.0. Sumar 

Cadrul general de dezvoltare spirituală a locuitorilor din comuna Călugăreni – Prahova a fost 

unul dintre cele mai benefice. 

Primele forme de învățământ au fost în satul Valea Șcheilor din comuna Călugăreni, în anul 

1700. 

În anul 1859, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, într-un discurs, solicita: „ Eu țin numaidecât 

ca fiecare să știe în curând a scrie și a citi.” 

Prin Legea din anul 1867 s-a hotărât ca scrierea să fie cu litere latine. 

De-a lungul timpului, școala în comuna Călugăreni s-a dezvoltat conform cerințelor. 

Astfel, aici a funcționat și o școală de fete (până în anul 1941) și una de băieți, și o școală de 

meserii, în prezent funcționând grădinița și clasele I–VIII. 

Bisericile (3) din comuna Călugăreni au avut un rol foarte important în dezvoltarea spirituală a 

locuitorilor. 

Pentru păstrarea amintirii strămoșilor, locuitorii au ridicat cruci, troițe, monumente, plăci 

comemorative și alte însemne memoriale. 

În comună sunt ridicate următoarele monumente: 

-  Monumentul Eroilor din centrul localității; 

-  Monumentul ridicat în amintirea Domnitorului Mihai Viteazul; 

-  Monumentul Eroilor din Cimitirul Eroilor. 

Pe aceste monumente sunt trecute numele celor căzuți la datorie pentru aceste pământuri. 

În comună sunt multe troițe și cruci în afara celor din cimitire. Aceste sunt menționate în acest 

capitol. 

Având în vedere faptul că pe teritoriul comunei Călugăreni au avut loc descoperiri arheologice 

care dovedesc locuirea neîntreruptă a populației de mii de ani (Budureasca), trebuie să nu uităm ce 

spunea Miceal Ledwith (confident al Papei Ioan Paul al II-lea) și anume că  „limba latină este o limbă 

românească,” subliniind că „voi sunteți (românii; n.a.) cei care ați oferit un vehicul minunat lumii 

occidentale ”; (p.5/ 348). 

Să nu uităm, de asemenea, ce spunea Nicolae Densușianu: „în acest spațiu carpato-danubian 

vorbim de o civilizație autohtonă de mare forță care a fost nucleul din care s-au format culturile 

latină și greacă.” (p.75/352). 

Descoperirile arheologice din rezervația arheologică Budureasca „arată  continuitatea milenară, 

unitatea culturală și densitatea demografică a zonei”; (p.351/1). Budureasca 9, 13, 11, 16, se află pe 

teritoriul comunei Călugăreni. 

Și folclorul a fost influențat de cel din zonă. Colindele au fost și sunt cele specifice Munteniei. 

În trecutul nu prea îndepărtat, locuitorii organizau  serbări, baluri, hore. 

Obiceiurile de peste an se desfășurau cu bucurie (Boboteaza, Dragobetele, Mărțișorul, 

Sânbetele morților, Paștele, Sfântul Gheorghe, Moșii de vară și toamnă, Rusaliile, Drăgaica, 

Schimbarea la Față, Sfântul Andrei, Crăciunul, etc.). 

Obiceiurile de familie privitoare la naștere, botez, căsătorie, înmormântare, sunt prezente și în 

zilele noastre. 

În comună au existat, și există, mulți oameni de seamă (scriitori, pictori, sculptori, șef de 

ambasadă, lucrători în ministere, parlamentari, antrenori sportivi de renume, etc.). 

Corelat cu aceste valori spirituale nu putem trece cu vederea îndeosebi faptul că arhitectura 

localității, la nivelul ei, este cea specifică zonei dealurilor. 
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V.15. 0. Fotografii și documente la capitolul al V- lea 
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V. 15. 1. Explicitarea fotografiilor din capitolul al V-lea. 

1. Copii în drum spre școală. 

2. Serbare la sfârșit de an școlar (C.T.V.) 

3, 4. Elevi înainte de 1989. 

5. Domnul profesor Bălănescu Laurențiu și Păunescu.. 

6. Preotul Ion Vasile cu copiii. (C.T.V.) 

7. Sfârșit de an școlar în anii 1930. 

8. Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. 

9, 10, 11. Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” (C.T.V.) 

12. Biserica Valea Șchei. 

13, 14. Idem – detaliu : intrare. 

15. Idem – „Sfântul Mucenic Lup” (C.T.V.). 

16. Biserica din lemn a Mânăstirii Jercălăi; 

17, 18. Mânăstirea Ianculești; 

19. Comuna Călugăreni, vedere din cimitir. 

20, 21, 22. Monumentul Eroilor din centrul comunei (inclusiv detalii). 

23, 24. Erou căzut pe front. 

25. Ansamblul de cruci „Golgota”. 

26. Cimitirul Eroilor. 

27, 28, 29. Monumentul Eroilor din „Cimitirul Eroilor ” ( inclusiv detalii). 

30, 31, 32. Monumentul Eroilor din Comuna Tătaru (inclusiv detalii). 

33, 34, 35, 36, 37.Monumentul Eroilor din Valea Șchei ridicat în Gura Vadului. (inclusiv detalii). 

38. Cruce în deal (C.V.). 

39. Crucile Blenzii. 

40, 41, 42. Cruci în deal (inclusiv detalii). 

43. Troița și crucea „ La Lăzăroiu”. 

44, 45, 46, 47, 48. Troițe. 

49, 50, 51, 52, 53. Crucile lui Manafu ( inclusiv detalii). 

54,55, 56, 57, 58, 58, 59. Cruci îngemănate ( inclusiv detalii). 

60, 61, 62, 63. Cruce la Valea Șchei ( inclusiv detalii). 

64. Troiță în construcție. 

65. Troiță cu izvor – Valea Șchei. 

66, 67. Mânăstirea Ciolanu (inclusiv detalii). 

68. Mânăstirea Parepa – fântâna cu apă tămăduitoare (C.V.) 

69, 70, 71. Port popular. 

72.73, Ii cu motive specifice comunei. 

74. Port bărbătesc în anul 1924. 

75. Nuntă din anii 1920 ( în mijloc, mireasa Anghelache Smaranda). 

76. Certificat de căsătorie din anul 1907. 

77. Certificat de cununie din anul 1919. 

78. Nuntă – familia Dima (mireasa, Dima Valerica). 

79. Nuntă – detaliu. 

80. Nuntă: mirii – Andreiaș; nașii – Lăzăroiu. 

81. Nuntă (Ion și Gabriela Lăzăroiu); 

82. Petrecere – instantaneu. 

83. Căpețel pentru parastas. 

84. Cârstea Vasile, pictând. 

85. Sculptură în lemn – Cârstea Vasile. 

86, 87. Sculptură în piatră – Măgura. 

88, 89, 90. Sculptură în piatră – Năieni. 

91. Sculptură în piatră – Năieni : Stindardul dacic. 

92, 93, 94, 95. Tehnici de construcție a caselor (inclusiv detalii) 
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96, 97, 98. Casa Mariana Lăzăroiu (inclusiv detalii). 

99, 100. Tehnică de construcție – Casa Negoiță (inclusiv detaliu). 

101. Casa Dima N. Ion. 

102. Case din Călugăreni. 

103, 104. Case specifice localității. 

105. Fosta școală din Valea Șchei. 

106. Vedere parțială nord; 

107.Scoici și minereu de fier pe coasta- la capitolul 1; 

108. Flori de primăvară; 

109. Migdal înflorit; 

110. Biserică din Ghinoaica; 

111. O prepeliță de-abia născută „controlând” monografia; 

112. Colindând prin Valea Șchei; 

113. Partea nord vestică văzută de pe  coastă; 

114. Viile toamna (se observă viile cu struguri roșii și albi); 
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VI.0.0. Concluzii, propuneri și comentarii 

Din coroborarea tuturor datelor prezentate putem extrage mai multe concluzii, propuneri și 

comentarii. 

Noi, toți, suntem legați într-o rețea infinită de conexiuni informaționale. 

Fiecare dintre noi influențează, dar suntem și influențați de tot ce există în jurul nostru. După 

cum gândim și acționam, în bine sau în rău, se răsfrânge asupra tuturor. Să nu uităm de teoria 

fluturelui care spune că o bătaie de aripa a unui fluture în Brazilia sau în orice loc de pe planetă, are 

efecte în toata lumea. 

Dacă creionam pe hartă un cerc cu raza de câțiva kilometrii (cu centru în Călugăreni) observam 

că sunt numeroase descoperiri arheologice în comună și în jurul ei, aceasta dovedind că aici au trăit 

comunități neîntrerupt de mii de ani. 

Pentru a se desfășura o activitate planificată și eficientă, ar fi necesar organizarea/ înființarea 

unei Asociații/ Fundații de către Consiliul Local Călugăreni sau de către un grup de localnici, având 

ca și scop înființarea unui eveniment al„ Fiilor Satului” eveniment ce, poate unii, cel puțin o dată pe 

an, locuitorii dându-le din nou sentimentul că aparțin acestei comunități.  

De asemenea ar fi oportună constituirea unui „Sfatul al Înțelepților” ca organism consultativ în 

hotărârile Consiliului Local. S-ar putea întocmi și o Enciclopedie a locuitorilor, s-ar putea acorda 

Diplome de Excelență, Titlu de Cetățean de Onoare, etc. Primăria sau „Asociația” ar trebui să editeze 

un mini-ziar/revista cu numele „ Info Călugăreni Prahova”. 

De folos ar fi și înființarea unui Punct de informare turistică, acesta trebuind să posede cel puțin 

un simplu pliant (un A4) cu poziționarea comunei pe hartă, cu împrejurimi, cu un scurt istoric, etc., 

etc. 

Având în vedere noile tehnici de comunicare, s-ar putea înființa pe internet/ facebook un „ grup 

al locuitorilor Comunei Călugăreni” unde ar putea posta fotografii, comentarii și locuitorii aflați în 

străinătate. 

Întrucât s-ar putea ca persoane din străinătate să dorească nu numai să viziteze comuna și zona 

ci să și investească, este necesar ca pe wikipedia să se completeze în limba engleză/franceză/germană 

etc., date despre comună, posibilități de investiție, etc. 

Având în vedere poziția geografică a comunei Călugăreni (paralela 45 și meridianul 26), așezată 

la jumătatea distanței dintre Munții Urali și Oceanul Atlantic) s-ar putea: 

-  înființa un „punct turistic” denumit „Călugăreni – Paralela 45” care să fie cunoscut de 

Agențiile de turism din țară pentru vizitarea acestuia. În acest „punct turistic” s-ar construi un mare 

monument din piatră de calcar, spații de recreere și de magazine de amintiri (care să fie produse de 

localnici din piatră și alte materiale, mici obiecte de artizanat, etc.), eliberare de diplome contra cost, 

pentru cei ce au vizitat așezarea, locuri de parcare, etc. Vizita turiștilor ar putea continua la 

Budureasca, pe Ciortea (pentru o vedere generală asupra localităților până în Valea râului Buzău, 

Câmpia Bărăganului, orașul Ploiești, etc.), la diverse  mănăstiri din zonă, Tabăra de sculptură în piatră 

de la Măgura sau de la Năieni, una din cramele apropiate – Tohani, etc.). 

-  înființa unui parc geologic prin care s-ar putea pune în valoare rezervele de piatră din 

calcar, folosite la pavaje, drumuri, poduri, producția de var; nisipurile cu care se fac sobele și „se 

lipesc” casele; sculpturi în piatră, (cruci, uluce de fântână, adăpătoare pentru animale, ghivece pentru 

flori, etc.); pământul de culoare ocru pe care strămoșii noștri și-l puneau în morminte, la nivelul 

capului, sau care se folosește în zilele noastre la colorat/„vopsit” textile sau făcut „brâie” la case; 

Turistul ar mai putea vedea: 

-  cărbunele care s-a exploatat la suprafață la Budureasca în ultimii ani și care se poate vedea 

în straturile de pământ de pe Locea sau în alte locuri de pe teritoriul comunei (Malul Calugarului, 

etc.); 

-  urmele exploatării zăcămintelor de țiței (gropile de păcură din Delișor) de la Tătaru; 

-  băile de apă și nămol de la Piscupia; 

-  izvoarele de apă sărată; 

-  vizionarea straturilor de scoici din malurile drumurilor, scoici care sunt de pe fundul Mării 

Sarmatice (de peste 10.000.000 – zece milioane – de ani); 
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Cu timpul s-ar putea înființa unui parc arheologic/geologic/istoric Budureasca. Vizitatorii ar 

putea lua contact cu situl arheologic Budureasca (din care 3 situri din cele 31 sunt pe raza comunei 

Călugăreni). 

In comună ar fi oportună  înființarea unui Muzeu sătesc cu vestigii arheologice din localitate. 

În acesta ar trebui puse laolaltă descoperiri care au fost făcute de localnicii comunei (mulți locuitori 

dețin, fără a realiza importanța lor, diverse obiecte arheologice vechi, dar în muzeu s-ar putea strânge 

și recondiționa obiecte ce-au aparținut strămoșilor, de la textile la obiecte folosite în munca de zi cu 

zi. 

În cadrul acestui muzeu s-ar putea organiza tabere de vară pentru copii și adulți, pentru 

descoperirea altor vestigii istorice locale, s-ar putea organiza conferințe pe tema vechilor descoperiri 

din comună și din zonă. 

Obiectele expuse ar fi mărturie despre trecutul locurilor și al oamenilor. 

Într-o sală s-ar putea expune fotografii vechi și noi, din care s-a putea și vedea portul și 

obiceiurile de altădată. 

De asemenea, pe lângă obiectele și instrumentele specifice locului și muncii localnicilor, s-ar 

putea expune și țesături, broderii, etc. 

Un turist ar putea vizita: 

-  drumul lui Mihai Viteazul prin comună și zonă, în campania prin care s-a deplasat către 

Alba Iulia pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1600. Acesta ar putea fi: Ploiești, Bucov, (pârâul 

Bucov, unde a avut loc o bătălie între armata română și cea poloneză). Mânăstirea Vărbila 

(Monumentul din curtea Mânăstirii), Călugăreni (Budureasca, mânăstire unde a poposit voievodul 

Mihai Viteazul la duhovnicul Stan), Ciortea (punct de observare și comunicare), drumul spre Valea 

Buzăului, la Măgura (monument), etc. 

-  locuri prin care a poposit și a avut proprietăți domnitorul Constantin Brâncoveanu (în 

Vârf la Olteni, etc.); 

-  pelerinaje în jurul localității Călugăreni (Mânăstirea Ceptura, Jercălăi, Vărbila, 

Apostolache, Ciolanu, Cetățuia, Bradu, Barbu, Parepa, etc.); 

-  locuri tămăduitoare (Băile Boboci, Tătaru, Piscupia, Sărata Monteoru); 

Această încercare modestă „Monografiei comunei Călugăreni – Prahova” o consider un început, 

iar cei interesați o pot completa și îmbunătăți sau chiar sa întocmească o alta lucrare. 

De altfel, din anul 2020, doamna Cârlan – Toma Victoria, încearcă să strângă de la persoanele 

mai în vârstă (dar și mai tinere), informații despre localitate. Aceasta s-a inspirat din capitolele și 

subcapitolele prezentei lucrări în manuscris întocmind un chestionar pe care l-a împărțit la persoane 

mai în vârstă. 

Călugăreni, 27.11.2020 

P.S. Regret foarte mult faptul că Primăria și Școala din Comună nu au avut timp datorită (cred) 

epidemiei de SARS II, alegerilor locale, să-mi transmită date la zi despre primărie, școala și fotografii 

cu angajații acestor instituții ca să fie incluse în monografie (datele prezentate de autor sunt preluate 

din sursele bibliografice, de pe internet sau reies din convorbirile autorului cu locuitori ai comunei 

(N. 4/6) 

 

VI.1.0  Despre autor (Lăzăroiu Ion). 

S-a născut la 19 ianuarie l949 în comuna Călugăreni, județul Prahova. 

A.) În perioada l956-l963 a urmat școala primară în Ploiești, apoi, din l963 până în 1967,  Liceul 

numărul 1, Ion Luca Caragiale din Ploiești. 

În perioada 1967-1968 urmează cursurile școlii tehnice postliceale Nicolae Krețulescu din 

București iar în perioada 1968-1972 continuă studiile la Academia de Studii Economice, Facultatea 

de Comerț Exterior pe care o absolvă la examenul de diplomă cu nota 10 (zece). 

În timpul facultății a fost în conducerea sau membru al diferitelor cercuri științifice unde a fost 

autorul a 7 comunicări științifice prezentate la Sesiunile Științifice Studențești, Sesiunea Națională a 

Cercurilor științifice Studențești etc. 

B.)  În anul 1972, prin repartiție guvernamentală, este încadrat la I.S.C.E. Petrolexportimport-
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Bucuresti, unde a lucrat în serviciile operative (export combustibili petrolieri, import țiței etc) 

deplasându-se în porturi, rafinării și străinătate. 

Din anul 1976 a fost transferat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 

Internaționale (MCECEI), în cadrul Direcției America. 

În perioada 1976-1990 a ocupat diverse funcții ca de exemplu: 

-  Directorul Pavilionului României la Târgul Internațional din Guatemala (1977); 

-  Șeful Secției Economice a Ambasadei României din Costa Rica (1978); 

-  Șeful Biroului Comercial al României la Los Angeles - S.U.A. (1983-1984); 

-  Șeful Ambasadei( șef de misiune) României în Ecuador (1984); 

-  Șeful Ambasadei( șef de misiune) României în Uruguay (1985)(N. 3/VI); 

-  În această perioadă (1976-1990) a mai lucrat la Secția Economică din Montreal a 

Ambasadei României din Canada, la Secția economică din New York – a Ambasadei României din 

SUA etc.  

În activitatea profesională, inclusiv cea diplomatică, a avut întâlniri și negocieri cu șefi de state 

și alte personalități din România și din statele în care a fost acreditat sau în care s-a deplasat în interes 

de serviciu. 

Din anul 1990 și până în prezent, Lăzăroiu Ion este întreprinzător privat fiind proprietar, 

coproprietar, director general în firme ca SC Universalrom S.R.L., Atlantic Trading S.R.L., Ecoviva 

S.R.L. etc., ocupându-se de export import dar și de producerea și exportul de instrumente muzicale 

(viori, viole, violoncele, contrabasuri, mobilier specific etc). 

-  În perioada în care a fost Director general al SC Vivarius, aceasta a obținut locul I timp 

de 5 ani consecutiv obținând diploma „Distincție de excelență”, care se acordă de Camera de Comerț 

societăților comerciale clasificate timp de 5 ani pe locul I în top; de asemenea, Consiliul Național al 

Întreprinderilor  Private  Mici și Mijlocii din România a acordat, în cadrul unor festivități care au avut 

loc la Palatul Parlamentului, diplome în cadrul topului național al firmelor private. 

-  Lăzăroiu Ion a participat cu firmele sale cu stand propriu cu instrumente muzicale la 

diverse Expoziții Internaționale (București 1999 - Diploma de Onoare,  sau a făcut parte din delegații 

la Frankfurt - Germania, Los Angeles - SUA, Paris -Franța, Cremona - Italia, Dubai,  etc). 

-  Lăzăroiu Ion a fost fondator al primei Cooperative Agricole „Albina” din Alexandria-

Teleorman. 

 Lăzăroiu Ion, de-a lungul activității profesionale, a căutat în mod constant să fie la zi cu 

noutățile din domeniul de activitate, urmând diverse cursuri de perfecționare și obținând diplome de 

participare și absolvire, astfel: 

-  Metodologia și tehnica contractării și derulării în comerțul internațional (1974); 

-  Specializare în domeniul marketingului internațional la Universitatea „Columbia 

University” din New York-SUA (1980); 

-  Curs postuniversitar (la A.S.E. București) de „Drept Comercial Internațional” absolvit 

cu media 10 (zece) (l980-1981); 

-  Curs de „Cooperare economică internațională/Societăți mixte”, București, 1987; 

-  Curs de „Perfecționarea lucrătorilor din unitățile de export” București 1989; 

-  Curs de „Financiar Management” 1992-1993 (European Business School); 

-  Curs de „Contabil Autorizat” (1992) București, Corpul Experților Contabili și Contabili 

autorizați; 

-  Curs de „Marketing Business Planing, Management, Business Operation and Bussiness 

Counseling,” obținând titlul de „Professional Business Counsellor” (1999) - Washington State 

University – ASE; 

-  Cursul de „Application of Quality standards-ISO 9000” Royal Trading House; 

-  Simpozionul Național cu participare internațională în domeniul Plantelor medicinale 

(2003), Plantavorel, Piatra Neamț; 

-  Cursul de „Utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune” (2006) Eurolink Casa 

Europei, Sighișoara; 

-  Cursul de „Dezvoltarea prin proiecte după 2007”, (2006)  Program Phare, Târgu Mureș; 
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-  Simpozion de „Etnofarmacologie”, (2006) Societatea Română de Etnofarmacologie, 

Brașov; 

-  Cursul de „Entreprise Management development Programme” (2007), Sfântu Gheorghe, 

organizat de Internațional Trade Center Geneva-UNCTAD –WTO; 

-  Tabăra de creație „Muntele vrăjit” (2007), Idicel Pădure, Consiliul Județean Mureș; 

-  Program / Curs de obținere a ocupației de „Agent imobiliar” absolvit în 2007, Organizat 

de Ministerul Muncii și Ministerul Educației; 

-  Seminarul „Cultivarea și valorificarea hameiului și plantelor medicinale” (2008), 

Universitatea de Științe Agricole, Cluj – Napoca; 

-  Seminar „Developing the organic Wave through engagement and commitment of media 

and information multipliers”, (2008), București, Internațional Trade Center, Geneva; 

-  Seminar „Establishing and monitoring of Organic farming cooperatives”, (2008), 

Internațional Trade Center, Geneva; 

-  Program / Curs de obținere a ocupației de ”Expert fiscal”, (2008), organizat de Ministerul 

Muncii și de Ministerul Educației; 

-  Program / Curs de obținere a ocupației de „Formator”. 

B.1.) Lăzăroiu Ion are 2 brevete de invenție, și a obținut, în 1999, Medalia de aur și Premiul I 

la Salonul Internațional de noutăți tehnice. 

Urmare activității și recunoașterii naționale și internaționale, Lăzăroiu Ion este menționat în: 

-  Dicționarul International Who is Who of Professionals din SUA (2007); 

-  Enciclopedia Personalităților din România (Enciclopedia biografică a femeilor și bărbaților 

contemporani cu carieră de succes din România) - Hubner Who is Who -Elveția, ediția V- a (2010); 

- În anul 2001 a primit Diploma de Merit pentru promovarea imaginii Municipiului Reghin 

pe plan internațional. 

Având în vedere teza de bază a programului Partidului Poporului, in anul 1992, autorul a fost 

propus pe listele Parlamentului Romaniei ca senator de Prahova. (N2/6) 

C.) Lăzăroiu Ion este autorul și a publicat cărțile: 

-  Reghin orașul viorilor ediția I a, Editura Tipomur, Targu Mures, 2001; 

-  Reghin orașul viorilor ediția II a, Editura ARC 2000, București, 2001, revizuită și adăugită; 

-  Creșterea prepelițelor, Editura Domino, București, 2006; 

 Lăzăroiu Ion a mai fost co-autor la lucrări publicate de MCECEI și IEM (Institutul de 

Economie Mondială) ca: 

-  Direcții de îmbunătățire a structurii exportului de produse alimentare, confecții și 

tricotaje în SUA (1983); 

-  Promovarea exporturilor românești de produse ale construcțiilor de mașini prin folosirea 

creditului de export in SUA ,Canada și America Latină (1981); 

-  a mai publicat diverse studii de specialitate în România, Argentina etc. De asemenea, a 

dat interviuri și a fost menționat în diverse ziare și reviste din străinătate și România. 

D.) Lăzăroiu Ion a fost și este membru al unor organizații și asociații, printre care: 

-  CEFE GTZ , Germania; 

-  Astra Reghineană; 

-   Bioterra;  

-  Asociația Lutierilor; 

-  AROMAR etc. 

-  Societatea Română de Etnofarmacologie. 

E.)  Lăzăroiu Ion a lucrat și s-a deplasat în diverse țări ale lumii: Canada, SUA, Guatemala, 

Costa Rica, Columbia, Ecuador, Uruguay, Maroc, Africa de Sud, Japonia, China, țări din Europa etc. 

F.) Hobby: plantele medicinale, agricultura ecologică, călătoriile etc. 

G.) Situația familială: văduv din ianuarie 2017, un copil, Lăzăroiu Dan Cristian, o nepoată ȘI 

UN STRĂNEPOT în vârstă de aproape 3 ani. 

H.) Limbi străine: franceză, engleză, spaniolă. 

                                                                             12.04.2017 
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VI.2.0. Note la capitolul al VI-lea 

 

Nota 1.  Cifrele din stânga reprezintă numărul curent iar cifrele din dreapta (din paranteză) 

reprezintă numărul ordinii lucrărilor studiate de autor, care se regăsesc în text. 

Nota 2.  Teza de bază a Partidului Poporului la alegerile parlamentare din anul 1992 era necesitatea 

împroprietăririi cetățenilor României cu capitalul acumulat până în decembrie 1989, 

întrucât cetățenii aveau un drept inalienabil și imprescriptibil de proprietate cu capitalului 

acumulat în perioada de funcționare a fostului stat socialist. 

Nota 3.  Conform Convenției de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relațiile diplomatice 

(ratificată și de România), prin expresia „șef de misiune” se înțelege persoană însărcinată 

de statul acreditant să acționeze în aceasta calitate ( art. 1, a). 

Nota 4.  În 12 februarie 2020 autorul a solicitat primăriei în scris, printre altele , „date referitoare la 

suprafață/agricolă/păduri/ etc., averea mobilă a comunei, primari și funcționari de-a lungul 

timpului, populația (totală/ pe sexe/ profesiuni), firme înregistrate precum și o fotografie în 

grup a funcționarilor, etc. Iar la școala (5 martie 2020) au fost solicitate date despre istoricul 

școlii, școala în zilele noastre, învățători, profesori, o fotografie cu cadrele didactice. 

Nota 5.  Cifrele din stânga reprezintă numărul curent, în ordinea alfabetică iar cifrele din dreapta 

(din paranteză) reprezintă numărul ordinii lucrărilor studiate de autor, care se regăsesc în 

text. 

 

VI.3.0. Sumar 

Concluzionând în câteva cuvinte, comuna Călugăreni s-a dezvoltat de-a lungul a mii de ani într-

o zona de deal bogată și benefică, având o populație harnică și iubitoare a acestor locuri. 

Cititorul nu ar trebui să uite că apropierea față de numeroase drumuri, căi ferate, aeroporturi, 

pot facilita vizitarea acestei comune și a zonei. 

Ca să fie cunoscută cât mai bine, și pentru a atrage foștii locuitori și vizitatori din alte locuri, ar 

fi de folos înființarea unui „punct turistic”, a unui „centru turistic”, a unui „ sat dacic” și a unui muzeu 

local. 

De un real folos ar fi formarea unei Asociații/ Fundații care să înființeze „Sfatul Bătrânilor” (un 

grup benevol/colectiv de consilieri care să ofere propuneri la problemele localității). Aceasta 

Asociație/ Fundație ar trebui să organizeze anual Întrunirea „ Fiilor Satului”. În felul acesta, 

comunitatea ar putea deveni mai unită, s-ar putea întrajutora. 

După cum se poate observa în lucrare, un vizitator ar putea „călca” pe o distanță de câțiva 

kilometrii pe urmele multor domnitori ai Țării Românești: Decebal, Vlad Țepes, Mihnea Turcitul, 

Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, etc. etc. conducători care au luptat sau 

poposit în comună sau în zona imediat apropiată. 

Deci, la o distanța de circa 90 de km de București părinții (sau profesorii de istorie, etc.) ar 

putea să aducă copiii să viziteze și să „ calce” pe urmele a numeroși domnitori ai Țării Românești. 

Nu cred că există o altă zonă cu așa concentrare de istorie pe câțiva kilometrii pătrați. 

Întocmirea și prezentarea pe wikipedia (în engleză/franceză/germană, etc.) a unei istorii a 

comunei Călugăreni și posibilități de dezvoltare ar fi de folos pentru orice curios care ar dori să 

viziteze sau să investească în zonă. 

Dumnezeu să binecuvânteze această comună și pe locuitorii ei! 
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VI.4.0. Anexe 

 

VI.4.1 Anexa 1. Glosar 

 

A 

A astruca – a pune la adăpost; a aranja; 

Abagiu, cupeț – negustor (p.14/35); 

Adet – impozit; 

Afierosi – a destina; 

Agă/ mare agă/ – șeful agiei (poliției); (p.323/25); 

Alaga – stofă țesută din in și mătase; 

Aldămașul – bani pentru actele de vânzare-cumpărare; masă (băuturi și gustare) oferită la încheierea 

unui contract de vânzare – cumpărare; 

Anaforă – raport; 

Anerîși – a anula; 

An galactic -  perioadă de timp ce constă în rotirea galaxiei în jurul propriei axe; durata aproximativă 

este de cca 180 milioane ani; 

Angara – îndatorire față de stat sau stăpânul unei moșii, plătită în bani sau muncă; 

Aninoasa (Buda) – Mănăstire între Cislău și Lapoș, construită de Doamna Neaga (p.903/226); 

An precesional –  perioadă în care axa de rotație a Terrei descrie o perioada completă, estimată la cca. 

25 920 de ani (26 000 de ani). (p.132;133); 

Aplos – pur și simplu; 

Arheologie – ramură a istoriei care studiază trecutul pe baza urmelor materiale păstrate; 

Armaș – se ocupa cu prinderea boierilor nesupuși; prinderea criminalilor; controlau închisorile 

(temnițele); (p. 98/333); dregătoria de armaș era rareori întrebuințată, în acele vremi, ca 

dregătorie de divan (p.245); 

Armata – a fost interzisă de turci din anul 1714; pentru formarea noii armate Domnitorul a făcut apel 

la localnici pentru a se înrola voluntar; în 1831 s-a reînființat noua armată (p.28/326); 

Aspru – monedă de argint (0,7 – 0,8 gr.) care circula în Imperiul Otoman și Țările Române (p.382/365); 

Astar – pânză groasă; 

Atu – veche denumire a pârâului Istău. (p.15/29); 

Avaet – taxă; 

 

B 

Batal – șanț; 

Băștuială – prigoană; 

Becerul – bucătarul domnesc (75/325); 

Bejeniți – veniți din alte locuri; 

Belacoasă – stofă de mătase scumpă. (p.185/76) 

Bereasca Nouă – cartier al orașului Ploiești; locuitorii, în 1838, erau bulgari                       

(grădinari și căldărari – lucrau arama); (p.33/326); 

Beșliu – jandarm, polițist; 

Bina –  în limba turcă, șantier; 

Binagiul – constructor de case; 

Bir – din 1830, ca obligație fiscală, s-a înlocuit cu capitația  (XIX/330); o familie de birnici plătea   

30 de lei pe an; ( XIX/330); 

Birnic – locuitor plătitor de  taxe; (p. 51/76); 

Blagorodnic – nobil; 

Brat (i brat ego) –  fratele lui (și fratele său); 

Bogasier – negustor de țesături; 

Bogaserie – prăvălie cu mărfuri de manufactură; (p.333/25); 

Boieri caftanlăi – boieri de neam; (p.146/326); 
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Boiernași – boieri de rang IV; 

Botiani – Bozieni; (p.337/333); 

B.P. (Before present = înainte de prezent) – anul 8570 +_ 105 B.P. sau 6620 î.e.n. (p.60/131); 

Brașovean – comerciant cu mărfuri manufacturate din Brașov; (p.117/330); 

Brat – frate; fratele lui; (Mihai, brat Nicolae – Mihai, fratele lui Nicolae; (p.143/326; p.36/330); 

Buiurdizmă – rezoluție ; (p.903/226); 

                                          

C 

Calaican – (FESO4.H2O),  folosit în vopsitorie; (p.91/248); 

Calpacciu – confecționer și vânzător de calpace (căciuli de tip oriental); (p.128/330); 

Capitație – dare unică în bani, impusă locuitorilor în anul 1830, egală în toată țara; (30 lei pe an pentru 

o familie  impusă; birnic); (XIX/330); 

Capitația – recensământ fiscal (al persoanelor, moșiilor, etc.) cu scopul de a fixa impozitele; 

Catagrafie - recensământ statistic în Țara Românească (1831 – 1838); document de rang central; 

(p.33/326); 

Categorii sociale  -  orășeni (târgoveți); liberi de orice aservire: 

          -  boieri caftanlâi; 

       -  boieri de neam; 

         -  mazili; 

      -  postelnicel; (p.146/326); 

       -  cuțitașii: plătitori la cutiile mahalalelor; o zecime  din   valoarea capitației               

(3 lei de familie); 

         -  nedajnici – neplătitori; 

           - copii de curte – orfani; 

- catagrafiile se făceau după încheierea serviciului agricol (noiembrie – decembrie); se mai efectua o 

verificare în luna ianuarie din anul următor; (XIX/ 330); 

Cavaf – cizmar obișnuit, nu de lux; (p.331/25); 

Călărași – cavalerie; 

Cămărași – slujitori în administrația domnească; 

Cămărit – impozit pe vasele de vin; 

Căminar – funcționar însărcinat cu încasarea camenei (impozit aplicat comercianților); 

Cărunți – vechi nume al localității Vadu Săpat; (p.37/ 76); 

Căsași – persoane care locuiau împreună cu stăpânii; (XVIII/330); 

Ceauș – grad inferior; ofițer de poliție; 

Ceptura – bătălia lui Mihai Viteazu de la Ceptura (în 1600) unde, prin  manevre reușite, s-a degajat 

de inamic; (p. 15/ 9); 

Certa - a pedepsi; 

Chilă – unitate de măsură, de volum, pentru cereale, egală cu 680 l; (p.294/25); 

Cherestegiu – producător/negustor de cherestea; (p.28/340); 

Chesaro-crăiesc - austro-ungar; 

Cilen – membru; 

Cimentarea... – pitrelor, a tuburilor de ceramică cu var stins proaspăt, formează carbonatul de calciu; 

(p.24/ 76) 

Cin – de jur împrejur; de la un cap la altul; 

Cinovnic – funcționar; 

Ciortănele – (reg.) fete tinere; toate ciortănelele sunt de la Mireș; 

Cislă – cotă; impozit în comun; 

Citu – stambă; 

Claca – reprezenta munca gratuită pe care țăranii o prestau pe moșia stăpânului moșiei; țăranii se mai 

ajutau reciproc la diverse munci agricole; persoane scutite de clacă erau preotul, dascălul și 

moașa satului; 

Clâti – a anula; a strica; 
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Clinorom – un ostenitor; 

Clucer – aproviziona Curtea Domnească cu alimentele necesare (vin, grâu, etc.); înalt funcționar 

pentru aprovizionarea curții domnești; 

Vel-clucer – mare clucer; 

Biv-vel-clucer – fost mare clucer; 

Codru – porțiune; petic de moșie; 

Colac –  era din calcar cioplit, pentru fântâni; 

Colastră – laptele care se mulge imediat după fătarea unui animal (vacă, oaie, capră); 

Columna lui Traian – de la Roma: are 124 de tablouri cu 2000 de  figuri în relief, reprezentând 

momente importante din luptele romanilor cu dacii; (p.75/ 48); 

Comună urbană/comună rurală – au fost introduse prin lege în 1864; 

Contracciu – concesionar; 

Cordonași – făceau paza la graniță; 

Cremene (silex) – p.71/ 131; 

Crucea Manafului – se găsește în viile din localitatea Năieni (Pietroasa); (p.42;43/76); 

Cruci – Domnitorul Constantin Brâncoveanu poseda moșii la Mizil, Tohani, în vârf la Olteni, aici 

construindu-și loc de popas cu cramă pe drumul său de la Târgoviște, la Sărata Monteoru; 

(p.47/76); limitele moșiilor și al drumurilor erau marcate cu cruci; în zona Călugăreni – Năieni, 

locuitorii confecționau cruci din calcar, adevărate opere de artă; crucile erau folosite pentru a 

delimita localitățile, moșiile, etc.; de exemplu, crucile: 

- de lângă podul peste râul Budureasca din Mizil; 

-  la cca 2 km. de Mizil, spre Gura Vadului; 

-  pe drumul Gura Vadului – Călugăreni (prin anii *50, *60 ai  secolului trecut drumul de 

la Mizil la Călugăreni nu trecea prin Gura Vadului ci direct peste câmp, până la crucile 

Blenzii, și apoi spre „În Vârf la Olteni ”și Călugăreni); 

Cuferari - produceau cufere; (336/25); 

Culcea– toponim în comuna Călugăreni; 

Curamă – licitație; (p.47/76); 

Cultură (arheologică) – ansamblul vestigiilor vieții materiale și spirituale pe temelia cărora este 

reconstituită imaginea comunităților umane în diferite epoci; (p.172/356); 

 

D 

Dajnic – impozabil; 

Datcoi – cătun în zona Tohani: o veche denumire a Văii Șcheilor; (p.20/76); 

Davagilâc – învinuire; 

Davagiu – reclamant; 

Davă – reclamație; 

Dave – „Neamurile daco-getice cu așezările lor caracteristice numite DAVE”; (Vasile Pârvan, G e t 

i c a, Ed. Meridiane, 1982, p.409); 

Dăbilar – încasator de biruri; 

Dejurstvă – cancelaria șefului miliției; 

Delele – dosare (la judecătorie); 

Deleni – cei de la deal; aceștia nu au fost dominați de huni sau tătari, fiind mai civilizați, mai buni la 

suflet, mai ospitalieri decât cei  de la câmpie, numiți c o j a n i; (p.33/76); 

Delniță – loc de arătură lung și îngust, sau expresie pentru sfoară (bucată, parte) de moșie; (324/25); 

Departamentul Treburilor Dinăuntru–  Ministerul de Interne de azi; (IX/330)  ; 

Diafora – diferend, vrajbă; 

Diapendixi – a apăra, a proteja; 

Diastimă – interval; 

Dijmărit – impozit (pe stupi, etc); 

Dima – numele Dima apare în 1593; (p.28/76); 

Dionysopolis – Balcic; (pag.47/48); 
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Discolipsi – a face dificultăți; 

Distihie – nenorocire; 

Diurapneus – Decebal; (p.54/48); 

Divanit – boier de divan; 

Dorobanț – militar specializat în operațiuni de ordine internă; (p.18/330); 

Dragoman – translator, tălmaci, traducător; (XXII/330); (p.334/25); 

Dregători – în Transilvania, marii dregători erau: 

-  palatinii; 

-  judele curții regale; 

-  Voievodul Transilvaniei; (p.571/107); 

-  cancelarul; protonotarul (erau păstrătorii peceții); (p.75/107) 

Drum – cale de comunicație; în zona Călugărenilor existau Drumul Mare, Drumuri de sub Deal ( de 

la bază; de la piciorul pantei), Drumul Moldovei; 

Drumul vinului - traseu turistic în podgoriile din zona viticolă dealul Mare;   (pag.4/76); 

Dunărea – Istrul; (p.51/48); 

Dvornic – vornic; 

 

E 

Edec – mobilier; (p.333/25); 

Embatic - arendă pentru un imobil; 

Embericlisi – a anexa, a alătura; 

Enbodisi – a opri, a împiedica; 

Engrafon – act; 

Epistat – supraveghetor de moșie; (p.98/326;228); 

Epoca regulamentară – perioada 1830/1852; 

Everghete – binefăcătorule; 

 

F 

Fabricant – industriaș (în primăriile rurale mai ales); deținătorii de Instalații motorizate ca: darace de lână, 

instalații de umplut sifoane, mașini de tricotat, mori cu motor, combine cu motor; (p.122/330); 

Facerea lumii (anul) – anul 5508 î.e.n.; (p.127/131); 

Filotomisi - a fi mândru; 

Florin – monedă care a circulat în Țările Române (era egală cu 50 de aspri); (p.382/365); 

Fumărit – impozit pe casă; 

Fundeni – vechea denumire a localității Sângeru; (p.420/385); 

 

G 

Geambaș – negustor de vite; (p.15/330); 

Ghermesit – căptușit; (p.185/76); 

Ghiotura - (cu ghiotura) a conveni o lucrare cu plata la terminarea ei; 

Glăjărie – sticlărie ; 

Globi – amendă; 

Gramatic – secretar; 

Gros – arest, închisoare; 

 

H 

Haham – înțelept al comunității de la care se pot cere sfaturi utile pentru viață; (p. 12/330); 

Havaet – taxă; 

Hălădui – a locui; 

Herechet – acțiune împotriva cuiva; 

Hidroxid de sodiu – leșie; sodă caustică; 

Huzmet – taxă, slujbă; 
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I 

 iagma – a jefui; 

 iciciohodar – slujitor pe lângă persoana domnului; 

 ierbărit – impozit pentru pășunatul vitelor; 

 iminele – pantofi; încălțăminte; (p.185/76)  ;    

 interfluviu – porțiune de teren care desparte două văi; (p.57/3259); 

ipac – idem; asemenea; 

isnoavă/de isnoavă – din nou; 

ispravnic – prefect de județ; și funcționarii prefecturii; 

ispravnici – capitani de județe, care primeau porunci de la Domnie; (p.11/326); 

isterisi – a deposeda; 

ișlic – acoperământul capului (după ranguri boierești, mic sau mare); 

ișlicar – cel care confecționa căciuli boierești; (329/25); 

iuncăr – viitor ofițer; 

iuzbașă – căpitan peste o sută de soldați care păzeau curțile domnești; (322/25); 

izbrăni – a cădea la învoială; 

izvod – model; 

 

Î 

înjuga – a se alătura, a se învecina; 

 

J 

jicniță, jitniță, jăcniță – hambar; magazie cu grâne; 

jiliște – locuință; așezare; (p.74/325); 

Jiliște – numele vechi al localității Râmnicul Sărat; (p.51/361); 

jupan – titlu acordat marilor dregători români; (p.349/331); 

 

K 

Know-How – cunoștințe specifice deținute de o persoană fizică sau de o întreprindere asupra unui 

produs sau procedeu de fabricație; 

 

L 

Lăncier – purtător de lance; cavalerist; 

Leduncă – cartușieră; 

Linie – batalion de infanterie; 

Linear pottery – ceramică liniară, caracterizată prin zigzagurile și curbele cu care erau ornate obiectele 

de ceramică; (p.19/48); 

Logofăt – scriitor de acte; notar al satului; 

Logofăt/ Mare /– șef al Cancelariei  Domnești; 

 

M 

Madea – pricină; chestiune; 

Malotea – scurtă îmblănită; (p.185/76); 

Mangal – vas cu jăratic; 

Mangalagiu – muncitor ce făcea mangal ( cărbune pentru fierării); (p.144/330); 

Marafet – atribuție; 

Marchitan – negustor ambulant; (p.37/330); 

Marea Getică – Marea Neagră; (p.37/48); 

Masala – torță; 

Mazili – titluri de noblețe vechi; Regulamentul Organic din 1831 a introdus taxa de 45 lei/an (capitație 

pentru mazili)) față de 30 lei/an pentru un cetățean obișnuit; aceste taxe neplătite au determinat 

pe unii mazili să renunțe la astfel de titluri; (p.143/326); 
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Mazil - mic boier de țară; (p.170/76); 

Mădular – membru (al conducerii orașului, comunei, judecătoriei); (p.519/226); 

Mădular – organe ale unei autorități; 

Măjer – negustor de pește; 

Măjerit – impozit asupra peștelui; 

Măldărar – negustor de nutreț; 

Mămular – negustor de mărunțișuri; 

Mărunțeaua – cu mărunțeaua; en detail; 

Măstănești – fostă denumire a comunei Apostolache pe la sfârșitul sec.al XVIII-lea; (p,7/325) 

Meimorbas – arhitectul curții; șefi ai dulgherilor și podarilor; 

Meremat – reparație; 

Metahirisi – a face caz; 

Mertic – tain; 

Meșteșug – vezi detalii; (XXI/330); 

Mezaturile – licitații; (p.229/25); 

Mezii -  mijloace; 

Migdalul – migdalul are condiții specifice de creștere în zonă; acesta crește și în comuna Călugăreni, 

însă temperaturile joase din luna februarie, când înflorește, pot distruge toate florile,  recolta 

fiind compromisă  a fost și în luna februarie, 2007); 

Mihăiești – localitate între Vadu Săpat și Călugăreni, astăzi dispărută; (p.21/76); 

Mitrice – registre de stare civilă; (p.243/326); 

Miliția Națională – a fost înființată în 1831; în anul acela s-au înrolat de voie bună tineri din așezările 

Țării Românești; din localitatea Călugăreni s-a înrolat Radu sin Ion Băjinaru; (p.258/326); 

Moașa…  - localității era scutită de clacă (alături de preot, de văduve, de pădurar) în locurile în care 

erau clăcași; (p. 39,40/326); 

Mofluz – falit; 

Mofluzâc – faliment; 

Moldăr – nutreț proaspăt; 

Moșneni – țărani liberi; 

Movile de pământ – unii le numesc tumuli; se găsesc și la Smeeni, localitate în apropiere de 

Călugăreni; în trecut, de pe  aceste movile se semnaliza (cu foc sau fum) apariția dușmanilor; 

tumulii au fost ridicați de  geto-daci pentru înmormântarea conducătorilor lor; aceste movile 

mai puteau fi folosite în lupte: de sus se putea observa mai ușor oastea a tacatorilor care trebuia 

să urce;  movilele de lângă Mizil fac parte din „Brazda lui Novac”; (p.5/76); 

Mumbașir – agent al autorităților; 

Muscalagiu – lucrător care cântă la muscată: fluier din trestie cu 7 găuri, sau mai multe fluiere 

împreunate; (p.331/25); 

 

N 

Nant – preț folosit de autorități; 

Napristan – necontenit; 

Năieni – vezi statuia „Zeița de la Năieni”; (p.21/48);  vezi bătălia lui Mihai Viteazul de la Năieni și 

Ceptura, (1600), în care, prin manevre reușite, s-a degajat de inamic; (p.15/9); 

Nămestie – clădire; 

Neaga – Doamna Neaga, prima soție a Domnitorului Țării Românești, Mihnea Turcitul (1577 -1584;1585 

– 1591).  „Să nu se mărească satul lor în veci; dar nici să nu dispară.”  „Zece case să se 

construiască, șapte să se dărâme.” „Locuitorii să-și piardă sămânța pentru că au trădat-o.” Ar fi 

construit „Biserica de la Zid” din Valea Șchei; (p.23, 24, 25/76.);  traseul Doamnei Neaga: Cislău, 

Buda, Lăpoșel, Valea Unghiului, Runceni, Jugureni, Tohani; sau Mireș, Cheia,  Mizil; (p.36/76); 

Neamuri  – o Catagrafie din 1838 este cea a boierilor  de neam; această categorie era privilegiată; 

aceștia erau descendenți din boieri și foști slujbași ai țării; acest statut a putut fi cumpărat la 

1819; Vodă Caragea a adunat 450 de pungi cu galbeni din vânzarea unor brevete ( XX/330); 
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ocupația acestora la Ploiești era: logofeți, 7; podgoreni, 4; arendași, 4; cârciumari, 4; bogasieri, 

4; cojocari, 3; abagii, 3; cafegii, 2; hangii, 1; ceasornicari, 1; cofetari, 1; plugari,4; cavafi, 2; 

sureccii, 1; simigii, 1; săpunari,1: lumânari, 1; curelari, 1; tăbăcari, 1; 

Nepravilnic – ilegal; 

Nezăticnit – nestingherit; 

Nezam, nizam – dispoziție, ordin; 

Numele – până în 1860 o persoană se identifica doar prin prenumele și prenumele tatălui, nu prin 

numele de familie; (XVII/330); 

 

O 

Ocină – bucată de pământ moștenită; patrimoniu; (p.1/325); 

Odesos – Varna; oraș în Bulgaria; (p.111/48); 

Ohabnic – de veci; 

Olăcar – ștafetă; 

Ot – din…; de la…. (p.97/326); 

Otaștină – dare; rentă de tip feudal creată special pentru sădirea  de vii și livezi executate de clăcași  

pe pământul unor proprietari; aceste suprafețe rămâneau în folosință  viageră clăcașilor care le-

au sădit, iar, după intrarea pe rod, clăcașii dădeau proprietarului 20% din produse; (p.22/326); 

Otcârmuitor – guvernator; 

Otmoșenia – circulară (adresă) către Logofeția Mare a Dreptății, Ministerul  Justiției; (p.519/226)’ 

Otnoșenie – raport; 

Ot tam – tot de acolo; 

Osibit – separat;(p.51/326); („ s-au osibit din satul Palanca…” adică   s-au separat); 

 

P 

Parelipsis – socoteală pe scurt; 

Paretisi – a renunța; 

Patentă – dare, taxă; familiile plătitoare de patentă practicau diverse meserii și aveau statutul de 

patentari; aveau staroste; (p.53/326); catagrafia patentarilor:  

 - negustori (încadrați în clasele I, II, III) 

 - meseriași (încadrați în clasele IV și V): patenta pentru clasa I era de 240 lei, pentru a II-a, 120 lei, 

pentru clasa a III-a 60 lei, pe an; plătitorii obișnuiți de capitație  plăteau 30 lei taxă pe an; 

Pasul „Predeal” -  drum către Transilvania (prin Pasul Predeal); 

Pârcălab – reprezentant al Domnitorului; administrator al unui județ, târg, sat; 

Pârcălabul satului – persoană aleasă de sat pentru a-i reprezenta  Juridicește în fața autorităților;  

(p.47/326); 

Pârgar – consilier comunal; (p.328/25); 

Pelasgii – oamenii pământului, locului; (p.34/48); 

Peritare – peretare; (p.185/76); 

Perierghie – curiozitate; 

Peristorsis – împrejurare; 

Pioar – persoană care deținea o piuă (instalație acționată cu forța apei ce bătea      țesăturile groase 

din lână: pături, cergi, postavuri; (p.33/330); 

Pisar – scriitor (secretar domnesc); funcționar de birou; (p.620/331); secretar la cancelarie; 

(p.201/333);(p.339/333); 

Pitac – ordin; adresă oficială; 

Plasă – prin Legea din 1904, în județul Prahova s-au format 20 plăși; Călugărenii făcea parte din plasa 

Sângeru, până în 1925, când s-a integrat plășii tradiționale – Podgoria; 

Plirofonie – lămurire, informare; 

Poftori – a vegeta; 

Polcovnic – comandant corp trupă; 

Polcovnic – colonel; comandant al unei formații militare de pază a ordinei publice; (p.637/331); 
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Polcovnic – mare colonel; dregător însărcinat cu probleme de ordine Internă; (p.20/33); 

Politie – oraș; 

Pomet – livezi; (p.39/326); „…60 de pogoane de pomet…”; 

Pomojnic – subprefect; 

Porucic - grad militar; locotenent; (p.74/330); 

Poslujnici – servitori mânăstirești sau boierești scutiți de dări; (p.328/35); 

Potecași – făceau de pază la graniță; păzeau frontiera; (p.41/326); 

Postelnic – rang onorific de boier; (p.23/25); 

Postelnicel – fost/actual subaltern al postelnicului( atribuții militare, fiscale); 

Potvoadă – transport gratuit; (p.295/25); 

Povarnă – instalație de făcut rachiu; (p.334/25); 

Pravilă – cod de legi care reflectă starea cunoștințelor oamenilor, la acea epocă fiind pedagogia socială 

a statului și a biserici. În sec. al VII-lea, în Țara Romînească, „Pravila de la Govora” (1640) și 

„ Îndreptarea legii” (1652) au fost tipărite în timpul Domnitorului Matei Basarab. (p.12/369); 

Praznicarele – cele 12 Icoane care reprezintă marile sărbători Religioase ale anului; (p.26/325); 

Prăjină – 208,82 m.p.; (p.74/76); 

Precupeț – mic negustor de mărfuri cu amănuntul; 

Prescură – pâinișoară rotundă sau în formă de cruce, făcută din aluat dospit, folosită în ritualul creștin 

ortodox pentru pregătirea împărtășaniei și a anaforei; (DEX, Ed. Univers Enciclopedic, Buc. 

2016, p.959); 

Prințul Nicolae al României s-a căsătorit oficial la Primăria Tohani, în anul 1931; 

Pristavza – strigare/comunicare/ în public; 

Proetoricos – de bună voie; 

Profdaresi - a se găti; 

Proin – fost ceauș; 

Pronemion – privilegiu; 

Protimiss – preemțiune; (p.521/226); 

Provlimă – motiv; acțiune judiciară; 

Provalisi – a propune; 

Puturoasa – numele dat pârâului de la Boboci; 

 

R 

Rachier (Velnicer) – persoană care fabrica țuică, spirt; (p.384/365); 

Raia – supus Porții ; 

Ravene – formă de relief rezultată prin eroziunea în adâncime de către șuvoaie; are aspect de vale 

strâmtă cu versanți abrupți; (p.803/350); 

Recrutarisire – recrutarea din 1831 pentru formarea noii armate  (miliții);  aceasta s-a făcut, în 

principal, prin înscrierea de voluntari din diverse localități; 

Reptoare – impozit personal; 

Rimodă – poezie; 

Romanț – roman; 

Roșii de țară – corp de 500 călăreți îmbrăcați în roșu, sub comanda unui postelnic; (p.323/25); 

Rotmistru – căpitan de cavalerie; 

Runceni – Valea Șcheilor ;(p.24/76); sau Băile Boboci; pădurea  Runceni (pădurea Cheia); (p.25/76); 

Rușfet – mită; 

 

S 

Sacagiu – persoană care căra apă cu o saca (un butoi montat pe căruță); (p.186/330); 

Sangeap – jder; 

Sart – condiție; 

Sărdar – boier care conducea serviciul poștelor; 

Scaun de carne – măcelărie; (p.140/76); 
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Scăunean – provine de la numele județului Covasna, județ care, până în 1950 s-a numit județul Trei 

Scaune (scaunele secuiești); 

Scârbă – necaz; 

Schei – 1616, apare în decrete; (p.31/76); Valea Șcheilor – 1620  (într-un decret emis de Gavril 

Movilă; (p.35/76); inspirat de Scheiul Brașovului, de unde au venit locuitorii persecutați de 

autoritățile din Transilvania sau pentru o viață mai comodă în dealurile subcarpatice; (p.33/76); 

Scopos - ținte, interese; 

Scump – cercetare atentă; 

Scutelnic – om scutit de impozit; 

Seiz – rândaș domnesc; 

Selep – predecesor; 

Sfat domnesc – instituție politico-administrativă în Evul Mediu, alcătuită inițial din marii boieri și 

apoi de boierii cu dregătorii; prin Sfatul domnesc domnul administra țara; (p.175/356); 

Sin – fiul lui (XVII/330); (p.137/326); 

Sinet/senet – dovadă; 

Sinedicon – carte de blesteme de la patriarhie; 

Slugerul – starostele meseriașilor; al negustorilor; era în fiecare oraș la 1831; 

Sparge - a rupe (un hristov); 

Stătător – (moșie) nestrămutat; 

Stepeni – rang, treaptă; 

Sudit – supus străin; 

Sudiți – străini care nu erau încă cetățeni ai Țării Românești și erau scutiți de plata capitației datorită 

dobândirii protecției unei țări străine; (XX/330); 

Supus K.K. – supus Chezaro-Crăiesc, adică al Imperiului Austriac; (p.40/33); 

Surecciu – negustor de vite cornute; (p.384/365); 

Spițer – farmacist; (p.130/330); 

Stână – construcție în care intră oile când se mulg; 

 

Ș 

Șamalagea – pânză scumpă de damasc; (p.185/76); 

Șare – șirag; 

Șuvițe -  a împărți  în fâșii subțiri; 

 

T 

Tacrir – interogatoriu; 

Tapae – Porțile de Fier; (p.53/48); 

Târgul de la Tohani – a fost mutat la Istău (Mizil) pe timpul domniei lui Constantin Racoviță: 

1753/1756; (p.49/76); 

Târlă – loc unde se odihnesc ciobanii noaptea, lângă stână; (p.32/76); 

Tist – ofițer de gardieni publici; 

Tivlicher – negustor sau lucrător de haine; 

Tivlichi - o scurteică fără mâneci purtată de femei; 

Tohani – Comuna celor 7 dealuri. Localitate învecinată cu comuna Călugăreni; (p.2/76); 

Tomis – Constanța; 

Toptangii – comercianți cu ridicata; angrosiști; (p.142/326); (330/25); 

Marea Tracică – cunoscută mai târziu ca marea Egee; (p.22/48); 

Transhumanța – românii oieri din Transilvania, de mii de ani, treceau Munții Carpați de două ori pe 

an, între Carpați și luncile Siretului, Prutului și Dunării; există și azi locuitori ai comunei 

Călugăreni care-și amintesc de trecerea turmelor de oi prin localitate; 

Trepăda – a se duce repetat la…(autorități); 

Tulumbagi– comandantul pompierilor; 

Tyros – Nistru; (p.55/48); 
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Ț 

Țăruș –  ești… de la țăruș; în trecut, când obștile (comunitățile) creșteau ca număr și pământul 

dimprejur nu le mai asigurau necesarul, plecau în alt loc  (de foarte multe ori) în păduri (poiene); 

conducătorul bătea un țăruș și apoi împărțea în jur pământul familiilor „pe fâșii”, „pe curele”; 

acea bucată de pământ se reîmpărțea în caz de nașterea unui copil sau în cazul căsătoriei, sau o 

moștenire a unui membru al familiei; 

                                                                

U 

U.A.P. – unități arhivistice de păstrare; (p.237/326); 

Unități de măsură în Țara Românească la 1831: 

- 1 pogon = 5000 m.p. 

- 1 prăjină = 471, 16 m.p.;  (p. 27/326) 

Ungureni – imigranți din Transilvania 

 

V 

Valea Boului – vechea denumire a satului Valea Cricovului; (p.8/325); 

Valea Dealului – parte a satului Valea Șcheii; partea de la început, de  la Olteni (din vârf de la Olteni); 

(p.37/76); 

Vadră – 10 litri; 

Văpsele – mahalale în Ploiești (foste plăși); (p.141/326); plasa roșie, verde; (vezi și p.XII/330); 

Vărniceri – vărari; profesie; (p.193/326); 

Vătășel – lucrător în serviciul poștal; (p.13/33 

Vechil – mandatar; 

Vechilinea – procură; 

Velit – boier mare; 

Vornic /Marele vornic/– ministru de interne; 

Vieri /familii de/ - lucrători viticoli; 

Vinărit – taxă pe producția de vin; (p.49/76); 

Vistier – se ocupa de finanțele țării; 

 

Z 

Za – la; de la; 

Zaharea – grâne; 

Zapt – posesiune; 

Zaraf – persoană specializată în a acorda credite bănești; cămătar; (p.28/330); 

Zăticni – a împiedica; 

Zet – ginere; Radu zet Gheorghe (ginerele lui…); (p.4/33); 

Zugrav – pictor; (p.207/330); 

Zvastic – cel mai vechi simbol pre-tracic găsit în lume (6000 î. e.n.); 
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VI.4.2. Anexa 2 .Unități de măsură (vechi și noi).  

La Călugăreni și în zonă (târgurile de la Mizil, Urlați, Drăgaica, etc.) se foloseau următoarele 

unități de măsură: 

(Locuitorii mai foloseau, câteodată, și unități de măsură din Moldova și Transilvania.) 

Unități de lungime 

M U N T E N I A 

1 deget = 2,46 cm. 

1 palmă = 10 degete =24,581 cm. 

1 stânjen (Șerban Vodă) = 1,9665 m. 

1 prăjină = 3 stânjeni = 5,8995 m. 

1 stânjen (Constantin Brâncoveanu Voievod) = 8 palme = 2,02 m. 

1 prăjină (Constantin Brâncoveanu Voievod) = 3 stânjeni = 6,06 m. 

 

M O L D O V A 

1 palmac = 3,484 cm. 

1 palmă = 8 palmace =27,875 cm. 

1 stânjen moldovenesc = 8 palme = 2,23 m. 

1 prăjină moldovenească = 3 stânjeni = 6,69 m. 

 

T R A N S I L V A N I A 

1 stânjen = 6 picioare = 144 țoli = 1,89 m. 

 

Unități de suprafață 

M U N T E N I A 

1 pogon = 24,6 prăjini = 144 prăjini pătrate = 1 290 stânjeni pătrați = 5 011 m. p. 

1 prăjină pogonească = 54 stânjeni pătrați = 208, 82 m.p. 

Pogonul mic, de 3 000 metri pătrați 

Ciosvârte – un sfert de pogon (p.25/351). 

 

M O L D O V A 

1 falce = 80 prăjini fălcești = 2 880 stânjeni pătrați = 14 321,9 m.p. 

T R A N S I L V A N I A 

1 jugăr cadastral = 576 prăjini pătrate = 1 600 stânjeni pătrați =  

5 754,6m. p. 

 

Unități de capacitate 

Pentru lichide : M u n t e n i a 

1 litră = 0,322 l. 

1 oca = 4 litre = 1,289 l. 

1 vadră = 10 ocale = 12,890 l. 

Cinzeaca (5o ml.); 

Paharul (100ml); 

Deca (10 litri); 

Butoi (20 de deca); 

 

M o l d o v a 

1 litră = 0,380 l. 

1 oca = 4 litre = 1,520 l. 

1 vadră = 10 ocale = 15,200 l. 
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Unități de greutate :   

M u n t e n i a 

1 dram = 3,179 l. 

1 litră = 100 dramuri = 317,965 l. 

1 oca = 4 litre = 1 271,660 l. 

 

M o l d o v a 

1 dram = 3,227 l. 

1 litră = 100 dramuri = 322,750 l. 

1 oca = 4 litre = 1 291,000 l. 

 

Alte unități de măsură folosite în Muntenia: 

Greutăți –Degetarul; 

Vârf de cuțit; 

Litra; 

Kilogramul; 

Dubla ( de 12 kg.); 

Sacul ( de 5 duble); 

Poala (pentru fructe); 

Sita (ciurul) pentru mălai, făină; 

Tronul de căruță; 

Căruța de lemne ; 

 

În literatură, presă, corespondență, se mai folosesc și: 

- (1) o oca de sare (în Muntenia) = 271,8 grame (p.49/374) 

Milă – unitate de măsură pentru lungime folosită în țările anglo-saxone egală cu 1 609,344 

metri. 

Milă marină – unitate de măsură marină pentru lungime egală cu circa  1 852 m.; se 

notează cu simbolul Mm. 

Micron – unitate de măsură egală cu a milioana parte dintr-un metru.  

Monocurie – o miliardime dintr-o curie 

Newton – unitate de măsură pentru forță în Sistemul Internațional, egală cu forța care, 

aplicată unei mase de 1 kg., îi imprimă o accelerație de 1m/s.; se notează cu simbolul N. 

Nod – unitate de măsură pentru viteza navelor echivalentă cu  o milă marină (1 852 m) 

pe oră; este egală cu 0,5144 ms și se notează cu simbolul Nd. 

Picior – unitate de măsură pentru lungime, egală cu circa 0,305 m, folosită în țările anglo-

saxone și, pe vremuri în Rusia; se notează cu simbolul ft (foot). 

Poștă – veche unitate de măsură pentru lungime egală cu 10 000 de stânjeni (circa 20 km) 

Pud – veche unitate de măsură rusească egală cu 16,38 kg. 

Tonă/ 1 registru – unitate de măsură pentru volum, egală cu 2,8316 m/3, folosită la 

măsurarea capacității de încărcare a navelor 

Uncie – unitate de măsură pentru greutate egală cu 1.10 livre, adică cu 28, 3453 g, folosită 

în țările anglo-saxone; se notează cu simbolul oz. 

Versta – unitate de măsură pentru distanțe egală cu 1 067 km, folosită în Rusia; uneori și 

la noi 

Qintal – unitate de măsură pentru masă egală cu 100 kg.; se notează cu simbolul q. 

Yard –unitate de măsură pentru lungime, egală cu 0,9144 m, folosită în țările anglo-

saxone; se notează cu simbolul yd. 
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VI.4.3. Anexa 3. Diverse documente istorice cu privire la comuna Călugăreni, Prahova 

În această anexă am selecționat diverse documente (sau extrase din documente) referitoare la 

comuna Călugăreni – Prahova și zona apropiată. 

În acestea se pot observa toponime, nume, prețul unor tranzacții din anii menționați, etc. 

1. DIR B, vol.III, D 62, p.51<1556> (7065), noiembrie 20, București 

„ Din mila lui Dumnezeu, Io Petrașco-voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul marelui și 

preabunului Radul-voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele jupanița Neaga din 

Runceni, ca să-i fie un sat, anume Cislăul, partea lui Neinu toată, pentru că îi este veche ocină și 

dedină. Și și-a luat-o ea singură înaintea domniei mele la împărțirea <averii> între fiii ei, mai întâi 

acest sat, ca să stăpânească singură acest mai sus spus sat și nimeni să nu aibă amestec cu acest sat, 

ci ea singură să fie volnică a-l da cui va voi. 

Iar după aceea, a venit însăși jupânița Neaga înaintea domniei mele și fiul său Vlaicu clucer, de 

ia dat acest mai sus scris sat, Cislăul, cât este partea li Neinu, înaintea domniei mele și înaintea a tot 

cinstiții dregători ai domniei mele și pentru cinstea cu care a cinstit-o Vlaicul și a ținut-o și a hrănit-

o prin țări streine. Iar ceilalți fii ai lui Banul să nu aibă nici un loc în acest sat, pentru că ea singură a 

lăsat și a întocmit cu gura ei înaintea domniei mele și le-a împărțit ea singură averile și i-a întocmit 

dinaintea domniei mele. 

Încă și blestem a pus înaintea domniei mele, ca nimeni să nu strice întocmirea ei, să nu ia acest 

sat mai sus scris de la Vlaicul. Și dacă cineva va încerca să ia acest mai sus scris sat de la Vlaicul, 

acel om să fie de trei ori blestemat și anatema de 318 sfinți părinți din Nicheia și să aibă parte cu Iuda 

și cu Arie. 

Pentru aceia, am dat și domnia mea jupanului Vlaicul clucer mai sus scrisul sat Cislăul, ca să-i 

fie de ocină și de ohabă, lui și fiilor lui și nepoților și strănepoților lui, de nimeni neclintit, după 

porunca domniei mele. 

Iată și martori punem domnia mea: jupan Socol mare vornic și jupan Tudor mare logofăt și 

Stanciul spătar și Dragomir vistier și Radul Stolnic și Vladul comis și jupan Ianiu mare postelnic. Și 

ispravnic Tudor mare logofăt. 

Și eu, Antonie grămătic, care am scris în cetatea București, luna noiembrie 20 de zile, în anul 

7065 <1556>. 

+ Io Petrașco voevod, din mila lui Dumnezeu, domn.” ;Acad.R.P.R.,CXVI/56; Orig. slav, 

hârtie, pecete aplicată.(extras) 

2. DIR. B, veac XVI, vol. IV D 400, /1570/ februarie p.348 

+Din mila lui Dumnezeu, Io Alexandru Voievod și domn. Dă domnia mea această poruncă a 

domniei mele lui jupan Vlaicu clucer din Rumceni, ca să fie volnic cu această carte a domniei mele 

să ție <toată partea> Neacșăi din Cislău oricât se va alege de pretutindeni, din câmp și din apă și din 

vecini, fiindcă a cumpărat mai sus zisul boier al domniei mele Vlaicul clucer altă parte din sat, pentru 

2500 aspri, încă din Țara Ungurească, de la nepoții săi, <săi>, anume Vlaicul și Undrei pentru că s-a 

pârât Vlaicul clucer cu fiii lui Vladul și ai lui Undrei înaintea domniei mele. Astfel au ales, să ție 

Vlaicul clucer partea Neacșei toată din Cislău. Și nimeni să nu îndrăznească  să încerce a turbura, 

înaintea acestei cărți a domniei mele. Și altfel să nu fie, după zisa domniei mele. 

Ispravnic Neagoe mare vornic 

Am scris eu, Mihail gramatic, luna februarie 2 zile 

+Io Alexandru Voievod, din mila lui Dumnezeu domn. 

Arh.St.Buc. S.I. nr.849.;Orig.slav. hârtie, pecete aplicată.; Cu o trad. Rom. De la începutul sec. 

Al XX. 

Data după Neagoe vornic. (extras). 

3.DIR.B,veac XVI, vol.VI, D. 24, p.21, /1591 septembrie 30/ 

+Din mila lui Dumnezeu, Io Ștefan voevod și domn. Dă domnia mea această poruncă a domniei 

mele cinstitei fostei doamne Neaga și călugăriței Elisafta, ca să fie volnice să stăpânească cu această 

carte a domniei mele satul Esteul și cu via, cât va avea, pentru că acest sat a fost al lor de moștenire 

și pentru că l-au cumpărat de mult în țară străină. 

De aceea și voi vecinii din sat, de vreme ce veți vedea această carte a domniei mele și voi să 
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căutați, să ascultați orice învățătură vă va da. Iar care om nu va asculta de poruncă, iar slugile lor să 

fie volnice cu această carte a domniei mele să-l bată mult. 

Și nimeni /să nu/ îndrăznească să turbure înaintea acestei cărți a domniei mele. Altfel să nu fie, 

după spusa domniei mele. 

Iapravnic Mihaiu mare postelnic. 

Scris luna septembrie 30 de zile. 

+Io Ștefan voevod, din mila lui Dumneze, domn. 

Arh.St.Buc.S,I., nr.1460 

Orig.slav.Hârtie, pecete aplicată, căzută. 

Cu o tad. rom. din 1854.(extras). 

4. DIR B, sec.VII, vol.I, D. 322, p.352 – 354, 1609 (7117), ianuarie 5, Târgoviște 

+ Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, nepotul 

răposatului Io Basarab – voevod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele lui Micul și cu 

frații săi Dragomir și Preda, fiii lui Stepan din Călugăreni și cu fii lor, câți Dumnezeu le va lăsa, ca 

să fie lor două pogoane de vie la Valea Rea, pentru că le-a cumpărat tatăl lor Stepan de la Neaga, 

soția Croitorului, pentru 1000 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frații Dragomir și Preda, două 

pogoane la Budea, din partea lui Grohoi, pentru că le-a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Ogărariul, cu 

500 de aspri gata. Și deasemenea a făcut frăție Micu fiul lui Stepan cu Tatul din Mihăiești și [ „ a 

dăruit” (scris peste răzătură)] Micul cu frații săi pe Tatul cu 1000 aspri gata, iar Tatul, el a dăruit pe 

Micul cu frații săi cu patru pogoane de vie, cu locul la Budea. Și iar să-i fie lui Micul cu frații săi, 

Dragomir și Preda, ocină pe ocina Orlănească, partea lui Vintilă, toată, de la iazul lui Dan de la Budea 

până la valea Strezii cu moara și partea lui de ocină toată, oricât va alege, deoarece a cumpărat tatăl 

lor, Stepan, de la Vintilă cu 3300 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi Dragomir și Preda 

trei pogoane de vie la Budea partea de vie a lui Dan bătrânul, toată, pentru că a cumpărat-o tatăl lor 

Stepan, de la Stana (cuvânt adăugat mai târziu) soția lui Nedelco și de fiul ei cu 400 aspri gata, pe 

vremea foametei când cu tătarii și haiducii. Și deasemenea să-i fie lui Micul și cu frații săi Dragomir 

și Preda ocină pe ocina Orlănească, partea lui Dumbravă Măciucă, toată, de la lacul Budei până la 

lunca Strezii, pentru că a cumpărat-o tatăl lor, Stepan, de la Dumbravă pentru o scroafă grasă cu 

purcei. 

Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir și Preda, ocină pe ocina Orlănească, partea lui 

Dan bătrânul, toată, de la apă până la lunca Strezii, fără apă, partea lui toată, deoarece a cumpărat-o 

tatăl lor Stepan de la Dan pentru 550 aspri gata. Și iar să fie lui Micul și cu frații lui, Dragomir și 

Preda, un pogon de vie cu loc, lângă casa lui Stoian, în coastă pe ocina Orlănească, de la Stanciul, 

nepotul lui Stoian, și partea lui din moară, toată, pentru că a cumpărat  Stepan, tatăl lor, de la Stanciul, 

nepotul lui Stoian. Însă să se știe, a cumpărat partea lui de moară pentru 300 de aspri și pogonul pentru 

400 aspri gata. 

Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir și Preda, ocină, însă un loc de casă cu casă care 

este împietrit și cu 4 pogoane de vie și cu grădină și cu livezile lor, tot cât a ținut Micul lui Oană și 

cu loc de arie și toate părțile sale de ocină de vie, câte le-a avut Micul lui Oană cu fiii săi și peste apă 

pe toate hotarele, câte le-au avut ei, fiindcă a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Radul și de la Vișan și 

de la popa Stoica, fiii lui Micul, pentru 5000  aspri gata. Și iar să fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir 

și Preda, ocină pe ocina Orlănească, partea lui Belciug de ocină, toată, de la lacul Budei până la valea 

Strezei și din apă și din pădure și din vie și de peste tot, pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la 

Belciug pentru 680 de aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir și Preda, un pogon 

și jumătate de vie pe ocina din partea lui Belciug, de la Bănca, fiindcă a cumpărat tată lor, Stepan, de 

la Belciug și de la Bănca cu [ „900” (șters cu roșu în document)] aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și 

cu frații săi Dragomir și Preda, 3 pogoane de vie pe ... de ocină a lui Belciug, pentru că a cumpărat 

tatăl lor, Stepan, de la Neagoe al lui Mutu cu 1200 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi, 

Dragomir și Preda, un pogon de vie cu locul la Budea pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la 

Negoe al lui Dad cu 350 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frașii săi, Dragomir și Preda, un 

pogon și jumătate de vie, cu loc, pe ocina Orlănească, pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la 

Măra, cu 1050 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frașii săi, Dragomir și Preda, două pogoane de 
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vie la Budea, tot pe ocina Orlănească, pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Vlad Bâtcă și de la 

Oprea Olteanul, pentru 850 aspri gata. 

Și deasemenea să-i fie lui Micul și frații săi Dragomir și Preda un pogon de vie la Budea pe 

ocina Micească, lângă drumul Budei, pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Neaga, fiica lui 

Butea și de la soșul ei, Chirtop, cu 500 aspri gata. Și iar să-i fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir și 

Preda, ocină în Esteu de la Esteu a treia parte din partea lui Vlăduc și Dușman, toată, oricât se va 

alege din hotar în hotar și în lung și în lat, și din câmp și din vatra satului și din apă și de pretutindeni, 

pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Vlăducul și de la Dușman pentru 11000  aspri gata. Și iar 

să-i fie lui Micul și cu frații săi, Dragomir și Preda, ocină în Esteu din partea Cătălinei jumătate, oricât 

se va alege din hotar până în hotar în lung și în lat și din câmp și din vatra satului și de pretutindeni, 

pentru că a cumpărat tatăl lor, Stepan, de la Stana, fiica Cătălinei și de la ginerele Cătălinei, Stoian, 

pentru două iepe bune, prețul lor 3600 aspri gata, și pentru o spadă paloș, prețul ei 780 aspri și aspri 

gata 1300 ... (cuvinte ilizibile) ce au pierut-o când au fost răutăți din partea tătarilor și haiducilor ... 

(cuvinte ilizibile) anume: din Jugureni, Ion ... (cuvinte ilizibile) și din Buian, Dan, cum că au cărți dar 

le-au pierdut. Și iar a cumpărat Micul cu frații săi ocină în Măciște, partea popei Dragotă, toată, însă 

stânjeni (cuvânt scris pe loc ras) 370 cu 10000 aspri gata ... (scris pe loc ras), Stănilă cu fratele său 

Stepan și Stan Albotă, și din Scheai Dumitru Portos și Badea. 

Și iar a făcut Micul și cu frații săi frăție cu Oana din Broșteni și a dăruit Micul și cu frații săi pe 

oana cu 1500 aspri și marmură, iar Oana a dăruit cu 500 de stânjeni de ocină din Broșteni pe micul 

cu frații săi. Și au fost atunci aldămașuri, anume din Jugureni, Ion și cu fratele său Vlad și cu nepotul 

Dumitru. 

Pentru aceea am dat domnia mea lui Micul și cu frații săi, Dragomir și Preda, ca să le fie lor 

ocină și dedină și fiilor lor, nepoților și strănepoților lor și de nimeni neclintit, după porunca domniei 

mele. (extras) 

5. Diata Doamnei Neaga ... (după I.C.Filitti). 

„Desi diata Doamnei Neaga nu enumera anume moșiile pe care le lăsa Aninoasei, putem 

reconstitui măcar în parte, din documentele ulterioare, din ce se compunea averea Neagăi. Mai întâi, 

însăși moșia Aninoasa, pe care o luase schimb de la nepotul ei Preda Tătăranul; parte din moșia 

Rumceni, pe care o cumpărase la 1613 de la rudele ei, Anca a lui Stoica din Cislău (deci Stoica 

murise), și fiul acestora, Stroe, vii în dealul Tohanilor (tot în părțile Rumcenilor) și în Proșca (tot în 

plaiul Tohanilor). 

La 1613, încercase să atace vânzarea moșiilor Frătești și Lungi făcută de <mătușa> ei, Neaga 

Mitroaia, când căzuse în robie la turci. O judecase chiar fiul ei vitreg, Radu Vodă Mihnea, dar <a 

rămas cinstita Doamna Neaga de judecată dinaintea domniei mele și dinaintea divanului domniei 

mele>. 

La 1622 Doamna Neaga nu mai trăia. Într-adevăr, în acest an, Radu Vodă Mihnea spune că 

răposata maică-sa (vitregă), Doamna Neaga, când a fost în ceasul morții, a mai adăugat la Aninoasa 

morile de la Băncești. (Acest lucru se întâmplă azi în comuna Valea Teancului și în comuna Lipia, 

din Buzău).” 

I.C.Filotti, Neamul Doamnei Neaga și Mânăstirea Aninoasa (azi Buda) din Buzău, Editura 

Institutul de Arte Grafice „Bucovina” I.E.Toronțiu București. [1934], 73 D. 1935, p.13. (extras) 

6.Tocmelnici evidențiați în documente de I.C.Filitti. 

26 mai 1672 carte domnească la mâna boierilor tocmelnici luați de Gheorghe Banu și de satul 

Bădeni anume: Fințești, Andrei Căpitanul, ot Bozieni,  Preda căp., ot Călugăreni, Lupu Iuz, ot 

Cârlomănești, Mihul Rusul, ot Lipia, Neagu Iuz. și, ot Tohani, Drăgulin Spătar ca să măsoare câte 

pogoane de vie a dat satu Bădeni lui Gheorghe Banul și să le dea înapoi pogoane pentru pogoane. 

Pecete mare de chinovar. 

I.C.Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 

București, 1919, p.37. (extras) 

7.Oameni jefuiți în timpul primului război mondial în comuna Jugureni.(sunt menționați și 

martori din comuna Călugăreni / Valea Șchei). 
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Domnule primar 

Subsemnatul Gheorghe St.Dumitru avocat în București întorcându-mă după războiu din 

Moldova am găsit la viea ce o posed în comuna Jugureni mai multe stricăciuni și furturi comise de 

armatele amice și neamice pe care vă rog să le constați și referiți comisiunei înființate prin noua lege 

de despăgubiri. Martori sunt Ion și Joița Mocanu, Mihalache Dragomirescu din comuna Tohani – 

Valea Șcheilor, Manda V. Obrejan din Călugăreni, cătunul Valea Șcheilor. 

D-S D-lui Primar comuna Jugureni. 

Gheorghe Ion cu nevasta Eva și copiii Costică și Marin, chelarii viei mele și alți vecini care au 

văzut că s-au încărcat următoarele lucruri: 

1. O damigeană cu gaz două vedre, 

2. Una vioară, 

3. Un palton bărbătesc de stofă, 

4. Un pardesiu, 

5. Două (... ?) rânduri bărbătești, 

6. Două rochii femeiesci, 

7. Una căciulă, 

8. Una șapcă, 

9. Două perechi ghete bărbătești, 

10. Una pereche cizme, 

11. 6 cearșafuri de pat, 

12. 10 fețe de perne, 

13. 6 cearșafuri de plapumă, 

14. 4 cămăși de zi bărbătești, 

15. Două cămăși de noapte, 

16. Șase cămăși de damă, 

17. O pelerină de cauciuc, 

18. Două oglinzi de masă, 

19. 4 pardrire ?... (perdele ?) 

20. 6 șervete, 

21. Un șal de lână, 

22. Una pereche papuci, 

23. Au stricat un gramofon, 

24. Au stricat un ceas, 

25. Au mai luat deci... 

26. Idem, o cutie zahăr 25 kg., 

27. O cutie 5 kg. Făină, 

28. 4 perechi ciorapi ață, 

29. 4 perechi lână, 

30. 6 batiste, 

31. 4 perechi izmene, 

32. Au spart 3 uși, 

33. Au spart mai multe încuietori, 

34. 2 rânduri ferestre, 

35. Au luat una furcă, 4 perechi perdele, alte lucruri ce aveam în șase camere în momentul 

retragerii trupelor. 

Mai târziu, în 1917 – 1918, s-au ocupat 5 camere în timpul iernei cu 60 soldați care mi-au făcut 

daune următoarele: 

-  Mi-au ars 500 de araci despicați de tufă, 

-  Peste 100 bulamaci de ulucă, 

-  200 m. de ulucă neavând lemne de foc, 

-  Au băut peste 30 deca de pino, 

-  Au stricat 3 sobe, 2 camere, etc., etc. 
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-  Cu această ocazie au luat și chelarului meu G.Ion : 4 găini, 10 coți pânză, 2 cămăși, 6 

stapere, 2 perechi izmene, una rață și mai mulți pui valorând 1 000 de lei (una mie). 

                                         Cu stimă! 

                                               1918 sept. 

                                                          Gh. St. Dumitru 

                                  Com. Jugureni, Valea Șcheilor, Marginea Pădurii 

Am păstrat textul cu greșelile de ortografie și de stil făcute de acest avocat, om la necaz, venit 

acasă din război, în clipa în care și-a văzut agoniseala de o viață distrusă de /oamenii Războiului./ 

Greșelile de ortografie trebuie puse pe seama disperării și a lipsurilor.  Documentul este scris cu 

cerneală folosindu-se un toc improvizat – un bețișor ascuțit la un capăt. Folosirea unei asemenea 

unelte ilustrează drama sufletească și materială datorată încleștării mondiale. El a avut șansa 

întoarcerii acasă, putea să ia viața de la capăt și să scrie cu un instrument improvizat. Copiii celor 

deveniți lut, originari din Jugureni ori ba, trăiau nu o dramă ci o tragedie fără să poarte vreo vină. 

Acest avocat era necăjit, se refugiase în Moldova, scăpase cu viață dar suferise pagube mari. Avea 

posibilitate să ceară despăgubiri. Alții căzuseră pe câmpul de luptă iar acasă la ei rămăseseră 7 sau 8 

copii. Jaful datorat războiului în familiile lor era incomensurabil. 

8. Act de vindere – cumpărare ( cu referire și la comuna Călugăreni/ Valea Șchei). 

                                                         Recipisa 15375 din 11/7/924 

                                                        ................................................ 

  Între subsemnatul Alexandru Marghiloman, proprietar domiciliat în București str. D.A.Sturza, 

No.14 pe de o parte ca vânzător și Constantin Vintilă, comerciant, domiciliat în București, Șoseaua 

Basarab,No.22 pe de altă parte ca cumpărător a intervenit următorul contract de vindere-cumpărare. 

1. Subsemnatul Alexandru Marghiloman vânzător declar că am vândut D-lui Constantin Vintilă 

de veci și  în condițiunile prezentului act o porțiune din proprietatea mea din comuna Jugureni, jud. 

Buzău, astfel cum o posed și eu. Această porțiune de teren face parte din proprietatea mea numită 

Valea Șcheilor ce se află la punctul Drăgaica având o întindere de 55 ha. 

2. Pe această porțiune de teren care face obiectul vânzării se află: 

a).  Via cu plantațiuni de răchită inclusiv străzile de pe Drăgaica: 9 ha. 4448 m.p.2 500 cm.p. 

b).  Teren arabil în vie: 7301m.p. 1000 cm.p. 

c).  Teren arabil, izlaz, fâneață și curtea:  

-  27 ha. 2714 m.p. 8550 cm.p. 

d).  Pădurea de sub Drăgaica Mică: 7 ha. 1831 m.p. 

e).  Locul dintre Ecaterina Voicu Zidaru și izlazul comunal: 

2025 m.p. 

f).  Fâneața dintre Mihai Stan și C.Ioniță: 2780 m.p. 

g). Plantația de salcâmi: 8790 m.p. 2050 cm.p. 

h).  Plantația de pomi fructiferi: 9 ha. 1780 m.p. 3125 cm.p. 

Total: 55 ha. 1780 m.p. 3125 cm.p. 

A.P.J., ds.Contestații la Legea 18/1991,f.76. (extras)     
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VI.4.4. Anexa 4 

Lista persoanelor care au oferit interviuri, informații și documente pentru întocmirea 

monografiei (numărul curent este altul decât cel pe care îl are autorul în lista personală a 

interviurilor, întrucât unele persoane au dorit anonimatul) 

 

1. Leescu Georgeta (92 ani); 

2. Șuchea Ion; 

3. Anghel Ion; 

4. Enache Ion; 

5. Fecioru Virgil; 

6. Anghel Marinela; 

7. Anghel Oana – Elena; 

8. Anghel Cătălina; 

9. Cârstea Vasile; 

10. Cârlan - Toma Victoria; 

11. Furtună Tudor ; 

12. Lăzăroiu Ion; 

13. Furtună Aurel (86 de ani); 

14. Pușcașu Vasile (84 ani); 

15. Preotul Ion Vasile; 

16. Preotul Celestin Chirilă; 

17. Preotul Augustin Mâzgoiu; 

18. Butuceanu Bogdan; 

19. Tăbârcă Vasile; 

20. Popescu Viorica; 

21. Șuchea I.Ion; 

22. Drăgoțel Alexandru ; 

23. Cârlan Elena; 

24. Todor Constantin; 

25. Cătescu Constantin; 

26. Niță Moise (n.1950), din comuna Tătaru; 

27. Dima Valerica; 

28. Andronache Vasile; 

29. Dorel  Platon, Ceahlău, jud. Neamț; 

30. Stoica Gheorghe; 

31. Munteanu Constantin; 

32. Chirilă Nicolae; 

33. Tăbârcă Alexandru; 

34. Iorga Iacob, Valea Șchei; 

35. Viuleț Nicolae; 

36. Fecioru Dragoș; 

37. Cristea Viorica; 

38. Chioveanu Ion; 

39. Niculiță Nicolae; 

40. Tătăruș V.Marian; 

41. Duță Viorica; 

42. Dima Gabriela; 

43. Dan Carmen Liana; 

44. Lăzăroiu Dan Cristian; 

45. Dima Maria; 

46. Căruțașu Constantin; 

47. Nedelcu Mariana; 

48. Nedelcu Constantin; 

49. Berbec Cristian; 

50. Guță Mirela; 

51. Păunescu; 

52. Mătăsaru Justinian; 

53. Bălănescu  Nina; 

54. Fecioru Dragos; 

55. Cornea Alexandru; 

56. Velcea Tudorel; 

57. Muscalu Gheorghe; 

58. Filipoiu Cătălin; 

59. Apostol Marian; 

60. Laurian Stanchescu; 

61. Dan Radu; 

62. Răducanu Radu; 

63. Zamfir Andreea; 

64. Viuleț Nicu
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VI.6.0. Rezumat în limba engleză 

Summary 

1.  Geografical setting 

Călugăreni is situated in Europe, România  in the historical region of Dacia/Walachia-

Saac,within the South-Muntenia Development Region. 

 The present day limits date since 1968 administrativ reform. 

 The neighbours  are the villages: Tătaru, Malu Roșu, Ceptura, Fântanele,Vadu Săpat, Gura 

Vadului, Jugureni and Mireșu. 

 Călugăreni is featured by a population of 1279 (2011) inabitants with an average population 

density of 16 inabitants per km 2. 

 The village has two communities (Călugăreni and Valea Șchei). 

 The village has a surface of 1993 hectares. 

 In our opinion Călugăreni village is situated in a very special area of the world (45 degree 05 , 

05 ' N and 26 degree 23' o2" E) in the midle of the North of the globe (and also in the midle 

distance between the Ural mountains and the Atlantic ocean) with a nice climate and a very rich 

vegetation. Călugăreni village has also deposits of coal, oil, and a lot of wood, stone etc. 

 The village is not far from the main roads, train station, airports etc. 

 Călugăreni is situated near the  crossroads point between two Pan European corridors: the IV-th( 

Dresden-Prague-Budapest-Bucharest-Constanța on Eastern Branch and the IX-th(Helsinki-Saint 

Petersburg-Kiew-Chișinau-Iași -Buzău-Bucharest-Dimitrovgrad-Alexandrooupolis. 

 The Henri Coanda International airport (OTP) is at about 80 kilometers from the village. 

Bucharest, capital of Romania, is at about 90 kilometers. 

 The people was leaving in this village for touthants of years and that is 

prouved  by arheological vestiges. Here was discovered on a  ceramic piece (old for 2200 years) 

the first Dacs flag/the head of the wolf with a dragon body) that afraid the enemies in the battles 

(that flag was sculptured on the Rome/ Italy colum after 400 years later in the year 113). 

 

2. Geological conditions   

 Călugareni village is situated in the Carpathian hills (subcarpathian folded structure) on the 

molasse deposits. 

 The deposits are from the Sarmatian Sea (10.000.000 years old) with oil, gas lignite deposits ,etc. 

 The hight altitude is 609 meters in the Ciortea hills. 

 The morphogenetic featured created relief with parallel folds (West-East) with calcareous stone, 

sand, clay, salt, etc 

3. Climate 

 Climatic features are typical for a temperate region. 

4.  Hydrography 

 In Călugăreni there are two rivers: 

 Locea that flows from East to West and Schei/Scheianca/ who flows from North to  South. 

 The phreatic waters are poor. 

5.  Biogeography 

 Călugăreni village present almost all the vegetation for the altitude till 600 m. There are forest 

with semi-termophilous tree (mostly oak, beach, coniferous tree, acacia,willow etc). 

 The representative fauna for area is Călugăreni area is characterised by the wolf, the deer, wild 

boar etc and different birds. 

 In Călugăreni area there are forests, orchards and pastures. Stone Tohani is a potected area with 

limestone and a specific ecosystem. 

6. Historical geography 

 Călugăreni area was initially a part of an old political structure developed near the Carpathian 

Courvature. 

 The trade routes between Wallachia and Transylvania or between Moldovia and Wallachia 

insured the free mouvement of people and goods. The intensive exploatation of salt deposits  in 
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Teisani/Slanic and the salt trade contribute also for this circulation of people from the area. 

 The exploatation, processing and trade of natural resources  played an important role in the 

Călugăreni area. The British Science Petroleum Encyclopedia (from the 1938 year) mentionned 

that Romania was the first country in the world with a production of 257 tons of crude oil (in 

1857); and also the  world's first refinery of crude oil was in Romania (Mehedinteanu refinery in 

1856). 

7.  Population 

 According with the official crensus (2011) the population was 1279 people. 

 In terms of ethnic and confessional structure the population are Romanian nationality and ortodox 

religion. 

 The geographical position together with the relief, the climate, the soil cover characteristics for 

the development of the main branches of the agriculture. The climatic conditions of the 

Subcarpatians hills helped the development of vineyards and orchards.Wheat and corn are mainly 

produced in Șchiopoaia area. 

 Fruit growing has a long tradition in the agricultural economy of Călugăreni village. There are 

many species of fruit trees: apple, cherry, apricot, peach, plum, walnut, hazelnut tree, pear etc. 

There are also the almond tree (sweet  and bitter/gall). 

 The vineyard in Călugăreni is part  of Dealu Mare vineyard.This is located at the same latitude 

(45 degree Norh latitude like the famous region of wine in Europe (Toscany /Italy and 

Bordeaux/France). This area is known as  the ,,land of red wine". 

8. Transportation/Communications 

 Călugăreni village is situated near the most accessible passes and valleys in România, between 

Țara Românească, Transilvania and Moldova. 

 Near Călugăreni is the railways from Bucharest/the capital/ to Buzău /via Mizil/, Chișinau and Kiev. 

 Near Călugăreni /at Mizil 5,8 km far/ is the european highway E 577. 

 In Călugăreni road passenger traffic is made by private companies service with minibus and bus 

conections. From Mizil there are international coach services to Central and Western 

Europe/Austria, Germany, France, Spain, Italy etc. 

 The Călugăreni village is covered by mobile comunication. Threre are also  cable 

network/internet,TV/.   

10.  Commercial activities 

 Trade/commerce is made by different romanians private small companies. The people from 

Călugăreni  made also purchasses in Mizil, Buzău, Ploiești etc. 

11.  Tourism 

 Călugăreni village include a part of Subcapathian hills and has  a various  tourist potential (rural 

tourism, agrotourism, leisure and recreation, winter sports, gastronomic and wine-helated 

tourism, therapy in Băile Boboci with therapeutical waters and also some artisanal muds facilities 

etc,etc). We can mention also others possibilities like: cultural tourism, the pilgrimage tourism, 

cycling tourism (along the wine route). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

VI.5.0.  Bibliografie selectivă 

1. (321). A.Bucurescu, Tainele tăblițelor de la Sinaia, Ed. Arhetip, Buc. 2005; 

2. (293). A.Majuru, Bucureștiul albanez, Ed.Ararat, 2002; 

3. (262). A.Nițu, colectiv, Studii asupra posibilității de promovare a agroturismului în zona Vâlcănești – 

Prahova, Ed.Printech, Buc.2004; 

4. (92). A.G.Rădulescu, Proprietățile țițeiurilor românești, Ed.Academiei R.S.R.,1961; 

5. (206). Adina Rădulescu, Rituri de protecție în obiceiurile funerare românești, Ed.Saeculum, Buc.2008; 

6. (67). Alexandru Busuioceanu, Zamolxis, Ed.Dacia, Buc.,2009; 

7. (226). Alexandru Odobescu, Opere II, Ed. Academiei R.P.R.,1967; 

8. (312). A. Doboș, Dacia contra Antichrist (vol.III), Ed. Obiectiv, Craiova; 

9. (310). Alexandru Doboș, Dacia, izvorul neamurilor, vol II, Ed.Obiectiv, Craiova; 

10. (259). Al. Alexianu, Mode și veșminte din trecut, vol.I, Ed.Meridiane, Buc. 1987; 

11. (260). Al.Alexianu, Mode și veșminte din trecut, vol.II, Ed.Meridiane, Buc. 1987; 

12. (38). Al. Beldie, Făgetele montane superioare dintre Valea Ialomiței și Valea Buzăului, Ed. 

Academieie R.P.R., 1951; 

13. (198). Alex Pelimon, Impresiuni de călătorie în România, Ed. Sport – Turism, Buc., 1984; 

14. (4) Alin Frânculeasa, Bibliografia arheologică a județului Prahova, Ed. Mașina de scris, Ploiești, 

2001; 

15. (114). Anastasie Iordache, Principatele Române în epoca modernă, (I), Ed.Albatros, 1996; 

16. (222). Antoneta Olteanu, Calendarele poporului român, Ed.Paideia, Buc., 2001; 

17. (325). Apostol Mihai, Dicționar istoric al județului Prahova, Ed. Mileniul III, Ploiești, 2004; 

18. (220). Artur Gorovei, Credinți și superstiții ale poporului român, Ed.Grai și Suflet, Buc., 2003; 

19. (90). Artur Gorovei, Credințe și superstiții ale poporului român, Ed.Saeculum, Buc., 2012; 

20. (23). Aurel Decei, Relații romano-orientale, Ed.Științifică și Enciclopedică, Buc., 1978; 

21. (47).***,   Basme, Ed.Academiei R.S.R., 1986; 

22. (51). Beatrice Marinescu și colaboratori, Bucureștiul și Epopeea Independenței 1877 – 1878, 

Ed.Academiei R.S.R.,Buc., 1978; 

23. (264). ***, Cărticica folositoare (1825), Intact, Buc., 2005; 

24. (84). Cilibi Moise, Vestitul în Țara Românească, Ed. Hasefer, Buc., 2000; 

25. (76). Ciprian Șoldea și colectiv, Tohani, Oameni și legende, Ed. Grafică, Ploiești; 

26. (82).             -             Cronicari munteni, Ed. Militară, Buc. 1988; 

27. (257). Colinde, tradiții, credințe, obiceiuri, Ed. Studia, Cluj-Napoca, 2005; 

28. (284). C. Ariciuc, Ghidul surselor de tămăduire sufletească și trupească din Bisericile, Mânăstirile 

și parohiile ortodoxe din România, Ed. House of Guides, 2004; 

29. (58).Constantin Bacalbașa, București de  altădată, 1871 – 1884, 1885 – 1900, Ed.Ziarului Universal 

S.A., 1928 – 1935; 

30. (316). C-tin Bacalbașa, Bucureștii de altădată, Ed. Universul S.A., Buc., 1936; 

31. (91). Constantin Boncu, Contribuțiile la istoria petrolului românesc, Ed. Academiei R.S.R.,Buc., 

1971; 

32. (74). C.A.Diaconu, Anti-Dracula, Citadela Ciortea – Istrița, Buc. 1995; 

33. (83). Constantin Drăgulescu, Botanica populară în Țara Făgărașului, Ed. Constant, Sibiu, 1995; 

34. (322). C.D. Dulcan, Inteligența materiei, ed. a III-a, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2009; 

35. (320). C.D.Dulcan, Către noi înșine, ed. Eikon, Cluj-Napoca,2010; 

36. (256). C-tin Eretescu, Folclorul literar al românilor, Ed. Campania, București; 

37. (96). C. Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe, Vol. I, II, III, Ed. Universul, 1941 ( Vol. I, II, 

Ed.Orizontului). 

38. (134). Constantin C. Giurescu și colectiv, Istoria României în date, Ed. Enciclopediei Române, Buc., 

1971; 

39. (189). Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, ed. a III-a, Ed. Cugetarea; 

40. (367). Constantin C. Giurescu, Principatele române la începutul sec. al XIX-lea, Ed. Științifică, Buc., 

1957; 

41. (132). C. Dinu Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, Ed. Sport – Turism, 1981; 



293 

42. (53). C. Rădulescu Motru, Etnicul românesc. Naționalismul., Ed. Albatros, 1996; 

43. (18). Chiriac Bucur, Trecător grăbit prin timpul nostru, Ed. Mectis, Ploiești, 1998; 

44. (324). C. Pănculescu, Taina Kogaionului, muntele sacru al  dacilor, Ed. Ștefan, 2008; 

45. (153). C-tin Preda, Enciclopedia Arheologiei și istoria veche a României, Buc., 1994; 

46. (122). C.I. Pușcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile romane, Sibiu, 1895; 

47. (266). C. Ștefănescu și colectiv, Din Cartofilia românească. Țăranul român, Ed. Arvin, Buc. 2006; 

48. (345).    -      Călugăreni, manuscris, fără autor (scrisă, cred, de unul din foștii profesori din anii 1950 

– 1960); 

49. (332). Corneliu Ștefan, Aventurile tezaurului „Cloșca cu puii de aur”, Ed. Sport – Turism, Buc., 1979; 

50. (361). D.N.Andreescu, Scurt popas într-un colț prahovean – Călugărenii; „Școala Prahovei” nr. 1 – 

2; dec. 1939 – ian.1940; Tipografia „Avântul Grafic”, Ploiești; f.a. (14); 

51. (71). Daniel Constantin, Misterele lui Zalmoxis, Ed.Herald, Buc., 2011; 

52. (334). Daniel Deaconu, Turismul cultural la Muntele Ceahlău, Ed. Cetății Doamnei, A.N., 2015 (143); 

53. (289).D. Lintia, Păsările din R.P.R., Ed. Academiei R.P.R., 1955; 

54. (279). Daniel Roxin, Spiritul dacic renaște, Ed. Vidia, Buc., 2012; 

55. (203).Dan Oltean, Religia dacilor, Ed. Saeculum, Buc., 2008; 

56. (137). D.Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Ed.Științifică, Buc., 1967; 

57. (37).D. Sturza, Petrolul României, Tipografia Voința Națională, Buc., 1904; 

58. (129). D.A.Xenopol, Istoria Românilor din Dacia, Ed. Cartea Românească; 

59. (154).             -             Dicționarul Enciclopedic Ilustrat, Ed.Cartea Românească, Buc., 1931; 

60. (70).               -             Dicționarul sănătății, Imprimeria Alexandru Georgescu, Buzău,1910; 

61. (309). Diodor din Sicilia, Istoria Universului, vol.II, Ed. Obiectiv, Craiova; 

62. (308). Diodor din Sicilia, Istoria Universului, vol.III, Ed. Obiecriv, Craiova; 

63. (288). Dimitrie Radu, Păsările lumii, Ed.Albatros, Buc., 1977; 

64. (151). Duiliu Zamfirescu, Lume nouă și lume veche, Ed. Carol Muller, 1895; 

65. (72). Dumitru Almaș, Eroi au fost, eroi sunt încă, Ed. Politică, Buc., 1983; 

66. (244). Dumitru Almaș, Mihai Vodă Viteazul, Ed. Științifică, 1966; 

67. (146).             -             Documente de pe Valea Teleajenului, Buc.,1939; 

68. (181). Eugen Bărbulescu Pr., Buchet de colinde populare, Buc., 1920, 1940; 

69. (15). Eugen Stănescu și colectiv, Războiul petrolului la Ploiești, Ed. Printeuro, Ploiești, 2003; 

70. (221). Ernest Bernea, Civilizația română sătească, Ed. Vremea, Buc., 2006; 

71. (276). E. Cuparencu și colectiv, Cusături, Ed. Coresi, Buc., 1981; 

72. (296). E. Delcea, Prada România, vol.I, Ed. Obiectiv, Craiova; 

73. (297). E. Delcea, Prada România, vol.II, Ed. Obiectiv, Craiova; 

74. (302). E. Delcea, Prada România, Vol.III, Ed. Obiectiv, Craiova; 

75. (307). E. Delcea, Istoria secretă a omenirii, Ed. Obiectiv, Craiova; 

76. (314). E. Delcea, Secretele Terrei, vol. IV, Ed. Obiectiv, Craiova; 

77. (291). E.Gombrich, Istoria lumii, Ed. Pro Editura, tipografie, Buc., 2006; 

78. (202). Eugen Moga, Troițele, simbol al învierii, Ed.Twin Software, 2008; 

79. (56). Eminet Rolland, Din istoria drumurilor, Ed. Societatea pentru răspândirea Științei și Culturii, 

Buc., 1957; 

80. (275). E. Stănescu-Bătrânescu, Broderia românească aplicată, Ed. Tehnică, 1978; 

81. (81). E.I.Toroutiu, Românii și clasa de mijloc din Bucovina, Cernăuți, 1912; 

82. (224). Elena Niculița Voronca, Datinile și credințele poporului român, vol.II, Ed. Polirom, 1998; 

83. (301). F.Garz, col., Spionul Universal, Ed. Obiectiv, Craiova; 

84. (271). F. Mureșanu, protopop, Grai și suflet românesc, Ed. Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 1997; 

85. (28). Florian Tuca și colectiv, Monumente și însemne memoriale în județul Prahova; 

86. (10). Gheorghe Bragă, Jandarmeria Prahova, Ed. Karta-Graphie, Ploiești, 2010; 

87. (110). Gheorghe Calcan, Industria Petrolieră din România în perioada interbelică, Ed. Tehnică, Buc., 

1997; 

88. (99). George D. Florescu, Divanele domnești din Țara Românească (1386 – 1495), Institutul de Istorie 

Națională, Buc., 1943; 



294 

89. (344). George D. Florescu, Divanele domnești din Țara Românească, vol. I (1389 – 1495), Buc. 1943 

(371); 

90. (108). G. Vasile Ionescu, Mișcarea muncitorească din Valea Prahovei (1880  -  1921), Ed. Politică, 

Buc., 1971; 

91. (116). George Octav Lecca, Familiile boierești române, Muzeul Literaturii Române, Ed. Libra; 

92. (16). Gheorghe Macovei, Acad. Prof. Dr., Geologie stratificată, Ed. Tehnică, Buc., 1958; 

93. (250). G. Mihăiescu și colectiv, Târgoviște, ghid de oraș, Ed. Sport Turism; 

94. (34). Gheorghe Niculescu, Valea Teleajenului, Ed. Sport – Turism; 

95. (42). Gv. Posea și colectiv, Județul Buzău, Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1971; 

96. (52). Gavriil Preda, Dr., Importanța strategică a petrolului românesc (1939 -1947), Ed. Printeuro, 

Ploiești, 2001; 

97. (183). Gavriil Preda, Dr., coord., Festung – Ploiești, Ed. Printeura, Ploiești, 2003; 

98. (223). Georgeta Răduică și colectiv, Calendarele și almanahuri românești, Ed. Științifică și 

Enciclopedică, Buc., 1981; 

99. (78). Georgeta Stoica și colectiv, Meșteșuguri artistice tradiționale, Ed. Enciclopedică, Buc., 2001; 

100. (79). Georgeta Stoica și colectiv, Interioare românești, Ed. Albatros; 

101. (171). George Oprescu, Probleme românești de artă țărănească, Monitorul Oficial, Imprimeria 

Națională, Buc., 1940; 

102. (139).  Gheorghe Șincai, Opere, vol.I, Hronica Românilor, Editura pentru Literatură; 

103. (182). Grigore Tocilesu și colectiv, Materialuri folcloristice, Ed. Minerva, Buc., 1981; 

104. (282). Icoane făcătoare de minuni și vindecătoare din România, Total Press; 

105. (317). I.Cherciu, Bisericile din lemn din Țara Vrancei, Ed.Enciclopedică, Buc., 2003; 

106. (333). Ioan Șendroiu, Ceptura, în lumina veacurilor, Ed. Grafoanaytis, Ploiești, 2015 (449); 

107. (19). Gh. Niculescu și colectiv, Județul Prahova, Ed. Academiei R.S.R.,Buc.,1973; 

108. (285). I. Glavan, Cartea Sănătății, Ed. Cartea Românească, Buc., 1946 ; 

109. (315). I.Iorga, Mistere ale pământului românesc. Leagănul omenirii, Antet XX, Pres, Filipeștii de 

Târg, Prahova; 

110. (263). I.B.Maior, Monografia satului Maiorești, Ed.Buna Vestire, Blaj, 2008; 

111. (97). I.A.Odobescu, Doamna Chiajna, Ed. Ion Creangă, Buc., 2001; 

112. (190). I.Simionescu, Țara noastră, ed. a II-a, Fundația pentru literatură și artă Regele Carol II, Buc., 

1938; 

113. (261). I. – Ballif S.Stăncescu, Meteorologie și drumeție, Ed. Sport Turism, Buc., 1976; 

114. (355). Igor Bergler, Biblia pierdută, Ed. Racolass, 2015; 

115. (249). Ioana Crăciun Crișan, Semnele de pe tăblițele de la Tărtăria existente în prezent în arta 

populară românească, ed. a II-a, Ed. Tipomur, Reghin, 2006; 

116. (12). Ioan Glodaru și colectiv, Sarmisegetuza Regia, Acta Musei Devensis, Deva, 1996; 

117. (327). Ioan Grosescu, Cimitirele Ploieștiului, Ed. Mileniul III, Ploiești, 2004; 

118. (35). Ioan Praoveanu, Așezările branene, Ed. Transilvania Expres, Brașov, 1998; 

119. (184). Ioan Rodean, Enigmele pietrelor de la Sarmisegetuza, Ed. Albatros, Buc., 1984; 

120. (210). Ioan Toca, Sărbători religioase, datini și credințe populare, Ed. Alfa, Buc., 2004; 

121. (81). Ion Creangă, Harap Alb, Ed. Tineretului, Buc., 1965; 

122. (326). Ion D. Dedu, Așezări prahovene, Ed. Mileniul III, Ploiești, 2007; 

123. (75). Ion Diaconu, Ne naștem pentru a muri sau murim pentru a trăi, Ed. Porto-Franco, Galați, 1998; 

124. (353). Ion I. Lăzăroiu, Creșterea prepelițelor. Recomandări și  sfaturi utile, Ed. Domino, Buc., 2006 

(132); 

125. (62). I.Popescu-Voitești, Sarea regiunilor carpatice românești, Fundația regală pentru literatură și 

artă, Buc., 1943; 

126. (31). Ion Velcea și colectiv, Prahova – Ghid turistic, Ed. Sport Turism, Buc., 1979; 

127. (98).  Istoria Moldo-României, Librăria – Ed. George Ioaniol, 1858; 

128. (337). Județele patriei. Prahova, monografie; Ed. Sport – Turism, Buc. 1981 (346); 

129. (265). L.Daniela F. Rusan D., Fundu Moldovei, Societatea pentru cultură Dimitrie Gusti, Fundu 

Moldovei; 



295 

130. (65). Liviu Marghitan, Zece tezaure carpatine, Ed. Ion Creangă, Buc., 1988; 

131. (8). Luiza Marinescu, Republica lui Caragiale, Ed. Fundației Române de mâine, Buc., 2005; 

132. (340). L. Muntean și colectiv, Bazele agriculturii Ecologice, Ed. Risorrint, Cluj, 2003 (360); 

133. (313). L.P.Tonciulescu și colectiv, Secretele Terrei. Istoria începe în Carpați, Ed. Obiectiv, Craiova; 

134. (7). Lelia  Zamani, Bucureștii în sărbătoare, Ed. Cartea de buzunar; 

135. (268).M. Cazacu, România interbelică, Ed. N. Media Print, 2003; 

136. (209). M.D. Pippidi, Contribuții la istoria veche a României, Ed. Științifică, Buc., 1967; 

137. (227). M. Sevastos, Monografia orașului Ploiești, ed. 2002, (1937), Fundația Titulescu, 2002; 

138. (44). M.Stăncioiu și colectiv, Noul cântec al Prahovei, Ed. Sport Turism, Buc., 1989; 

139. (283). M. Vlasie, Drumuri spre mânăstiri. Ghidul așezărilor monahale ortodoxe din România, Ed. 

Sofia,1999; 

140. (142). Maria Ciobanu, Românii la contactul dintre culturi, Ed. România pur și simplu, Buc.; 

141. (123). Marija Ghimbutas, Civilizația Marii Zeițe, Ed. Lucrețius, Buc.,1997; 

142. (135). Maria Comșa, Cultura materială veche românească, Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1978; 

143. (356). Maria Ochescu și colectiv, Istoria românilor, Ed. Humaniras Educațional. 2000 (175); 

144. (120). Magda Stan, Ghid istoric al României, Ed. Niculescu, Buc., 2006; 

145. (236). Manole Neagoe, Mihai Viteazul, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976; 

146. (100). Marin Spineni Popescu, România în istoria cartografiei până la 1600, I, II, Monitorul oficial, 

Imprimeria, 1938; 

147. (194). Marin Spineni Popescu, România în izvoare geografice și cartografice, Ed. Științifică și 

Enciclopedică, Bic., 1978; 

148. (21). Martin Optiz, Zlatna (tipărită la Strasburg în 1624), Ed. Uranus, 1993; 

149. (40). Mihai Apostol și colectiv, Muzee și monumente prahovene, Comitetul pentru Cultură și Artă al 

jud. Prahova, Ploiești, 1971; 

150. (36). Mihai Dima și colectiv, Tezaurul de la Cislău, Cislău HOARD, Institutul de memorie culturală, 

2001; 

151. (57). Mihai Lupescu, Din bucătăria țăranului român, Colecția Științe Sociale, Restituitio, Ed. 

Paideia, 2000; 

152. (215). Mihail Drumeș, Povestea neamului românesc, vol.I, E.D.P., Buc., 1978; 

153. (216). Mihail Drumeș, Povestea neamului românesc, vol. II, E.D.P., Buc., 1978; 

154. (240). Mircea Dogaru, Singur împotriva Europei, Mihai Viteazul (1593 -1601), Ed. Phobos, Buc., 

2005; 

155.  (335). Mihail Kogălniceanu, Opere, vol.I, Ed. Academiei, Buc., 1974; 

156. (359). Mihai Racheru, Din hrisoave adunate, Ed. Scrisul Prahovean, Cerașu, 2014; 

157. (258). N. Dunăre, Textile populare românești, Ed. de Stat pentru Literatură și Artă, 1959; 

158. (304). N. Miulescu și colectiv, Dacia, Țara zeilor, Ed. Obiectiv, Craiova; 

159. (303). N. Portocală, General, Europa, Țara tracilor, Ed. Obiectiv, Craiova; 

160. (48). N. Săvescu, Dr., Noi nu suntem urmașii Romei, Ed. Axa, Botoșani, 2002; 

161. (80). N.Tătăranu, general, Acum un sfert de veac. Amintiri din război, Ed. Cartea Românească, 1940; 

162. (204). Neagu Djuvara, Ce au fost boierii mari în Țara Românească, Ed. Humanitas, 2010; 

163. (49). Neagu Djuvara, Între orient și occident - Țările Române la începutul Epocii Moderne, Ed. 

Humanitas, București; 

164. (238). Nicolae Bălcescu, Istoria Românilor sub Mihai Viteazul, România Pres, Buc., 2001; 

165. (121). Nicolae Densușianu, Dacia preistorică, ediție facsimil, Ed. Arhetip, 2002; 

166. (145). Nicolae Iorga, România cum era până la 1918 (II), Buc., 1940; 

167. (147). Nicolae Iorga, România, mamă a unității naționale, Buc.,1939; 

168. (149). Nicolae Iorga, Istoria Artei Medievale și Moderne în dezvoltarea societății, N.Stroilă, Buc., 

1922; 

169. (150). Nicolae Iorga, Sate și Mânăstiri din România, Ed. Minerva, Buc.,1905; 

170. (157). Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Ed. Eminescu, București; 

171. (196). Nicolae Iorga, Ultimele, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1978; 

172. (239). Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Ed. Militară, 1968; 



296 

173. (247). Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Tip. Cultura Neamului Românesc, Buc., 1919; 

174. (254). Nicolae Iorga, Cei mai mici frați ai noștri – Romanii, LADINI, Ed. Universul, 1938; 

175. (24). Nicolae Otalea, Alese fabule (tipizată inițial în 1784), Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 1985; 

176. (5). Nicolae Saramandru, Prof.Univ.Dr., Dicționar Toponimic al României – Muntenia, Ed. 

Academiei Române, Buc., 2007; 

177. (85).             -             Noi, tracii. Roma, anno XIX, nr.192, ottobre,1990; 

178. (200). Niculița Elena – Voronca, Datinile și credințele poporului român, Ed. Seculum, Buc., 1998; 

179. (205). Niculița Elena – Voronca, Datinile și credințele poporului român, III, Ed. Seculum, Buc., 

1998; 

180. (217). Niculița Elena – Voronca, Datinile  și credințele poporului român, vol. IV –V, Ed. Proprie 

Mihalcea, lângă Cernăuți, 1903; 

181.(218). Niculița Elena – Voronca, Datinile și credințele poporului român, vol. I, Ed. Proprie Mihalcea, 

lângă Cernăuți, 1903; 

182. (219). Niculița Elena – Voronca, Datinile și credințele poporului român, vol. II, Ed. Proprie 

Mihalcea, lângă Cernăuți, 1903; 

183. (243). Octav Dessila, Mihai Viteazul, Editura pentru Literatură, 1967; 

184. (43). Olga Horsia, Zona etnografică Buzău, Ed. Sport Turism, Buc., 1981; 

185. (119). Petru Popescu, Dicționar de personalități istorice, Ed. Niculescu, 2001; 

186. (234). Petre Dragomir, Mihai Viteazul, Ed. Prahoveană, 2001; 

187. (140). P.P.Panaitescu, Introducere la Istoria Culturii Românești, Ed. Științifică, Buc.; 

188. (17). Prahova, Monografie, Ed. Sport-Turism, Buc., 1981; 

189. (9). Paul D.Popescu, Ploiești – ghid de oraș, Ed. Sport-Turism; 

190. (77). Paul și Henri Stahl, Civilizațiavechilor sate românești, Ed. Științifică, Buc.,1968; 

191. (281). P.L.Tonciulescu, De la Tărtăria la Țara Luanei, Ed. Miracot, Buc.,1996; 

192. (347). Pavel Corutz, Viitorul creator, Ed. Ștefan, Buc., 2016 (303); 

193. (339). Pavel Corutz, Arta conducerii oamenilor, Ed. Ștefan, Buc., 2013; 

194. (352). Pavel Corutz, Secretele vârstelor de aur, Ed. Coruț Pavel, Buc., 2009; 

195. (255). Puiu Al. Istrate I., 20 de zone turistice din România, Ed. Meridiane, Buc., 1969; 

196. (179). R. Florescu și colectiv, Dicționar Enciclopedic de artă veche a României, Ed. Științifică și 

Enciclopedică, Buc.,1980; 

197. (39). Radu Creteanu, Bisericile de lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, Buc., 1968; 

198. (274). Radu A. Roman, Bucate, vinuri și obiceiuri românești, Paideia; 

199. (319). Ro.Remer, Marile taine ale pământului românesc, Ed. Orfeu 79, Buc., 2012; 

200. (73). Romul Pop, preot, Glasul Pecetarelor, Biblioteca revistei Familia, Oradea, 1993; 

201. (277). Romulus Todea, Săcelu de Pădure, Ed. A.P.P., Buc., 2001; 

202. (115). Rudolf Dootz, Modelarea proceselor tehnico-economice în industria petrolului, Ed. 

Academiei R.P.R., 1971; 

203. (199). Silvia Rusu, Crucea – lemn și simbol, Fundația Culturală Cezara Codruța Marica, Reghin, 

2009; 

204. (245). Silviu N. Dragomir, Draculea, Ed. Lucman, 2010; 

205. (363). Sofica Matei, Minunea de la Parepa, Ed. Mondocart, 1998; 

206. (207).Sorin Martian, Biserica pe teritoriile fostelor provincii decice, Galaxia Gutenberg, 2006; 

207. (102). Sorin M. Rădulescu, Genealogia românească – istorie și bibliografii – Muzeul Brăilei, Ed. 

Istros, Brăila, 2000, Direcția Generală  Arhivelor Statului din România, Catalogul Documentelor 

Țării Românești din Arhivele Statului, vol.VI, 1645 – 1649, Buc., 1993; 

208. (241). Ștefan Andreescu, Restitutio Daciac – III, Studii cu privire la Mihai Viteazul, Ed. Albatros, 

Buc., 1997; 

209. (246). Ștefan Andreescu, Studii cu privire la Mihai Viteazul (III), Ed. Albatros, Buc.,1997; 

210. (20). Ștefan Baicu, Prahova, trepte în istorie, Editată de Secția de...Județean Prahova al P.C.R., 

Ploiești, 1971; 

211. (63). Ștefan Pascu și colectiv, 1918 la români. Documentele Unirii, Ed. Științifică și Enciclopedică, 

Buc., 1989; 



297 

212. (54). Ștefan Radu Vergatti, Nicolae Spătarul Milescu – viața, călătoriile, opera, Ed. Paidea, 

Buc.,1998; 

213. (143). Șerban Papacostea, Evul mediu românesc, Ed. Corint, Buc., 2001; 

214. (306). T. Diaconu, Scrierea secretă, Ed. Obiectiv, Craiova; 

215. (235). Tereza Sinigalia, Mihai Viteazul ctitor, Ed. Vremea, Buc., 2001; 

216. (294). T. Filip, Conspirația  satanei, vol.II, Ed. Obiectiv, Craiova; 

217. (295). T. Filip, Conspirația Satanei, Ed. Obiectiv, Craiova; 

218. (298).T. Filip, Marele Satan, vol.III, Ed.Obiectiv, Craiova; 

219. (299).T.Filip, Micul Satan, Ed. Obiectiv, Craiova; 

220. (305).T.Filip, Falimentarea României, Ed. Obiectiv, Craiova; 

221. (30). Touring – Clubul României. România balneară și turistică, Ed. Cartea Română, Buc., 1932; 

222. (60). Traian Gherman, Meteorologie populară, Ed. Paideia, Buc., 2002; 

223. (41).      -      Tradiții și obiceiuri românești, Tipografia Fred Print, Buc.; 

224. (358). Tudorel Velcea, Lucrare științifico-metodică de grad didactic I (în manuscris); Din istoricul 

comunei Călugăreni, județul Prahova, (14) Buc. 1995; 

225. (280).V. Cotea și colectiv, România, țara vinului, Ed. ...., 2008; 

226. (173). Valer Butura, Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978; 

227. (25).Valeriu Nicolescu, Contribuții la monografia economică a județului Buzău, Ed. Edithgraph, 

Buzău, 2008; 

228. (33).Vasile Carabis, Sate de moșneni din Valea Saleșului, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976; 

229. (66).Vasile Cristescu, Viața economică a Daciei Romane, Ed. Ars Docendi, 2004; 

230. (237). Vasile Filip, Mihai Viteazul, Casa regina, Iași, 2003; 

231. (61). Vasile Mioc și colectiv, Cronica observațiilor astronomice românești, Ed. Științifică și 

Enciclopedică, Buc., 1977; 

232. (111).Vasile Nicorovici, Marele arc petrolifer, Ed. Tineretului, 1961; 

233.(50).Vasile Șelaru, Averile românilor americani, Ed. Arania, Brașov; 

234.(300).Vâlcu-Mehedinți M., Dezvăluiri. Fața necunoscută a Istoriei României, Ed. Mircea Vâlcu-

Mehedinți, Buc., 2008; 

235. (311). Vâlcu-Mehedinți, M., Dezvăluiri. Fața necunoscută a Istoriei României, Ed. Mircea Vâlcu-

Mehedinți, Buc.,2008; 

236. (26). Vestigii rupestre și alte locuri magice din Munții Buzăului, Ed.Victor B. Victor, 2008; 

237. (14). Veturia Suciu, Cojocna, Ed. Tradiții Clujene, 2011; 

238. (2). Violeta Barbu și colectiv, Documenta Romanie Historica, B. Țara Românească, vol. XXVII, Ed. 

Academiei Române, Buc.,2013; 

239. (195). Victor Papacostea, Civilizație Românească și Civilizație Balcanică, Ed. Eminescu, Buc., 

1983; 

240. (1). Victor Teodorescu, Studii și cercetări arheologice în Muntenia, Ed. Consiliului Județean 

Prahova, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Ploiești,2009; 

241. (351).Viorel Șoldea, Jugurenii, între mit și realitate, Jugureni, 2015 (290); 

242. (365). Viorel Șoldea, Amintiri despre Mizil. Destin și faptă în foileton, Ed. Edigraph, Buzău, 2004; 

243. (59). Vlad Manoliu, Mic dicționar de Astronomie și Meteorologie țărănească, Ed. Mentor,1999; 

244. (101). Academia de Științe sociale și politice, RSR,B,Țara Românească, vol. XXV, 1635 – 1636, Ed. 

Academiei RSR, Buc., 1985; 

245. (104). Academia R.P.R., Documente privind Istoria României, B, Țara Românească, veacurile XIII 

– XVI, Ed. Academiei R.P.R., 1956; 

246. (107). Academia R.P.R., Documente privind Istoria României, Ed. Academiei R.P.R.,1956, 

introducere, vol.II; 

247. (112). Academia R.P.R., Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 – 1864, Ed. Academiei 

RPR, 1963; 

248. (117). Academia RPR, Constituirea Statelor Feudale Românești, Ed. Academiei RPR, Buc., 1980; 

249. (126). Academia RPR, Dacia, vol. XIX, Ed. Academiei RPR, 1975; 

250. (130). Academia RPR, Istoria României III, Ed. Academiei RPR, 1964; 
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251. (133). Academia RPR, Istoria României, I, Ed. Academiei RPR, 1960; 

252. (156). Academia RPR, Materiale și cercetări arheologice, Ed. Academiei RPR, 1962; 

253. (158). Academia RPR, Documentele privind Istoria României veacului XIV, V, Ed. Academiei RPR, 

1954; 

254. (159). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XI, XII și XIII, Transilvania, Ed. 

Academiei RPR, 1951; 

255. (160). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVI, Țara Românească, Ed. 

Academiei RPR, 1951; 

256. (161). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVII, Moldova, Ed. Academiei 

RPR, 1954; 

257. (162). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVIII – T., Ed. Academiei RPR, 

1952; 

258. (163). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV – T., Ed. Academiei RPR, 

1953; 

259. (165). Academia RPR,  Documente privind Istoria României, veacul XV, Ed. Academiei RPR, 1954; 

260. (166). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVII – Moldova, Ed. Academiei 

RPR, 1957; 

261. (167). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV – T., Ed. Academiei RPR, 

1953; 

262. (168). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVII – Moldova, Ed. Academiei 

RPR, 1956; 

263. (169). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV – C. (T), Ed. Academiei 

RPR, 1955; 

264. (170). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVII – A, Moldova, Ed. 

Academiei RPR, 1952; 

265. (171). Academia RPR, Documente privind Istoria României, B., Țara Românească,  XIII – XVI. 

Indicele numelor de locuri, Ed. Academiei RPR, 1956; 

266. (174). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV - T , Ed. Academiei RPR, 

1953; 

267. (175). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XVI - Țara Românească (1591 

– 1600), Ed. Academiei RPR, 1953; 

268. (180). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV (T), Ed. Academiei RPR, 

1954; 

269. (176). Academia RPR, Documente privind Istoria României, veacul XIV (T), Ed. Academiei RPR, 

1954; 

270. (331) Academia RPR, Dicționarul limbii române moderne, Ed. Academiei RPR,1958 (961); 

271. (186). Academia de Științe Sociale și Politice, Istoria României în istoriografia internațională, Nr. 

1 – 1980, București; 

272. (193). Academia de Științe Sociale și Politice, Studii și cercetări de istorie veche 3/23, Ed. Academiei 

RPR, 1972; 

273. (208). Academia RPR, Istoria Literaturii Române II, Ed. Academiei RPR, Buc., 1968; 

274. (225). Academia RPR, Cronici și povestiri românești versificate, Ed. Academiei RPR, Buc., 1967; 

275. (228). Academia RPR, Academia de Științe a URSS, Monografia geografică a RSR, vol.I, vol.II, Ed. 

Academiei RPR, 1960; 

276. (267). Academia de Științe sociale și politice a RPR,  Arhivele Olteniei (5), Ed. Academiei RPR, 

1985; 

277. (336) adevăruri.ro. (accesat 10.10.2015), p.292; 

278. (118). Analele Academiei Române, Nistor I.Ion, Cronica Androneștilor, Contribuții la istoria Țării 

Românești, Monitorul Oficial, Imprimeria Națională, Buc., 1946; 

279. (124). Analele Academiei Române, Memoriile secțiunii istorice, SOCEC, Buc., 1916; 

280. (125). Analele Academiei Române, Memoriile secțiunii istorice, SOCEC, Buc.,1915/16; 
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281. (3). Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, Serie Nouă,   III – IV (11 -12), Ed. Oscar 

Print, Ploiești; 

282. (338) Anuarul Muzeului de istorie și Arheologie Prahova, serie nouă II, Ed. Museion, 1955 (222); 

283. (357). Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers enciclopedic, Buc. 1998 (1192); 

284. (342). Magazin istoric, august, 1993; 

285. (350). Marele Dicționar Enciclopedic, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1978 (1851); 

286. (68). Muzeul de Etnografie Brașov, Ghid Brașov, Brastar Prinț. S.R.L.; 

287. (69). Muzeul de Etnografie Brașov, Etno. Brașov.ro, Brașov 1,2002; 

288. (188). Muzeul Județean de Istorie Dâmbovița, Târgoviște – cetate a culturii românești, Buc., 1974; 

289. (248). Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Popescu D. Paul, Biruința Voievodului, 

Ploiești, 2002; 

290. (172). Muzeul Municipiului București, Materiale de istorie și muzeografie XVI, Ed. Universul S.A., 

București; 

291. (177). Muzeul Municipiului București, Materiale de istorie și muzeografie XVII, Ed. Universul S.A., 

București; 

292. (248). Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu, Io, Mircea, mare voievod și domn, Bibliografie selectivă 

și album, Râmnicu Vâlcea,1986; 

293. (27). Muzeul Național de Istorie, Cloșca cu puii de aur – Tezaurul de la Pietroasa; 

294. (46). Muzeul Satului și de artă populară, Studii și cercetări de etnografie și artă populară, 1981; 

295. (136). Muzeul Satului, Ethnos (4), Ed. Museion, Buc., 1994; 

296. (138). Muzeul Satului ( 5 – 6), Buc., 1985; 

297. (45). Pagini din trecutul istoric al județului Prahova, Muzeul de Istorie al județului Prahova, 1971; 

298. (128). Biblioteca Monetară, Economică și Financiară, Banca Națională a României, Contribuțiile la 

problema materiilor prime în România, vol.II, Buc., 1939; 

299. (192). Biblioteca Plugărimii, Schimbul de mărfuri dintre sate și orașe, Buc., 1946; 

300. (95). Calendarul sătenilor pe anul 1922, Ed. Învățătorul român, Focșani, 1922; 

301. (87). Casina Romana, Brașov, 1835 – 1935, Astra Brașov, 1935; 

302. (197). Cenaclul literar Aghata Grigorescu Bacovia – Mizil, Ferestre (antologie de cenaclu), Ed. 

Vega, Buzău, 2007; 

303. (22). Colonia Dacică Sarmisegetuza, Ed. Sarmi, Deva, 2009; 

304. (32). PCR – Comitetul Județean Prahova, Prahova – tradiție, luptă și înfăptuiri socialiste, Ploiești, 

1974; 

305. (178). Comisia Română de Istorie Militară, Istoria Militară a poporului român, vol.I, Ed. Militară, 

Buc., 1988; 

306. (187). Comisia Română de Istorie Miltară, Istoria Militară a Poporului Român, vol. IV, Ed. Militară, 

Buc., 1987; 

307. (272). Comitetul Județean de Cultură și Educație socialistă, Buzău, Județul Buzău, 1976; 

308. (11). Consiliul Județean Prahova, Calendar Cultural Prahovean 2009, Ed.Libertas, 2009; 

309. (323). Consiliul Județean Cluj, Cojocna, satul din deal, Ed. Tradiții, Cluj-Napoca, 2012; 

310. (13). Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, Arhivele Statului 

Filiala Județeană Prahova, I.P.,13 Decembrie 1918,Buc., 1965; 

311. (229). Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Centrală de Stat, Mihai Viteazul în conștiințe 

europeane, vol.I, Ed. Academiei RPR, 1982; 

312. (230). Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Centrală de Stat, Mihai Viteazul în conștiințe 

europene, vol.II, Ed. Academiei RPR, 1983; 

313. (231). Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Centrală de Stat, Mihai Vitezul în conștiințe 

europene, vol.III, Ed. Academiei RPR; 

314. (232). Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Centrală de Stat, Mihai Viteazul în 

localitățile europene, vol.IV, Ed. Academiei RPR; 

315. (233). Direcția Generală a Arhivelor Statului, Biblioteca Centrală de Stat, Mihai Viteazul în 

localitățile europene, vol.V, Ed. Academiei RPR, 1990; 

316. (155). Boabe de grâu, revistă lunară, 1934; 
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317. (94). Albina, revistă enciclopedică populară, 16 august, 1909; 

318. (141). Atlas pentru Istoria României, Ed. E.D.P., Buc., 1983; 

319. (273). Atlasul Județelor din Republica Socialistă Română; 

320. (55). Automobil-Club regal Român, Ghidul drumurilor din România, Cultura Națională, Buc., 1928; 

321. (211). Fereastra, revista Mizil, editată de Asociația Culturală Aghata Grigorescu Bacovia, 

nr.35/iunie, 2008; 

322. (212). Fereastra, revistă Mizil, editată de Asociația Culturală Aghata Grigorescu Bacovia, nr.36/37, 

2008; 

333. (213). Fereastra, revistă Mizil, editată de Asociația Culturală Aghata Grigorescu Bacovia, nr. 38, 

Ploiești, 2008; 

334. (214). Fereastra, revistă Mizil, editată de Asociația Culturală Aghata Grigorescu Bacovia, 

nr.35/iunie, 2008; 

335. (343). Flamura Prahovei; 

336. (349). Formula AS, nr. 1216 ( 12 – 19 mai) 2016; 

337. (131). Fundația Gândirea, Getica, Tome 1 – 2005, Fundația Gândirea, 2005; 

338. (6). Magazin Istoric, oct.,2009; 

339. (185).Misterul Învățământului, Istoria Românilor de la 1821 până la 1989, Ed. E.D.P., Buc., 1994; 

340. (290). Monitorul Oficial, Buc., 1946, Dom Brownsky, Păsările României; 

341. (269). Natura, revista, 1931, dec./1931; 

342. (270). Natura, revista, 1932, dec./1932; 

343. (364). Revista „Magazin ilustrat”, Lumea credinței, ian. 2004, Minunata poveste a Fecioarei de la 

Parepa (72); 

344. (354). Revista „Prahova Eroică”, Revistă de cultură, istorie … ,An I, nr.I, august 2011; 

345. (29). Societatea Geografică România, Dicționar Geografie, Statistic, Economic și Istoric al județului 

Buzău, Grafie L.V. SOCECU, 1892; 

346. (366). Statutul Băncii Populare „Călugăreni – Prahova”, 23 febr., 1904; 

347. (341). Valahia – Dacia nemuritoare, nr.22/iunie, 2015; 

348. (360). Ziar, Azi la Mizil,  august 2014; 

349. (346). Ziarul Învierea, Editat de Episcopia Ortodoxă Română a Timișoarei; 

350. (348). Ziarul Zaman, Internațional Neuspager (ISSN, 1244 – 113x), din 01 - 15 sept. 2013; 

351. (287). Angebert J.M., Misticii Soarelui, Pro Editura și Tipografie, 2006; 

352. (64).Bianca Valota Cavallotti, Pronipoti di Traiano, Roma, l’Italia; e l’immagine di se dei Romani, 

Fundazione Culturale Romane, Bucarest,2000; 

353. (201). Christian, Art in Romania Publishing house of the Bible of Romanian orthodox church, 

Bucharest, 1979; 

354. (152). Daus Ludovic Egle, Poem, Ed. Eminescu, Buc., 1901; 

355. (318). Ervin Laszlo, Știința și campulakashic, Ed. Pro Editura, Tipografie, Buc., 2008; 

356. (89). Fustel de Caulanges, Cetatea antică, Ed. Meridiane, Buc., 1984; 

357. (191). Johamn Filstich, Încercare de istorie românească, Ed. Științifică și Enciclopedică, Buc., 1979; 

358. (113). Launay J.și colectiv, Istoria secretă a petrolului, 1859 – 1984, Ed. Politică, 1989; 

359. (328). Marie d’Auzeville Tolosane, La Novelle, No.41/oct.,1997; 

360. (109). Mihail Florescu, Vingt ans d’essas de l’industrie chimique dans la Rommaine socialiste, 

Editiones Meridionare, Bucharest, 1973; 

361. (292). Teodoracky H., Amintiri din trecutul negustoresc, Ed. Domino, 2003; 

362. (286). Theodor Weiget, Les plantes herbocees d’Europe et leurs insectes, Leipzing, 1856; 

363. (278). Les saisons et les mois, lessons de choses, Paris, Libraire d’Education nationele, 1890; 

364. (88). Romanie, page d’histoire III-eme, anne, no. 3 – 4, Editions Ager Press, 1978; 

365. (251). Romanie, page d’histoire, No.4, Agerpres, 1985; 

366. (252). Romanie, page d’histoire, N.3, Agerpres, 1988; 

367. (253). Romanie, pages d’histoire, Agerpres; 

368. (93). Societe des Nationes Roumanie, No .. 225, M. 1541939; 
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Suplimentar: (următoarele lucrări / surse au doar numărul de ordine, nefiind sistematizate alfabetic 

întrucât au fost introduse înainte de-a fi dată lucrarea la tipar.) 

369. (362). Bogdan Teodorescu, Atlas de Istorie a României, Ed. Corint, Buc., 2005; 

370. (265). Daniela F. L. Rusan D, Fundu Moldovei, Societatea pentru Cultură „Dimitrie Gusti”, Fundu 

Moldovei; 

371. (368) Dan Petre, Mică Enciclopedie de cultură și civilizație românească, Ed. Litera Internațional, 

București – Chișinău, 2002; 

372. (369). Elena Alexandru, Școala mizileană, Ed. Karta – Graphic, 2019; 

373. Academia RSR, Documente privind istoria României (veacul al XVI – lea  - B), tom 564, românesc. 

374. Cezar Buterez (coordonator), Județul Prahova, Ed. Academiei Române, 710, Buc., 2016. 

375. Radu Măndescu, Schimburile de mărfuri între Țara Românească și Brașov. Studii și articole de 

istorie medievală, Ed. Academiei, Buc. 1956, vol. II. 

376. Lucian Avramescu, Ciorne, A.M.PRESS, Buc., 2011. 

377. Bogdan Teodorescu, Atlas de istorie a României, Ed. Corint, Buc., 2005. 

378. Lăzăroiu Ion (coordonator Angela Marculescu)- Ethnopharmacology Interface between bio foods 

and phytomedicines, Book of Abstracts, Transilvana University Press, 2011; 

379. Dan Silviu Boerescu- Secretele Valahiei și poveștile ei tulburatoare, Cneji și voievozi din Țara 

Românească- istorii fascinante, Editura Integral, 2019; 

380. Lăzăroiu Ion, art. Romanian violins: the sound of the carpathian forest , apărut în Tecnoprofile 

Magazine, în Argentina 29.11.2008. 

381. Emil Proșcan, Maria Diana Popescu, Drama și măreția României, Ed. Editgraph, Buzău, 2018; 

382. Lumea/ Global politics and world events,( Colecția- revistă lunară), 2010-2020; 

383. Ciprian Șoldea, Ioana Șoldea, Viorel Șoldea, Proprietarii „ OT ESTEU I MIZILU”, Ed. Editgraph, 

Buzău, 2019; 

384.  Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, De la statul Geto-dacic la statul român unitar, Editura Științifică și 

Enciclopedică, București, 1983; 

385. Laurian Stănchescu- Mihai Eminescu este un Dumnezeu rănit; 

386. Gabriel Stoian- Dicționar geografic al județului Prahova, Ed. Ploiestii mileniului III, 2020; 

387. Popescu Bajenaru, Cartea omului matur, 1919; 

388. D.C. Dulcan, Semnul rațiunii, Ed. Elcon, Cluj Napoca, 2014; 

389. Gheorghe Barbul, Al treilea om al Axei, Paul Editions, București, 2020; 

390.  Tiberiu Stama, Luntrisoarele de aur, Print AlexMob, Bucuresti 

Surse WEB( selecționate): 

- www.infoturism.ro; 

- www.salrom.ro; 

- www.stiinta-mister.ro; 

- www.legislatie.just.ro; 

- www.listafirme.ro; 

Alte surse: 

- Caietele Nedelcu; 

- Caietele Chirilă; 

- Dosar Bălănescu; 
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VI. 7.1.0.Fotografii și documente diverse la capitolul al VI-lea 
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VI.7.1.1 Explicarea fotografiilor capitolului 

  

1. Momente de relaxare; 

2. Formație muzicală cu vioară și contrabas; 

3. Idem – cu țambal, etc.; 

4. Locuitor al comunei; 

5. Întrunire familială; 

6. Locuitoare a comunei (Nedelcu Mariana); 

7. Locuitori ai comunei; 

8. Militar înainte de 1989; 

9. Nuntă; 

10. Locuitor al comunei (Nedelcu 

Constantin); 

11. Pelerinaj al unor locuitori; 

12. Nedelcu Mariana și Vasile Tăbârcă; 

13. Pelerinaj al unor locuitori; 

14. Militari înainte de 1989; 

15, 16. Locuitori ai comunei; 

17. Bunica autorului (Lăzăroiu Anica); 

18. La nuntă; 

19. Întrunire de familie; 

20. Construcția unei case – moment de 

repaus; 

21. Militar înainte de 1989; 

22. Calul, prietenul omului; 

23. Vizita reprezentantei din Franța la 

București (împreună cu Marilena și 

Cătălina Anghel); 

24. Fotografie de nuntă ( Gabriela și Ion 

Lăzăroiu); 

25. Lăzăroiu D.Ion; 

26. Nunta familiei Chirilă; 

27. Fotografie de familie (autorul, mama, 

localnice, tatăl); 

28, 29. Nuntă – Tăbârcă; 

30. Tatăl autorului (mijloc) într-un grup de 

localnici; 

31, 32. Nuntă; 

33. Familiile Lăzăroiu și Leescu în anii 1960; 

34. Părinții autorului; 

35. Autorul în liceu (1967); 

36. Bunicii autorului (Maria și Ion Dima); 

245 246 247 

248 249 250 
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37. Autorul tânăr; 

38. Tatăl autorului, ofițer în armata română, 

în anii 1950; 

39. Sora autorului; 

40. Nuntă; 

41. Formație muzicală (fotograf Hirsh – 

Ploiești); 

42. Locuitor al comunei; 

43. Locuitor al comunei; 

44. „La o cafea…”; 

45. Părinții autorului; 

46. Bunicii autorului ( după mamă), soția și 

copilul (anii 1970); 

47. Nuntă; 

48. Casa autorului (până în 1960); 

49. Soția autorului; 

50. Părinții autorului, pe Coastă; 

51. Bunicii autorului ( după mamă); 

52. Tatăl autorului; 

53. Sora și fratele autorului; 

54. Părinții autorului; 

55. Scoici în malul drumului (provenind din 

Marea Sarmatică – 10.000.000 de ani). 

56.  

57. Vedere a părții nordice a comunei; 

58. În deal cu căruța; 

59. În curtea autorului; 

60. Părinții autorului; 

61. Mama autorului; 

62. În curte, cu oamenii; 

63. 

64, 65. Autorul, în anul 1967; 

66. Autorul pe Dunăre, la Budapesta; 

67. Autorul tânăr; 

68. Cununia civilă a autorului (1971); 

69. Locuitori ai comunei; 

70, 71. Bunicii autorului, din partea tatălui; 

72. Autorul la grădiniță, cu ghiozdănelul de 

tablă; 

73. Cruci din piatră de calcar; 

74. Idem – și fântână; 

75. Râșniță din piatră de calcar (C.T.V.); 

76. Uluc de fântână din piatră; 

77. Flori în curtea autorului; 

78. Negrilă, apărătorul…; 

79. Moșii de vară; 

80. Ciuperci din zonă; 

81. Ie locală; 

82. Primăria; în spate, Biserica „Sf. Nicolae”; 

83. Gigica, căprița autorului; 

84. Cruce din piatră; 

85. Cruci îngemănate; 

86. Migdal înflorit, în grădina autorului; 

87. Căpețel pentru parastase; 

88. Casa Nicu Dima; 

89. Locuitor al comunei; 

90. Casa autorului – în spate, via cu pomi; în 

fundal, pădurea Valea lui Moș; 

91. De 1 Mai (înainte de 1989); 

92. Autorul în Ecuador, cu un picior în 

Emisfera Nordică și cu celălalt în 

Emisfera Sudică; 

93. O mică pauză…; 

94. Nunta părinților; 

95. Nuntă; 

96, 97. La munca câmpului (în anii 1940); 

98. Pelerinaj la mânăstiri; 

99. La drum cu căruțele; 

100.Trepte sculptate în piatră (Casa Dima); 

101. La aranjatul grădinii, cu cazmaua și 

târnăcopul; 

102. Vedere generală; 

103. Localitatea văzută de pe Ciortea; 

104, 105. Vedere generală; 

106.Viță-de-vie; 

107. Vedere generală; 

108, 109. Vedere generală văzută de pe 

Ciortea; 

110. Vărar (comerciant care produce și vinde 

var); 

111. Cruce pentru comemorare; 

112, 113, 114. Vedere generală; 

115. Cernatul; 

116, 117.Vedere generală; 

118. Focuri pentru arderea vegetației, în deal; 

119. Vedere generală; 

120. Comuna și Valea Locii; 

121, 122. Vedere, partea centrală; 

123. Dealul Belciu; 

124. Malul Călugărului și dealul Belciu; 

125. Case în Călugăreni; 

126, 127, 128, 129. Vegetație – plante 

medicinale; 

130. Iarna pe coastă (troianul pe care stă 

câinele este la jumătatea ferestrei); 

131, 132, 133, 134. Iarna…; 

135. Monumentrul Eroilor din Tătaru; 

136. La Mânăstirea Jercălăi (Anghel Ion); 

137. Cruce din calcar; 

138. „Vulcanii noroioși” de la Valea Șchei; 

139. Locuitori din Valea Șchei; 

140, 141. La cules de plante medicinale; 

142. Flori rare; 

143. Structură geologică; 
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144. Vegetație; 

145. Pasăre; 

146. Vedere din deal a comunei; 

147. Comuna văzută noaptea de pe dealul 

Locea; 

148, 149. Relief și vegetație; 

150. Plante medicinale; 

151. Vegetație; 

152, 153.Relief și vegetație; 

154. Plante medicinale; 

155. Comuna văzută de pe dealul Locea, 

noaptea; 

156. Sortarea plantelor medicinale; 

157, 158. La târg; 

159. Oameni la întors de fân; 

160. În drum spre deal (Butuceanu Bogdan, 

cu căruța și calul); 

161. Sortarea plantelor medicinale; 

162. Sondă – exploatare gaze; 

163. Cruce din calcar; 

164. Căsătorie; 

165. Mama și copilul; 

166. La construcția casei; 

167. Localnic; 

168. Localnic; 

169. 

170, 171. Cu boii în deal; 

172. Cruci îngemănate; 

173, 174. Nepoata și strănepotul autorului; 

175. Migdal înflorit în grădina autorului; 

176. Flori; 

177. Hamuri pentru cai – la târg; 

178. Vedere generală; 

180, 181. Apus de soare; 

182. Iarna; 

183, 184, 185. Case vechi (inclusiv detaliu); 

186. Monumentul Eroilor din comuna Tătaru; 

187. Cruci îngemănate; 

188, 189, 190,191. Monumentul Eroilor din 

comuna Tătaru (inclusiv detalii); 

192. Pregătiri pentru parastas; 

193. Apus de soare; 

194. Tăiatul porcului de Ignat (2019); 

195, 196. Troiță; 

197, 198. Împletitul biciului pentru sărbători; 

199. Apus de soare; 

200. Colindatul cu calul; 

201. Crucea lui Perșu din Valea Șchei; 

202. Cruci îngemănate; 

203. Crucile Doamnei Neaga de la Valea 

Șchei; 

204, 205. Diverse cruci; 

206. Apus de soare; 

207. Cruci îngemănate; 

208. Cruce din calcar; 

209. Casă veche; 

210. Cruce din calcar; 

211. Cruci din calcar ( în stânga, cruce 

îngemănată); 

212, 213. Mânăstirea Ceptura; 

214. Gropi de nisip; 

215, 216. Cu boii la deal; 

217. Sursă importantă de vitamina C- cătina; 

218. „Cu Icoana de Sărbători…”; 

219. Pisicile „ Nadia” și „ Leneșul ” la soare; 

220. Certificat Cabo de Roca Sintra-Portugal; 

221. Aviz de însoțire cherestea; 

222. Diploma Etnofarmacologia în sprijinul 

sănătății omului și mediului; 

223, 224, 225. Pregătiri pentru iarnă; 

226, 227, 228, 229. Biserica Tabaci- Văleni 

de Munte; 

230, 231,232,233, 234, 235, 236- Tezaurul 

Cloșca cu pui- Pietroasele; 

237,238, 239, 240, 241, 242, 243, 244- Cruci 

– detaliu; 

245. Autorul împreună cu nepotul; 

246. Vedere de ansamblu comuna Călugăreni; 

247. Tatăl autorului; 

248. Muzeul Pietrei- Sângeru; 

249, 250. Casa autorului; 
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VI.7.2.1. Explicitare documente 

 

1.Proces – verbal din anul 1976, emis de Consiliul Popular al comunei Călugăreni – Comisia de 

judecată. 

2.Cerere la Comisia de judecată; 

3, 4, 5. Chitanțe privind plata unei despăgubiri; 

6. Brevet cu medalie conferit lui Nedelcu Constantin pentru serviciile militare din timpul celui de-al 

doilea război mondial; 

7. Legitimație – văduvă veteran de război; 

8. Diplomă de recunoștință pentru „ ostașul dezrobitor ” din al doilea război mondial; 

9. Brevet pentru decernarea „Crucii comemorative a războiului 1916 – 1918 sergentului Pușcașu 

Gheorghe din Călugăreni; 

10. Legitimație – veteran de război – Galeș D. Constantin din Călugăreni; 

11. Coperțile legitimației (10); 

12. Rezoluție Comisie de judecată – Consiliul Popular Călugăreni; 

13. Notă explicativă a cheltuielilor renovării unui imobil; 

14. Dovadă emisă în anul 1972 de către Comisia de judecată de pe lângă Comitetul executiv al 

Consiliului Popular al comunei Călugăreni; 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Diferite forme de ștampile, sigilii și timbre; 

24, 25, 26. Chitanțe din anii 1875, 1876, pentru plată șosele, etc. 

27. Chitanță din anul 1898 privind „ prestația cu 2 vite ”; 

28. Chitanță din anul 1875 pentru „ taxă drumuri județene ”; 

29. Chitanță din anul 1880 – taxă drumuri; 

30. Chitanță din anul 1877 privind plată taxe drumuri; 

31. Chitanță din anul 1878 privind plată taxe; 

32. Chitanță din anul 1894 privind împlinirea obligațiilor; 

33. Chitanță din anul 1889 privind îndeplinirea zilelor de prestație; 

 

 

 

 


