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Prefaţă 
„Geografia tarii trebuie să inceapă cu geografia locului natal, 
ale cărui elemente proaspete, pline de imagine şi simţire există 
în sufletul fiecărui copil şi trebuie scoase la lumină, 
valorificate şi rânduite”. (George Vâlsan – 1931) 
Considerăm deci că ţinutul natal trezeşte atât la geografi cât şi 
la elevi curiozitatea, dragostea de cunoatere şi cercetare a 
acestor locuri. Un îndemn pentru studiul orizontului local îl 
adresează profesorilor geografi şi părintele geografiei româneşti 
– Simion Mehedinţi. 
„Singura geografie care lipeşte de suflet, nu este cea din cărţi 
sau din prelegeri, ci aceea pe care o culege cercetătorul însuşi 
din intuiţia directă a naturii.” (Simion Mehedinţi  - 1941)  
Prezenta lucrare a fost concepută în urma cercetărilor de teren 
efectuate de-a lungul anilor atât cu elevii în afara orelor de 
curs sau în cadrul cercului de geografie, cât şi împreună cu alţi 
geografi care au studiat regiunea dintre care cel mai de seama îl 
consider pe profesorul Ilie D. Ilie de la Universitatea din 
Bucureşti. 
În cercetările efectuate asupra acestei regiuni s-a studiat nu 
numai condiţiile naturale şi evoluţia lor ci şi cele istirice, 
economice, folclorul local, etc. 
A cunoaşte mediul înconjurător înseamnă a cunoaşte în primul rând 
modul de influenţă şi de interacţiune a climei, apelor, 
vegetaiţei şi animalelor, precum şi influenţa societăţii care 
uneori produce modificări asupra unora din elementele mediului 
înconjurător amintite mai sus. 
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Introducere 
Studiul orizontului local este una din preocupările principale 
ale profesorului de geografie din şcoală. 
Aici, împreună cu elevii, se pot observa fenomene din natură, 
transformările ce au loc sub influenţa omului, trezeşte 
curiozitatea elevilor, le dezvoltă gândirea geografică, spiritul 
de observaţie, etc. 
Studiul geografic al orizontului local poate începe încă de la 
clasele mici, continuându-se apoi în ciclul gimnazial. 
Unul din principiile care stă la baza cercetării cu elevii a 
orizntului local este acela de a porni de la cunoscut la 
necunoscut, de la apropiat la îndepărtat. Elevii urmăresc 
fenomenele istorice şi geografice în evoluia lor, cauzele care le 
produc, relaţiile între factorii naturali şi sociali, etc 
Studiul istorico-geografic din teren trebuie corelat cu cel din 
cabinet sau laborator, trezind interesul ştiinţific în explicarea 
fenomenelor, spiritul de observaţie, le formează deprinderi 
practice şi de munca independentă, le formează sentimente 
patriotice. 
Activităţile prin care elevii participă la studiul istorico-
geografic al orizontului local pot fi următoarele: 
Aplicaşii practice de teren, prin care elevii reuşesc să observe 
o parte din fenomenele geografice învăşate la orele de curs. 
Drumeţii şi excursii unde sunt studiate fenomenele istorico-
geografice în complexitatea lor, urmărindu-se şi evoluia lor. 
Vizite la unele întreprinderi agricole şi unităţi meşteşugăreşti 



Lecţia - vizita la muzeul sătesc înfiiţnat prin sprijinul 
deosebit adus de elevi. 
Activităţi desfăuşrate pe terenul geografic. 
Activităţi desfăşurate de elevi în cercurile de: geografie, 
istorie, biologie, etc. 
Toate aceste aceste activităţi trebuiesc valorificate în cadrul 
lecţiilor prin punerea la punct a unor cabinete multifuncţionale 
de geografie, istorie şi biologie. 
Elevii luând contact cu mediul înconjurător, îi formează o 
concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă, arătând că omul nu 
trebuie să nesocotească raporturile dintre componentele mediului 
natural, iar intervenţia lui trebuie făcută numai atunci când 
sunt cunoscute bine aceste raporturi. Comuna Bezdead fiind 
aşezată în regiunea „Subcarpaţii Ialomiţei”, la poalele muniţlor 
Bucegi, cu un relief foarte fragmentat, oferă condiţii prielnice 
unui studiu geografic amănunţit. 
Pe lângă materialul faptic ce ni-l oferă regiunea, putem folosi 
şi un bogat material geografic, în special material cartografic 
(hărţi). 
 
 
Numele localităţii 
Din câte se ştie de la oamenii bătrâni şi din unele documente, 
existente la Arhivele statului, se presupune că satul Bezdead 
datează chiar înainte de formarea primelor voevodate şi că la 
origine ar fi un amestec de elemente slave contopit cu elemete 
daco-romane cu care au venit în contact de-a lungul anilor, 
elementele slave fiind asimilate de daco-romani. În secolul al 
VI-lea în frământările războinice dintre avari, slavi şi 
bizantini, slavii au pătruns între văile Prahova şi Ialomiţa, 
întâlnind astfel o serie de denumiri de văi, ape şi vârfuri care 
domină satul şi împrejurimile: Valea Dedii, Valea Macului, Vârful 
Voinea, Goranul, Bezdedel, Coporod, etc.. 
Numele satului Bezdead vine probabil de la râul cu acelaşi nume 
şi este de origine slavă, alcătuit din două cuvinte: 
„Bez” – pe lângă, fără, în afară de … 
„Dead” – îi are originea în „ded” – mouşl sau strămoşul clanal al 
generaţiei înrudite prin sânge (clanul era unitatea cea mai 
simplă de organizare la slavi). 
Alte interpretări ale numelui satului: 
Unii istorici spun că Bezdeadul ar însemna „fără moşi” dar 
hristoavele satului mărturisesc existenţa a 14 moşi comuni. 
Bătrânii satului spun că Bezdeadul ar fi fost înfiinţat de tătari 
denumirea venind de la „Beizadea” numele unui om ucis în pădurile 
acestor locuri (legendele din sec. XVI – XVIII) 
Marele istoric Nicolae Iorga arată că denumirea satului indică 
originea lui slavă dar nu a fost precizat în suficientă măsură de 
unde vine acest nume. Că la început satul Bezdead a avut o 
componenă în majoritate slavă indică şi numele unor familii care 
sunt de origine slavă: Bunoiu, Drăgoi, Ivan, Pinţoi, Poşchină, 
etc, nume de familii ce se menţin şi astăzi. 
Originea locuitorilor este slavă apoi prin contact cu băştinaşii 
din aceste locuri învecinate cu care s-au împrietenit şi s-au 



amestecat prin înrudire, au alcătuit o populaţie daco-romano-
slavă. 
De la întemeierea satului Bezdead şi până astăzi s-a depăşit un 
mileniu, caracterizat printr-o perioadă de adânci transformări 
sociale,. 
Două izvoare sunt cele care pun bazele acestui trecut şi anume: 
Descoperirile scoase la iveală prin săpăturile arheologice. 
Toponimia imprimată de popoarele ce au păţit pe aceste meleaguri. 
Toponimia satului este de o vechime cu însăşi existenţa satului, 
care au avut neapărat nevoie de existenţa unor sate, a unor obşti 
săteşti, ca cea a Bezdeadului. Ca izvoare folosite putem aminti: 
hrisoavele, uricile, jalbele, rezoluţiile şi poruncile domneşti, 
zapisele, scrisorile, cărţile de judecăta şi catastihurile 
boiereşti, de toate vârstele, păstrate începând cu anul 1831 şi 
până azi, ca valori de tezaur folcloric istoric la Arhivele 
statului şi la Academia R.S.R., conţinând pricinile sociale de 
valoare excepţională, ale vremurilor în care au fost scrise, sau 
privind cu interes restrâns, numai legăturile din sânul obştei 
bezdedene, toate aceste documente fiind descoperite cu multă 
migală şi într-un număr destul de mare de preotul Panaitescu 
Gheorghe. 
Când s-au întâlnit unele lipsuri în continuitatea pe mai multe 
decenii a trecutului istoric, s-au folosit prin comparaţie 
documente legate de existenţa satelor cu aceeaşi alcătuire 
socială, din aceeaşi perioadă şi cu condiţii geografice 
asemănătoare.  
O greutate în descifrarea adevărului din cuprinsul documentelor a 
fost şi faptul că cele mai multe acte au fost întocmite numai 
după nevoile practice ale posesorului, sau numai înscriind 
interesele celor privilegiaţi. 
Legendele şi întâmplările aparte ale vieţii de sat, păstrate în 
memoria generaţiilor, purtate în amintirea timpului, s-au 
strecurat până astăzi, pentru ca să putem descifra din ele, 
cauzele care le-au produs, izvorul unor adevăruri de demult şi 
prin care s-a putut face legătura cu prezentul. Omul bezdedean, 
mai bine de o mie de ani, a întâmpinat şi suportat greutăţile 
vremurilor, îngenunchiat câteodată, dar nu doborât, sculându-se 
şi scuturându-şi jugul pentru o viaţă liberă şi pentru bucata lui 
de pământ.  
Arătând viaţa satului în desfăurarea lui istorică, adeverim 
însăşi istoria reală a ţării, pentru că în cursul unui mileniu, 
bezdedenii au trecut prin frământările şi stările sociale, 
imprimate în viaţa lor de obşte din cursul acelor vremi: 
Sat alcătuit din amestecul populaţiei daco-romano-slave. 
Obşte de moşneni, trăind pe temeiul autodeterminării. 
Obcina – jumătate din sat-aservită boierilor Goleşti apoi 
închinată de Goleşti Mănăstirii Viero. 
A doua jumătate de sat era acaparată de Leca Spătaru. 
Sat domnesc în timpul lui Radu Mihnea. 
Răscumpăraţi în forme originale: prin schimb de sate şi sume 
însemnate în asprii de argint. 
Judecaţi – cu ecou rar întâlnit în divanul voievodului Matei 
Basarab. 



Judecaţi de însuşi patriarhul Ioanichie al Alexandriei. 
Dupa ce s-au răscumpărat din „rumânie”, bezdedenii trăiră aproape 
două veacuri în obşte liberă, moşnenească. 
La începutul veacului al XIX-lea însă, luându-li se prin silnicie 
pământurile de către „cel mai vrăma al neamului românesc” boierul 
grec Ştefan Belu, bezdedenii pierdură iarşăi libertatea, căzând 
în starea „sclaviei albe”, a clăcăşiei, participând la revolte 
locale. 
Istoria suferinţelor şi umilinţelor clăcaşilor din cuprinsul 
ţării, lupta lor zadarnică de a se elibera şi de a-şi recâştiga 
drepturile pierdute, îi au modelul ca într-o oglindă, în viaţa 
clăcăşească a bezdedenilor de sub dominaţia Belilor.  
Înfricoşat în 1907 de ecourile răscoalei Ştefan Belu vinde toate 
proprietăţile administratorului său C. N. Vasiliu Bolnavu. 
În preajma primului război mondial în Comuna Bezdead s-a încercat 
să se constituie o obşte care să cumpere o mică parte din 
proprietatea lui Vasile Bolnavu. Ţăranii înscrii în obşte a fost 
o uneltire a chiaburilor din sat, care cu banii strânşi din truda 
ţăranilor i-au creeat ei moşii personale cu suprafeţe întinse 
între 100 - 150 hectare care le-au servit ca mijloc de exploatare 
în anii care au urmat. 
Bezdedenii nu s-au bucurat nici de aşa zisă reformă agrară din 
1921 pentru că Vasiliu Bolnavu prin fel de fel de manevre şi 
sprijinit de oamenii de la conducere a reuşit să vândă pământul 
ce trebuia expropriat la preţuri destul de ridicate. 
 
Istoricul cercetărilor 
Din studiul tuturor lucrărilor referitoare la această regiune 
subcarpatică, se observă că primele lucrări aparţin geologilor: 
L. Mrazec i W. Teisseyre – 1907 
I. P. Voiteti – 1909 
G. M. Murgoci – 1917 
M. Preda – 1927 
G. Murgeanu – 1931–1937 
Fl. Olteanu, E. Liteanu 
Emilia Saulea – 1956 
Elena Bratu – 1970 
Din punct de vedere geografic au apărut iniţial doar unele 
lucrări de sinteză: La Valachie – 1902, Les Alpes de Transilvanie 
de Emm. de Martonne. Din punct de vedere ştiinţific cea mai 
importantă lucrare care studiază amănunţit această zonă aparţine 
lui N. Popp şi se intitulează „Subcarpaţii dintre Dâmbovţia şi 
Prahova” – 1939. 
Lucrarea „Subcarpaţii” de V. Tufescu aparută în 1966 delimitează 
exact regiunea studiată aparţinând Depresiunii Slănic – Bezdead. 
În 1973 prof. Ilie D. Ilie de la Universitatea din Bucureşti 
studiază procesele actuale de degradare a terenului împreună cu 
prof. Vasile Loghin de la Liceul din Fieni. În 1974 apare lucarea 
„Judeţul Dâmbovţia” scrisă de D. Bugă şi I. Zăvoianu. 
În 1975 sub conducerea prof. Ilie D. Ilie s-au organizat 
aplicaţii practice în această zonă cu cursanţii taberei de 
informare şi documentare geografică de la Târgovişte. 
 



 
Partea I. Evoluţia istorică a satului Bezdead 
Începuturile istorice ale satului. 
 
a. Numiri slave ale locurilor din centrul satului. 
După toponimia şi numele de oameni în graiul slav presupunem 
întemeierea satului Bezdead de către slavi. Aşezările de azi se 
întind pe o lungime de peste 10 km peste lunca îngustă a pârâului 
Bizdidel. În mijlocul satului, o porţiune de 3 km are toate 
denumirile locurilor în graiul slav. 
„Bezdead” – cuvânt slav ce înseamnă – fără moşi. Acest ded, 
moşul, era atât de venerat de membrii clanului, încât s-a dat 
numele de „ded” chiar zeului suprem al cerului. În fruntea 
clanului de familie, rămăşiţa originală a obştei vechi slave, 
patriarhale, la slavii sudici stă cel mai bătrân străbunic, bunic 
sau tată, şi când din pricina vârstei înaintate nu mai erau în 
stare să conducă clanul, se alegea un nou „deado” care le era 
eful, administratorul, orânduitorul în activitatea i viaa 
economică a clanului. 
La bulgari încă moul e numit „diad” adică domnul mo ceea ce ne 
arată că slavii care au fondat Bezdeadul au fost dintre cei 
sudici, întrucât la cei răsăriteni moul păstra numele vechi 
„ded”. 
Din vechiul „ded” s-a născut i termenul – dedina - , care era 
mijlocul de existenă al membrilor ce alcătuiesc clanul, ca i al 
urmailor acestora i se trecea făra testament din generaie în 
generaie. 
Deci Bezdead = în afară de motenirea clanului. 
„Dedii” este astăzi o vale îngustă, scundă, în mijlocul satului, 
cu un nume prescurtat în pronunia populară din cuvântul „dedina”, 
întrucât lunca din faa văii Dedii a fost odinioară vatra satului 
de temelie a Bezdeadului. Dedina = satul mic de odinioară, în 
care toi membrii din clan fiind strâni într-o singură aezare. 
Valea Dedii, această vale îngustă, cu plaiurile din fund în 
trepte naturale, cu cotituri împrejmuite de râpi înalte, 
reprezintă un loc adăpostit. Valea se pierde apoi în pădurea cu 
urcu abrupt, aa că numele ce i s-a dat ar corespunde cu aezarea i 
folosina ei de odinioară. 
Goran – este un deal foarte abrupt pe malul stâng al 
Bizdidelului, care în graiul slav „gora” – înseamnă deal înalt, 
ca mal al unui râu (Bizdidel). Cuvântul  „Gorod” = înseamnă 
centru de întărire i de apărare al regiunii înconjurătoare, un 
punct întărit, împrejmuit de om sau de natura însăi. Gora mai 
avea înelesul i de – cer - , ca centru de cult, ca o concentrare 
a unei organizaii religioase.  
Goranul din Bezdead vârf deluros inaccesibil, cu întăriri 
naturale, are un platou unde cu greu se poate ajunge la el, 
presărat cu văi adânci, a putut fi o întăritură naturală a 
clanului fondator al Bezdeadului. Dar condiiile locului nefiind 
favorabile unor locuine statornice, bezdedenii i-au întemeiat 
dedina pe lunca de sub poalele lui. Gora a primit între timp, în 
pronunia bezdedenilor, consoana „n” i s-a format goran. 



„Boc” este vârful cel mai înalt ce urmează pe ira Goranului, 
cuvânt ce provine de la cuvântul slav bog=cer – deci vârf care-i 
ridică profilul către cer, pentru observatorul din vale. 
Bog era i zeul suprem al cerului la slavii sudici. 
Bezdedel este este pârâul pe a cărui luncă s-a întemeiat satul 
Bezdead i poartă diminutivul numelui satului, deci o numire slavă 
de aceeai vechime cu a satului, deci o numire de aceeai vechime 
cu a satului. Dei Bezdedelul mai curge i prin alte regiuni 
populate până la vărsare, păstrează numele ce i s-a dat odinioară 
în legătură cu dedina fondată de bezdedeni în terasa mijlocie a 
cursului său. Deci satele  pe care le mai străbate sunt în urmă 
alcătuite.  
Coporod este cel mai de seamă afluent al Bezdedelului, fiind tot 
de origine slavă, alcătuit din cuvintele „Copo” i „rod”. 
Copo = o prescurtare din cuvântul capanos care înseamnă jupân, cu 
înelesul de ef al clanului, rod = înseamnă natere, comunitate 
familială, care cuprinde cea mai veche organizaie primară la 
slavi, clan care păstra din generaie în generaie felul de 
organizare i întregul avut obtesc. Rod se mai numea i o 
divinitate inferioară care favoriza naterile, popularizat cu 
înelesul de „neam”. 
Cazan este valea dinspre Ursei, opusă Coporodului, mărginită de 
povârniurile estice ale Goranului i poartă numele slav al unui mo 
de origină, sau cel al conformaiei văii, în forma unui cazan, 
rotundă i înconjurată de maluri înalte, abrupte. 
Valea Macului, se afla între Coporod i Valea Dedii, tot un nume 
slav, poate după florile de mac crescute sălbatic în toate 
culorile ce împodobeau plaiurile domoale din mijlocul văii. 
Zlac = înseamnă numele dat plaiurilor de unde izvorăte Bezdedelul 
i în slovenete = otravă, iarbă verde. Este un motiv să credem că 
slavii bezdedeni după ce au agonisit turme de oi, le păteau în 
aceste funduri adăpostite i bogate în păuni de otravă. 
Voina = nume slav dat unui vârf de deal, departe de centrul 
satului, vârful despăritor al hotarului bezdedean cu cel al 
Ocinei prahovene i înseamnă = război, bărbat viteaz i al cărui 
îneles se poate asocia cu evenimentele fondării Bezdeadului 
descrise în continuare. 
b. Toponimia i nume de oameni în graiul slav ne dau dreptul să 
presupunem întemeierea satului Bezdead de către slavi. 
Denumirile slave existente în centrul Bezdeadului, ne arată că la 
stabilirea slavilor aici, n-au fost aezări daco-romane, pentru că 
acetia ar fi transmis din denumirile lor, iar păstrarea 
denumirilor în limba slavă până azi înseamnă că a fost o 
continuitate de vieuire îndelungată a slavilor de aici chiar în 
urma contactului cu bătinaii din regiunile alăturate, cu care cu 
timpul s-au împrietenit i s-au amestecat prin înrudire, alcătuind 
o populaie daco-romano- slavă. Oameni cu nume slav sunt amintii 
până târziu în documentele Bezdeadului. Astfel la anul 1670 erau 
în sat popa Stanislav, Tatomir, Radomir, Dedu, iar nume ale 
moilor au păstrat până azi o rezonană slavă ca: Bocu, Belei, 
Bunoi, Cazan, Drăgoi, Ivan, Moroi, Nioi, Pinoi, Suoi, Pochină, 
Samoilă, Voinea, etc. 



Au mai rămas aici rămăie din obiceiurile, credinele i felul de 
organizare socială slavă. 
Se presupune că începutul de întemeiere al Bezdeadului se 
datorete unui clan slav, între veacurile VII i X întrucât după 
această vreme numirile satelor în graiul slav se terminaseră, 
rămânând doar cele imprimate în cultura populaiei. 
 
c. Consideraiuni asupra fondării satului Bezdead. 
Grupurile de clanuri ale triburilor slave, ocupau obinuit regiuni 
întregi, dar pe făgaşul văilor dinspre munţi pătrundeau mai mult 
clanuri răzlee. Tineri vânători, membrii unui astfel de clan, au 
pătruns peste cele mai înalte culmi dintre Văile Prahovei şi 
Ialomiei, au descoperit o luncă pustie, umbrită de un zăvoi 
împădurit cu anini i sălcii, de-a lungul unui pârâu de munte, în 
al căror maluri săpaseră eroziunea apelor povârniuri abrupte cu 
putere de ecou. 
Ademenii de frumuseea poziiilor naturale, s-au gândit să 
alcătuiască aici o nouă aezare cu un izvor propriu de existenă. 
Dei se consideră că slavii erau blânzi i ospitalieri, uneori se 
mai certau i războiau între ei. În felul acesta s-ar lămuri poate 
înelesul numelui dat vârfului despăritor dinspre Ocina-Prahova 
„Voina” care înseamnă război în graiul slav. Se mai poate aminti 
că clanul ce ar fi locuit între Ocina, ar fi hotărât în  obtea de 
clan, ca cei revoltai i plecai dintre ei cu ostilitate, să fie 
declarai „bez-dead” – adică în afara de dreptul de motenire al 
avutului clanului. În acest îneles, Bezdeadul nu poartă numele 
unui ef de clan cum se obişnuia pe acele vremuri, ci o numire 
colectivă, cuprinzând soarta membrilor noului clan. 
Se presupune astfel că întemeierea Bezdeadului a fost dintr-o 
vreme mai veche decât întocmirile voevodale din Muntenia. 
 
d. Organizarea sătească după obinuina slavă. 
Prima grijă a noului clan a fost să aleagă un loc de apărare i l-
a descoperit pe dealul cel mai arătos care domina privelitile din 
vale până departe şi l-a declarat „gora” care să le fie cetate 
naturală. 
Goranul, dei vizibil din departare, asemenea unui munte, avea 
deasupra un mic podiş, înconjurat de povârniuri adânci. 
De pe Goran singura ieire se îndreaptă. spre un vârf înalt, ce-I 
arată relieful în zarea cerului, pe care l-a numit "Bog"- de unde 
iarăi aveau o privelişte deschisă de observaiţii spre regiunile 
şerpuite ale Cricovului.  
Despărţiţi în clan aparte, bezdedenii au alcătuit un sat mic, o 
dedinăx potrivit numărului membrilor ce se putuseră desprinde în 
urma revoltei, folosind şi el aceeai formă de organizare săteasca 
bazată pe rudenia de sânge şi stăpânirea în obşte a proprietăţii.  
Între timp poate că, şi alte grupe se asociaseră în aceeaşi 
unitate administrativă, grupuri formate tot pe baza rudeniel de 
sânge iar mai târziu au luat contact cu dacii satelor din 
preajmă. În fruntea clanului bezdedenii au ales un "deado" (şef) 
care reprezenta interesele lor în relaţiile cu alte clanuri mai 
apropiate,iar mai târziu cu vecinii daco - romani.  



Elementele de temelie ale organizării sociale ale primilor 
bezdedeni fiind trăirea bazată pe rudenie şi proprietatea comună 
a pământului autoguvernându-se prin întruniri obşteşti, se poate 
afirma că organizarea lor se desfăşura pe baza unor principii 
democratice, trăind ca într-o societate comunistă primitivă, 
gospodărindu-se în obşte . 
Daco-romanii de pe văile alăturate s-au ferit la început de slavi 
pe care-i considerau ca pe oricare dintre năvălitori, dar 
observând că aşezările acestora erau rânduite pe temei paşnic şi 
că s-au domo- 
lit să mai pradă şi mai ucidă, s-au apropiat , s-au împrietenit 
şi s-au înrudit, făcând comerţ cu ei prin schimb de mărfuri. 
Pentru blănurile de vânat şi pentru diferite unelte casnice şi 
produse gospodăreşti locale ca: fructe, brânzeturi, vite, miere 
şi ceară, primeau cereale şi unelte casnice necunoscute lor. 
 
          2. Feudalismul în viaţa satului. 
În vremea dominaţiei Cumanilor în secolul al XII- lea, asupra 
teritoriului patriei noastre, Comuna Bezdead se putea bucura de 
mai multă autonomie, fiind ascuns în pădurile dintre munţi . 
Bezdeadul fiind cuprins ca teritoriu în voevodatul lui Seneslau, 
avea obligaţii să dea cavalerilor jumătate din foloase şi 
venituri. Înainte de venirea Goleştilor în Bezdead, obştea 
satului trăise pe temeiul autoconducerii.  În cursul secolului al 
XVI - lea însă Jupânul Sărban Postelnicul din familia Goleştilor, 
prin mama sa Anca, ajunsese stăpân pe o jumatate din satul 
Bezdead ( după cum arată arborele genealogic întocmit după datele 
din acele vremi), iar bezdedenii dădeau stăpânului dijme din 
toate produsele locale . Cealaltă jumătate era folosită de 
localnici dar şi pentru aceasta plăteau dijmă faţă de stăpânul 
feudal. 
 
 
Bezdead în timpul dominaţiei Mânăstirii Vieroş 
Între anii 1572 - 1573 Sărban Postelnicu dăruieşte Mânăstirii 
Vieroş de lângă Piteşti jumătate din sat . În timpul dominaţiei 
Mânăstirii Vieroş (aproape un sfert de veac) bezdedenii plăteau 
birul şi dajdiile , îndeplinind în plus munci după învoială şi 
după obiceiul pământului.  Ei dădeau: produsele de la oi  
(lână, brânză), ceară şi miere, prune uscate, mere, nuci (untul 
de nucă), fîneţe, piei de vânat, 4 care de lemne pentru fiecare 
lună , etc. 
În timpul lui Gavriil Vodă (1616-1620), bezdedenii au cumpărat 
satul Stubeia din Mehedinţi şi l-au dat în schimb pentru Bezdead 
rămânând astfel liberi cu aceleaşi drepturi moşneneşti ca 
odinioară.  
În timpul domniei lui Matei Basarab, după aproape 30 de ani, 
Mânăstirea Vieroş a chemat la judecată pe bezdedeni pentru că nu 
era mulţumita cu satul Ştubeia, al cărei venit era mai mic . La 
10 iulie I646 la Târgovişte în prezenţa voievodului Matei Basarab 
s-a judecat procesul (şi în prezenţa Părintelui Ioanichie 
patriarhul Alexandriei) . Procesul este câştigat de Mânăstirea 
Vieroş iar bezdedele rămâne satul Ştubeia . 



Fiind nemulţumiţi de hotărârea luată refuză să mai plătească 
dijmele şi să îndeplinească muncile cerute. Se rejudecă procesul 
dar rezultatul este acelaşi. Deci ei însuşi robi, sunt în acelaşi 
timp proprietarii altor robi. Dacă procesul s-a mai redeschis nu 
se ştie, dar în a doua jumătate a secolului al VII -lea, 
bezdedenii îşi vindeau nestingheriţi produsele lor. 
 
Bezdeadul acaparat de Leca Spătaru 
Leca Spătaru primise danii domneşti ca mare dregător, dar 
prinzând gust de îmbogăţire, a căutat prin orice mijloace: 
violenţă, înşelăciune, să-şi însuşească şi alte moşii printre 
care şi satul Bezdead. După Leca Spătaru Bezdeadul trece la Radu 
Mihnea de la care bezdedenii îl răscumpără cu suma de lOO.OOOde 
asprii.  
Această răscumpărare nu a fost recunoscută însă de noul domn 
astfel că a trebuit să fie repetată în trei rânduri. 
 
            3. Viaţa socială a satului Bezdead în sec. VII şi 
VIII după răscumpărarea din rumânie. 
Între cei 17 moşneni bezdedeni care s-au prezentat în faţa 
domnitorului Radu Mihnea a fost şi Popa Tatu (care a trăit peste 
100 de ani). Cu timpul el reuşeşte să ajungă stăpân pe aproape o 
treime din sat. Şi alţi boieri şi negustori din afară de sat dau 
sătenilor bani cu împrumut, cerând zălog moşia. 
Ca sat liber Bezdeadul avea de plătit biruri şi dajdii destui de 
apăsătoare. Repartizarea proporţională a dărilor prin obştea 
satului se numea cislă. 
Aceste biruri erau plătite în bani, produse naturale locali şi 
zile muncă. Dintre dajdii putem aminti: 
- câbla de fân 
- „darea de miere şi ceară" + un roi de albine la 10 stupi 
- darea pentru "boul de jug" 
- "oeritul" - o oaie din 50 de oi = gorştină, etc. 
Peste birurile şi dajdiile rumâniei şi peste cele ale domniei, 
din care se acopereau anumite nevoi ale ţării, cel mai greu şi 
umilitor era "haraciul" către turci încă de la sfârşitul domniei 
lui Mircea cel Bătrân. Monedele care circulau în Bezdead în acel 
timp erau: ughii (aur), costande (argint), taleri (argint), lei, 
bani, asprii (de argint ), parole, galbeni de aur, etc. Banul 
este cea mai veche monedă însă are valoare mică. Aspru este o 
monedă turcească. 
Valorile acestor monede sunt: 1 taler = 13 costande,  1 galben = 
60 asprii, o ughie = 1.000 asprii, 1 galben = 200 asprii, 
costande = patronic = 10 asprii de argint. 
 
Alte monezl erau: perpera = monedă de origine bizantină, bătută 
din aurul cel mai curat, ducatul, fiorinul (din Floreniţa), 
dinarul, etc. După moartea lui Popa Tatu moşia lui a fost 
împărţită şi cea mai mare parte a fost dată nepotului său 
Nicolae. Nicolae a lăsat moşia fiicei sale care s-a căsătorit cu 
Şerban Pârcălab. Aceştia au lăsat-o fiicei lor care s-a căsătorit 
cu Vlaicu. 
 



Răsmeriţa bezdedenilor din 1807. Timp de un veac de la moartea 
lui Popa Tatu, moşia lui a fost stăpânită mai mult de bezdedeni. 
Matei Dolete dorea să stăpânească această moşie dar bezdedenii se 
impun prin răzmeriţă. 
 
              4. Reînfeudarea Bezdeadului în veacul al XIX - lea 
Sărdarul Nicola Diamandi Saigiu primeşte în dar "un codru de 
pământ" înspre miază zi (Breaza), apoi el cumpară tot dreptul de 
moştenire al lui Matei Dolete urmaş al lui Popa Tatu şi alte 
locuri. Bezdedenii reuşesc însă să pună din nou stăpânire pe 
acest pământ. Pătrund însă o serie de negustori străini care 
cumpără o serie de pământuri ex. Ştefan Belu. Încep pământurile 
să fie arendate pe o perioadă lungă de timp (7-12 ani). 
Ştefan Belu era un boier puternic, abil, care ajutat şi de domnul 
Caragea, reuşeşte să pună stăpânire pe o mare parte din 
pământurile bezdedenilor - 1816, reuşind să le stăpânească un 
veac. Sub dominaţia lui Belu, bezdedenii au avut de suferit. Ei 
fac o jalbă, către voevodul Al. Nicolae Suţul, dar nu reuşesc să 
răscumpere pământul de la Belu aşa că rămane în continuare al 
lui. Suma de răscumpărare era de 175.380 taleri. Ştefan Belu 
reuşeşte să stăpânească în continuare o mare parte din Bezdead, 
iar locuitorii devin clăcaşi. Boierii aveau voie ca două treimi 
din moşie să o dea locuitorilor pentru a o munci luând zeciuială 
pentru produsele obţinute, iar o treime din moşie era lucrată 
prin zile de claca şi anume: 12 zile pe an. Moşia lui număra zeci 
de mii de hectare.  
Nu cuprindea numai satul Bezdead ci şi alte sate. Bezdedenii 
spuneau într-un vers popular despre el : 
              Belu belea – adică jecmănea 
               Si Vodă pecetluia - adica recunoştea 
Poruncile peste moşie 
Veneau de la isprăvnicie 
Ispravnicii pe lângă ei 
Aveau mulţii isprăvnicei 
Şi fiecare îşi ascundeau în sân 
Fărâma lui de petec de stăpân  
Aproape o jumatate de veac, bezdedenii au trăit ca clăcaşi pe 
moşia boierilor străini. În 1836 Ştefan Belu îşi construise 
Curtea domnească în centrul satului în jurul căminului cultural 
nr. 1 de azi, dar în 1859 şi 1888 prin revoltă, clăcaşii au dat 
foc conacului.  
Din rămăşiţele conacului (a Zidului), s-a ridicat o şcoală 
primară iar după ce a ars şi şcoala, cu aceeaşi piatră s-a pus 
temelia căminului cultural de azi. Cel de-al doilea conac a fost 
clădit pe locul numit "gheţărie", al treilea între drum şi vadul 
apei.  
În 1864, prin lupta lor, bezdedenii au putut obiţine 
împroprietărirea şi desfiinţarea zilelor de clacă obligatorii. 
La 19 martie 1865 s-a instituit o comisie care a venit la Bezdead 
unde a găsit 483 clăcaşi pe care i-a împroprietărit astfel: 
- 141 clăcaşi fruntaşi (cu 4 vite) - cu 11 pogoane  
- 209 clăcaşi mijlocii (cu 2 vite) - cu 7 pogoane şi 19 prăjini  
- 117 clăcaşi codaşi (cu braţele) - cu4 pogoane şi 15 prăjini  



- 16  clăcaşi (nu au clacă) - doar cu ciţiva stânjeni pentru casă 
şi grădină.  
Se intocmeşte un proces verbal din care reiese că comuna are 
peste 400 locuitori, două bisericie cu 5 preoţi. 
Prefectul Judeţului Dâmboviţa Porumbaru reclamă pe bezdedeni 
ministrului Titu Maiorescu care numeşte Bezdeadul sat de tâlhari 
datorită deselor revolte. 
Familia Belu era de origine greacă şi majoritatea arendaşilor 
erau tot greci, numai logofeţii şi ispravnicii erau localnici. 
-1816 - 1820  = St. Belu 
- 1838 - Dimitrie Belu 
- 1862 - Barbu Belu (fost ministru al justiţiei) 
- 1907 - Fiul lui Barbu Belu - Bubi Belu 
 
 
 
Arborele Genealogic al familiei Belu 
 
Belu Bulucbaşa de Horvinati (2 copii) 
Ştefanache + Elena Balcescu (9 copii)                Costache 
(baron) 
Elena + C.tin Mavrocordat (1 copil)                      Alecu + 
Irina (4 copii) 
Dumitrache 
Catinca 
Maria 
Margioala 
Luxandra 
Joiţa 
Elena 
     IV.  Ion Barbu + Lotte (1 copil)          Ştefan + Eliza       
Costică             Iorgu 
     V. Bubi                  Alexandru + Alexandrina              
Irina 
     VI. Alecu       Ştefan        Gheorghe         Constantin      
Radu            Eliza       Irina 
Familia Belu era de origine greacă şi a stăpânit satul Bezdead 
începând din anul 1816 – Ştefan Belu şi până în anul 1907 când 
Bubi Belu înfricoşat de ecourile răscoalei de la 1907 , vinde 
toate proprietăţile administratorului său Constantin N. Vasiliu 
Bolnavu pentru suma de 3. 100.000 lei. 
În 1838 Ştefan Belu avea 45.612 pogoane. 
În 1905 Barbu Belu deţinea moşii în următoarele sate: Bezdead, 
Ţâţa, Buciumeni , Pietroşiţa, Cernica , Dosul Fienilor, Mlăcile, 
Şerbăneşti, Diaconeşti, Moroieni, Muscel, Bela Măgura, Ursei, 
Puturosu, Sultanu, Beja, Cojoiu, Vârfuri, Vişineşti, etc. 
În războiul de independenţă din 1877 dus de armatele române şi 
ruse împotriva turcilor, Bezdeadul şi-a adus contribuţia sa prin 
oameni şi materiale. În luptele de la Plevna au luptat 12 
bezdedeni, doi au murit acolo: Cioroba Matei şi Niţoiu Vasile, 3 
au fost răniţi: Gheorghe al Dinii, Costea Anghelescu şi Ion Rădan 
şi 7 au venit sănătoşi acasă: Ion Nache, Costache Popescu, Toma 
Avanu, Gheorghe al Bălaşii, Niţă Dumitrescu, Ion I. Ciucu şi 



Voicu Băcioiu. Voicu Băcioiu a capturat un tun de la turci pentru 
care a fost decorat de armata română şi rusă. 
Fărâmiţarea moşiei Bezdead 
Vasiliu Bolnavu de teama unor noi revolte a început şi el sa 
vânda anumite părţi din moşie la o serie de străini şi la şapte 
fruntaşi bezdedeni: Ilie Popescu, Ion St. Teodorescu, Ilie Gh. 
Popescu, Gheorghe Soare, Nică Soare şi învăţătorii Mihai Florescu 
şi Grigore Rădulescu care au cumpărat 1.022 pogoane (100 pogoane 
arătură, 140 pogpane fâneţe, 382 pogoane islaz, 400 pogoane 
pădure, cu suma de 317.000 lei. Învăţătorul Grigore Rădulescu la 
sfârşitul anului şcolar 1907 a numit un elev să recite o poezie 
populară anonimă, care era adresată claselor exploatatoare, el 
fiind apoi chemat la Sinaia şi arestat. 
 
Foaie Verde de cicoare 
Ah fârtate, greu mă doare 
N-am nici casă, n-am nici pâine 
Huiduit sunt ca un câine 
Casa mi-e dărăpănată  
Şi nevasta dezbrăcată  
Iar copiii-mi ţipă tare  
Că n-au pică, de mâncare 
La ispravnic şi zapciu  
Geaba merg şi geaba viu! 
Doamne cât o sa mai ţie?  
Mă dusei pân-la domnie  
Acolo un gulerat  
Stă în uşa la palat 
- Ce vrei tu mă opincare?  
- Vreau dreptate boier mare 
Şi-am venit pân-la domnie 
Doară doar aici sa fie. 
La ispravnic şi zapciu  
Geaba merg şi geaba viu! 
- Haide, haide, piei de alci,  
Vodă nu-i pentru mojici!  
Tu desculţ şi desbrăcat,  
Cum să intri la palat?  
Vodă acum benchetuieşte  
Cu boieri se sfătuieşte...  
ŞI-uite aşa, măi Frăţioare  
Mă-mbrinci pe scări afară.  
He,he, hei ciocoi, ciocoi,  
Cum vă bateţi joc de noi 
Dacă văzui şi văzui,  
Luai drumul codrului,  
Căci de este vorba-aşa  
Pe toţi dracu să vă ia... 
Şi să n-am vinovăţie 
Dacă plec în haiducie 
Căci de-oi prinde un ciocoi 
De trei piei am să-l despoi. 



 

Perioada 19l6 - 1918 

Şi bezdedenii au participat la primul război mondial, jertfele fiind 
în număr de 121. Când trupele invadatoare au pătruns în Bezdead, nu 
mai erau decât bătrâni, femei şi copii care căutau să se ascundă pe 
unde puteau, apoi au fost obligaţi să lucreze pentru nemţi. Doi ani 
de ocupaţie au suferit bezdedenii. 

Perioada 1941 - 1944 

În acest timp nemţii au aşezat pe Brăghişoaia, pe o suprafaţă de 50 
hectare, 21 cabane pentru locuinţa a 200 soldaţi şi femei germane. 
Aveau uzină proprie pentru obţinerea energiei electrice şi fir 
telefonic cu legatură directă cu Berlinul. La 23 August 1944 au 
capitulat distrugând însăşi oraşelul construit. 

 

PARTEA A II - A   CONDIŢIILE   NATURALE 

1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ 

Din punct de vedere geografic, Comuna Bezdead este aşezată astfel:  

- Latitudinal - este tăiată de paralela de 45°9' latitudine N.  

-Longitudinal - o străbate meridianul de 25°31' longitudine E.  

Exemplu fig. nr. 1 
Acest lucru ne arată că comuna noastră se găseşte localizată la 
aproximativ jumătate distanţa dintre polul nord şi ecuator. În 
Judeţul Dâmboviţa comuna noastră se afla în partea sa nordică , la o 
departare de 11 Km. de Oraşul Pucioasa şi la 30 Km. de Oraşul 
Târgovişte. 
Paralel cu vadul Bezdedelului, un drum urcă din Pucioasa spre Bezdead 
trecând prin Diaconeşti şi după ce străbate 11 Km. - lungimea 
satului, părăseşte valea, taie de-a curmezişul dealul Costişata, spre 
satul Ocina şi dupaă o distanţă de 12 Km. ajunge la Breaza pe Valea 
Prahovei. 
Gara care deserveşte comuna se numeşte Ţepeş Vodă aflându-se la 5 
Km. Distanţă de comună  
Limite: 
N - Comuna Moroeni 
E - Comuna Ocina ce aparţine de Judeţul Prahova  



S - Comuna Vişineşti şi Comuna Vârfuri  
SV – Oraşul Pucioasa 
V – Oraşul Fieni, Comuna Buciumeni, Comuna Pietroşiţa  
Pentru ca elevii să determine poziţia geografică a comunei, contactul 
cu regiunile învecinate şi limitele, elevii au fost obişnuiţi să 
citească şi să interpreteze o hartă. 
Reuşesc astfel să scoată în evidenţă limitele comunei, poziţia sa în 
cadrul judeţului, stabilirea coordonatelor geografice, etc.  
Coordonatele geografice s-au mai stabilit şi cu ajutorul eclimetrului 
şi gnomonului astfel : 

- Latitudinea - s-a stabilit cu ajutorul eclimetrului , urmărindu-se 
steaua polară şi Carul Mare în serile senine. Eclimetrul a primit 
înclinaţia respectivă, iar unghiul obţinut de la raportor faţă de 
firul cu plumb a indicat latitudinea.  

- Longitudinea – s-a stabilit cu elevii prin observaţii pe gnomon 
între orele 9 - 11 şi 13 - 15, timp în care s-au notat punctele 
capetelor umbrei axului gnomonului ce cad pe cercurile lui. 

Cu ajutorul unei rigle s-au unit punctele de pe acelaşi arc de cere 
între orele de mai sus, obţinându-se astfel corzi de arc de cerc. 
Fiecare coardă de arc de cere a fost apoi împărţită în două: punctele 
de pe această linie ne-au dat meridianul ce trece prin comuna noastră 
de 25°31' longitudine estică. 

 

2.  RELIEFUL 
j. j. jRegiunea studiată o putem localiza în "Subcarpaţii Ialomiţei" - 
V. Tufescu – Subcarpaţii. Această zonă este puternic accidentată, 
datorit fragmentării adânci a reliefului iniţial de râurile existente 
• Fig. nr. 2 - Harta hipsometrică. 
- Partea de nord reprezintă zona anticlinalului marginal, relief ce 
atinge înălţimi maxime în Podul Belciuga 1000 m. , Runcu Bezdeadului 
905 m. şi Vârful Bratii 868 m. – În est cumpăna de apă dintre bazinul 
hidrografic al Bezdedelului şi cel al Proviţei, având înălţimi de 911 
m. în Vârful Măgurii şi 849 m. în Vârful Sultanu. 
- În Sud întâlnim culmi de dealuri cuprinse între 600 - 800 m. exemplu 
în Dealul Fusaru 739 m. şi culmea Miercani 730 m. 
- În vest înălţimile sunt şi mai mici exemplu Măgura Bela 664m. şi 
Crucea Buciumeni 639 m.  
Spre Valea Bezdedelului, acolo unde se întâlneşte depresiunea cu 
acelaşi nume, valorile sunt de 450 m. , pe alocuri chiar mai puţin. 
Pentru a se cunoaşte mai amănunţit energia reliefului, trebuie 
alcătuită o hartă a fragmentării reliefului, aşa cum este cea de la 



fig . 3 intitulată "Harta energiei reliefului". Din analiza hărţii 
rezultă că energia medie a reliefului este aproximativ de 150 m. 

Pentru a scoate în evidenţă morfometria reliefului s-a întocmit 
"Harta pantelor "- Fig. nr. 4 
Pantele au fost clasificate în şapte grupe pentru a ieşi mai bine în 
evidenţă înclinarea versanţilor. Valorile maxime pentru această 
regiune se întâlnesc în Râmata , unde versanţii prezintă înclinări 
peste 25. În cea mai mare parte valorile sunt cuprinse între 10° şi 
20°. Cele mai reduse valori le întâlnim în lunca Bezdedelului. 
Suprafeţele interfluviilor au valori între 1° şi 3°.  
Formele de relief caracteristice sunt văile şi interfluviile.  
Valea Bezdedelului are o lungime de 26 Km., străbătând în cursul său 
superior anticlinalul marginal (vezi harta geologică). Această vale 
nu străbate prin centru comuna şi depresiunea ce-i poartă numele 
(Depresiunea Bezdead), ci spre sud unde are afluienţi mici iar pe 
dreapta primeşte cei mai mulţi afluenţi.  
 

Valea Bezdedelului este reprezentată şi prin câteva fotografii. 
 Suprafaţa bazinului este de 92 Km2. 
Interfluviile ce se găsesc între afluienţii Bezdedelului, au o formă 
alungită pe direcţia nord - sud dominând cu 100 - 150 m. valea joasa 
a Bezdedelului. 
Înălţimea lor este între 650 - 800 m. "Interfluvii - fotografii" 
 
PROCESELE ACTUALE 
În perioada actuală , un rol important în modelarea reliefului îl are 
eroziunea fluviatilă şi toreniţială la care se mai adaugă alunecările 
de teren. 
Acest lucru se poate observa din harta de la fig. 5 intitulată " 
Procesele actuale " care va fi anexată acestui capitol. Un rol 
important în modelarea reliefului îl are şi omul prin acţiunea sa 
negativă sau pozitivă (defrişări de păduri, păşunat abuziv, arături 
perpendiculare pe curbele de nivel ; împăduriri, arături în lungul 
curbelor de nivel, păşunat în parcelă, etc.) Eroziunea fluviatilă 
este determinată de mai mulţi factori cum ar fi: litologia, suprafeţe 
mici împăduriteă, versanţi cu pante accentuate, densitatea mare a 
reţelei hidrografice determinată în special de afluieniţii foarte 
numeroşi ai pârâului Bezdedel, cantitatea mare de precipitaţii, etc. 
Această eroziune se poate observa fie în lungul albiei minore 
(eroziune verticală) fie asupra malurilor (eroziune laterală) . Acest 
proces se poate observa mai bine în fotografiile alăturate , ex.  
"Eroziune verticală" - "Eroziune laterală" – fotografii. Eroziunea 
asupra reliefului este scoasă în evidenţă de martorii de eroziune 



(ex. 2 Martorii de eroziune " - fotografii). În sectorul dealurilor 
nisipo - pietroase predomină eroziunea torenţială care dă naştere la 
ravene puternic dezvoltate. (ex. „ Organisme torenţiale " - 
fotografii) 
Eroziunea torenţială se dezvoltă aproape pe întreaga suprafaţă a 
comunei , determinată de ploile torenţiale ce cad deseori în această 
regiune . Astfel la 4 aprilie 1972 au căzut în 24 de ore 107,2 mm, 
precipitaţii • Pe islazul comunal sunt bine puse în evidenţă 
organismele torenţiale în special sub formă de ogaşe . ( n 
Eroziunea torenţială” – ogaşe). 
 
 
ALUNECĂRI DE TEREN  
Uneori acţiunea eroziunii torenţiale este combinată cu alunecări de ( 
ex. „ Alunecări de teren ce afectează şoseaua comunală Bezdead - 
Pucioasa în punctul Măgura " - fotografii ). 
Alunecările de teren se întâlnesc în sectoarele cu facies 
argilomarnos , acolo unde se găsesc şi cu intercalaţii de nisipuri . 
Ele apar în general pe marginea organismelor torenţiale în partea 
lor superioară , unde energia de relief este mare . 
Alunecările de teren se găsesc în diferite stadii de evoluţie de la 
cele active care pe unele locuri dau aspect de „ Badland”  până la 
cele care par a se fi stabilizat complet dar care dau microreliefuluj 
un aspect haotic şi pe care se întâlnesc soluri cu profil 
necaracteristic . Condiţiile morfologice favorabile declanşării 
alunecărilor 
de teren sunt : versanţi cu pantă mare , litologia slab rezistentă , 
acţiunea intensă a eroziunii torenţiale , etc. 
Anii 1970 şi 1975, ani deosebiţi de ploioşi, au favorizat 
declanşarea 
Alunecărilor de teren de mare amploare . 
Omul a influienţat şi el declansarea alunecărilor în special prin 
Despăduriri neraţionale şi prin folosirea neraţională a păşunilor . 
Dintre alunecările active cele mai răspindite sunt alunecările în 
brazde care sunt superficiale , aparând frecvent pe islazuri. ( ex. „ 
Alunecări de teren - fotografii ). 
La declanşarea lor a contribuit şi circulalţia animalelor care a creat 
poteci . Ele se produc în perioada ploilor bogate şi primăvara în 
perioada dezgheţului . 
Cunoscând efectele lor negative şi pagubele ce le provoacă economiei, 
trebuiesc luate măsuri pentru prevenirea şi stabilizarea acestor 
procese . Consiliul popular comunal are preocupări privind stabiliza-
rea acestor procese şi pentru luarea unor măsuri ameliorative . 



 
RESURSELE SUBSOLULUI 
Comuna nu dispune de o diversitate prea mare de resurse ale 
subsolului , dar aceste resurse nici nu sunt suficient cercetate . 
Întâlnim ape cu o concentrate salină ridicată , ce se consideră că 
ar fi în legătură cu existenţa cutelor diapire . 
Izvorul din Valea Sărată are o concentrate de 263 gr. /I. , fiind 
folosit de locuitori pentru conservarea legumelor . 
Spre Ursei apare un izvor cu apă sulfuroasă - bicarbonatată. – 
sulfatată - calcică - magneziană - hipotonă , cu mineralizare de 3,386 
gr, / 1. , indicată în cura multor afecţiuni . Deasemeni se consideră 
că ar exista hidrocarburi ( petrol şi gaze ) . Astfel în anul 1963 pe 
malul drept al Bezdedelului , la ieşirea din Măgura , în punctul 
Stârmini , a fost amplasată o sondă care a dat de gaze . În anul 1968 
între Măgura şi Bezdead , apare cea de a doua sondă. Ambele au fost 
însă închise în vederea unor exploatări viitoare . La Vârfuri , 
comuna localizată în sudul Bezdeadului , se găsesc sonde până la 800 - 
1000 m. de hotarul cu comuna noastră ceea ce ne face să tragem 
concluzia că acestea într-un viitor apropiat se vor extinde şi  pe 
teritoriul comunei noastre , existind din punct de vedere geologic 
aceleaşi roci . Din albia pârâului Bezdedel se exploateaza bolovănişuri 
, pietrişuri necesare pentru construcţii de locuinţe şi pavatul 
şoselei şi a uliţelor laterale . 
0 parte din aceste materiale au fost transportate la gara Ţepeş -Voda 
si de aici de cale ferată la Bucureşti pentru metrou . 
În mică parte argila este folosită de locuitori pentru fabricarea 
cărămizilor iar calcarul pentru obţinerea varului . 

G E 0 L 0 G I A 

Comuna Bezdead se individualizeaza ca o unitate geologică bine 
distinctă , aparţinând Sinclinalului de Slanic ce începe de la nord - 
est de Teleajen şi se îndreaptă spre sud - vest şi vest până la 
Bărbuleţ. Acest sinclinal este amplasat in flişul intern cretacic şi 
paleogen .  

FLIŞUL CRETACIC este reprezentat sub forma Pintenului de Homoriciu 
fiind alcătuit din : marne roşii , albicioase , cenuşii , cu 
intercalaţii de marno - calcare şi gresii calcaroase eocene .  

Pe "Valea Sărată se gaseşte un masiv de sare scos in evidenţă la 
suprafaţă de un izvor sărat . Acest masiv de sare este acoperit la 
suprafată de o masa de alunecare . 

NEOGENUL este reprezentat de stratele de Valea Leurzii (helveţianul) 
având o grosime de 20 - 25 m, fiind alcătuite din argile negre verzui 
, marne roşii – cenuşii , marno - calcare şi conglomerate . 
CUATERNARUL este reprezentat prin pleistocenul superior şi holocen 
întâlnit pe Valea Bezdedelului . Depozitele aluvionare sunt formate 
din bolovanişuri , pietrişuri , gresii dure , microconglomerate 



marne , calcare , nisipuri , etc, Aceasta regiune este 
caracterizată prin zona de contact între lanţul calcaros 
conglomeratic al Carpaţilor Orientali şi zona flişoidă a Pintenului 
de Homoriciu . 
În aval de Bezdead se poate urmări cu uşurinţă linia de şariaj a 
miocenului peste pliocen , apărând la zi formatiuni de vârsta 
helveţian care genereaza mici izvoare cu apă puternic mineralizate . 
Privind ,r harta geologica  -Fig. 6 putem observa răspindirea acestor 
formaţiuni geologice pe teritoriul comunei . 

CUN0AŞTEREA_MINERALELOR_ŞI_ROCILOR din orizontul local 

Folosind cunoştintele elevilor de la lecţia  “Minerale şi roci” , în 
orizontul local căutăm să le determinăm . 

Astfel rocile sedimentare detritice le întîlnim la tot pasul in regi-
une pornind de la cele mobile : bolovănişuri , pietrişuri , nisipuri, 
mâluri , la cele cimentate : microconglomerate , gresii , argile 
,marne . Aceste roci se pot observă foarte bine in profil geologic la 
zi în punctele Malul de Răsuna şi Râpa Şoimilor ( ex. fotografiile 
alăturate) . În 1974 o echipă de geologi au studiat cursul inferior 
al Pârâului Bezdedel pentru a construi aici un baraj de acumulare a 
apei. S-au luat probe de roci, cu care ocazie si membrii cercului: 
„Micii geografi din şcoala noastră au studiat aceste roci. Cu rocile 
colecţionate am alcătuit la şcoala un profil geologic până la 
adâncimea de 40 m, amintind rocile si caracteristicile lor. 
In fig. 7 prezentăm un astfel de profil. 
Dintre rocile de precipitaţie întilnim sarea de bucătărie, însă ea nu 
este la zi ci apare la suprafaţă doar sub forma unui izvor de apă 
sărată in punctul Valea Sărată, ex. fotografiile alăturate. 
Dintre rocile biogene întâlnim mai raspândit calcarul care este 
folosit pe plan local, prin ardere la obţinerea varului. ( ex. 
„Obţinerea varului” - fotografii ) 
În ultimul timp s-au făcut unele explorări privind petrolul şi gazele 
naturale, în 1963 în punctul Stârmini şi in 1968 in punctual Măgura 
dar aceste sonde deocamdată au fost închise in vederea unor 
exploatări viitoare . 
Imoortanţa economică a rocilor 
Cunoscând bine rocile cu proprietatile lor, elevii au putut trage 
singuri concluzii privind modul de folosinţă al acestor roci.  Astfel 
localnicii le folosesc pentru pavatul străzilor, temelia caselor, 
obţinerea caramizilor, varului, etc. 
 
 



2. C L I M A  

Caracterizarea climatică a regiunii s-a facut pe baza datelor 
furnizate de Punctul pluviometric Bezdead, Staţiile climatologice 
Câmpina si Târgovişte, a hărţilor climatice din Atlasul climatologic 
R.S.R.şi a observaţiilor personale . 
Regimul termic al zonei este caracteristic unui climat al dealurilor 
inalte, cu ierni in general reci, fără inversiuni termice frecvente. 
Verile sunt moderat călduroase, în special datorită răcirilor 
nocturne, prin cantonarea aerului rece in depresiune. Tot datorită 
acestui fapt, gerurile timpurii şi târzii sunt destul de frecvente, 
mai ales pe formele joase de relief. Primăvara zilele cu îngheţ se 
până la sfârşitul lunii aprilie si in mod exceptional la sfârşitul 
lunii mai, iar toamna zilele cu îngheţ încep de timpuriu, frecvent 
in luna noiembrie. 
Toate aceste date folosite sunt prezentate mai jos sub forma unui 
tabel: “Principalele fenomene meteorologice observate în Comuna 
Bezdead în perioada anilor 1949 – 1978”  - Fig. 8 Condiţiile 
climaterice normale pentru regiune sunt modificate simţitor datorită 
reliefului. Acesta prin altitudine şi oriantare, determina variaţii 
importante care apar din ce ince mai evidente in partea de nord a 
teritoriului. 
TEMPERATURA medie anuală variază de la nord la sud aproape cu 1. În 
partea de nord trece izoterma de 8° iar in partea de sud izoterma de 
9. Succesiunea anotimpurilor atât de caracteristică climatului 
temperat al latitudinilor medii, face ca temperatura să fluctueze de 
la o luna la alta, înregistrînd valori foarte variate. 
Temperaturile minime absolute în cursul iernii pot atinge valori de  
-20°C, în special în luna ianuare. Adâncimea maximă de îngheţ este de 
0,80m, de remarcat că temperaturile foarte coborâte de -10 C se pot 
înregistra şi în cursul lunii martie şi chiar aprilie, dăunând 
pomilor fructiferi. Temperatri sub 0°C se pot înregistra şi în 
lunile mai si octombrie. Din examinarea temperaturii decadale se 
constată că primăvara termică (considerată convenţional la realizarea 
temperaturii medii decadale de 2°c)» începe la sfirşitul lunii martie 
şi începutul lunii aprilie. Vara termică - considerată la media 
decadala de 18°C - începe la şfirsitul lunii iunie. Mediile decadale 
cele mai ridicate, arată un interval de maximă căldură între 15 iulie 
şi 15 august, după care începe să descreasca treptat. Toamna termică 
începe la sfirşitul lunii septembrie. Suma gradelor de temperatură în 
perioada de vegetaţie 15 III - 30 IX este sub 2.800 - 3.000 C, 
aceasta arată că se realizează temperaturi reduse, mai puţin propice 
plantelor de cultureă, excepţie făcând cartoful şi secara. Prezentăm în 
tabelul de mai josn Temperatura medie  anuală in perioada 1949 - 1978  
la staţia Târgovişte: 



Anul  1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Temp.°C 10,3 10,9 10,8 10,8 10,0 10,2  9,7  8,6 10,0 10,5 1959 

I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

                  3,6  10,6 10,2  9,8  9,8  9,5  9,2 10,7  9,9 

10,3 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3,4  10,0 10,0  9,9  9,3  9,5  10,2  8,7 10,0 10,7 

În tabelul următor prezentăm variaţia temperaturilor medii lunare în 

perioada 1949 - 1978 la staţia Târgovişte. 

Luna I   II  III   IV  V  VI  VII  VIII  IX   X  XI XII 

T.°C -1,5 -0,4 3,6  9,5 19,8 18,5 20,5 18,8 15,7  9,5 4,8 0,4 

Faţă de aceste date se observă că în regiunea studiată, temperatura 
medie anuală scade la aproximativ +8 C. Aceste scăderi confirmă 
existenţa unui gradient termic vertical de circa 0,5°C la 100m. 
Acelaşi lucru se observă şi la temperaturile medii lunare. Pentru a 
scoate mai bine in evidenţă aceste temperaturi prezentăm alăturat 
următoarele diagrame: 

• Fig. 9 " Temperatura medie anuală în perioada 1949 - 1978" 
 
Fig. 10 n  “Temperatura medie lunară în perioada 1949 – 1978” 

RADIAŢIA SOLARĂ 

Principala sursă de căldură ce influenţează procesele biologice şi 
geografice o constitue radiaţia solară directă. Ea este influenţată 
de ceaţă, nebulozitate, înclinarea şi orientarea pantelor,          
transparenţa atmosferei, etc. În medie întâlnim ceaţa şi aer ceţos 
aproximativ 30 - 40 zile pe an exemplu în anul 1977 am întâlnit 23 
zile pe an cu ceaţă iar in anul 1975 - 65 zile pe an. Numărul zilelor 
cu cer senin este aproximativ de 110 zile pe an, iar numărul zilelor 
cu cer acoperit este de 120 -130 zile pe an. Pe pantele nordice, 
radiaţia solară este mult mai mică decât pe pantele sudice. Întrucât 
vânturile puternice lipsesc din regiune, acest lucru face ca 
atmosfera să fie cât mai transparentă în majoritatea zilelor din 
an.  

Strălucirea soarelui 

În lunile iunie, iulie, august, se înregistrează valori maxime, 
oferind condiţii optime pentru dezvoltarea principalelor plante de 
cultură. 



Pe văile înguste durata de strălucire a soarelui se reduce (aici 
frecvenţa ceţurilor este mai mare). 

PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE 

Ca şi temperatura, precipitaţiile sunt repartizate diferit cu circa 
100 mm. Pe direcţia nord - sud. 
Ele cresc însă în mod invers decât temperaturile, adică de la sud 
spre nord, din regiunile mai joase spre cele mai înalte. 
Din graficul de la fig. 11 intitulat „Principalele fenomene 
meteorologice în perioada 1949 -1978, reiese răspândirea 
precipitaţiilor sub diferite forme în acest interval de timp studiat. 
Precipitaţiile medii lunare sunt repartizate astfel: (se iau în 
considerare datele de la Punctul pluviometric Bezdead în perioada 
1949 - 1978, condus de inv. Dumitrescu D. Ion ). 

Luna   Precipitaţii Luna  Precipitaţii  

I 51,4 mm. VII 118,9 mm. 
II 48,6 mm. VIII 86,9 mm. 
III 42,4 mm. IX 58,8 mm. 
IV 57,2 mm. X 48,7 mm. 
V 103,9 mm. XI 63,7 mm. 
VI 126.9 mm. XII 52,7 mm. 

Răspândirea precipitaţiilor medii lunare se poate observa mai bine 
din diagrama de la fig. 12 - „Precipitaţiile medii lunare in peri-
oada 1949 -1978". 
Precipitaţiile anuale sunt trecute in diagrama de la fig. 13 -
„Precipitaţiile anuale în perioada 1949 – 1978” 
Media anuală a precipitaţiilor pe intervalul amintit mai sus este 
de 855,7 mm. 
Anii cu cele mai multe precipitaţii sunt: 1955, 1966, 1969, 1972, 
1975, când precipitaţiile depăşesc 1.000 mm, maxima fiind de 
1208,7mm. în anul 1975. Deasemeni anii cu cele mai puţine 
precipitaţii sunt: 1958; 641,4 mm. şi 1965 -694,9 mm. când aceste 
precipitaţii au valori sub 700 mm., în restul anilor întâlnim 
precipitaţii cuprinse intre 700 -1.000 mm. 
Din diagramele de la fig. 14 »Numărul zilelor cu ploi in perioada 
1949-1978 si fig. 15 “Numărul zilelor cu ninsoare in perioada 
1949 – 1978”, reiese că mai mult de 110 zile pe an sint zile când 
au căzut precipitaţii (ninsori + ploi), deci mai mult de 1/3 din 
an. Cele mai puţine zile cu ninsori şi ploi au fost in anul 1958 
-83 zile, iar cele mai multe in anul 1966 - 156 zile. Pentru a 
ilustra regimul precipitaţiilor atmosferice lunare în anul 1979, 
comparativ cu mediile lunare multianuale (1949 - 1978), prezentăm 
diagrama de la fig. 16 - „Precipitaţiile lunare ale anului 1979, 



comparativ cu precipitaţiile medii lunare multianuale (1949 -
1978), construit prin combinarea a două diagrame simple sub 
formă de coloană. 
Cantităţile cele mai mari de precipitaţii cad în lunile: mai, 
iunie şi iulie însumând 349,7 mm. 
Pe anotimpuri, cele mai multe precipitaţii cad vara: 331,7 mm. Aşa 
cum reiese şi din diagrama de la fig. 17 - „ Media precipitaţiilor pe 
anotimpuri în perioada 1949-1978» 
De remarcat că în această perioadă ploile au un caracter torenţial 
fapt ce determină o puternică eroziune a solului, în special în 
zonele despădurite. Cele mai puţine precipitaţii cad in lunile 
octombrie, decembrie şi februarie. 
În anul 1949 în luna octombrie nu au căzut precipitaţii, la fel şi în 
luna februarie -1959. În luna decembrie, cele mai puţine precipitaţii 
au căzut în anul 1972 =0,7 mm. 
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore variază între 
32,9 mm. (2iulie 1963 ) şi 107,2 mm. ( 4 iulie 1972 ). Din diagrama 
de la fig. 18 - „ Precipitaţiile maxime căzute în 24 -de ore în 
perioada 1949-1978, reiese că cele mai multe precipitaţii maxime au 
căzut în lunile iulie (în 12 ani) şi iunie (în 7 ani), iar în lunile: 
februarie, martie, aprilie, septembrie şi octombrie nu întâlnim 
precipitaţii maxime în 24 de ore în toata perioada anilor 1949-
1978. 
Caracterul de averse al precipitaţiilor are o puternică acţiune de 
eroziune asupra solului. Deasemeni duce la declanşarea proceselor 
de alunecare. 
În sezonul rece o bună parte a precipitaţiilor cad sub formă de 
ninsoare. Din diagrama de la fig. 15 - reiese că numărul zilelor cu 
ninsoare este cuprins între 10 si 40 de zile, excepţie făcând anii 
I960 -1961 când au fost doar 8 zile cu ninsoare şi anul 1969 când 
numărul zilelor cu ninsoare a ajuns la 52. 
Numărul zilelor cu zăpadă la sol (diagrama de la fig, 19 - » Numărul 
zilelor cu zăpadă la sol în perioada 1949 -1978), variază între 20-
90 de zile excepţie făcând anii: 

- I960 =12 zile s-a menţinut zăpada la sol 
- 1969 =108 zile s-a menţinut zăpada la sol.  Deasemeni 

interesant este să analizăm diagrama de la fig. 20— 
Grosimea stratului de zăpadă la sol în perioada 1949 - 1978, care ne 
arată grosimea stratului de zăpadă care variază între 4,4cm în anul 
I960 si 89,3 cm. în anul 1963. Anii 1954 ( 79 cm. ), 1955 ( 65 cm. 
), 1956 ( 68 cm. ), au avut deasemeni un strat de zăpadă destul de 
gros. Stratul de zăpadă. Stratul de zăpadă influenţează bilanţul 
hidric si caloric. 



Prima zăpadă a căzut la 23 octombrie 1972 iar ultima la 23 aprilie 
1951. 
VANTURILE 

Dintre trăsăturile esenţiale ale maselor de aer putem aminti: 
direcţia şi viteza de deplasare. Direcţia de deplasare a maselor de 
aer este influenţată de Valea Bezdedelului fiind de la nord la sud. 
În sezonul de iarna întâlnim o perioada de calm. Pe baza punctelor 
cardinale şi intercardinale, putem construi roza vântului ("Roza 
vântului  Fig, 21"), pentru orientarea direcţiilor vântului. În 
depresiune viteza vântului este redusă, viteze mai mari fiind în 
special primavara. Întilnim viteze de 2- 3 m. pe secunda. În afara de 
directie şi intensitate intereseaza şi frecvenţa cu care a batut 
vântul din diferite direcţii într-un interval de timp. 

MICROCLIMATUL 

Este o modificare a climei care se datoreşte în primul rând 
reliefului local, orientării şi deschiderii văilor. Astfel pe 
versanţi cu expoziţie nordică, indiferent de înclinarea pantei, se 
caracterizează prin o cantitate mai mică de căldură şi lumină, prin o 
cantitate mai mare de umezeală şi prin frecvenţa vânturilor mai reci 
nordice. Versanţii cu expoziţie sudica se caracterizează prin o 
cantitate mai mare de caldură şi lumină şi o cantitate mai mică de 
umezeală. Aceştia sunt mai favorabili pentru cultura pomilor 
fructiferi. Partea inferioară a versanţilor se caracterizează printr-
o cantitate mai mare de caldură vara, îndeosebi în timpul zilei şi o 
cantitate mai mică de caldură iarna şi în cursul nopţii, ca urmare a 
masării aerului rece în depresiune. Versanţii cu expozitie estică se 
caracterizează printr-o cantitate mai mare de caldură şi lumină, mai 
ales în orele de dimineaţă. Versanţii vestici deşi sunt consideraţi ca 
şi cei estici, totuşi se deosebesc printr-un plus de umezeală. 
Totodată, în zilele însorite, versanţii vestici se caracterizează 
printr-un plus de caldura faţă de cei estici, deoarece aici insolaţia 
de după amiază gaseşte deja un mediu cald, pe când în timpul 
dimineţii, pe cei estici se consuma o parte din caldură prin 
evaporare. Văile prezintă particularităţi climatice foarte diferite 
în funcţie de mărime, de profil şi de orientare. Văile înguste cu 
profil în formă de V, cu versanţi abrupti, fără albie majoră, se 
caracterizează printr-o cantitate mai mică de caldură şi lumină şi o 
cantitate mai mare de umiditate in timpul verii. În general sunt văi 
adăpostite, din care cauză iarna, ca urmare a lipsei curenţilor de 
aer, se produc inversiuni de temperatură. Văile largi, cu versanţi cu 
pante mai reduse, cu sau fără albie majoră, primesc tot timpul zilei 



o cantitate de lumina mai mare. Vara, în timpul zilei, se realizează 
aici un plus de caldură, în raport cu platourile care sunt mai 
aerisite, mai vântuite. Nopţile şi iernile se caracterizează prin 
temperaturi scăzute din cauza radiaţiei terestre şi a scurgerii 
aerului rece de pe culmi. Cu cât denivelările sunt mai mari, cu atât 
în perioada anului, (mai rece), temperaturile sunt mai scazute, ca 
urmare a stratificării aerului, în lipsa curenlţilor de turbulenţă şi 
a grosimii mai mari a stratului de aer rece. 

STUDIUL CLIMATULUI LOCAL CU ELEVII 

Acest capitol a fost eel mai mult studiat, în primul rând datorită 
faptului că Postul hidrologic Bezdead, dealungul celor peste 30 de 
ani de existenţă, a fost condus de tatăl meu şi de mine. Apoi prin 
studiile efectuate în orizontul local cu ajutorul elevilor la care s-
a adăugat interpretarea cifrelor obţinute la Postul hidrologic, s-au 
putut trage concluzii privind microclimatul local Observaţii 
meteorologice au fost începute încă din clasele a III a şi a IV-a, 
elevii întocmind calendarul naturii. Lunar ei întocmesc câte o filă 
de calendar unde elevii notează zilnic unele observaţii temperatura 
aerului - cald sau rece - , soare sau cer noros, precipitaţii - da sau 
nu - stratul de zăpadă, prima zi de ingheţ, prima zi de dezgheţ, 
vânturile, etc. 

Cu elevii din ciclul gimnazial se pot face observaţii mai în 
amanunţime. Majoritatea observaţiilor le-am facut la Postul hidrolo-
gic, acolo unde elevii au fost obişnuiţi să mânuiască aparatură din 
dotare dar mai ales aparatura construită de ei. În felul acesta 
elevii îşi formează deprinderea de a observa fenomenele din natura, 
de a le privi în evoluţia lor, de a le prelucra şi de a le aplica în 
practică. Dintre aparatele cu care ei au venit în contact putem 
aminti: pluviometru, termometru, girueta, anemometru, barometru, 
higrometru, etc. Observaţiile se fac de două ori pe zi la orele 7 şi 
19 iar datele sunt trecute în „Buletinul meteorologic” (temperatura 
aerului, presiunea atmosferică , direcţia vântului, umiditatea, 
precipitaţiile, etc. Apoi se fac grafice pentru fiecare din 
elementele amintite mai sus. Din grafice se observă că în timp ce 
curba temperaturii creşte, curba umidităţii scade. Lucrul elevilor cu 
aceste aparate se poate observa din fotografiile alătarate. Pentru 
măsurarea presiunii atmosferice s-a construit cu ajutorul elevilor 
un barometru simplu. Deasemeni tot cu ajutorul elevilor s-a 
construit o girueta mai simplă, care indică atât direcţia vântului 
cât şi viteza lui în m./sec. 
Precipitaţiile sunt măsurate cu ajutorul “pluviometrului”, iar 
grosimea zăpezii cu ajutorul riglei gradate. 



 
 
 
 
HIDROGRAFIA 
Aceasta zonă face parte din bazinul hidrografic al Ialomiţei, în 
comună principalul colector al său fiind pârâul Bezdedel. Regimul 
hidrografic a fost influenţat de fracmentarea reliefului, de clima 
si de geologie. Are o alimentare pluvio - nivala, cu ape mari de 
primavară rezultate din ploi şi din topirea zăpezilor şi cu 
viituri de vară provocate de ploile cu caracter torenţial. 
Alimentarea subterană are rol secundar ( tipul râurilor propriu 
zise - I. Ujvari ) 
 
Apele subterane 
Aceste ape depind atât de gradul de permeabilitate cât şi de 
grosimea rocilor. Se remarcă trei categorii de ape subterane: 

- ape freatice 
- ape subterane de adâncime 
- izvoare  

Pânza de apa freatica se intâlneşte la adâncimi mari (peste 10 m. în 
zona colinară. În lunca Bezdedelului apa freatica este cantonată în 
aluviunile de terasă, din care se alimentează prin fântâni întreaga 
comună. Apele subterane de adâncime sunt freatic  
inexistente, datorită condiţiilor geologo - litologice, care nu au 
facilitat acumularea şi circulaţia lor. 
Singurele apariţii de apă se manifestă sub forma de izvoare mai ales 
în depozitele eocene şi paleogene. Permeabilitatea redusă a stratelor 
ce alcătuiesc bazinul bezdedel, fac ca prin procesul ei lent de 
infiltraţie apa să se poată mineraliza şi concentra în săruri din 
modificări chimice ce se produc în roci (sulfaţi) ca şi prin 
simplul proces de dizolvare (sare).  
Apele mineralizate salin sunt cele de pe Valea Sărată ce au o 
concentraţie de circa 200grame la litru de clorură de sodiu iar cel 
(de pe Valea Roşoiu au 3 grame la litru de sulfaţi şi bicarbonaţi de 
magneziu. Pe "Valea Sărată, la obârşie mai apar izvoare descendente, 
slab mineralizate, multe acoperite de alunecări, cu debite mari de 
0,05 litri. Localnicii folosesc în scopuri curative şi în mod 
rudimentar apa acestor izvoare.  
Faptul că nu se poate interveni pentru mărirea debitului şi că 
acesta ramâne legat de posibilităţile pe care în mod natural sunt 
oferite, nu vor putea fi folosite pentru construlrea unei micro-
staţiuni balneare. În ceea ce priveşte calitaţile chimice ale apei din 
izvoarele dintre Costişata şi Valea Morii, au indicat depăşiri ale 



conţinuturllor în calciu şi sulfaţi mult peste limitele excepţionale 
STAS 1342/1977. Se găsesc izvoare şi în patul aluvionar al 
Coporodului în depozitele paleogene ale Văii Babciului şi Valea 
Leurzii. Debitele sunt mici şi nu depăşesc 0,21/sec. Se pot folosi 
pentru consumuri modeste. Apa din izvoare este potabilă. Pârâul 
Bezdedelisi are originea în chiuveta Bezdead, ce se înscrie între 
zona flişoidă a Pintenului de Homoriciu şi lanţul calcaros 
conglomeratic al Carpaţilor Orientali. El are un curs permanent, 
instabil, sinuos, cu puternice eroziuni în maluri, inundabil la ploile 
torenţiale, având un debit mic de apă, debit care creşte numai în 
urma precipitaţiilor. Albia majoră uneori este foarte dezvoltată 
creând grinduri. Apa are un grad bun de potabilitate.  
Principalii afluienţi sunt: 
                - pe dreapta: valea Babciului, Valea Corbului, Valea 
Largă, Valea lui Coman, Valea Leurzii, Valea Bârzii, etc. 
                - pe stânga: Valea Râmata, Valea Sărată, Valea 
Morii, etc. 
În afară de apele acestor văi, Bezdedelul mai are o serie de văi de 
dimensiunile unor viroage cu importanţă deosebită prin caracterul 
lor torenţial. Văile în zonele de debusare şi-au lărgit albiile până 
la confluienţă. Pe aspectul uşor terasat al acestor intrânduri de 
văi, localnicii şi-au construit case. De altfel Comuna Bezdead se 
intinde exclusiv pe versantul drept al văii uşor terasat cu înclinare 
nord est -sud vest şi în acelaşi timp spre râu. 
Datorită faptului că rocile de la suprafaţă sunt uşor friabile iar 
relieful are un mare grad de fragmentare, Bezdedelul transportă mari 
cantităţi de aluviuni mai ales vara când ploile sunt torenţiale (se 
înregistrează valori între 5-20 tone / ha. anual) Pârâul Bezdedel ca 
şi afluienţii săi principali, sunt bine reprezentaţi în fotografiile 
alăturate. 
Alimentarea cu apă 
Se face din puţuri rurale. Ele sunt rare şi legate de existenţa fie a 
Pârâului Bezdedel sau a afluienţilor săi, fie de natura versantului 
care filtrează sau nu apa.  
Zonele care apar posibile în instituirea unor captări de apă 
centralizate sunt în general zonele de confluienţă ale Pârâului 
Bezdedel cu afluienţii săi (dar aici sunt aşezări omeneşti care 
poluează apa). În explorarea geologică executată şi datele culese de 
la localnici şi confruntarea cu situaţia geologica din zona, resultă 
că poluarea cu apa nu poate fi făcută decât printr-un dren de mal 
dispus paralel cu cursul la zi al pârâului, pe versantul drept al 
acestuia în dreptul punctului „Malul de răsună” debitul fiind de 
0,31 / sec. 
Eroziunea apelor curgătoare 



Am desfăşurat cu elevii o aplicaţie în teren pe malul drept al 
Pârâului Bezdedel pentru a putea urmări procesul de eroziune. Elevii 
observă modul cum apa îşi desfăşoară acţiunea ei de roadere, 
explicând că această actiune se numeşte eroziune fluviátilă «Ex. 
„Eroziunea fluviatilă - fotografii” 
Această eroziune are loc atât pe verticală, cât şi pe orizontală. În 
special după ploi se observă cum Bezdedelul transportă materialul 
erodat şi că acolo unde panta este mai domoală , o parte din acest 
material este depus sub formă de aluviuni. Pe cursul său mijlociu se 
observă bine eroziunea laterală, iar în cursul său inferior, acolo 
unde viteza apei este mai mică datorită pantei mai domoale, se 
observă că acţiunea de eroziune a apei este foarte mică. Se explică 
apoi cauzele revărsărilor şi a inundaţiilor: 

- topirea bruscă a zăpezilor 
- abundenţa ploilor torenţiale, 

şi  modul cum se poate lupta împotriva inundaţiilor (îndiguiri, 
amenajarea cursurilor de ape, etc.) 
Alte observaţii hidrologice 
În cunoaşterea geonaturală a orizontului local, un loc important îl 
ocupă observaţiile asupra apelor subterane, .izvoarelor şi râurilor, 
studiul alimentării cu apă a localităţii, explicarea apariţiej 
tasărilor şi alunecărilor de teren, etc. 
Studiul izvoarelor 
Izvoarele sunt descrise în raport cu elementele de relief, cu 
litologia şi structura geologica. În funcţie de perioada de acţiune 
am stabilit trei grupe de izvoare: 

- permanente 
- temporare 
- intermitente 

După temperatură grupăm izvoarele în : 
-  izvoare foarte reci ( T. apei sub.4°C ) 
- izvoare reci ( T, apei între 4°C - 20°C ) 
- izvoare calde ( T. apei între 20°C - 37°C ) 

Din cele constatate pe teren putem afirma că majoritatea izvoarelor 
sunt izvoare reci ce pot fi utilizate ca apă potabilă. 
 
Observaţii asupra Pâriului Bezdedel 
S-au făcut o serie de observaţii şi măsurători , precum şi culegerea 
de informaţii de la localnici cu privire la unele particularităţi ale 
Pârâului Bezdedel şi modul de manifestare a acestora în diferite 
anotimpuri . În studiul pârâului s-a ţinut cont de cele trei sectoare 
: curs inferior , curs mijlociu şi curs superior . 



- Măsurarea lăţimii 

Se stabileste din mal în mal cuprinzând oglinda apei . Întrucât 
pârâul este mic s-a putut face direct măsurarea lăiţimii pârâului cu 
ajutorul ruletei . Totuşi am măsurat lăiţimea pârâului când debitul 
lui a fost mare folosind cunostinţele învăţate la geometrie . Astfel 
ne-am fixat pe malul drept un punct de staţie 0 , iar pe malul opus 
ne-am fixat ca punct de reper un copac ( o salcie ). Cu ajutorul 
unei rigle am stabilit numărul de mm. ce reprezintă înălţimea 
copacului . 

 
Fig. 22 

Din figura nr. 22 am constatat asemănarea triunghiurilor AOB şi aOb 
în care se cunosc : AB - înălţimea obişnuită a unui copac 
               Oa - lungimea braţului 
               ab - înălţimea în mm. măsurată pe riglă 
Din proporţia OA/Oa–AB/ab reuşim să scoatem distanţa OA = (Ab 
x Oa)/ab 
 
Măsurarea adâncimii 
A fost efectuată pe un profil transversal . S-au ales două 
repere pe cele două maluri ale pârâului şi s-a întins o sfoară 
între cele două repere . Sfoara trebuie întotdeauna orientată 
perpendicular pe direcţia de scurgere a pârâului . Punctele de 
sondaj au fost fixate din 0,50 m. în 0, 50 m. şi au fost 
însemnate pe sfoară cu ajutorul unor flotori . Cu ajutorul unei 
rigle gradate de un metru , confecţionată de noi , am măsurat 
adâncimea la fiecare punct de sondaj . Citirea adâncimii s-a 
facut la intersecţia suprafeţei apei cu rigla gradata şi a 
rezultat următorul profil transversal din Fig. 23 -„ Profil 
transversal al Pârâului Bezdedel în punctul Islaz „ .  
Măsurarea s-a făcut dus şi întors , apoi s-a făcut media celor 
două valori pentru a se înlătura eventualele erori . 
 
Măsurarea vitezei apei 
Întrucât nu posedăm o morişcă hidrometrică pentru măsurarea cu 
exactitate a vitezei apei , totuşi noi am reusit cu ajutorul 



flotorilor să măsurăm viteza apei însă numai la suprafaţă , 
ex. Pig. 24  
Am luat trei puncte de stabie : A , B şi C 

A           B          C 
--- , ----------- , ---------- g. , 

Fig. 24 

În punctul A un elev dă drumul la un flotor . 
În punctul B un alt elev , cu un cronometru în mână , îl declanşează 
atunci când prin dreptul punctului B trece flotorul.  
În punctul C când flotorul ajunge în dreptul acestui punct , elevul 
opreşte cronometrul. 
Pe "baza formulei V m / sec. = S m / T, sec 

- Sm = lungimea în metrii între punctele B şi C 
- T, sec. = timpul parcurs de flotor între B şi C  

Alegem trei flotori : unul pentru malul drept 
                                 unul pentru mijloc 
                            unul pentru malul stâng  
Pentru fiecare flotor se calculează cu ajutorul cronometrului timpul 
parcurs între punctele B şi C. 
Mai pot fi făcute observaţii asupra temperaturii apei şi gradul de 
turbiditate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T A B E L  CUPRINZAND VALORILE PENTRU STABILIREA VITEZEI APEI 
PARAULUI 

BEZDEDEL 
  

Nr. 
flotor 

Poziţia 
flotorului  

Lungimea 
sectorului(m.
)

Timpul 
între 

cronometr
at 

sectorul

 
 B şi 
C

Viteza 
Obs. C 
m/sec

1 malul drept 50m.  47'   l,06m/sec.



2 mijloc 50m.  40'   l,25m/sec.

3 malul stâng 50m.  491   l,02m/sec.

Informaţii de la localnici 

Aceste informaţii se referă la : 
- Cea mai mare apă cunoscută vreodată şi cauzele ce au produs-o 
- Debitul cel mai mare al pârâului 
- Debitul cel mai mic al pârâului, etc, 

VEGETAŢIA 

Factorii climatici şi de relief , impun condiţii de vegetaţie 
deosebite . Vegetaţia întregeşte peisajul specific comunei , fiind 
bogată şi variată pornind de la zonele cu predominare a vegetaţiei 
ierboase caracteristică fâneţelor naturale , trecând peste terenurile 
de cultură şi ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un 
brâu întreaga localitate . Din punct de vedere floristic comuna se 
află în zona forestieră . Acţiunea antropogenă de defrişări a 
vegetaţiei lemnoase şi instalarea treptată a regimului pastoral 
agricol , a produs modificări profunde atât în ambianţa bioclimatică 
a regiunii cât şi în ciclul relativ iniţial al solurilor . Efectul 
cel mai dăunător pe care l-a avut defrişarea vegetaţiei lemnoase a 
fost deslanţuirea eroziunii care s-a manifestat în special în zona 
colinară accidentată , cu deosebită intensitate , mergând până la 
înlăturarea completă a orizontului de solificare . De asemeni şi 
eroziunea de adâncime şi alunecările de teren s-au declanşat puternic 
. Suprafaţa afectată de eroziuni fiind foarte mare este extrem de 
important să se acorde o atenţie deosebită combaterii efectelor 
dăunătoare ale acestor procese . Cultura pomilor fructiferi  este o 
ramură de veche tradiţie . Pe specii cea mai mare suprafaţă este 
ocupată de pruni şi meri dupa care urmează părul , nucul , vişinul şi 
în părţile adăpostite cireşul . În lunca Bezdedelului şi chiar pe 
interfluvii mai joase din apropierea vetrei de sat , se întâlneşte 
cartoful . 

 

a) VEGETAŢIA PAJIŞTILOR 

Întâlnim o serie de graminee cum ar fi : ovăzul auriu ( Triretum 
flavescens ) , golomatul ( Dactilis glomerat ) , iarba vântului ( 
Agrostis tenuis ) , păiuş, ( Pestuca pratense ) , firuţa ( Poa pratenae 
) , etc.  

Ca leguminoase găsim : trifoiul târâtor ( Trifolium repens ) , 
trifoiul păros ( Trifolium alpestre ) , lucerna sălbatică ( Medicago 



sativa ) . Mai întâlnim : Coada şoricelului ( Achillea milifollia), 
ochiul boului ( Chrizanthemum leucantheum ) , sunătoarea ( Hypericum 
perforatum ) , păpădia ( Taraxacum officinalis ) , măcrişul ( Rumex 
acetosa ) . 
Pe alocuri întâlnim arbuşti cum ar fi : alunul ( Goryllus avellana) 
călinul ( Viburnum opulus ) , măceşul ( Rosa canina ) , tufe de mur ( 
fiubus hirtus ) , lemnul câinesc ( Ligustrum vulgare ) şi socul ( 
Sambucus nigra ) . 
 

PĂDUREA 

Ea se întinde pe o suprafaţă de 1310 hectare . Predomină făgetele ( 
Pagus silvatica ) , mesteacănul ( Betula verrucosa ) , plopul negru ( 
populus nigra ) , aninul alb ( Alnus incana ) , aninul negru ( Alnus 
glutinosa ) , carpenul ( Garpinus betulus ) , ulmul ( Ulmus sp. ) , 
gorunul ( Quercus siliflora ) , frasinul ( Fracsinus excelsior ) , 
teiul ( Tilia thomenthosa ) , jugastrul ( Acer campestre ) , etc. În 
punctul „ Ursei” pe o suprafaţă de 2 hectare există tei având vârstă 
seculară ce poate constitui un adevărat monument al naturii . Dintre 
plantele agăţătoare răspândită este iedera. Se observă o etajare a 
pădurii astfel: 

- La nivelul superior întâlnim : fagul, plopul , mesteacanul , 
gorunul , aninul 

carpenul , frasinul , paltinul, etc.  

          - Dintre arbuşti întâlnim : alunul, păducelul ( Crataegus 
monogina ), smeurul        şi murul. 

- Ca floră ierboasă întâlnim : feriga ( Dryopteris filix-mas), 
coada calului (Equisetum arvense ) , castravanul ( Cirsium 
ierisithales ) , ranunculacee ( Ranunculus acer şi Ranunculus 
alpestris ) , măseaua ciutei ( Erytrhonium dens canis), untişorul 
( Picaria verna ) , ghiocelul ( Galanthus nivalis), floarea 
paştelui ( Anemone nemorosa ) , vioreaua ( Scila bifolia ) , 
mătrăguna ( Atropa beladona ) , vinariţa ( Asperula odorata ) , 
pipirigul ( ffiarex pilosa ) , ciuboţica cucului ( Primula 
officinalis ) , măcrişul ( Rumex acetosa), urzica ( Urtica dioica 
), urzica moartă (Lamium maculatum), curpenul ( Clematis vitalba 
) , calinul ( Viburnum apullus ), margeluşa ( Melica uniflora ) 
, etc. 

Ca muşchi întâlnim : Chatarinea undulata , Dicranum soparium, etc.  
În lunci se găsesc zăvoaie alcătuite din aninul alb şi negru (Alnus 
incana şi Alnus glutinosa ) , plopul ( Populus nigra ) şi salcia ( 
Salix alba , Salix purpurea ) . 
 
EXCURSIA 



Pentru ca elevii să cunoască mai bine orizontul local şi pentru o mai 
strânsă corelare între noţiunile teoretice însuşite la botanică şi 
ecologie şi fenomenele din natură , am efectuat cu elevii o serie de 
excursii. 
Iniţial elevii au fost pregătiţi pentru aceste excursii , începând cu 
echipamentul , mapa pentru ierbar , lopeţica , carnetul de notiţe, 
aparatul de fotografiat , determinatorul , etc. 
S-a prezentat o schiţă a terenului cercetat stabilindu-se şi locul de 
popas unde se fac observaţiile . 
Ca scop urmărit a fost : 

- Formarea la elevi a deprinderilor de a citi o hartă  
-  De a urmări diferite fenomene din natură 

- De a stabili diferite biocenoze caracteristice 
- De a cunoaşte denumirea anumitor plante cu ajutorul 
determinatorului, etc 

La fiecare loc de popas se fac observaţiile necesare , se atrage 
atenţia elevilor asupra fenomenelor mai importante ce trebuiesc 
studiate . O parte din plantele locale erau cunoscute de elevi folosind 
termenii populari iar cu ajutorul determinatorului am luat şi denu-
mirea ştiinţifică . Alte plante necunoscute le-am determinat pe loc. 
O parte din ieşirile din teren au fost făcute pentru strângerea de 
plante medicinale : 

-  Ciuboţica cucului (Primula officinalis)-flori şi rădăcini. 
- Potbalul (Tussilago farfara) 4- flori şi frunze. 
- Brusturele (Arctium lappa) – rădăcini. 
- Plămănărica (Pulmonaria officinalis) - frunze. 
- Salcia Salix albă ( Salix purpurea, Salix fragilis) - coaja. 
-   Cimbrişorul de câmp (Thimus serpyllum) - planta întreagă, 
-   Socul ( Sambucus nigra ) - flori şi fructe. 
- Talpa gâştei ( Leonurus cardiaca ) - planta întreagă. 
- Pătlagina mare ( Plantago major ) - frunze. 
-   Coada şoricelului (Achillea millefolium) - flori, planta 
întreagă 
-    Sunătoarea ( Hypericum perforatum ) - planta întreagă, 
- Teiul ( Tilia cordata , Tilia tomenthosa ) - flori. 
-     Fragul ( Pragaria vesca ) - frunzele. 

             -     Museţelul ( Matricaria chamonilla ) - florile. 
- Ţintaura ( Cantaurium umbellatum ) - planta întreagă. 
- Pelinul ( Artemisia absinthium ) - planta întreagă. 
- Ghinţura ( Genţiana punctata ) – rădăcini. 
- Iarba mare ( Inula helenium ) – rădăcini. 
- Stânjenelul ( Iris germanica ) - rizomi. 
- Coada calului ( Equisetum arvense ) - planta întreagă. 



- Măcesul ( Rosa canina ) - fructele. 
- Mesteacănul ( Betula verrucosa ) - frunzele, etc.  

Acolo unde s-au efectuat despăduriri neraţionale şi rocile sunt 
expuse direct acţiunii agenţilor externi , elevii au putut observa 
modul cum s-a declanşat procesul de eroziune al solului şi chiar 
puternice alunecări de teren . 
În ultimul timp s-au luat măsuri pentru împădurirea acestor ţinuturi 
. Numai anul trecut elevii şcolli noastre au plantat în jur de 50.000 
puieţi de pin , molid şi salcâm , fiind considerate specii care cresc 
repede , asigură producţii mari de masă lemnoasă şi se adaptează uşor 
la condiţiile de climă şi sol de aici . Ex„ - La plantat de puieiţi 
- fotografii* 
În încheierea excursiei se trag concluzii atât de către elevi cât şi de 
profesor . 
Exemplu importanţa pădurii: 

- protejeaza malurile râurilor  

- protejează solul 
- creează un microcliat favorabil 
- creează o bază meliferă 
- se valorifică fructele de pădure 
- constituie material lemnos atât pentru foc cât şi pentru 

construcţii      

Materialele recoltate din teren se prelucrează apoi la şcoală 
devenind un bun material didactic folositor în predarea cunostinţelor 
despre vegetaţie ex, : ierbar , diorame , fotografii , etc. 

 

 

 

FAUNA 

Varietatea condiţiilor geografice asigură răspândirea multor specii de 
animale de interes cinegetic şi peisagistic .  

Animalele din încrengătura vertebrată au cea mai mare răspândire în 
special cele din subîncrengătura tetrapoda: 

a. Din clasa batracienilor întâlnim: 

-  salamandra ( Salamandra salamandra )  

-  broasca de pământ ( Lacerta agilis ) 

- broasca de lac ( Rana ridibunda ) 

 



b. Din clasa reptilelor fac parte : 
- guşterul ( Lacerta viridis ) 
- şopârla cenuşie ( Lacerta agilis ) 
- şarpele de casă ( Natrix natrix )  
- năpârca ( Angius fragilis ) 
- vipera neagră ( Vipera berus ) , etc 
 
c. Din clasa păsărilor întâlnim : 
- uliul găinilor ( Accipiter gentilis ) 
- şoimul rândunelelor ( Falco subluteo ) 
- potârnichea ( Perdix perdix ) 
- sitar ( Scolopax rusticola ) 
- guguştiuc ( Streptopelia decaocta ) 
- cuc ( Cuculuc canorus ) 
- cucuvea ( Athene noctua ) 
- ciufurez ( Strix aluco ) 
- ciuf de pădure ( Asio otus ) 
- lăstun ( Apusa apus ) 
- ciocănitoarea pestriţă ( Dendrocopus major ) 
- dumbrăveanca ( Goracias garrulus ) 
- pupăza ( Upupa epops ) 
- ciocârlia de pădure ( Lulula arborea ) 
- rândunica ( Hirundo rustica ) 
- grangure ( Oriolus oriolus) 
- corb ( Corvus corax ) 
- cioara neagră ( Gorvus corone ) 
- coţofana ( Pica pica ) 
- gaiţa ( Garrulus glandarius ) 
- piţigoi de grădină ( Parrus major ) 
- piţigoi de munte ( Parrus palustris ) 
- mierla ( Turdus merula ) 
- privighetoarea ( Luscinia luscinia ) 
- codobatura ( Motacilla alba ) 
- vrabie ( Passer domesticus ) , etc. 
 
d. Din clasa mamiferelor o răspândire mai 
mare o au: 
- arici ( Erlnaceus ) 
- cârtiţa ( Talpa europea ) 
- chiţcarul de ogor ( Sorax araneus ) 
- liliacul urecheat ( Plecotus auritus ) 
- iepurele ( Lepus europeus ) 
- veveriţa ( Sciurus vulgaris )  



- şobolan de casă ( Rattus rattus )  
- şoarece de pădure ( Sicista betulina )  
- porcul mistreţ ( Sus scrofa )  
- cerbul ( Cervus elaphus carpaticus )  
-  CĂprioara ( Capreolus capreolus ) 
- vulpea ( Vulpes vulpes ) 
- lupul ( Ganls lupus ) 
- ursul ( Ursus arctos ) 
- bursucul ( Meles meles )  
- jderul ( Martes martes ) 
- dihorul de casă ( Putfirius putorius ) 
- nevăstuica ( Mustela nivalis ) 
 
 
 
e. Din clasa peştilor întâlnim:  
- păstrăvul ( Salmo trutta fario )  
- crapul ( Cyprinus carpio ) 
- mreana ( Barbus barbus )  
- lostriţa ( Hucho hucho ) 
- plătica ( Abramis brama ) 
- roşioara ( Scardinius arythrophthalmus ) 
- cleanul ( Leueiscus leuciscus ) 
 
NEVERTEBRATELE 
Încrengătura protozoare: 
- euglena verde  ( Euglena viridis ) 
 
Încrengătura celenterate: 
- hidra de apă dulce  ( Hidra viridis  ) 
 
Încrengătura viermi: 
- viermi laţi:  - viermele de gălbează ( Pasciola hepatica) 
                    - panglica ( Tenia solium ) 

- viermi cilindrici: - trichina ( Trichinella spiralis ) 
- viermi inelaţi : - râma ( Lumbricus terrestris ) 
                       -  lipitori ( Kirudo medicinalis ) 
 
Încrengătura moluşte: 
- melcul de livada ( Halix poraatia ) 
 
Încrengătura atropode: 
- păianjenul cu cruce ( Epeira diademata )  
- căpuşa ( Ixodes ricinus ) 



- racul de râu ( Astacus fluviatilis ) 
- urechelniţa ( Lithobius forticatus ) 
- insecte :  
- lăcuste ( Pachytilus ) 
- greieri ( Gryllus ) 
- coropişniţa ( Gryllotalpa ) 
- gândacul de bucătarie ( Blatta orientalis ) 
- ploşniţa cerealelor ( Eurigaster ) 
- cărăbuşul de mai ( Melolontha melolontha ) 
- gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemllniata) 
- cărăbuşul cerealelor ( Anisoplia austriaca ) 
- gărgăriţa măzării ( Bruchus piri ) 
- croitorul ( Cerambyx heros ) 
- buburuza ( Coccinela septempunctata ) 
- buhai de baltă ( Hydrophilus piceus ) 
- fluturi: 
- fluture de varză ( Piaris brassicae ) 
- nălbarul ( Aparia crategi )  
- coada rândunicii ( Papilio machaon ) 
- cap de mort ( Acherontia atropos )  
- molia de haine ( Tyneola ) 
- albina ( Apis melifera ) , etc. 
 
OBSRVAŢII ZOOGEOGRAFICE 
O preocupare importantă a noastră a fost studierea animalelor din 
orizontul local. Întrucât lumea animală este legată de sol şi de 
vegetaţie, ea a fost studiată odată cu cercetările pedologice şi 
geobotanice . 
S-a stabilit valoarea economică a animalelor din zonă şi daunele 
provocate de unele din ele . O parte din aceste animale au fost 
împăiate de elevi sub îndrumarea mea . Astfel la ora actuală o serie 
de animale au fost grupate pe biocenoze alcătuindu-se unele diorame. 
Dintre animalele mai importante ce au fost împăiate putem aminti: 
arici, cârtlţa, dihor, iepure, bursuc, şobolan, veveriţa, bufniţa, 
porumbel, uliu, coţofana, mierla, ciocănitoare, cioara, fazan, etc.   
0 parte din ele pot fi observate şi în fotografiile alăturate. 
Deasemeni am alcătuit insectare cu principalele artropode din zonă. 
În anotimpul friguros elevii au construit căsuţe pentru păsărele, 
asigurându-le şi hrană.. 
Ocrotirea faunei se impune ca o necesitate nu numai pentru valoarea 
ei cinegetică dar şi pentru faptul că unele animale sunt pe cale de 
dispariţie. 
 



S O L U R I L E  
Solurile întâlnite aici s-au format în condiţii diferite de relief, 
rocă, climă, hidrografie, vegetaţie, etc. 
Din cauza precipitaţiilor abundente (peste 800 mm, anual) precum şi  
datorită reliefului şi a existenţei unui orizont argilos ( D ) la 
diferite adâncimi, puţin permeabil, unele din solurile identificate, 
prezintă fenomene de pseudogleizare la nivelul acestui orizont. 
Deasemeni datorită rocii parentale la unele soluri, orizontul B 
apare cu o culoare roscată ruginie, datorită faptulul că solurile 
sunt formate pe marne sau pe argile de vârstă senoniana -eocena. 
Solurile brune tipice au profile slab diferenţiate textura; fiind 
uneori puternic influenţate de natura materialului parental (marne, 
argile ,gresii). Gradul de inclinare a pantelor influenţează, 
grosimea profilelor de sol astfel pe pante repezi şi despădurite, 
eroziunea de suprafată a acţionat puternic astfel că solul are un 
profil cu o grosime mai mică de 50 - 60 cm., iar pe pantele moderat 
înclinate profilele ajung la 100 cm. Din categoria solurilor 
zonale întâlnim: 

- Soluri brune de pădure şi brune podzolite 
                                   - conţinutul în humus este de 2-
5%, 

- Soluri brune acide 
- conţinutul în humus este intre 5-20%, 

Dintre solurile azonale se întâlnesc frecvent pseudorendzinele (so-
luri litomorfe), fiind formate pe roci cu un conţinut bogat în car-
bonaţi de calciu (marne, marne argiloase, argile marnoase). Sunt 
specifice zonei forestiere întâlnindu-se la baza versanţilor şi pe 
versanţii puternic înclinaţi. 
Sunt mai bogate în humus de tip calcic, au o culoare brună, brun 
roşcată, sau neagră. 
Datorită fertilităţii foarte reduse, nu sunt folosite pentru 
culturile agricole ci pentru fâneţe şi păşuni. 
Regosolurile sunt soluri hidromorfe tinere, slab dezvoltate ce apar pe 
roci diferite ca: marne, argile, gresii, ce uneori apar la zi. Sunt 
soluri cu o fertilitate scăzută, ce apar pe versanţi cu înclinare 
puternică, prezentând şi grade mari de eroziune, fapt ce impune o 
folosinlţă agricolă inferioară. 
Sunt dezvoltate în special pe Plaiul Belciuga şi Plaiul Şirnelor. 
Eroziunea manifestată pe versanţi a dat posibilitatea ca pe firele 
de vale şi la baza versanţilor să evolueze soluri aluvo-coluviale. În 
orizontul superior au carbonaţii spălaţi din profil. 
Apa freatică aflându-se la mică adincime, solurile aluviale sunt 
frecvent gleizate. 



În cadrul comunei noastre s-au identificat şi delimitat următoarele 
unităţi de soluri: 

- 1) Soluri brune: - sol brun pseudogleizat -3,98% 
                              - sol brun regosolic - 
27,19%  
-    2) Soluri brune podzolice- 13,81%  
-    3) Soluri brune acide - 3,85%  
-    4) Pseudorendzine - 15,84% 
- 5) Regosoluri - 23,46% 
-     6) Soluri coluviale - 0,79% 
- 7) Soluri aluviale - 4,90 
-     8) Alunecări active - 
4,5% 
- 9) Eroziunea de adâncime - 2,67% (ravene, organisme torenţiale) 

 
CARACTERIZAREA AGROPRODUCTIVA A UNITĂŢILOR DE SOL 

Clasificarea solurilor pe cele nouă grupe s-a făcut în special din 
punct de vedere genetic. Nu este suficient să cunoaştem numai aceste 
nouă grupe de soluri ci şi să apreciem potenţialul lor 
agroproductiv. 

- 1) Soluri brune 

Se dezvoltă pe terenuri slab înclinate (pe culmi, fire de vale, etc.) 
pe materiale formate în general din argile, argile nisipoase şi 
nisipuri argiloase. Se recomandă plantaţii pomicole (măr, păr, prun) 
în livezi clasice fiind necesare şi măsuri hidroameliorative simple şi 
de combatere a eroziunii de suprafaţa şi a colmatării. 
Pentru îmbunătăţirea fertilităţii sunt necesare următoarele lucrări: 
aplicarea de îngrăşăminte organo - minerale în doze mari, admi-
nistrate cu amendamente calcaroase. ♦ 

- 2) Soluri brune podzolite 

Se dezvoltă pe versanţi puternic inclinaţi, pe materiale formate din 
argile nisipoase. Se recomandă plantaţii pomicole şi fâneaţa cu 
măsuri antierozionale complexe. 
Necesită îngrăşăminte organo - minerale complexe în doze mari şi 
pentru corectarea acidităţii, aplicarea de amendamente calcaroase o 
dată la 5 - 6 ani. 

- 3) Soluri brune acide 

S-au format pe culmi şi versanţi moderaţi, la altitudini de peste 600 
- 700 m. Datorită acidităţii mari şi a altitudinii care determină un 
microclimat mai rece, se recomandă fânete. Zonele mai joase şi mai 
adăpostite pot fi plantate cu pruni. Fertilitatea fiind slabă , poate 



fi îmbunătăţită prin fertilizare cu îngrăşăminte organice şi  
minerale în doze mari şi prin aplicarea de amendamente calcaroase. 

- 4) Pseudorendzine 

Se întilnesc pe suprafete destul de mari, mai ales în zona paşunilor, 
pe versanţi cu înclinare moderată. 

Sunt evoluate pe marne şi marne argiloase. Sunt folosite ca pajişti şi 
mai rar ca plantaţii de prun. Are exces de umiditate. Se recomandă 
folosirea lor pentru păşune şi fâneaţă cu măsuri antierozionale 
complexe. 

- 5) Regosoluri 

Sunt soluri erodate puternic. Datorită aspectului accidentat al 
reliefului, lipsei pădurilor pe suprafeţe mari, paşunatului intensiv 
şi neraţional, aplicării unei agrotehnici necorespunzătoare, s-a 
declanşat cu intensitate procesele de eroziune în suprafată . 
Datorită acestui fapt peisajul este dezolant iar suprafeţele cu 
soluri fertile sunt reduse considerabil. 
Formele cele mai avansate ale eroziunii de suprafată se întâlnesc în 
special pe versanţi însoriţi cu expoziţie predominant sudică, sud – 
estică şi sud – vestică, puternic înclinaţi, unde învelişul de sol a 
fost puternic îndepărtat. Au o fertilitate slabă şi de aceea sunt 
necesare doze mari de îngrăşăminte organice şi minerale. 

Se încadrează în categoria paşune şi fâneaţă, cu măsuri 

antierozionale complexe. 

-  6) Soluri coluviale 

Se întâlnesc pe pantele inferioare ale versanţilor şi treptele de 
versanţi. Se gasesc în asociaţie cu pseudorendzinele. Se recomandă 
folosirea lor pentru fâneţe iar zonele mai drenate pot fi folosite şi 
cu plantaţii pomicole în special gutui dar cu măsuri complexe 
hidroameliorative şi antierozionale. 

- 7) Soluri aluviale si aluvo – coluviale 

Se întâlnesc în lunca Pârâului Bezdedel şi a celorlalte pâraie care 
formează reţeaua hidrografica din zonă. Factorii locali care au 
imprimat solurilor un profil de tip A - AD - D sunt: diversitatea 
formelor de relief, adâncimea şi natura apei freatice, condiţiile 
diferite de umiditate şi  regim hidric, precura şi modul de 
folosinşţă. Aceste soluri necesită doze mijlocii de îngrăşăminte 
organice si minerale. 

- 8) Alunecări de teren 

Se dezvoltă în special pe versanţi puternic înclinaţi. Aceste 
alunecări sunt de tipul celor în valuri şi brazder mai rar de tipul 
alunecărilor curgătoare şi au ca roci parentale marnele şi argilele, 
uneori cu intercalaţii de nisipuri slab cimentate. Aceste alunecări 
sunt lineare la care patul de alunecare se gaseşte la adâncimi 



variabile intre 0,5 - 3m. Masa alunecată este foarte heterogena, cu 
stratificaţia orizonturilor de sol deranjată şi a stratelor de 
sedimente. 

Aceste alunecări sunt în general recente, marea majoritate sunt 
active sau reactivate. Propagarea lor se face destructiv, adică de la 
partea superioară a versanţilor la cea inferioară, afectând şi zonele 
de la baza versanţilor mai slab înclinaţi. Pretabilitatea acestor 
soluri este de fâneata , la care sa se adauge în porţiunile cele mai 
afectate, împădurirea cu specii fixatoare. Speciile trebuie să fie 
alese din esenţele moi, care sunt hidrofile, cu mare putere de 
extragere a apei din sol. 

Trebuiesc efectuate lucrări complexe de combatere a alunecărilor 
(împrejmuire, evitarea păşunatului, captarea izvoarelor de coastă, 
lucrări pentru preîntâmpinarea extinderii eroziunii, plantaţii 
silvice, etc.) 

- 9)Eroziunea în adâncime (ravene si râpi) 

Ravenele s-au format pe firele de vale, unde friabilitatea rocilor 
ce le alcătuiesc, au permis evoluţia fenomenului de eroziune în 
adâncime, astfel că versanţii laterali ai ravenelor, uneori sunt 
foarte abrupţi. 

Râpile se gasesc în general localizate pe versanţi foarte puternic 
înclinaţi a căror litologie a permis alunecări active de mare adân-
cime. Pentru Belciuga şi Bezdead, datorită neîmpăduririi sau 
înerbării, ravenele sunt mai extinse transversal şi longitudinal. Pe 
toate aceste ravene sunt scurgeri de apă tot anul, datorită 
izvoarelor de coastă, scurgeri care sunt amplificate de 
precipitaţiile mari care cad, fapt ce impune executarea unor lucrări 
antierozionale pentru stingerea lor. 

 

CONCLUZII 

Comuna Bezdead fiind amplasată în zona Subcarpaţilor Interni, cu un 
climat umed şi rece, ce impune o agricultură profilată pe pomicultură 
şi creşterea animalelor. 
Se recomandă ca plantaţiile pomicole cu specii de: măr, prun, păr, 
nuc, etc.  Să fie amplasate în zonele: Valea Corbului, Valea Olea, 
Coporod, Valea Largă, Urseiu, Broşteni, Valea Morii, Costişata, etc. 
În rest terenurile să fie utilizate pentru pajişti. 
 
PENTRU AMELIORAREA ŞI FOLOSIREA PAJIŞTILOR NATURALE se recomandă 
urmatoarele lucrări: 

- a) Lucrări agrotehnice 

Pentru solurile brune şi brune podzolite se recomandă „grăpări în 
cruce”, ultima grăpare trebuind să se facă pe curbele de nivel. Aceste 



lucrări nu se pot executa decât cu tracţiune animală şi manual la 
însămânţări, pantele nepermiţând lucrări mecanizate 

 

- b) Lucrări de combatere şi de preîntâmpinare a eroziunii solului. 

Pentru stăvilirea scurgerilor pe pante, se recomandă înerbarea şi 
folosirea raţională a pajiştilor. 
Pentru stingerea ravenelor şi ogaşelor, se recomandă împădurirea prin 
plantaţii de salcâm a malurilor şi taluzelor de mal, sub formă de 
lerdele. Consolidarea fundului ravenelor se poate realiza prin 
plantaţii silvice. 
 
- c) lucrări de fertilizare 

Pentru mărirea producţiei de masă verde la nectar, este absolut 
necesară administrarea cu îngrăşăminte chimice în special cu azot şi 
fosfor în zona solurilor brune podzolite, brune acide şi brune 
erodate. 

 

- d) Lucrări de însămânţări şi supraînsămânţări 

Pentru îmbogăţirea covorului vegetal cu ierburi, bogate nutritiv, se 
recomandă supraînsămânţări pe aproximativ 90% din suprafată. Se vor 
folosi specii de graminee şi leguminoase. 

 

- e) Lucrări de rărire şi defrişare a paşunilor împădurite 

Rărirea paşunilor în proporţie de 80% din densitatea la hectar, 
trebuie să se faca numai în zonele cu pante de pâna la 15% . Pe pante 
de peste 45% , nu se recomandă să se efectueze operaţiunea de 
rărire. 

 

FOLOSIREA PAJIŞ TILOR 

Pentru a asigura condiţii mai bune şi pentru a se întreţine în con-
diţii corespunzatoare covorul vegetal, este necesară aplicarea şi 
respectarea anumitor norme: 

- Numărul de animale repartizate pe pajişti 
- momentul începerii ş1 îincetării păşunatului 
- durata paşunatului 
- sistemul de păşunat s etc. 

La stabilirea numărului de animale repartizate pe pajişti, trebuie să 
se aibă în vedere faptul că un număr prea mare de animale, pe 
suprafeţe de păşunat, determină o tasare excesivă a solului, o 
distrugere a covorului vegetal şi o accentuare a proceselor de 
eroziune prin urmele lăsate sau potecile create. 



Păşunatul trebuie să înceapă primăvara, când iarba a atins 3 – 6 cm şi 
când solul este svintat, evitându-se astfel tasarea, distrugerea 
lăstarilor de iarbă şi accelerarea eroziunii. Deasemeni toamna 
păşunatul trebuie să se încheie cu 2 - 3 saptamini înaintea ploilor 
şi a primelor îngheţuri. 
Se va renunţa la păşunatul liber şi se va trece la sistemul păşuna-
tului în parcela, fapt ce va reduce timpul de păşunat pe acelaşi loc 
şi va asigura timpul suficient pentru refacerea covorului vegetal. 
Numai printr-un păşunat raţional, respectându-se normele amintite mai 
sus şi prin oprirea proceselor de eroziune, se poate menţine în bune 
condiţii covorul vegetal. 
Pentru a înţelege mai bine acest capitol am alcătuit câteva 
cartograme privind solurile din comuna noastră şi anume: 

- Fig. 25 - nCartograma eroziunii solului” 
 

- Fig. 26 - „Modul de folosinţă al teritoriului” 

 
- Fig. 27 - nCartograma texturii solului” 

 
- Fig. 28 - „ Harta solurilor” 

 
STUDIEREA TIPURILOR DE SOLURI DIN ORIZONTUL LOCAL 
 
În cercetarea solului pe teren, o atenţie deosebită trebuie să o 
acordăm profilului solului care se face ţn secţiuni artificiale 
(gropi săpate special). 
Pentru efectuarea lucrului în teren ne sunt necesare unele 
instrumente dintre care cele mai importante sunt: busola, altimetru, 
lopeţi, lupa  metru, cuţit geologic sau pedologic (folosim cuţit de 
vânatoare), sticluţa cu acid clorhidric etc. Studierea solului începe 
cu cercetarea factorilor pedogenetici: Geomorfologia teritoriului, 
geologia, clima, hidrogeologia, vegetaţia şi rolul activităţii omului 
în transformarea învelişului de sol. 

■- Geomorfologia. Vom urmări în special formele de relief simple 
care au importanţă în repartiţia şi geneza solurilor. Cele mai 
importante elemente de relief în formarea solului constituie 
pantele, în special expoziţia şi modul lor de înclinare. 
- În ceea ce priveşte geologia, se pune accent pe cunoaşterea 
rocilor de suprafaţă mai ales sub aspectul litologiei sau 
compoziţiei chimico - mineralogice, genezei, modului şi gradului 

       de alterare, răspândirea lor  etc. 
- Hidrogeologia. Foarte important este studierea apei potabile 
freatice, în special acolo unde ea se află la adâncimi mici, 
deoarece influienţează foarte mult evoluţia, însuşirile şi chiar 
tipurile de sol. 



- Vegetaţia. Descriem principalele asociaţii vegetale şi 
stabilim legăturile dintre sol si vegetaţie. 

ROLUL ACTIVITĂŢII OMULUI 

Omul poate Influienţa pozitiv sau negativ evoluţia solului. Prin 
defrişări neraţionale şi prin păşunat haotic se pot declanşa 
procese de eroziune de suprafaţă. Ex. Acţiunea negativă a omului- 
fotografii. 

Omul poate influenţa şi  pozitiv evoluţia solului prin împăduriri în 
special în zonele de alunecare şi în regiunile unde eroziunea 
torenţială este foarte puternică, prin însămânţări şi supraînsămânţări 
pentru a reface covorul vegetal. Ex. - Amenajarea pajiştilor - 
fotografii. 
Omul mai poate influenţa pozitiv şi prin folosirea îngrăşămintelor 
naturale şi chimice. 
Cercetarea solului se face într-o groapă (profil de sol) de forma 
dreptunghiulară, având ca dimensiuni: lungimea = 1,5 - 2m. Laţimea = 
70-80 cm. , adâncimea = 2-2,5cm. 
Se studiază orizonturile de sol şi delimitarea lor, măsurându-se 
grosimea fiecărui orizont. 
Se descrie relieful pe care este amplasat profilul de sol. 
Se descrie: culoarea, textura, porozitatea, umiditatea, reacţii: la 
acid clorhidric, alcalinitatea fata de fenolftaleina, etc. 
Se face caracterizarea agroproductiva a solului. 
Ex . SOLUL BRUM PODZOLIC 
Relief: versant puternic erodat 
Roca : argile nisipoase şi nisipuri  
Adâncimea apei freatice = 10 m,  
Vegetaţia caracteristică: forestieră 
Textura: mijlocie 
Conţinut în humus: slab 
 
Întâlnim următoarele orizonturi: 

- Orizontul A = 25 cm. grosime, cenuşiu, cenuşiu albicios, 
graunţos friabil, nu face efervescenţă, 
slab poros, moderat compact, uscat. 

- Orizontul AB = 15 cm. grosime, cu pete ruginii, alunar 
mic , luto-nisipos, nu face efervescenţă, 
slab poros, moderat compact, uscat. 

- Orizontul B = 43 cm. grosime, galben, slab roşcat, 
Bulgăros, friabil, argilo-nisipos, nu face efervescenţă, slab 
poros, moderat compact, uscat .  
-  Orizontul BD = 15 cm, grosime, galben murdar, slab poros 



nestructurat, nisipo-argilos, moderat 
compact. 

               -  Orizontul D =apare sub 98 cm. Adâncime, 
albicios cu pete 
                                       roşcate, nestructurat, 
nisipo – argilos, nisipos,  
                                       un face efervescenţă, 
friabil 
 
Orizonturile solului brun podzolic 

 

 

PARTEA A III-A.  POPULAŢIA ŞI ASEZĂRILE OMENEŞTI 

1. Dovezi de veche populare a teritoriului 

În aceasta regiune oamenii au locuit din cele mai vechi timpuri, 
toponimele păstrate şi folosite menţionează prezenţa slavilor şi 
geto-dacilor pe aceste meleaguri. 
Având o poziţie retrasă, într-o regiune accidentată, care n-a fost pe 
direcţia năvălirilor şi războaielor şi nelegată bine cu căi de 
comunicaţie, bezdedenii au suferit mai puţin influenţa razboaielor 
daco-romane, a colonizării romane şi a năvălirilor barbare timp de o 
mie de ani. 
Primii barbari care au trecut prin aceste locuri, unii dintre ei 
rămânând chiar, au fost Vizigoţii (anul 271),  apoi hunii (375 şi mai 
târziu bulgarii ( Anul 679 ), care nu au ramas pe aici, Slavii (anul 
600), fiind mai blânzi, muncitori de pământ şi crescători de vite, s-
au apropiat de baştinaşi şi s-au încuscrit. Ei au fost asimilati, 
nelăsând ca urme decât anumite cuvinte slave în limba baştinaşilor. 
Înspre secolul al VTII-lea, viforul navarilor s-a mai potolit iar 
experienţa şi nevoia au îndemnat pe oameni la întocmirea satelor. 
Năvălirea ungurilor (anul 896) nu a avut influenţa asupra regiunii 
noastre. Mult mai târziu au influenţat-o indirect colonizările de 
germani făcute în regiunea muntoasă apropiată şi prin răscoalele 
purtate de voievozii romani cu ungurii care voiau să pună stăpinire 
pe regiunile de la poalele Carpaţilor. 
Au năvălit apoi pecenegii. Şi dupa ei cumanii (sec. XI) cu care s-au 
amestecat. Cumanii, de rasă mongolă ca şi ungurii, s-au aşezat pe 
locurile actualului teritoriu al comunei, stăpânind aproape trei 
secole, această regiune de la poalele Carpaţilor denumită Cumania 



neagră. De la aceşti barbari cruzi, strămoşii noştri au avut de 
îndurat multe sălbăticii. 
Tătarii, ultimii barbari năvălitori, nu reuşesc să se oprească aici, 
dar năvălesc în continuu în secolul al XIII-lea, pătrunzând pâna în 
ascunzişurile din munţi şi provocând slăbirea cumanilor şi a 
ungurilor de la nord. Ei se vor aşeza în cele din urmă la est şi de 
acolo vor continua să atace şi să jefuiască mereu satele romaneşti e 
Cumanii slăbiţi sunt alungaţi, iar regiunea ocupată de ei este 
înglobată succesiv la Ţara Romanească, ultima parte fiind cucerită pe 
la 1320 de Voievodul Basarab eel Mare, întemeietorul Ţării Româneşti. 
Prima atestare documentară a satului Bezdead datează din 22 octombrie 
1572 când Sărban Postelnicu dăruieşte Mânăstirii Vieroşi (lângă 
Piteşti) jumătate din sat. 
Este o prima dovadă a faptului că populaţia era grupată în vatra 
satului şi relativ numeroasă din moment ce poate constitui danie 
pentru o mânăstire. 
În timpul lui Gavriil Vodă (1616 - 1620)s bezdedenii au cumpărat satul 
Ştubeia din Mehedinţi şi l-au dat în schimb pentru Bezdead rămânând 
astfet liberi cu aceleaşi drepturi moşneneşti ca odinioara. Dupa 
aproape 30 de ani, la 10 iulie I646, la Târgovişte în prezenţa 
voievodului Matei Basarab şi a părintelui loanichie, patriarhul 
Alexandriei, s-a judecat procesul între Mânastirea Vieros şi Bezdead. 
Mânastirea Vieroş era nemulţumită de satul Ştiubeia al cărui venit 
era mai mic. Procesul este câştigat de Mânastirea Vieros, iar 
bezdedenilor le ramxne satul Ştubeia. Fiind nemulţumiţi de 
hotărirea luată, bezdedenii refuză să mai platească dijmele şi să 
îndeplinească muncile cerute, se rejudecă procesul dar rezultatul 
este acelaşi. 
Alte documente sub forma de cumpărări – vânzări, aminteşte de satul 
Bezdead. În I638 Dragomir vinde un loc „ Iângă Valea Mlăcilor* din 
apropierea Bezdeadului (Mlăci = bălţi complet acoperite cu vegetaţle,   
având dedesupt încă apă sau noroi moale). În 1651 Stah şi  Nan din 
Fieni, vând lui Marcu un loc în Mlăci până în hotarul Bezdeadului. 
La 14 mai 1654 Teodor din Ţâţa cumpară de la Radu din Braşov un loc 
în Mlăci pâna în hotarul Bezdeadului. 
Toponimul de mlăci nu se mai păstrează pâna astăzi, dar din aceste 
documente reiese clar poziţia acestei moşii ce corespunde satului 
Broşteni. Prin Broşteni înţelegem o regiune bogată în broaşte, adică 
în apropierea unei mlaştini. Deci Broşteni ar fi sinonim cu Mlăci. În 
1638 sunt arătate moşiile pe care satenii din Bezdead le aveau în 
munţi În secolul XVIII satul Bezdead suferă modificări teritoriale 
prin transferul de proprietăţI între localnici. Prima formă de 



organlzare administratlv teritorială cunoscută apare în 1512 sub 
denumirea de Judeţul Dâmboviţa. 
În 1831 în urma aplicării Regulamentului Organic, se trece la 
organizarea administrativă în ocârmuiri, subocârmuiri şi plaiuri. În 
catagrafia făcuta în anul 1938 Bezdeadul apare în Plaiul Ialomiţa 
pâna în anul I864 când o nouă, organizare duce la formarea judeţelor, 
plăgilor şi comunelor. 
Cel mai vechi document legat de Comuna Măgura , ce astăzi face parte 
din Comuna Bezdead ca sat component, este raportul manuscris al 
primului dascăl - învăţător sătesc - datat din 14 aprilie 1871 aflat 
în arhiva Academiei Romane, acest dascal se numea Ion Petrescu. Din 
document rezultă că singurele vestigii ale trecutului îndepartat al 
satului Măgura, care s-au păstrat şi aflat fără vreo cercetare sau 
dezgropare, au fost „oarecare gropane sub dealul Miercani şi o cruce 
de piatra cu slove, aflată pe malul bisericii. Nu s-au descifrat acele 
slove. Azi nu rnai există nici una nici cealaltă. Gropile de pe dealul 
Dosului sub Miercani, fiind astupate de agenţii naturali şi de oameni 
prin culturile din ce în ce mai intense ce se fac pe aceste locuri. 
Aceste gropi săpate în pantele dealului Dosului, ca nişte bordeie, au 
servit ca locuinţe primilor locuitori şi ca ascunzători de teama 
barbarilor năvălitori .  
Documentul arată că unele „gropane” (adăposturi, viziuni) de pe 
dealul Dosului, au fost locuite de tatari, care au staţionat un 
oarecare timp aici placându-le localitatea.  Măgura a scăpat de 
tătari numai după ce au fost goniţi spre est de întemeietorul ţării, 
Basarab eel Mare, Crucea de piatră ce se afla pe malul bisericii, pe 
locul cimitirului unde fuseseră îngropaţi morţii de ciumă, a dispărut 
de mult. 
Este sigur că atât cimitirul vechi cât şi crucea au fost măturate de 
apele Pârâului Bezdedel, care a rupt malul de nord al bisericii, 
lăsând astăzi un prundiş cu cătină. 
Un alt document mai important asupra istoricului comunei Măgura, 
este memoriul întocmit de Nicolae Petrescu, primul invăţător de stat 
al satului, în anul 1893, ca răspuns la chestionarul istorico-
lingvistic N, Dansusanu. Acest document este bazat pe amintirile 
rămase în popor privind trecutul, culese prin informaţii din gura 
bătrânilor. ♦În document este scris "Aici in Bela au fost tătari, 
apoi turci şi înaintea tătarilor – căpcăunii". 
Este probabil ca acei " barbari cruzi " cum vorbeşte documentul, care 
luau copii de români, ii îngrăşau cu alune şi nuci şi apoi îi 
asvârleau în soba unde îi coceau şi îi mâncau, să fi fost cumanii, 
neam sălbatic de mongoli pe care i-au găsit tătarii aici. 
Leagănul satului Măgura a fost deci "bordeie şi hodăi" înfundate pe 
pantele dealurilor Ghimeleanca şi Dos, departe de vale, de frica 



năvălitorilor, timp de secole şi foarte târziu cu multă greutate şi 
după încercate repetări făcute de administraţie cu forţa, magorenii 
au fost aduşi din ascunzişurile Dosului, să-şi facă locuinţe în vale. 
Prin legea din anul 1864 satul Măgura devine comuna Măgura. Primăria 
comunei se considera că a luat fiinţă la aceasta dată (1864) dată ce 
reiese din o dovadă eliberată de primarie în 1867 tânărului Petre 
Nicolae pentru a fi înscris la şcoala primară în clasa a III-a din 
Târgovişte . 
Începând cu anul 1810 satul Măgura se numeşte Bela denumire ce se 
menţine până în anul 1938 când revine la vechea denumire de Măgura. 
În anul 1938 după câţiva ani când fusese alipită la Comuna Bezdead, 
devine din nou autonomă - Comuna Măgura. 
În 1949 prin înfiinţarea comitetelor executive se ajunge la o nouă 
formă de organizare a localităţilor , care va dura până în 1950 când 
se înfiinţează regiunile , raioanele şi comunele . 
Astfel Comuna Bezdead , ca şi Comuna Măgura sunt incluse în raionul 
Pucioasa, regiunea Ploieşti . 
În 1968 când are loc o nouă reorganizare administrativă, se revine la 
judeţe, Comuna Bezdead se uneşte cu Comuna Măgura formând o singură 
comună ce se menţine şi astăzi , Măgura devenind un sat component al 
Comunei Bezdead . 
 
2.DINAMICA POPULAŢIEI 

a. Istoric 

Bezdedenii de astăzi sunt rezultatul amestecului generaţiilor unui 
mileniu. La capătul de temelie , locuitorii au fost alcătuiţi din 
membrii unui clan slav , amestecaţi cu daco-romanii văilor din 
preajmă . Membrii satului , la început trăiau în grupuri de familie 
ale aceluiaşi neam . Apoi , urmaşii mai numeroşi din familiile 
aceluiaşi neam s-au organizat în cete, apoi cetele prin înrudire între 
ele au alcătuit satul devălmaş. 
Fiecare ceată îşi avea originea într-un moş din care au lăstărit în 
şiruri genealogice membrii cetaşi , purtând numele moşului comun . 
Mai multe documente ale secolului al XVIII-lea şi al XlX-lea ne 
amintesc de originea bezdedenilor. „Noi toată obştea moşnenilor din 
satul Bezdead , Măgura şi Puturosu , care toţi ne tragem din 14 moşi 
stăpânitori ai Bezdeadului”.   
Numele acestor 14 moşi îl găsim în „Catastihul de cumpărare a 
hotarului moşiei Bezdead” de logofătul Ştefan Belu întocmit în anul 
1820 . Aceştia sunt: Belei , Mortoi , Gorgotesc , Sitărea , Bobesc, 
Poşchină, Flocosu , Clipea ( Gîrlănesc ) , Gagiu , Catană (Crăesc), 
Cioroba , Dănescu f Paraipan şi Jipescu . 



Vechimea acestor nume de moşi care au păstrat până azi o rezonanţă 
slavă destul de clară, unele păstrând încă terminaţia slavă  „oi” , 
altele cu înţeles legat de stăpânirea unor locuri sau a unor 
evenimente din acele vremuri. După sociologul Henri Stahl , moşul 
este o subdiviziune a satului , un număr de moşi cu drepturi egale în 
cuprinsul hotarului stăpânit în obşte. Deci fiecare din cei 14 moşi 
avea dreptul la a 14 - a parte din orice raclă de moşie , până la 
acoperirea totală a suprafeţei cuprinsă între aceste hotare. În afară 
de aceşti 14 moşi , ca subdiviziuni ale hotarului sătesc , erau moşii 
obişnuiţi , ca membrii mai bătrâni ai obştei , bunici de familie. 
Populaţia Bezdeadului s-a născut astfel , una dintr-alta , cu 
caracterele biologice ale omului de pădure de aici şi cu legăturile 
sociale ale acelor vremi . Deşi grupurile de neam se răzleţiseră peste 
plaiurile unui hotar foarte întins , fiecare ocupând un loc pe care 
îl observă mai prielnic de gospodărit , păstrează o formă de 
organizare economică colectivă , un fenomen social prin care 
grupurile puteau să convieţuiască laolaltă ca într-o familie , 
familia satului. Se poate afirma că populaţia satului , la început 
omogenă sub raportul legăturilor de sânge , s-a transformat în unire 
de vecinătate. Astfel populaţia Bezdeadului a trecut de la grupurile 
compuse din neamuri , la grupurile legate de interese economice. 
Populaţia Bezdeadului a rămas timp de un mileniu o populaţie de 
băştinaşi , trăind în organizare obştească cu drepturi egale asupra 
moştenirii celor 14 moşi comuni , o populaţie demnă care s-a 
scuturat energic de aservire , folosind revolta sau căutând dreptatea 
până în divanurile domneşti , ori de câte ori era încălcată în 
libertăţile ei . 

b) EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI 

În funcţie de datele puse la dispoziţie de Consiliul Popular , din 
unele documente mai vechi şi de datele ultimului recensământ din 
ianuarie 1977 , am putut observa evoluţia numerică a populaţiei. În 
trecut satul Măgura era un sat mare , egal sau chiar mai mare ca 
populaţie decât Bezdead , Pietroşiţa şi Brănesti şi mult mai mare , 
cu o populaţie dublă faţă de satele Vârfuri , Pieni , Voineşti. Cea 
mai veche numărătoare a populaţiei atât pentru satul Măgura cât şi 
pentru satul Bezdead , o găsim în catagrafia întocmită în anul 1810 , 
de preoţi, din ordinul autorităţilor ruseşti de ocupaţie , în interes 
administrativ. După această catagrafie populaţia este următoarea : 

- Măgura :  - 80 case cu români şi 307 loc.(l69B. + 138 femei) 
      - 2 case cu ţigani ( 2bărbaţi + 2 femei ) 
Deci în total 311 locuitori ♦ 

- Bezdead : - 87 case cu 299 locuitori ( fără Valea Leurzii) 
 



După aceeaşi catagrafie pentru comparaţie dăm mai jos datele pentru 
satele vecine : 

- Şerbăneşti : 108 case cu 347 locuitori (din care 108 ţigani 
( împreună cu satele vecine) -    

Pietroşiţa : 84 case cu 293 locuitori 
- Brăneşti :  82 case cu 247 locuitori 
- Fieni :     37 case cu 147 locuitori 
- Vârfuri :   45 case cu 142 locuitori 
- Voineşti :  39 case cu 141 locuitori 

Dacă am face o legătură cu epoca de înflorire a regiunii , atingând 
apogeul în secolul al XVII-lea , se presupune că atât Măgura cât şi 
Bezdeadul ar fi avut mai înainte o populaţie mult mai numeroasă . 

La 19 martie 1865, populaţia Bezdeadului era de 487 locuitori . 

La această dată s-a instituit o comisie care a venit la Bezdead cu 
ocazia împroprietăririi celor 483 de clacaşi. 

Se întocmeşte un proces verbal din care reiese următoarea răspândire 
a populaţiei pe teritoriul Bezdeadului : 

- 387 locuitori în centrul satului 
-    40 locuitori pe Valea Morii 
-   14 locuitori pe Valea Sărata 

                            -    11 locuitori pe Valea lui Oazan 
- 13 locuitori pe Râmata 
- 22 locuitori pe Cosişata 

Pentru satul Măgura nu avem date cunoscute în anul 1865 .  

ÎN ANUL 1899 întâlnim următoarele cifre : 

-    Satul Măgura : 1100 locuitori . 

- Satul Bezdead: 1300 locuitori ( 300 gospodării ) 

ÎN ANUL 1912 populaţia este următoarea : 

-    Satul Bezdead : 2,760 locuitori . 
- Satul Măgura : 1.500 locuitori ( 304 familii ) . 

- 135 familii : cătunul Bela 
-     54 familii :  cătunul Tunari  
-     62 familii : cătunul 

Broşteni 
-    53  familii  :   cătunul Nistoreşti 

ÎN ANUL 1930 întalnim următoarele cifre : 

-    Satul Măgura  : 1.680 locuitori 
- Satul Bezdead : 3.046 locuitori 



Din anul 1912 până în anul 1930 populaţia a crescut cu 466 locuitori 
, o creştere lentă ce reflectă slaba dezvoltare economică şi social 
culturală a acestei zone.  
În anul 1956 la recensământ, întâlnim următoarele cifre : 

-     Comuna Bezdead : 3.810 locuitori 
- Comuna Măgura  : 1.520 locuitori 

În anul 1966, la acest recensământ populaţia este următoarea :  

-     Comuna Bezdead : 3.920 locuitori 

-      Comuna Măgura : 1.354 locuitori 

Studiind datele de la aceste recensăminte , observăm o creştere 
foarte lentă a populaţiei în Comuna Bezdead şi o scădere a populaţiei 
în Comuna Măgura , datorată în special plecării locuitorilor spre 
centrele industriale ex. Braşov , Bucureşti , Buşteni , Sinaia , 
Azuga , Piteşti , etc. 
Datorită scăderii numărului populaţiel , Comuna Măgura în anul 1968, 
când are loc o nouă reîmpărţire administrativ teritorială , se uneşte 
cu Comuna Bezdead devenind sat component al acestuia . 
La ultimul recensământ din ianuarie 1977 populaţia se prezintă astfel : 
- Bezdead : 4.430 locuitori 
- Costişata : 340 locuitori 
- Măgura : 686 locuitori 
- Broşteni : 481 locuitori 
- Tunari : 238 locuitori 
- V. Morii : 52 locuitori 
Analizând aceste date putem trage următoarea concluzie . În timp ce 
Bezdead , Costişata şi Broşteni au o populaţie în creştere faţă de 
ultimul recensământ , Măgura,  Tunari şi în special Valea Morii au o 
populaţie în descreştere , datorită plecării locuitorilor spre 
centrele industriale . 
În Valea Morii din cei 92 locuitori cât erau în anul 1974 , au rămas 
doar 52 locuitori iar dintre aceştia 25 locuitori au vârsta de peste 
60 de ani.  De vârsta şcolară sunt doar 2 elevi . Deci această zona 
care este propusă pentru dezafectare , fiind şi puţin izolată de 
centrul comunei , va rămâne în scurt timp nelocuită . Modificarea 
numărului populaţiei este condiţionat de sporul natural şi 
migratoriu . 

Între anii 1912 - 1930 sporul natural a ajuns la 23% , valoare 
superioară atât mediei pe judeţ ( 11,2% ) cât şi celei pe ţară (13-14% 
). În perioada celui de-al doilea război mondial , sporul natural 
scade. După război până în anul 1956 creşte iar ca apoi să înceapă să 
scadă ajungând în anul 1966 la 11,8% ( media pe ţară în acest an era 
de 6% ) . 

După legislaţia din 1957 care prevedea întreruperea nelimitată a 
sarcinii , populaţia scade . În 1966 s-au luat o serie de măsuri 



legislative ce au impulsionat creşterea sporului natural , ajungând 
în 1967 la 20,8% . 
Sporul migratoriu înregistrează valori negative datorită atragerii 
spre zonele industrializate a unui număr cât mai mare de locuitori. 
Datorită acestui fapt sporul total a scăzut de la 19,7% în 1968 la 
0,8% în 1975 .Principalul factor ce determină această scădere îl 
reprezintă diminuarea natalitaţii populaţiei. 
 
Natalitatea 
În anul 1912 natalitatea era de 55%, depăşind media pe ţară de 40%. 
În anul 1930 era de 48,8% . În perioada 1950 - 1970 , indicele 
natalităţii scade până la 18,4/%. În anul 1966 ( media pe ţară era de 
14,3% ) . 
Măsurile legislative luate după anul 1966 , face ca natalitatea să 
crească ajungând în anul 1968 la 31,9%. 
Natalitatea este în strânsă legătură cu indicele de fertilitate 
feminină , care în această regiune este ridicat .După 1968 natalitatea 
se mai reduce , dar totuşi se mai menţine între 18 - 20%. 
 
Mortalitatea 
În anul 1912 indicele mortalităţii atinsese valori de 31,9% iar în 
anul 1930 era de 25,3%. 
Cu toate că în această perioadă indicele de natalitate era ridicat, 
datorită numărului mare al mortalităţii , sporul natural creşte însă 
lent. După 23 August 1944 datorită creşterii nivelului de trai 
material şi cultural, face ca şi mortalitatea să scadă ajungând 
la 10,7% în anul 1966 , indice care este ridicat faţă de media pe ţară 
de 8,2% datorită populaţiei rurale din zonă. 
În 1974 indicele mortalităţii înregistrează cele mai mici valori – de 
7,8% . 
 

 

 

MIŞCAREA NATURALĂ ŞI MIGRATORIE A POPULAŢIEI  

Denumirea  1968 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Sp. natural    
103

90 55 43 35 33 46 35 44 32 36 

Sp. migratoriu + 
40

+11 -11 +54 + 40 +10 +2 4 +42 +36 +24 +20 

Populaţia la 1 ianuarie       

1968 : 5.472  1969 : 5.584  1970 : 5.663



1971 : 5.707 , 1972 : 5.804 , 1973 : 5.879 , 1974 : 5.922 , 
1975 : 5.992 

1976 : 6.069 , 1977 : 6.149 , 1978 : 6.205 
 
 

POPULAŢIA DE PERSPECTIVĂ PE SATE  

 Bezdead Costişat
a 

 Măgur
a 

Broşteni Tunari Valea 
Morii 

Total 

1975 4.295 295  659 313 367 63 5.992 
loc

1980 4.580 310  702 318 390 51 6.351 
loc 

1990 4.890 300  942 368 459 41 7.000 
loc 



Satul Valea Morii care intră în întregime în dezafectare , va avea 
în toată perioada amintită mai sus o scădere a populaţiei , poate 
chiar mai mult decât cea prevăzută în acest tabel . Deasemeni şi 
satul Costişata care deasemeni intră în dezafectare , va avea în 
prima perioadă o uşoară creştere de 15 locuitori , apoi va scădea 
poate chiar mai mult decât am prevăzut noi . 

Pentru a înţelege mai bine evoluţia numerică a populaţiei , anexăm 
următoarele grafice : 

- Fig. 29 - n Evoluţia numerică a populaţiei în perioada 
1810 – 197” 

- Fig. 30 - „ Natalitatea în perioada 1912 – 1977” 
- Fig. 31 - „ Mortalitatea în perioada 1912 – 1977” 
- Fig. 32 - n Sporul natural în perioada 1912 – 1977” 

 

2. STRUCTURA POPULAŢIEI 

a. Structura populaţiei pe grupe de vârsta ne indica dinamica 
populaţiei în general . Ea este determinată în mare măsura de 
natalitate şi mortalitate . 

Structura populaţiei este bine scoasă în evidenţă de următoarele 
grafice : 
- Fig. 33 - Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1-1-
1977 - Satul Valea Morii - Fig. 34 - Structura populaţiei pe grupe 
de vârstă şi sexe la 1-1-1977 - Satul Măgura 
- Fig. 35 - Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1-1-
1977 - Satul Broşteni 
- Fig. 36 - Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1-1-
1977 - Satul Tunari  
- Fig. 37 - Structura populaţiei pe grurpe de vârstă şi sexe la 1-
1-1977 - Satul Costişata 
- Fig. 38 - Structura populaţiei pe grupe de vârsta şi sexe la 1-1-
1977 - Satul Bezdead  
- Fig. 39 - Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1-
1-1977 - Comuna Bezdead .  
Din piramida vârstelor se constată că în ultimii ani s-a 
înregistrat un spor natural ridicat al populaţiei . 
Populaţia sub 14 ani reprezintă 23,75% din totalul locuitorilor , 
deci avem un însemnat potenţial de muncă în viitor . Populaţia aptă 
de muncă , între 15 - 60 de ani , reprezintă 57,15%, deci dispunem 
de importante forţe de muncă. Populaţia de peste 60 de ani 
reprezintă 19,10% . Persoanele în vârstă de peste 75 de ani 



reprezintă 5,63% . Dacă studiem piramida vârstelor observăm că în 
grupa aduţilor ( 20-60 ani ), grupele de 35 - 39 de ani şi 55 - 59 
de ani , au o pondere mai redusă datoirata natalităţii mai reduse în 
timpul primului şi celui de al doilea război mondial. 

b) Structura populaţiei pe sexe 

La recensământul din anul 1977 , din.totalul populaţiei , 48,98% 
reprezenta populaţia masculină şi 51,02% cea feminină . Majoritatea 
bărbaţilor lucrează în unităţile industriale din judeţ , existând în 
comună mai mult femeile de aceea în cadrul sistematizării 
teritoriale a localităţii , să se ţină cont de amplasarea în comună a 
unor obiective economice folosind mai mult munca feminină . 

c) Structura resurselor de muncă 

Trăsătura fundamentală a politicii de ridicare continuă a tuturor 
localităţilor ţării o constitue folosirea raţionala a forţei de 
muncă. În anul 1975 din totalul populaţiei , 46,5% reprezenta 
p opulaţia activă aşa cum reiese şi din următorul tabel : 

 Total Bezdead Costişata Broşteni Tunari Măgura V.  
Morii

Populaţia totală 5.902 3.960 272 462 270 846 92 

Populaţia activă 3.510 2. 352 162 276 162 504 54 

Necuprinşi 2.392 1.608 110 186 108 342 38 

 
 
Structura populaţiei ocupate pe ramuri de activitate în anul 
1975 se prezintă astfel : 
 
 Tota

l 
Bezdea
d 

Costişat
a 

Broşteni Tunari Măgura V. Morii 

Industrie 1.57
3

1.083 76 133 72 185 24 

Agricultură 975 655 48 71 48 138 15 

  
Silvicultur

19 11   _ 2  
  - 

6     - 

Deservire 172 120 6 12 7 24 3 

Administraţ
ie 

 31 22     -     -  — 9   - 

Alte activităţi  
740 

461 32 58 35  142 12 

Pe baza acestui tabel am putut întocmi o diagramă sub formă de 
cerc privind populaţia activă ex. Fig.40 - „ Structura 
profesională a populaţiei ocupate - anul 1975. 



După cum reiese din această diagramă, populaţia ocupată în 
agricultură este mică iar în următorii ani va scade , crescând 
în schimb populaţia ocupată în industrie şi în alte sectoare . 
 
3. DENSITATEA POPULAŢIEI 
Condiţiile naturale favorabile , cu posibilităţi de adăpostire 
şi apărare împotriva popoarelor migratoare , dar şi cu locuri 
libere pentru păşunat , pomicultură şi agricultură , au 
favorizat aglomerarea populaţiei în această regiune. 
Lemnul a fost folosit în construcţii şi pentru foc , sarea şi-o 
procurau din natură , piatra din albia râului era folosită 
pentru construcţii şi pentru fântâni . 
Faţă de regiunile din jur, Comuna Bezdead are o densitate mai 
redusă, de 103,6 locuitori / Km2. ( Pieni = 239,9 loc./Km2 , 
Buciumeni = 163 locuitori/Km2 ) 
Această densitate mai mică este şi datorită suprafeţei destul 
de mari a comunei . 
În comparaţie cu media densităţii pe judeţ care este de 122 
locuitori /Km  , densitatea populaţiei din comună este mai 
mică. 
 

MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI 

Localitatea Bezdead dispune de excedente de forţe de muncă fapt ce 
crează mişcări migratorii: definitive, sezoniere şi zilnice. 
Mişcările migratorii zilnice sunt cele mai caracteristice, deter-
minate de existenţa unor unitaţi industriale puternice în jur. 
Pentru Comuna Bezdead am studiat excedentul de forţă de muncă la 
data de 1-10 ianuarie 1977 şi el se prezintă astfel: Oraşul 
Pucioasa primeşte zilnic 445 persoane. 
Ex. Fig. 41 – Repartiţia forţei de muncă pe întreprinderi industri-
ale în oraşul Pucioasa. Privind diagrama cu repartiţia forţei de 
muncă zilnice ce provine din Bezdead în oraşul Pucioasa observăm 
următoarea situatie: 

- 142 persoane = întreprinderi textile 
-    59 persoane = I.T.A. 
-■    40 persoane = V. Ialomiţei  
-     29 persoane = Întrepr. Unirea  
-     16 persoane = Întrepr. Mixtă 
- 159 persoane = alte întreprinderi 

Oraşul Târgovişte primeşte zilnic 311 persoane. 
Ex. Fig. 42 – Repartiţia forţei de muncă pe întreprinderi industri-
ale în oraşul Târgovişte. Din această diagramă reiese următoarea 
repartiţie a forţei de muncă pe întreprinderi industriale: 

-    101 persoane = I.U.P. 
- 58 persoane = Oţelarie 



- 22  persoane = S.A.R.O. 
- 12 persoane = Pomlux 
- 118 persoane = în alte întreprinderi. 

Oraşul Pieni primeşte zilnic 232 persoane. 
Ex. Fig. 43 – Repartiţia forţei de muncă pe întreprinderi industri-
ale în oraşul Pieni. Aceasta diagramă ne arată următoarea 
repartiţie a forţei de muncă pe întreprinderi industriale: 

- 99 persoane = întrepr. Cimentul 
-     55 persoane = Intrepr. Steaua 
Electrica  
-    54 persoane = Cariera Lespezi 
- 25 persoane = alte întreprinderi . 

 

Din cei peste 1400 de navetişti bezdedeni, 1146 navetişti sunt în 

judeţul nostru ex: 



_ 445 = Pucioasa 
- 311 = Târgovişte 
- 2 32 = Fieni 

58 = Doiceşti 
- 30 = Moreni 
- 23 = Buciumeni 

- 15  =  Viforâta 
9 = Bolboci 
9 = Titu  
•  9 = Gaeşti  
    4 = Pietroşiţa 

- 3 = Moroieni 
- 3 = Valea Lunga  

«■ 2 =  
Diaconeşti 
- 2 = Vârfuri 
- 2 = Potlogi 
«• 1 = Vişineşti 
- 1  Vo= ineşti
1 s Nucet 
1 " Răcari 
1 B Gura Ocniţei 
1 = Aninoasa 
1 = Brăneşti 
1 - Comişani 
1 = Mija 
ţ - Ţepeş Vodă - 3 = Corbii Mari  

- 2 = Şotânga - 1 = 
Lăculeţe 

Această migraţie zilnică a forţei de muncă 
spre întreprinderile industriale din judeţ 
se poate observa din graficul de la fig. 44 
Ex, Fig. 44 - n Migraţia zilnica a forţei de muncă spre 
întreprinderile din j'udet - 1 ianuarie 1977  . 
În  alte judeţe se deplasează 252 persoane astfel: 

16 = Jud. Prahova - 2 = Jud, Ilfov 
99 = Jud. Braşov _ 2 = Jud, Alba 
39 » Jud. Argeş - 2 = Jud, Buzău 
18 = Jud. Vâlcea - 2 = Jud, Constanţa
9 = Jud. Covasna - 1 = Jud, Arad 
7 = Jud. Brăila - 1 = Jud, Iaşi 
3 = Jud, 011 - 1 = Jud. Hunedoara

2 = Jud. Dolj 

Din graficul de la fig. 45 ,» Migraţia forţei de muncă spre difertite 
întreprinderi din ţară”  , observăm că majoritatea beiadedenilor se 
deplasează spre judeţele: Prahova , Braşov şI Argeş. = 201 persoane, 
în timp ce în celelalte judeţe se deplasează doar 50 de persoane. 

Această deplasare a foriţei de muncă spre întreprinderile din judeţ 
şi din ţară duce la supraaglomerarea mijloacelor de transport, la 
prelungirea zilei de lucru (incluzându-se şi transportul dus -
întors), la cheltuieli importante pentru transport, etc. 

Pentru a reduce numărul navetiştilor. , ţinând cont că în viitor 
Comuna Bezdead tinde să ajungă oraş, este necesar să construim în 
comună mici întreprinderi industriale care să folosească surplusul de 
forţă de muncă existent. Recornăndăm construirea a următoarelor 
întreprinderi: 

- o întreprindere cu profil textil 



-  o întreprindere de prelucrare a produselor lactate  
- o întreprindere de prelucrare a fructelor 
- o întreprindere de prelucrare a lemnului etc. 

 
NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI 
Schimbările uriaşe ce au avut loc în structura economică şi socială 
a comunei după 23 August 1944, au produs schimbări şi în ceea ce 
priveşte creşterea nivelului de trai material şi cultural al 
oamenilor muncii. An de an comuna noastră s-a dezvoltat, constrindu-
se noi obiective de interes general.  
În ridicarea nivelului de trai al populaţiei un rol important l-a 
avut electrificarea comunei în anul 1955. 
În anul 1958 s-a radioficat întreaga comună având în prezent 1270 
abonamente la difuzoare. Comuna dispune în prezent de 760 aparate 
de radio, 870 televizoare, peste 100 de abonaţi telefonici, peste 
1600 abonamente la diferite ziare şi reviste. 
În domeniul social cultural s-au construit urmatoarele: trei cămine 
culturale unde funcţionează şi cinematograf, o sală de dans în 
centrul comunei, trei noi şcoli de cultura generală cu 2 şi 3 nivele, 
unde învaţă peste 8OO elevi existând 48 cadre didactice. 
Există 5 gradiniţe dintre care două sunt noi construite, unde au 
fost cuprinşi toţi copiii de vârstă preşcolară, existând 10 
educatoare şi peste 250 de copii. 
Pe lângă fiecare şcoală funcţionează biblioteci şcolare având un 
număr de peste 10,500 de volume iar pe lânga fiecare cămin cultural 
funcţionează bibliotecile săteşti având un număr de peste 16,600 de 
volume. În fiecare an se construiesc 36 - 40 locuinţe noi, foarte 
frumoase unele dintre ele semănând cu mici vile. 
S-au deschis noi unităîi comerciale şi de alimentaţie publică ex. 
Complexul comercial din centrul comunei , Complexul de la Râmata, 
iar la Măgura au inceput lucrările pentru un nou complex comercial. 
Volumul desfacerilor de mărfuri a crescut în anul 1975 faţă de 1970 cu 
60% .Asistenţa sanitară a populaţiei este asigurată de cadre de 
specialitate cu pregătire superioară şi medie. 
Comuna dispune de un dispensar şi două puncte sanitare construite 
recent, unul în satul Măgura şi altul în Râmata, existând doi 
medici unul pediatru şi unul generalist. Deasemeni la dispensar 
funcţionează un punct stomatologic având un medic stomatolog, În 
cadrul dispensarului îşi desfăşoară activitatea şi cinci cadre cu 
pregătire medie. 
În comună funţionează şi o farmacie fiind condesă de un farmacist. 
Toate acestea au contribuit la îngrijirea în bune condiţii a 
sănătăţii tuturor locuitorilor comunei, contribuind astfel la scăderea 



numărului mortalităţii şi la creşterea duratei medii de viaţă a po-
pulaţiei. În comună sunt 6.2 de autoturisme proprietate personală . 
Pentru a uşura rnunca în gospodărie, locuitorii au cumpărat peste 
2500 aparate electrice având diferite întrebuinţări cum ar fi: 
maşini de spălat rufe, aspiratoare, maşini de gătit electrice, 
frigidere, etc. 
Încă din anul 1977, conducerea partidului şi statului nostru a 
aprobat din iniţiativa tovarăşului Nicolae Ceauşescu cuprinderea în 
sistemul de pensii şi asigurări sociale şi a ţăranilor din zonele 
necooperativizate, deci şi din comuna noastră. 
În acest fel s-a răspuns numeroaselor cereri ale ţăranilor din aces-
te zone, de a li se da posibilitatea de a primi pensie la bătrâneţe 
sau în caz de pierdere a capacităţii de muncă. 
În această categorie intră peste 120 de ţărani care primesc pensie 
de 120 lei lunar, mărindu-se astfel numărul pensionarilor comunei 
(810 pensionari provin din câmpul muncii). 
În prezent, printr-o contribuţie de 40 lei lunar, pensiile pot ajunge 
până, la 400 pe luna în raport însă şi de valoarea produselor livrate 
la fondul de stat şi de numărul anilor în care a plătit contribuţia 
personală. 
Întreaga viaţă economică şi socială a comunei se desfăşoară având la 
baza planul economico-social în profil teritorial, parte componentă 
a planului naţional unic. 
Elaborarea planului de producţie în profil teritorial începând cu 
anul 1980 va permite tuturor localitarilor să primească nu numai 
prevederi generale ci şi sarcini concrete legate de toate sectoarele 
de activitate din teritoriu, dând posibilitatea organelor locale de 
partid şi de stat să cunoască şi să acţioneze pentru realizarea 
producţiei înscrise în plan. 
Pentru anul 1980 sunt prevazuţi următorii indicatori de realizat: 

- Producţie industrială de covoare şi ţesături=2,942.000" 
şi Desfacere de mărfuri prin cooperate = 17.200.000 lei 
- Prestări servicii către populaţie = 1.200.000 lei 
- Achizitii de la populaţie « 750.000 lei 

Pentru anul 1980 sunt prevăzute la Investiţii următoarele obiective 

- Construirea unui bloc cu 8 apartamente ţn centrul civic 
având o valoare de peste 1 milion lei. 

- Alimentarea cu apă potabilă a comunei care se ridică la 
valoarea de 2,5 milioane lei. 

- Construirea unui pod peste apa Bezdedelului la punctul 
Malul de Răsună în valoare de 4,5 milioane lei. 

- Construirea unui pod peste Pârâul Sezdedel în punctul 



Măgura. 
- Construirea unui microcomjblex comercial în satul Măgura 

în valoare de 1,4 milioane lei . 
- Construirea unei case de cultură în centrul comunei în 

valoare de peste 1,2 milioane lei. 
- Asfaltarea în continuare pe o distanţă de 2 Km. 

Prin construirea podului de beton peste apa Bezdedelului în punctul 
Malul de Răsună ţi asfaltarea în continuare a comunei, se urmăresc 
să se stabilească legatura cu şoseaua din Valea Prahovei, lucru ce 
va conduce la mărirea traficului rutier şi crearea unei reţele de 
drumuri turistice care va facilita dezvoltarea comunei. În ultimul 
timp s-au mai construit: două poduri din beton armat unul peste 
Pârâul Coporod şi altul peste Pârâul Valea Leurzii, trei punţi pe 
cablu de sârma peste Pârâul     Bezdedel, asfaltarea drumului 
comunal pe o lungime de 10 Km., etc. 
Toate acestea asigură localităţii un aspect asemanător oraşelor, 
ceea ce va duce într-un viitor apropiat la declaşarea Bezdeadului 
oraş.  
 
 
A   Ş  E  Z  Ă  R  I  L  E       O  M  E  N  E  Ş  T  I 
Localitatea Bezdead ocupă un teritoriu frământat de dealuri 
împădurite, aflate la poalele Munţilor Bucegi, cu înălţimi 
impunătoare pe care bezdedenii le-au transformat în plaiuri pentru 
paşune şi 
livezi cu pomi fructiferi. 
Primii întemeietori ai satului au ales loc de sălaş porţiunea din 
lunca Bezdedelului, de sub masivul Goranului. 
Porţiunea aceasta de dedina, adică de sat mic, de la care i-a rămas 
numele văii ce lărgeşte aici lunca, a fost temelia vetreisatului 
Bezdead. 
La început, după obişnuinţa traiului slav, grupurile familiale 
trăiseră în comunitate absolută ca familie patriarhală . 
După ce s-au înrudit cu daco-romanii din satele vecine, grupurile 
familiale s-au despăriţit ocupând locuri pentru a-şi alcătiui o 
gospodărie , păstrând totuşi legătura cu comunitatea satului şi 
alcătuind astfel o aşezare obşteasca întemeiata pe familii. 
Populaţia era rară iar pamântul era destul astfel că puteau trăi 
într-o devalmaşie absolută. Faptul că deadul a fost sat devălmaş,ne 
arată şi vechimea lui, dintr-o epocă mai vechie decât a documentelor 
ce ni s-au păstrat şi  se poate înscrie între satele a căror formă 
de viaţă social – teritorială de obşte sătească a avut un caracter 
comunist primitiv. 



Moşnenii bezdedeni trăind în nucleul satului într-o ordine colectivă 
puteau să-şi satisfacă cerinţele lor simple de hrană si imbrăcăminte 
încă de când satul nu era bine închegat. 
Pentru locuinţe au ales locurile din apropierea izvoarelor de apă, 
adăpostite de vânturi, cu legături de comunicaţie între grupurile de 
neam şi cu satele de care se legaseră prin înrudire , sau cu cel cu 
care faceau schimb de produse . 
Fiecare familie îşi aseză casa ţi întreaga gospodarie în mijlocul 
unui loc larg , pe care îl crea prin tăierea pădurii , loc ce era . 
folosit individual , în timp ce plaiurile înconjurătoare erau 
stăpânite devălmaş. , o formă a satului în care proprietatea 
colectivă se îmbina cu cea individuală . 
Satul Bezdead nu a avut mereu o asezare asemănatoare . Treapta de 
progres de la satul arhaic la cel evoluat , s-a facut în cursul mai 
multor veacuri , dar ea a fost simţită mai ales după răscumpărările 
din rumanie , la începutul veacului al XVII-lea când din punct de 
vedere economic a putut să-şi vândă liber prisosurile gospodăreşti 
în schimbul altor produse sau bani. 
Viaţa gospodărească a bezdedenilor crescu deceniu după deceniu , 
până în anul 1818 , când au căzut iarăşi în starea clăcăşiei . Aşa 
cum se prezintă astăzi satul , în alcătuirea lui gospodărească şi 
starea lui economică , este rodul unei strădanii a generaţiilor ce 
s-au perindat în cursul unui mileniu, în care timp s-au sistematizat 
locuinţele , grădinile , drumurile , traiul , îmbrăcămintea , hrana 
, etc. 
Satul Bezdead a fost împărţit în diferite zone economice , după 
relief , productivitate şi mod de folosinţă , astfel : 
- vatra satului este zona principală ce are un hotar în cuprinsul 
căruia se găsesc căminele de casă cu construcţiile gospodăreşti , 
cu curţi şi oboare pentru vite , cu grădini de legume şi flori , 
cu vaduri cu grădini de pomi fructiferi . Vatra satului a ocupat 
lunca Bezdedelului şi malurile scunde ale văilor din preajmă , în 
care căminele de casă erau vecine unele cu altele . 
Vatra satului alcătuia astfel cel mai important pământ din 
cuprinsul hotarului obştesc al satului , unde s-a ridicat cu timpul 
localuri publice : biserica , casa sfatulul , şcoli , dispensar , 
judecătorie , primărie , banca populară, magazine comerciale , tot 
felul de ateliere meşteşugăreşti. 
- zona golurilor naturale dintre păduri şi cele create de om prin 
defrişare , stăpânite în comun pentru păşuni şi fâneţe, 
- zona pădurii masive , care în trecut a fost cea mai întinsă zonă 
, se stăpânea în devălmăşie absolută . 
Vatra satului ocupă la început numai lunca dintre Valea lui Coman 
şi Coporod , apoi s-a întins în cele două margini ale dedinei , în 



vest până la Braghişoaia iar în est , nord-est până pe dealurile 
înalte ale Costişatei, atraşi de pământul roditor şi însorit şi mai 
ales de frumuseţea priveliştilor naturale . Astfel s-a alcătuit o 
vatră de sat pe o lungime de peste 11 Km. Grupurile de săteni ce se 
aflau la o oarecare depărtare de centrul satului s-au alcătuit pe 
cătune şi sate . 
 
Sate fiice 
Într-o anaforă din 19.11.1819 se vorbeşte de moşnenii din Bezdead ce 
se aflau în alte cătune ( sate ) ce se găseau însă în acelaşi hotar 
. Acestea sunt : 
- Satul Puturosu 
Alcătuia odinioară o margine a hotarului bezdedean alături de satele 
Văilor Lungi . Din cauza boierilor Cantacuzini , stăpânitori ai 
moşiei Văilor Lungi , sătenii s-au retras dincolo de muchia 
Corâiului în preajma izvoarelor Cricovului şi pe Valea Trestiei , 
întemeind un sat nou numit Urseiu . Satul Puturosu era străjuit de 
dealul Sultanu . 
Vecini : Breviţa , Ursei , Vişineşti şi Sultanu . 
Satul primise numele de Puturosu după mirosul puternic de sulf din 
izvorul ce se găsea aici .  
Astăzi poartă numele de Sultanu, la fel ca şi muntele ce-l 
străjuieşte şi din anul 1955 , împreună cu satele Vişineşti şi 
Urseiu alcătuiesc Comuna Vişineşti . 
 
- Satul Urseiu 
Valea Cricovului s-a întemeiat de mai bine de două veacuri satul 
Urseiu , cu livezi roditoare , având o poziţie  adăpostită , lipsită 
de curenţi, cu un pământ însorit şi bogat . Pentru iscusinţa cu care 
aceşti bezdedeni , aşezaţi în odăi pastorale , prindeau puii de urs 
ca să-i înveţe să joace " urseşte " au fost numiţi urseeni . Numele 
de Urseiu apare pentru prima dată într-un document din anul 1726 . 
 
- Satul Valea Leurzii 
Se află localizat pe malurile Pâriului Valea Leurzii , de unde şi-a 
luat şi numele . Administrativ a ţinut de Bezdead până în anul 1912 
, când a fost trecut la Comuna Buciumeni pentru a completa un număr 
de locuitori cerut pentru existenţa unei comune rurale . 
 
- Satul Măgura 
Se află tot pe malurile Pârâului Bezdedel fiind înconjurat de 
dealuri semeţe cum ar fi : Ticu , Brăghişoaia , Ghimelosuca , 
Colcovan , Frasin , Dos , Brezeanca , Arseneasca , etc .  
Dealul Ticu separă Valea Bezdedelului de Valea Ialomiţei . În 
centrul satului se află semeţ un deal înalt , singuratec , ca o 
movila uriaşă , cu marginile abrupte , mal ros în formă de râpă de 
apele Bezdedelului . Acest deal se numeşte Gâlma Măgura . Acest sat a 
început a se forma după potolirea primului val de vifor barbar . Se 
consideră că a apărut încă din secolul al VIII-lea , până la venirea 
Cumanilor .Pe pantele dealului Dosului erau scăpate nişte gropane,  



ca nişte bordeie , ce au servit ca ascunzători de teama 
năvălitorilor barbari.  
Satul Măgura este alcătuit din 4 cătune: 
- Măgura, centrul satului unde s-au construit : biserica , şcoală , 
primărie , magazine cooperatiste şi meşteşugăreşti , etc. Denumirea 
oficială de Bella o întâlnim în documente după anul 1810 şi se 
consideră că este dată după numele marilor proprietari moşierii Bellu 
. După cuvântul latinesc Bella = frumoasă = o grădina cu livezi 
încercuită de dealuri şi exact la mijloc falnica Gâlma . 

- Tunari se cheamă porţiunea nord-vestică , pe dreapta Bezdedelului la 
nord de Gâlma . Localnicii spun că numele satului se trage de la un 
fierar ce a fost în oaste la tunuri deci tunar . Acesta a venit şi 
s-a stabilit aici însurându-se cu o fată din sat , întemeindu-şi o 
familie . Acest sat are o puternică tradiţie militară căci în 
toponimia teritoriului sau este şi locul numit „ Catană " , în 
mijlocul satului şi vâlceaua Catana care îl străbate . Aceste 
denumiri ne arată că aici au trait tunari şi catane. 

- Broşteni se cheamă porţiunea de sud-vest aşezată pe Valea Bezdede-
lului , mai mult pe dreapta ei . Denumirea i-a fost dată probabil 
după aşezarea satului pe valea plină cu mocirle şi cu broaşte , 
aşezare de dată cea mai recentă. 

- Valea Morii se numeşte satul aşezat în partea superioară a 
pârâului ce are aceeaşi denumire . 

Partea estică a satului Măgura se numeşte Nistoreşti , aşezată pe 
înălţmile dintre Ghimeleanca şi Frasin . Denumirea acestui cătun 
provine de la familia Nistor , care a fost probabil printre primii 
veniţi şi stabiliţi aici . 
Iniţial Măgura era comună aparte , dar înainte de 1938 se află unită cu 
Bezdeadul . În anul 193S îşi capătă din nou autonomie deplină şi 
denumirea veche de Măgura ( până la această dată se numea Bella ) . 
În anul 1968 însă , când are loc o nouă reîmpărţire administrativ 
teritorială , Comuna Măgura se alipeşte comunei Bezdead , devenind sat 
component al acesteia . Această alipire se datoreşte în special 
scăderii numărului populaţiei , prin plecarea tinerilor să lucreze în 
întreprinderile industriale din judeţ şi din ţară . 

Hotarele Comunei Bezdead 

Primii locuitori ai Bezdeadului şi-au fixat singuri întinderea 
moşiei. Până târziu , în codrii de nepătruns , hotarul rămăsese 
nehotărât . Hotarul satului Bezdead nu a fost creeat de primii 
locuitori aşezaţi aici ci de urmaşii care s-au întins mereu în 
golurile ce erau neocupate . Cel dintâi hotar cunoscut din hrisoave , 
a fost cel înscris în cartea lui Petru al II-lea cel tânăr , fiul 
lui Mircea Ciobanu la anul 1562 , care însă nu s-a trasat pentru 
prima, dată atunci ci doar s-a restabilit hotarul ce deja era 
existent. În anul 1641, sub domnia lui Matei Basarab, Divanul 
întăreşte hotarul Bezdeadului , datorită neînţelegerilor ivite între 
boierii din Breaza şi moşnenii bezdedeni . 



Acest hotar ce a fost stabilit era următorul : Din hotarul 
Şerbăneştilor până în gura Puturosului , de aici până în vârful 
Sultanului şi gura Bradului şi până în apa Proviţei, pe apa 
Proviţei în SUS până la Talea , pe plaiul lui Stan până la Paragină 
de aici până la Poiana din Margine , apoi plaiul lux Cârlig , în jos 
pe Ialomiţa, în capul Ruşăţului , apoi Piatra Bratii şi hotarul 
Pienilor . Bătrânii din sat au păstrat din amintirile transmise din 
neam în neam , linia hotarului bezdedean şi anume : " Un teritoriu 
împădurit de la fosta graniţă ungurească pe lalomiţa la vale până la 
Şerbăneşti , apele Văilor Lungi , pe Cricov în sus , pe afluentul 
Puturosului până în râul Proviţei, Comuna Talea , la izvor până în 
Bucegi . 
Comuna Bezdead este ca întindere una din cele mai mari aşezări 
localizată pe valea Pârâului Bezdedel având o suprafaţă de 57,6Km2. 
Al. Vlahuţă în cartea sa " România Pitorească " aminteşte despre 
Bezdead spunând că este " cel mai frumos şi mai bogat sat din Munţii 
Dâmboviţei .  
Casele de locuit 

Pentru adăpost , primii bezdedeni au clădit case dupa obisnuinţa 
slavă , din bâne de lernn , cu mai multe încăperi pentru locuinţa 
întregii familii , compusă din străbunici , bunici , părinţi , copii 
, nepoţi şi strănepoţi. 
Bezdedenii şi-au răspândit locuinţele peste toate plaiurile şi 
depresiunile cuprinse în hotarul satului şi gospodăriile îndividuale 
s-au adunat unele lângă altele alcătuind grupuri ca vecini , apoi 
cătune de sat pâna au devenit sate cu rost social aparte .  
În perioada clăcăşiei el trăiau în odăi sau în bordeie pe care le 
săpau în adâncul malurilor , ascunse în păduri . 
După eliberarea din clăcăşie la 1864 , având iarăşi o vatră de sat 
proprie , începură să ridice case din ce în ce mai încăpătoare şi 
trecură la fabricarea cărămizilor din pământul de luncă . Pentru 
acoperişul caselor la început ei au folosit şindrila , apoi au 
început să folosească ţigla de Transilvania sau din ciment la Pieni 
şi tablă de fier galvanizată . 
În prezent 75% din case sunt acoperite cu tablă galvanizată , 15% 
sunt acoperite cu ţiglă , 5% sunt acoperite cu şindrilă , iar 5% 
acoperite cu alte materiale. 
În ansamblul construcţiilor bezdedene , în prezent sunt case foarte 
frumoase , durabile, adevărate vile de munte , cu linii 
arhitectonice care împlinesc armonia reliefului natural . 
Începând din acest an a început construirea în centrul satului a 
primului bloc cu 8 apartamente. 
După fizionomie Comuna Bezdead se încadrează în timpul 
împrăştiat determinată în special de relief şi de valea 



Bezdedelului. Gospodăriile sunt distanţate una de alta , au grădini 
cu legume, pomi fructiferi , curţile sunt mari. 
Textura stradală este liniară, determinată de faptul că principala 
stradă se găseşte paralel cu valea Pârâului Bezdedel , lungă de circa 
11 Km. 
Ex: Comuna Bezdead - Tip de aşezare liniară . 
Din strada principală, se desprind lateral alte străzi scurte pe 
văile afluente Bezdedelului . Datortă extinderii în ultimul timp 
spre extremităţi , în planul de sistematizare al comunei s-a căutat 
să se restrângă spre centru perimetrul construibil, propunându-se 
spre dezafectare în întregime satele Costişata şi Valea Morii şi s-a 
restrâns teritoriul satelor Măgura, Broşteni şi Tunari. 
Conducerea administrativă 
Formele de organizare administrativă s-au transmis din formele de 
organizare ale clanurilor slave. În timpul unirii slavilor 
bezdedeni cu daco-romanii, populaţia avea drepturi egale , 
participând la toate treburile obşteşti. Ca sat devălmaş , avea 
singurul otgan de conducere obştea barbaţilor din sat, având la 
bază proprietatea colectivă. 
Organizarea socială a fost democratică prin aceasta participare 
directă şi cu drepturi egale în activitatea treburilor obşteşti, a 
tuturor membrilor satului, adică a reprezentanţilor fiecărei familii 
din cetele celor 14 moşi comuni. 
Membrii obştei se numeau moşneni sau megieşi. Obştea avea 
îndatorirea să apere satul împotriva acaparatorilor, să restabilească 
relaţii paşnice cu satele vecine, să aplaneze conflictele dintre 
consăteni şi pe cele din sânul familiilor. 
Adunările obştei erau deliberative şi executive. Obştea a fost multe 
veacuri responsabilă pentru toţi membrii săi , cu putere de 
autoconducere administrative , economică juridică, aducând cu grijă 
şi chibzuinţă stări de progres în viaţa satului.  
La 31 martie 1864 , domnitorul Al. I. Cuza a promulgat legea 
administrativă , prin care se organizează pentru prima dată comuna 
rurală, investind-o cu personalitate juridică şi deosebind-o 
administrativ de comuna urbană, prin asigurarea independenţei. 
Ca urmare , satul Bezdead se transformă în comună rurală, compusă 
din satele: Bezdead , Valea Morii , Valea Leurzii , Râmata şi 
Costişata , care aveau în total o populaţie de peste 500 
contribuabili , număr cerut prin lege , pentru ca să se poată 
întreţine prin ea însăşi noua aparatură administrativă, a satului .  
Proprietarul Barbu Bellu este obligat să cedeze pământ comunal 
pentru primărie , şcoli, biserici şi drumuri în schimbul unei 
chirii percepute.  
În urma proiectului de constitute din 1859, care prevăzuse 
înfiinţarea de consilii comunale cu puterea de a lucra în problemele 
locale şi care s-a aplicat prin legiferarea lui Al. I. Cuza din anul 
1864 s-a ales în Bezdead un consiliu comunal , având în frunte ca 
primar pe Toader Popescu , ales de săteni , dar în realitate erau 
oamenii proprietarului moşiei. 
Acest consiliu comunal era compus din 10 membrii aleşi de săteni , 
în afară de membrii de drept, recrutaţi din cadrele diferitelor 



servicii politice şi publice în legatură cu administraţia comunală 
şi care aveau să completeze ca tehnicieni pe consilierii aleşi. 
Primarul ales dintre membrii consiliului , era şi ofiţer al stării 
civile şi cap al poliţiei 
comunale. 
Prin legea administrativă, izvorâtă din Constituţia de la 
28.02.1938, Comuna Bezdead a primit o nouă organizare, primarul 
este ales pe o perioadă de 6 ani şi consiliul comunal este redus 
la trei membrii aleşi. Alegerea pe 6 ani nu s-a putut păstra 
pentru că partidele politice se succedau pe termene scurte şi o 
dată cu ele şi consiliile populare se dizolvau. Primarii erau 
aleşi numai pe temei politic, fară să se ţină cont de aptitudinile 
de gospodărie comunală ale celor aleşi. 
În prezent primarii sunt aleşi din doi ani şi jumătate în doi 
ani şi jumătate.  
Dea lungul anilor aceştia au fost : 
 
- 1864 – 1865 - Toader Popescu 
- 1866 - Gagiu Ion şi Popescu Gheorghe 
- 1867 - Coman Marin şi Nicolae Diaconesu 
- 1868 – 1872 - Popescu Gheorghe 
- 1373 - Teodorescu Ştefan 
- 1874 - 1876 - Popescu Gheorghe 
- 1877 – Gheorghiu Neculae 
- 1878 – 1879 – Popescu Gheorghe 
- 1880 – Dumitrescu Florea 
- 1881 – 1883 – Ionescu Haralambie 
- 1884 – 1887 – Popescu I. Ilie  
- 1888 – 1891 – Teodorescu Ştefan 
- 1892 – 1894 – Popescu Gheorghe  
- 1895 – 1897 – Dumitrescu Marin 
- 1898 – Davidoiu Toma 
- 1899 – Popescu Costache 
- 1900 – Teodorescu Ştefan 
- 1901 – 1905 – Popescu Costache 
- 1906 – 1912 – Popescu Gh. Ilie  
- 1913 – Dinescu Gheorghe 
- 1914 – Teodorescu St. Ion 
- 1915 – 1916 – Popescu Gh. Ilie 
- 1917 – Chiţulescu Florea 
- 1918 – Dobrescu Ion 
- 1919 – Teodorescu St. Ion 
- 1920 – Popescu Gh. Ilie 



- 1921 – 1922 – Niţescu Gh. Ion 
- 1923 – 1926 - Popescu Gh. Ilie 
- 1927 – Teodorescu Haralambie 
- 1928 – 1929 - Niţescu Gh. Ion 
- 1930 – 1931 - Teodorescu St. Grigore 
- 1932 – Rădulescu Mircea şi Florescu Lucreţiu  
- 1933 – Dumitrescu Constantin 
- 1934 – Vlad N. Gheorghe  
- 1935 – 1937 – Teodorescu St. Ion 
- 1938 – Popescu I. Serghe  
- 1938 – 1942 – Niculescu I. Ion, colonel Georgescu Haralambie, Neacşu 
Dulică (5 luni), Nedelcu Gh. (4 luni), Niculescu Gh. Ion (3 luni), 
Popescu C. Ion 
- 1942 – Teodorescu St. Grigore, Popescu Serghe, Niculescu Gh. Ion 
- 1942 – 1944 – (23 august) Popescu Mihail 
- 1944 – Baciu Arsene 
- 1945 – Ivan Gheorghe 
- 1946 – 1947 – Niculescu Ion 
- 1948 – Tătulescu N. 
- 1948 – 1951 – Căpraru Iancu  
- 1952 – 1956 – Betz Ion 
- 1956 – 1958 – Poşchină Ion 
- 1958 – 1967 – Stoian Ion 
- 1967 – 1972 – Botea Ion 
- 1972 – Vlad Ion 
- 1972 – 1975 – Frăţilă Gheorghe 
- 1975 - în prezent – Dobre Victor 
 

Judecătorie rurală în Bezdead 

Aşezarea lăturalnică a satului Bezdead faţă de centrul administrativ 
judeţean şi lipsa unor căi de comunicaţie la îndemână , a impus 
înfiinţarea în Bezdead a unei judecătorii rurale şi a unui sediu de 
Administraţie de plasă , în anul 1908. 
Pentru judecătorie s-a ridicat un local propriu în locul ce se 
pregătise pentru târg comunal , între biserică şi vechiul local de 
şcoală din gura Văii lui Coman . 
De această judecătorie aparţineau satele : Bezdead , Măgura , Valea 
Leurzii , Urseiu , Vişineşti , Văile Lungi şi Colibaşi .  
Deşi judecata se făcea la sediul judecătoriei din Bezdead , pentru 
că o parte din satele de mai sus erau înşirate de-a lungul Pârâului 
Cricov , până la o mare depărtare, judecătorii autorizaţi de ministrul 
justiţiei se deplasau o dată pe lună la sediul primăriilor 



respective , unde judecau pe loc anumite pricini mărunte . Au 
funcţionat în Bezdead următorii judecători : Petre M. Nicoleanu din 
Tecuci (1908 - 1911) , Mihăiescu, Ştirbulescu , Stelian Ivanovici , 
ultimul judecător fiind Girigore Diculescu din Manca ajutat de 
judecătorul C. Olaru . 
Judecătoria a funcţionat până în anul 1924 , când sediul a fost 
mutat în oraşul Pucioasa iar localul cedat pentru şcoala primară de 
fete. 
 
Administraţia de Plasă  
În 1908 odată cu judecătoria s-a înfiinţat o circumscripţie nouă de 
administraţie de plasă, cu sediul în aripa stângă a iudecătoriei, 
având în hotarul plăşii aceleaşi comune ca şi judecătoria.  
Plasa era o simplă circumscripţie administrativă a judeţului, având 
următoarele atribuţii: controlul activităţii autorităţilor comunale. 
Au funcţionat ca administratori: Predescu I. , Georgescu M. şi I 
Nicolau . După 1916 sediul s-a mutat la Pucioasa pentru a fi mai 
apropiată legătura cu prefectura din Târgovişte. 
 
Aplicaţii metodologice cu elevii 
 
În activităţile practice cu elevii, atât în orele de curs cât mai ales 
în activităţile  extraşcolare, în special special la orele de cerc 
şi în deplasările efectuate pe teren, s-a căutat să fie puse în 
practică noţiunile învăţate teoretic. 
Astfel la clasa a VIII-a la capitolul „Populaţia şi aşezările 
omeneşti” se pot organiza cu elevii o serie de lucrări practice, 
unde ei pot valorifica noţiunile teoretice. Parcurgând comuna de 
la nord-est spre sud-vest ne putem da seama de existenţa unei 
aşezări rurale de tip răspândit cu o textură tipic liniară.  
Cu ajutorul elevilor am putut construi o hartă - „Comuna Bezdead 
– Tip de aşezare liniară” 
Prima etapă în studiul privind aşezarea comunei o constituie 
informarea de la bătrâni, din cărţile de specialitate, din 
studiul de pe teren. Urmează explicarea cauzelor ce au dus la 
localizarea comunei în această regiune: pe terasa râului 
Bezdedel, deci în apropierea unei importante surse de apă, într-
o regiune depresionară cu un climat blând, ferită de vânturi şi 
de năvălirile barbare, cu un relief deluros, bogat în păşuni şi 
pomi fructiferi, etc.  
Pe baza informaţiilor culese, elevii pot face un studiu istoric 
privind localitatea, de când a apărut şi până în prezent. 



Folosind planul localităţii Bezdead, cu ajutorul elevilor am 
putut studia tipurile de clădiri existente, materialele folosite 
în construcţia lor, etc. S-a putut observa că materialele cel 
mai des folosite sunt piatra şi lemnul deoarece acestea se 
găsesc în cantităţi mai mari în regiune. De asemenea, la 
acoperişul caselor predomină tabla galvanizată. 
Studiile în amănunţime cu elevii, toţi locuitori ai comunei, ca 
vârstă, sex şi ocupaţie şi comparând cifrele cu cele reieşite la 
recensământul populaţiei din 1.1.1977, am putut alcătui împreună 
o serie de grafice privind piramida vârstelor pe sate şi pe 
întreaga comună, deplasarea forţei de muncă atât în judeţ cât şi 
în afara lui, etc. De asemenea am putut studia evoluţia 
numărului locuitorilor, cauzele ce o determină, în special 
natalitatea, mortalitatea, şi mutările permanente ale unor 
locuitori spre unele centre industriale.  
În felul acesta am putut studia cu ajutorul lor toate fenomenele 
demografice ivite pe teritoriul comunei. 

 

 

 

 

PARTEA A IV-A 

SITUAŢIA SOCIALĂ 

Odată cu deposedarea ţăranilor de pământ de către chiaburi, viaţa 
lor devine din ce în ce mai grea. Lipsiţi de pământ şi de vite , ei 
sunt nevoiţi să lucreze în afara comunei, pe moşiile lui Sturza, 
Barbu Ştirbei şi alţi mari moşieri. 
Cei rămaşi în comună erau nevoiţi să muncească la chiaburii din sat, 
pentru pământul puţin ce-l aveau nu le putea asigura existenţa, iar 
unii dintre ei nici nu-l mai aveau deoarece această pătură socială 
ce se formează treptat = chiaburimea, reuşise să cumpere de la 
ţăranii săraci o parte din pământurile lor. Unii dintre ei se 
angajau la diferite întreprinderi sau societăţi petroliere , unde 
erau crunt exploataţi de proprietari. În preajma celui de al doilea 
război mondial în comună s-a încercat să se constituie o obşte care 
să cumpere o parte din moşia lui C. N. Vasiliu Bolnavu. Ţăranii 
înscrişi în obşte au constatat că această încercare de a se 



constitui îin obşte a fost o uneltire a chiaburilor din sat, care cu 
banii strânşi din truda ţăranilor şi-au creeat ei moşii personale cu 
suprafeţe întinse între 50 - 100 ha teren care le-au servit ca 
mijloc de exploatare în anii care urmat . Jefuiţi şi înşelaţi 
ţăranii nu aveau cui cere dreptate pentru că organele locale de stat 
erau uneltele celor avuiţi.  
Până la eliberarea ţării noastre nu lucrau în întreprinderi şi 
diferite societăţi, în special cele petroliere, decât 5% din 
populaţia activă a comunei, restul populaţiei trăia din veniturile 
obţinute din agricultură. Condiţiile de trai erau destul de grele, 
având ca surse de aprovizionare mărfurile ce se vindeau în mici 
prăvălii particulare şi cârciumi. 
Nu se putea vorbi de dotari social economice în comună. În afară de 
dispensar uman, un salon de dans particular şi trei biserici, nu se 
mai găseau alte dotări. Casele sătenilor erau mici şi neîncăpătoare, 
lipite cu pământ în loc de duşumea şi iluminate cu lămpi de petrol. 
Drumurile nu erau pavate. Pe timp de ploaie în special, nu se putea 
circula decât cu cizme de cauciuc, căci opincile ce le purtau 
majoritatea locuitorilor nu puteau fi folosite tot timpul anului.  
 
 
 
 
 
 
SITUAŢIA ECONOMICĂ ÎN PREZENT 
 
După 23 august 1944, odată cu eliberarea ţării noastre de sub jugul 
fascist, în comuna noastră începe o viaţă nouă.  
Refacerea ţării, industrializarea, oferă locuitorilor comunei 
posibilitatea să lucreze ca muncitori la diferite întreprinderi din 
judeţ sau din ţară. În prezent, aproximativ 7% din populaţia activă 
este angajată la diferite întreprinderi industriale. 
În prezent ca funcţii economice dominante ale comunei sunt: 
- Centru de cazare a forţei de muncă aflată în deplasare în 
întreprinderile industriale din alte localităţi. 
- Agricultura 
- Silvicultura 
- Prestări servicii prin secţiile înfiinţate 
- Atelier de ţesut covoare şi artizanat  
Activitatea industrială are un caracter restrâns evidenţiindu-se 
Cooperativa Arta populară obţinându-se în anul 1979 o producţie de 
2.840.000 lei la covoare şi 760.000 lei la cusături de artizanat. 



Activităţile de deservire a populaţiei prin prestări servicii este 
reprezentată de secţiile ce s-au înfiinţat pe lângă Cooperativa de 
consum şi pe lângă Consiliul Popular. Acestea sunt: ateliere de 
tâmplărie, croitorie, frizerie, dulgherie, zidărie, tinichigerie, 
distilării de ţuică, cuptor de uscat prune, etc. 
Transportul este asigurat de un număr foarte mare de autobuze care fac 
zilnic aproximativ 35 curse.  
În comună funcţionează o moară bazată pe curent electric.  
O mare parte a populaţiei active lucrează în agricultură. Comuna 
nefiind cooperatizată, datorită reliefului înalt şi variat, suprafaţa 
agricolă este folosită în mod individual iar produsele obţinute sunt 
valorificate o parte pentru consumul intern iar o parte prin unităţile 
de stat sau prin piaţa neorganizată. 
În prezent după cum reiese din recensământul animalelor făcut la data 
de 3 ianuarie 1980, efectivul de animale este în continuă creştere. 
Faţă de suprafaţa de păşune pe care o deţine comuna, sunt totuşi 
posibilităţi de creştere mai mari a efectivului de animale. Produsele 
animale sunt valorificate cu statul prin achiziţii şi contractări. 
Numai în anul 1979 au fost valorificate cu statul produse în valoare 
de peste 4 milioane lei. 
O dată cu dezvoltarea impetoasă a economiei ţării, Cooperativa 
de consum din comună a devenit un puternic centru de desfacere 
şi aprovizionare a locuitorilor prin cele cinci magazine ale 
sale şi trei bufete, al cărui volum de desfacere al mărfurilor a 
crescut an de an. În anul 1979 volumul desfacerilor de mşrfuri a 
atins valoarea de 15.500.000 lei faţă de cele 950.000 lei cât se 
realiza în primii ani ai construcţiei socialiste. 
Pentru a asigura practicarea unui comerţ civilizat, s-a 
construit în centrul comunei un microcomplex, la Râmata un 
magazin mixt iar la Măgura a început construirea unui nou 
microcomplex. 
Această dezvoltare social-economică a comunei, s-a 
caracterizat prin ritmuri înalte de creştere în toate 
sectoarele de activitate, în special în creşterea nivelului 
de trai material şi spiritual al oamenilor. 
Creşterea nivelului de trai al locuitorilor este exprimată 
prin sporirea veniturilor băneşti. 
Sectorul de învăţământ şi cultură şi-a dezvoltat baza materială 
atât prin construirea a trei noi localuri de şcoală şi două 
grădiniţe, cât şi prin dotarea cu material didactic necesar 
desfăşurării în foarte bune condiţii a orelor. 
În viitorul cinicinal se va construi în centrul comunei o 
frumoasă casă de cultură. 



În conformitate cu hotărârile Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din 21-22viulie 1975, a fost elaborat un program complex 
de perspectivă privind sistematizarea pe baze moderne, într-o 
concepţie unitară a reţelei hidrografice. 
Programul de măsuri privind conservarea şi dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976-2010, reprezintă o nouă expresie a 
partidului şi a statului nostru, privind păstrarea şi buna 
gospodărire a pădurilor. 
În etapa actuală o atenţie deosebită trebuie acordată 
sistematizării teritoriale a localităţii, ştiind că Bezdealul 
este prevăzut să devină centru urban în următorii 10-15 ani, 
deoarece se încadrează în categoria localităţilor mijlocii, cu 
peste 5000 de locuitori, cu o rezervă mare a forţei de muncă şi 
cu foarte multe resurse locale insuficient valorificate.  
 
 
Industria 
În comună nu întâlnim o industrie bine dezvoltata, cu toate că 
ar exista suficiente materii prime ce ar putea fi valorificate 
pe plan local, precum si un mare excedent de forţă de muncă. 
Totuşi intâlnim mici ramuri industriale pe care vom incerca să 
le prezentăm.  
 
Industria extractivă 
Regiunea studiată nu dispune de însemnate resurse ale 
subsolului, dar acestea nici nu sunt bine cercetate. Forajele 
de prospecţiune executate în comună au descoperit unele 
cantităţi de hidrocarburi. Astfel pe malul drept al 
Bezdeadului, în punctul numit Stârmini, s-a amplasat în anul 
1963 o sondă cu un conţinut ridicat de gazolină al gazelor. 
Sonda fost conservată pentru a putea fi exploatată în viitor. 
În anul 1968 între Măgura şi Bezdead a fost amplasată cea de-a 
doaua sondă, dar şi aceasta a fost închisă în vederea unor 
exploatări viitoare. 
Pe dealul Dosului, la poalele Miercanilor, se văd în timplu 
secetei ţâşnind din pământ izvoare de apă amestecate cu petrol. 
Nu ar fi exclus să se găsească petrol în subsolul satului Măgura 
care se găseşte între paralela Câmpinei şi paralela Morenilor. 
La Vârfuri, comună ce se găseşte în apropierea satului Măgura se 
găsesc sonde până la 800 m de hotarul cu Măgura, ceea ce ne face 
să credem că şi la noi ar exista hidrocarburi, deoarece există 
din punct de vedere geologic aceleaşi roci. 
Pe dealurile Dosului, făcându-se oarecare săpături, s-au găsit 
cărbuni de pământ. 



Apele minerale sunt valorificate pe plan local.  
- Izvorul de apă 
- Izvorul de apă sărată de pe Valea Sărată, are o concentraţie 
de 263 gr./l. de clorură de sodiu, fiind folosit de locuitorii 
pentru conservarea legumelor. Tot pe Valea Sărată, la obârştie 
mai apar izvoare descendente, slab mineralizate, multe dintre 
ele acoperite cu alunecări, cu debite de 0,05 litri. 
Deoarece un se poate interveni pentru mărirea debitului, un vor 
putea fi folosite pentru construcţia unei microstaţiuni 
balneare. 
- Sulfaţi şi bicarbonaţi de magneziu se gasesc pe Valea Roşiu, 
avănd 3 grame la litru. 

- Izvor de apă sulfuroasă - bicarbonată - sulfatată - calcică 
- magneziană ă hipotomă, cu o mineralizare de 3,384 gr./l. 
Este indicat ţn cura multor afecţiuni. Acest izvor se 
găseşte spre Ursei. 

- Izvor de apă sulfuroasă de pe dealul Ticului, pe 
proprietatea Uşurelu. Fără sondaje şi pregătiri speciale 
dând o probă din acest izvor la analiză, a rezultat că are o 
compoziţie sulfoalcalină, apă bună de băut pentru bolile de 
rinichi. 
Dăm mai jos în copie rezultatul analizei. 
 
Laboratorul central de chimie. 

Sp. M. R. E.  
Buletin de analiză 
 
Produsul analizat: una probă apă minerală, provenind de la Izvorul 
Măgura – Dealul 
Ticului (locul Uşurelu) 
Rezultatul examenului: 
 
- Impurităţi                                                        
- 0,028 gr.% 
- Densitatea la 15 grade C                           - 1,0009 
gr.% 
- Rezidiul fix 180 grade C                                     - 
1,295 gr.% 
- Acid sulfuric                                                      
- 1,1933 gr.% 
- Hidrogen sulfurat     - 0,0366 gr.%  
- Acid carbonic sub formă de carbonaţi 
sau bicarbonaţi      - 0,8235 gr.% 

    - Bioxid de carbon       - 0,01010 gr.% 
    - Acid Clorhidric sub formă de cloruri   - 0,329 gr.% 
    - Calciu sub formă de carbonaţi       - 0,02739 gr.% 
    - Magneziu       - 0,00904 gr.% 
    - Nisip       - 0,387 gr.% 
 
 
Roci folosite ca materiale de construcţie 



 
-Nisipurile şi pietrişurile sunt folosite ca materiale de 
construcţie, pavatul şoselei şi al uliţelor laterale.  
O parte din aceste materiale în special bolovănişurile au fost 
transportate la gara Ţepeş Vodă şi de aici pe calea ferată la 
Bucureşti pentru metru. 
-În perspectivă se va deschide  pe Valea Pârâului Bezdedel, 
pentru a valorifica pe plan local aceste materiale, o 
balastieră. 
- Argila este folosită de locuitori pentru fabricarea cărămizilor. Ea mai 
este folosită şI la costruirea sobleor de teracotă. Pe Valea Leurzii 
întânim argile cu proprietăţi ceramice. 
-Marnele se gasesc în cantităîi apreciabile. Pentru a se folosi 
aceste marne la Malul de Răsună, în viitor este propus a se 
construi o secţie de produse ceramice. 
 
 
Industria de prelucrare a lemnului. 
 
Datorită unor exploatări neraţionale în trecut şi a defrişărilor 
pentru a mării suprafaţa culturilo agricole, suprafaţa pădurilor 
din comună s-a redus treptat, ajungând astăzi la 1703 ha. Ca 
esenţe întâlnim: gorun, stejar, fag, plop, mesteacăn, anin, 
salcâm, etc. 
Pentru introducerea unui regim normal de tăiere al pădurilor, 
care sş echilibreze structura claselor de vârstă şi pentru 
asigurarea creşterii volumului explotării se presupun 
următoarele: 

-La exploatarea pădurilor mature se va respecta vârstele şI 
diametrele medii care asigură o eficienţă maximă. 
-În pădurile tinere, neajunse la exploatare, se vor executa 
tăieri de îngrijire indifferent de vârste şI diametre. 
-Curăţirea pădurilor şi a păşunilor de arbori căzuţi, rupţi şi 
doborâţi de vânt. 
Lemnul tăiat este folosit atât pentru foc cât şi ca material 

de construcţii, fiind prelucrat în cele şase mici ateliere de 
tâmplărie patru din ele funcţionând ca secţii de prestări 
servicii de pe lângă Consiliul Popular iar două pe lângă 
Coperativa de Consum. 
Lucrează 7 meseriaşI având un volum al producţiei de 
globale=230.000 lei. Întrucât noi n u avem şI răşinoase, pentru 
diferite necesităţi se aduce cherestea de răşinoase pentru a fi 
prelucrată. Din pădurea comunală se taie annual aproximativ 4.500 
m. c. masă lemnoasă.  



Deasemeni mai întâlnim şi o secţie de dulgherie, unde lucrează 
doi oameni având un volum al producţiei globale de 36.000 lei/an. 
 
 
Secţia de covoare şi cusături artizanale 
 
Această secţie se găseşte în satul Măgura, ca unitate coperatistă 
ce aparţine de Cooperativa “Arta populară” din Târgovişte.  
Secţia de covoare din satul Măgura este înfiinţată în anul 1955 
şi funcţiona cu un număr de 5-6 lucrătoare, având o producţie de 
250 m. p. covoare, lucrând într-un local vechi ce a fost demolat 
când s-a construit noul local de şcoală, în două săli de clasă, 
spaţiul nefiind suficient, pe timp frumos fiind nevoite să 
lucreze în curtea şcolii. O parte din lucrătoare lucrează la 
domiciliu din cauza lipsei de spaţiu. Deaceea este necesar ca în 
actualul cincinal să se construiască un local destinat numai 
pentru secţia de covoare, ţinând  cont că ne-am propus ca în anul 
1985 numărul salariatelor să ajungă la 60, faţă de 40 câte sunt 
în prezent. 
Anul acesta au în plan să producă aproximativ 7.000 m.p. covoare, 
cu o valoare de 2.700.000 lei, iar în anul 1985 să ajujngă la 
10.500 m.p. cu o valoare de 4.000.000 lei. 
Aceste covoare datorită calităţi lor sunt cerute şi la export. 
Astfel exportăm covoare în următoarele ţări: Uniunea Sovietică, 
Statele Unite ale Americii, Franţa, R.F. Germania şi Italia. 
Pe lângă secţia de covoare mai funcţionează în comună o secţie de 
cusături de artizanat având 55 de lucrătoare, care datorită 
faptului că nu există spaţiu corespunzător, lucrează la 
domiciliu. 
Această secţie iniţial a aparţinut de Breaza (jud. Prahova), în 
prezent aparţinând tot de arta populară - Târgovişte. 
 
Valoarea producţiei acestei secţii este în prezent de 1.050.000 
lei. Până în anul 1985 numărul lucrătoarelor va ajunge la 85 iar 
valoare va creşte până la 1.550.000 lei. 
Ţinând cont că în comună majoritatea femeilor sunt casnice, 
aceste două ramuri ar putea să se dezvolte în viitor chiar mai 
mult decât am prevăzut noi, cu condiţia însă să le asigurăm 
condiţii mai bune. Acest lucru se poate realiza numai prin 
construirea unui local nou destinat numai pentru constuirea 
acestei secţii. 
 
Întreprinderea de legume şi fructe 
 
Această întreprindere este reprezentată în comună prin Centrul de 
achiziţii fructe şi printr-un cuptor de uscat fructe, existente 
în centrul comunei, ; ângă şcoala nr. 1. 
Până în anul 1964 acest centru aparţinea de Cooperativa de 
consum, iar în anul 1964 s-a înfiinţat I.L.F. care este şi în 
prezent.  



În perioada 1949-1953 acest centru a fost condus de Teodorescu 
Nelu, iar din 1953 şi până în prezent este condus de Soare 
Stelian. În anul 1948 a fost constuit uscătorul de prune.        
 
Până în anul 1964 la cuptor se uscau doar prune, 2-3 luni pe an, 
având ca angajaţI aproximativ 10 persoane. 
Se uscau 100-150 tone de prune. Începând cu anul 1964 scade 
cantitatea de prune şI încep să fie uscate mere şI pere, uscându-
se 15 tone de mere şi pere. În anul 1979 s-a ajuns la 80 tone de 
mere şi pere uscate atingând o valoare de peste 1.000.000 lei. 
Perioada de lucru s-a extins la 5-6 luni pe an, având peste 20 de 
lucrători. 
 
În prezent cantitatea  de prune a scăzut din mai multe motive: 

-În anul 1964 a fost un an foarte bogat producându-se 
aproximativ 900 tone de prune. Datorită acestui fapt s-au 
distrus 35-50% din pruna, unii dintre ei s-au rupt, alţii s-
au uscat. 
-Prunii au fost lăsaţi în voia sortei, nemaifiind îngrijiţi. 
-Locul prunului a început să fie luat de măr şi de păr. 

 
Astăzi au început din nou să fie plantaţi mulţi pruni, care 
atunic când vor da rod vor constitui o bună sursă de venituri şi 
va contribui la creşterea cantităţii de prune. 
În 1979 s-au produs doar 15 tone de prune, fiind uscate 4 tone, 
restul fiind prelucrate prin distilerii obţinându-se ţuica. 
Redăm mai jos planul de acchiziţii pe perioada 1971-1980, plan ce 
se calculează în raport de numărul pomilor. 
 
 
 



Plan de achiziţii  
Anul  Plan  Realizat Valoare Observaţii 

1971 800 tone  250 tone 350.000 lei  

1972 862 tone  340 tone 490.000 lei  

1973 950 tone  230 tone 340.000 lei  

1974 1200 tone  204 tone 380.000 lei  

1975 1400 tone  440 tone 800.000 lei  

1976 1050 tone  177 tone 350.000 lei  

1977 1340 tone  830 tone 1.660.000 lei  

1978 1035 tone  145 tone 370.000 lei  

1979 1200 tone  400 tone 1.000.000 lei  
 
Din acest plan se observă că există ani bogaţi în fructe, cum ar fi 
anul 1977, când s-au vândut numai prin achiziţii cantitatea de 
830 tone fructe, fără a adăuga cantiatea oprită pentru consum 
sau cea vândută direct pe piaţă de către producător, care este 
aproximativ egală cu cea dată la achiziţii. În acest an s-a 
obţinut peste 1.660.000 lei venituri numai de pe fructele 
achiziţionate. Cel mai slab an a fost anul 1978 când îngheţul a 
distrus mai bine de jumătate din recoltă, obţinându-se doar 250-
300 tone de fructe, dintre care doar 145 tone au fost 
valorificate prin centrul de achiziţii. 
În afară de calamităţile naturale, o altă cauză care duce la 
scăderea producţiei de fructe este neîngrijirea pomilior. 
O mare parte din locuitori, având servicii în alte localităţi 
vin în comună doar pentru a recolta fructele, uneori luându-le 
chiar necoapte distrugând pomii în special prunii. 
Neavând la nivelul comunei o echipă de oameni care să stropească 
pomii la timp, aceste stropirii se fac la voia întâmplării şi în 
special când au timp oamenii, nu când buletinul de avertizare o 
cere. Toate acestea duc la scăderea producţiei de fructe pe 
comună. Pentru perioada 1981-1985 Centrul de uscat prune are ca 
plan anual: 
  -50 tone prune uscate=600.000 lei 
  -100 tone de mere şi pere uscate=1.200.000 lei 
În total deci 150 tone fructe uscate cu o valoare de 1.800.000 
lei.  
Pentru această perioadă planul de achiziţii  este 1.200 tone, 
plan ce nu a fost realizat niciodată datorită celor amintite mai 
sus. 
Prestări servicii către populaţie  



În cadrul comunei există secţii de prestări servicii atât pe 
lângă Consiliul Popular cât şi pe lângă Coperativa de consum. 
Pe lângă Consiliul popular funcţionează următoarele secţii: 
tâmplărie, croitorie damă, zidărie, secţie porcine, transpoarte 
şI distilerie. 
Pe lângă Coperativa de consum funcţionează următoarele secţii: 
Tâmplărie, croitorie bărbaţI, zidărie, frizerie, construcţii 
metalice, dulgherie, tinichigerie, var alb, televiziune, urmând 
să mai fie înfiinţate următoarele secţii: cărămizi groase, 
cismărie, sifonărie şi brutărie. 
Toate aceste asigură principale prestări de servicii către 
populaţie. 

 
Pentru a ilustra mai bine secţiile de prestări servicii, 

prezetăm mai jos următorul tabel: 
 
                    Prestări servicii către populţie în perioada 

1980-1985 

Volumul producţiei 
globale  

Nr. oameni De cine 
depinde  

Obiectivul 

1980 1985 1980 1985 

    
Tâmplărie 110.000 

lei
180.000 lei 4 6 

Croitorie damă 27.000 lei 80.000 lei 1 4 

Zidărie  120.000 
lei

180.000 lei 5     8 

Secţie porcine 60.000 lei 60.000 lei 1 1 

Transpoarte 43.000 lei 215.000 lei 1    5 

 
 
 
 
Consiliul 
Popular 

Distilerie 20.000 lei 20.000 lei 3 3 

Tâmplărie 125.000 
lei

210.000 lei 3 5 

Croitorie B. 120.000 
lei

180.000 lei 2 3 

Zidărie  110.000 
lei

170.000 lei 4 6 

Frizerie  22.000 lei 44.000 lei 1 2 

Constr. 
Metalice

215.000 
lei

215.000 lei 2     2 

Dulgherie 36.000 lei 90.000 lei 2     5 

Tinichigerie 175.000 
lei

350.000 lei 1 2 

Var alb- 50 t. 100.000 
lei

100.000 lei 2 2 

Televiziune 35.000 lei 35.000 lei 1 1 

Cărămizi 220.000 
lei

440.000 lei 4     8 

Cooperativa 
de consum 

Cismărie 32.000 lei 95.000 lei 1     3 



Sifonărie  25.000 lei 25.000 lei 1 1 

Brutărie 1982 800.000 
l i

1.000.000 
l i

3 5 

Total                                 
2.470.000 lei 

3.629.000 lei  

Deci:                                        1980               
1985 
Prestări servicii                        2.470.000 lei          
3.629.000 lei 
Artă populară                          3.750.000 lei            
5.550.000 lei 
Fructe uscate                          1.800.000 lei            
1.800.000 lei 
Total                                     8.020.000 lei         
10.979.000 lei 
 
 
 
În comună la ora actuală nu există conturată o zonă industrială. 
Totuşi existând un exces de forţă de muncă şI sufucienteresurse 
de materii prime, este necesar să se dezvolte şi industria. 
Pentru viitor ne propunem două zone industriale: 
 
Industria A 
 
-Fabrică de prelucrare a lemnului 
-Fabrică de brânzeturi speciale (caşcavaluri, etc.) 
-Complex de stupărit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industria B 
 
-Centru de colectare al fructelorde pădure 
-Fabrică de pâine 
-Balastieră 
-Secţie de prefabricate construcţii 



-Secţie de produse ceramice (va folosi marnele de la Malul de 
Răsună) 
-Extinderea cuptorului de uscat fructele, etc. 
 
Ar fi bine dacă am încerca să înfiinţăm în comună o secţie de 
mecanică fină sau de piese de schimb necesare întrprinderilor 
industriale din judeţ, deoarece avem mulţi specialişti care 
lucrează în aceste întreprinderi, astfel am putea reduce numărul 
navetiştilor. Oamenii lucrând în comună, ar putea folosi mai bine 
timpul lor liber fie lucrând pământul ce-l deţin, fie pentru a se 
recrea sau a se pregăti profesional. 

 

 
 
 
 
Agric

ultura 
 
Comuna 
este 
amplasată 
în zona 
dealurilo
r înalte, 
zona în 

care nu este practic posibilă  

Suprafeţe Categorii de teren 
Ha.   % 

Total teritoriu administrativ 5.757 ha 100% 
       Suprafaţă agricolă 
               -arabil 
               -păşunabil 
               -fâneţe 
               -livezi 
               -vii 

3.755 ha 
   205 ha 
   999 ha 
1.222 ha 
1.328 ha 
       1 ha 

65.2% 
3.5% 
17.5% 
21.2% 
23.0% 
- 

      Suprafaşă neagricolă 
               -Fond forestier   
               -Terenuri cu ape 
               -Drumuri 
               -Teren neproductiv 
               -Curţi, construcţii
 

2.002 ha 
1.703 ha 
   103 ha 
     29 ha 
     70 ha 
     97 ha 

34.8% 
29.5% 
1.8% 
0.5% 
1.2% 
1.7% 

practicarea unei agriculturi în sistem organizat, zona nefiind 
cooperativizată. 
Datorită reliefului accidental, cu versanţii orientaţi în toate 
direcţiile, suprafaţa arabilă este foarte redusă(3.5%). 
Suprafaţa agricolă cuprinde aproape în întregime păşuni (17.5%), 
fâneţe (21.2%) şi livezi (23%). 
Suprafaţa agricolă nu este cooperativizată însă există pe 
teritoriul comunei o fermă ce aparţine de I.A.S. Pucioasa. 
 
Structura fondului funciar- 1975  
 
Pentru a ilustra mai bine structura fondului funciar, am alcătuit 
o diagramă Ex. Fig.- 47- Diagramă- Modul de folosinţă al 
teritoriului. Modul  de folosinţă al teritoriului mai poate fi 
exprimat prin următoarea diagramă: Fig. 48 – Diagrama- Suprafaţa 
totală după modul de folosinţă- 1975. 
Deasemeni am alcătuit şi o hartă: Fig. 49- Modul de utilizare al 
terenurilor-1975.  
 
Conform prevederii Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 2 
martei 1973, privind buna gospodărire a fondului funciar s-au 
luat o serie de măsuri privind folosirea judicioasă a 
terenurilor, precum şi ameliorarea celor neproductive. 



Terenul arabil este folosit în special pentru cultura porumbului 
şi a cartofului, mai puţin pentru cultura legumelor. 
Astfel porumbul ocupă 120 ha. Iar cartoful ocupă 65 ha. 
Producţiile obţinute un sunt satisfăcătoare, astfel media la 
hectar la porumb este de 1.000 kg., iar la cartofi este de 4-
6.000 kg. 
Se prevede ca până în anul 1985 producţia de porumb să ajungă la 
2.000 kg./ha., iar de cartofi să ajungă la 10-14.000 kg./ha. 
Porumbul se cultivă mai mult pentru hrana animalelor şi msi puţin 
pentru hrana oamenilor, iar cartoful este folosit atât pentru 
alimentaţie cât şi pentru hrana animalelor. Obţinându-se 
producţii din ce în ce mai mari, în viitor se va extinde această 
cultură. 
Legumele le întâlnim în fiecare gospodărie, însă ele asigură doar 
o parte din nevoile locuitorilor, datorită primăverilor timpurii 
şi friguroase şi a brumelor timpurii de toamnă. Fig. 50 – Prima 
brumă căzută la sol în perioada anilor 1949-1978. 
Cele mai importante legume sunt: tomatele, usturoiul, vinetele, 
castraveţii, morcovii, ceapa, etc. 
Tomatele rareori satisfac nevoile populaţiei deoarece ele sunt 
atacate de mană, sau nu se coc datorită toamnelor timpurii. 
 
Pomicultura 
 
Pomicultura este preocuparea de bază a oamenilor de aici, alături 
de creşterea animalelor, având o suprafaţa de peste 500 ha. 
livezi clasice. Patrimoniul pomicol deţine 165.256 pomi 
fructiferi, cifră rezultată în urma recensământului pomilor din 
toamna anului 1979. 
Din totalul de pomi amintit mai sus sunt repartizaţi astfel: 
 -128.566 pomi în masiv: 
 
  -33.765 pomi tineri fără rod 
  -70.441 pomi pe rod 
  -24.360 pomi în declin 
 
 -36.690 pomi răzleţi: 
  -7.723 pomi tineri fără rod 
  -21.095 pomi pe rod 
  -7.872 în declin 
 
Livezile clasice ocupă 558 ha. Dar pe lângă acestea mai întâlnim: 
67 ha. păşuni cu pomi şi 435 ha. fâneţe cu pomi.  
 
Pomii fructiferi întâlniţi sunt: 

- prunii = 123.380 pomi = 75,2% 
- merii = 30.675 pomi = 18% 

- perii = 5.292 pomi = 3,2% 

- nucii = 2.956 pomi = 1,8% 

- cireşii = 937 pomi 

- corcoduşii = 866 pomi 



- vişinii = 705 pomi 

- gutuii = 274 pomi 

- caişii = 143 pomi 

- piersicii = 28 pomi 

Această răspândire a pomilor fructiferi poate fi observată şi din 

fig. 51 – Diagrama – Pomii fructiferi 

Existenţa unei reţele hidrografice dense precum şi solurile brune 

şI brun roşcate, asigură un grad ridicat de umiditate relative a 

aerului, ce creează condiţii optime pentru dezvoltarea 

pomiculturii. 

Din terenul rezervat plantaţiilor pomicole, mai mult de 70% este 

în pantă, care datorita levigării are o fertilitate redusă.  

30% din teren este plan şi este localizat în vatra satului.  

 

Prunul 

Deţine şi în prezent ponderea cea mai mare = 75,2% din total. 

Sunt cultivaţi în masiv 100.353 pruni iar răzleţi doar 23.027. 

Din aceştia: 

- 33.872 pruni sunt tineri 

- 62.913 pruni sunt pe rod 

- 26.595 pruni sunt în decline 

Soiurile de prun întâlnite sunt: 

- Grasa românească = 117.739 pruni 

- Tuleu gras = 1.094 pruni 

- Agen 707 = 100 pruni 

- Vânat Italian = 74 pruni 

- Vânat românesc = 39 pruni 

- Ana Spath = 31 pruni 

- Alte soiuri = 4.288 pruni 

Observăm deci că predomină grasa românească în proporţie de 94%, 

care asigură producţii destul de ridicate. 

 

Mărul 

Deţine în prezent 18% din numărul total al pomilor fructiferi, 

ocupând locul doi după prun, având un număr de 30.675 bucăţi. 



Dintre soiurile de măr plantate în trecut putem aminti: mărul 
Creţesc (Creţesc auriu, creţesc de Vâlcea, creţesc de Breaza), 
mărul Domnesc, Ionathan, Parmen, etc 

În prezent, datorită tradiţiei, nu s-a renunţat la soiul de măr 
creţesc, dar nu mai predomină el, ci Ionathanul. Majoritatea 
merilor sunt plantaţi în masiv = 21.822 bucăţi, faţă de 8.853 
bucăţi răzleţi. Dintre aceştia: 

- 6.537 meri sunt tineri fără rod 

- 19.418 meri sunt pe rod 

- 8.720 meri în declin 

Dintre soiurile de măr întâlnite putem aminti: 

- Ionathan = 18.667 meri 

- Creţesc = 5.607 meri 

- Golden = 1.668 meri 

- Soiuri de vară = 1.338 meri 

- Parmen = 1.156 meri 

- Starhinson = 979 meri 

- Alte soiuri = 1.913 meri 

În medie, recoltele de mere sunt de 10 tone la hectar. 

Prin combaterea unor dăunători cum ar fi: Păduchele de San Jose, 
Gărgăriţa florilor de măr (anthonuomus ponorum), Rapănul 
(endostgme inequalis), Făinare, precum şi prin efectuarea 
celorlalte lucrări agrotehnice la timp, producţia va fi şi mai 
mare. 

Dintre lucrările agrotehnice cele mai importante amintim: 

- Săpatul pomilor pe o rază egală cu coronamentul 

- Tăierile de rodire 

- Folosirea îngrăşămintelor natuarale şi chimice 

- Stropirile 

Staţiunea Experimentală de Cercetări Hortiviticole Voineşti, 
studiind dăunătorii din zonă, a găsit mijloace de combatere a lor 
şi prin buletinele de avertizare, difuzate în tot judeţul, putem 
lua măsurile necesare. 

De asemeni, această staţiune, prin studiile întreprinse, a creeat 
noi soiuri de mere adaptate la condiţiile locale, asigurând în 
acelaşi timp prin pepinierele sale, întreg necesarul de pomi 
fructiferi, necesari pentru extinderea suprafeţelor pomicole. 

Producţia de fructe variază între 10-15 kg mere/ pom, fiind în 
funcţie de condiţiile climatice. 



Această producţie de fructe este în general redusă datorită 
culturilor extensive şi a îngrijirii necorespunzătoare a 
livezilor. 

 
Părul 
Ocupă locul trei după prun şi măr aflându-se 5.292 peri din care: 

- 3.230 peri în masiv 
- 2.062 peri răzleţi 

Dintre aceştia: 
- 1.661 peri sunt tineri fără rod 
- 4.155 peri sunt pe rod 
- 530 peri sunt în declin 

Ca soiuri de peri întâlnim: 
- Cure = 3.147 peri 
- Soiuri de vară = 166 peri 
- Bosc = 134 peri 
- Pase crasane = 38 peri 
- Contesa de Paris = 2 peri 
- Abatele Fetel = 1 par 
- Alte soiuri = 409 peri 

 
Nucul 
Întâlnim în total 2.956 nuci dintre care: 

- 1.642 nuci în masiv 
- 1.314 nuci răzleţi 

Dintre aceştia: 
- 149 nuci sunt tineri 
- 2.560 nuci sunt pe rod 
- 247 nuci sunt ţn declin 

Din totalul de 2.956 nuci, doar 5 sunt altoiţi, restul de 2.951 
nuci sunt nealtoiţi. Nucii sălbatici de astăzi, cu fructe mici, 
costelive o parte din ele, trebuiesc înlocuiţi succesiv prin 
plantări cu soiuri de nuci cu coaja subţire şi miezul mare. Nucul 
se aclimatizează peste tot şi nu trebuie lăsate goale nici o 
râpă, nici o margine de drum, nici o păşune sau loc sărac. 
 
Cireşul 
Întâlnim 937 cireşi din care: 

- 546 cireşi în masiv  
- 391 cireşi răzleţi 

Dintre aceştia: 
- 116 cireşi sunt tineri fără rod 
- 757 cireşi sunt pe rod 
- 64 cireşi sunt în declin 

Ca soiuri întâlnim: 
- 402 cireşi timpurii 
- 318 cireşi Pietroşi  
- 217 cireşi alte soiuri 

Cireşele Pietroase sunt folosite în special pentru a fi servite 
la masă proaspete, iar cele negre sunt folosite pentru dulceaţă. 
 



Corcoduşii 
Sunt în total 866 corcoduşi după cum urmează: 

- 58 corcoduşi tineri fără rod 
- 795 corcoduşi pe rod 
- 13 corcoduşi în declin 

La fel ca şi prunele, corcoduşele sunt folosite la obţinerea 
ţuicii, dar calitatea ei este mai mică. 
 
Vişinul 
Întâlnim 705 vişini dintre care: 

- 397 vişini în masiv 
- 308 vişini răzleţi 

Dinte aceştia: 
- 86 vişini sunt tineri fără rod 
- 588 vişini sunt cu rod 
- 31 vişini sunt în declin 

La vişini, cel mai mult le priesc dealurile însorite ale 
Costişatei, unde sunt şi adăpostiţi de vânturi şi aer rece.  
Fructele sunt folosite local atât pentru obţinerea vişinatei, cât 
şi pentru obţinerea dulceţurilor. 
 
Gutuiul 
Este în număr destul de redus = 274 gutui, întâlnindu-se în: 

- 177 gutui în masiv 
- 97 gutui răzleţi 

Dintre aceştia: 
- 18 gutui sunt tineri fără rod 
- 231 gutui sunt pe rod 
- 25 gutui sunt în declin 

Majoritatea sunt nealtoiţi = 63 gutui şi doar 11 gutui sunt 
altoiţi. Fructele sunt folosite în special pentru producerea 
dulceţurilor şi a compoturilor. 
Acestea nu satisfac nici nevoile locuitorilor comunei, de accea 
pe viitor ar trebui ca numărul lor să crească. 
Caişii şi piersicii se găsesc cei mai puţini datorită umezelii şi 
temperaturii mai scăzute, ce nu rezistă mai mult de 5-6 ani.  
 
Caisul  
Numărul caişilor este destul de mic = 143 caişi din care: 

- 24 caişi în masiv 
- 119 caişi răzleţi 

Dintre aceştia: 
- 36 caişi sunt tineri fără rod 
- 102 caişi sunt pe rod 
- 5 caişi sunt în declin 

Aceşti caişi se menţin pe lângă case, unde există adăpost. 15 
caişi sunt timpurii şi 128 de alte soiuri. 
 



Piersicul 
Numărul piersicilor este foarte mic, doar 28 bucăţi. 
Dintre aceştia: 

- 2 piersici sunt tineri fără rod 
- 21 piersici sunt pe rod 
- 5 piersici sunt în declin 

Ca soiuri întâlnim: Nectarine = 6 piersici, cu pulpă albă = 5 
piersici şi cu pulpă galbenă = 17 piersici. 
 
Zmeurul şi coacăzul negru sunt principalii arbuşti fructiferi ce 
îi întâlnim în comună. Coacazele negre sunt cele mai bogate în 
viatamine, de aceea locuitorii le folosesc la obţinerea unor 
siropuri sau chiar pentru vinuri. 
Pentru a se relua o tradiţie, ar trebui să se planteze duzi 
pentru creşterea viermilor de mătase.  
Cultura viţei de vie nu este specifică acestei zone, datorită 
condiţiilor pedoclimatice, necorăspunzătoare. Se practică doar pe 
lângă gospodării, creându-se bolte de viţă de vie. Cantitatea de 
struguri de viţă de vie este mică nesatisfăcând nici neviole 
proprii ale locuitorilor, de aceea pentru consum se aduc struguri 
din alte regiuni. Fructele obţinute sunt folosite de obicei 
pentru consumul locuitorilor, iar surplusul este valorificat atât 
prin Centrul de achiziţii al fructelor din centrul comunei, cât 
şi direct pe piaţă către producători. O parte din ele sunt 
conservate prin uscare. De asemenea cărăuşii le mai valorifică 
prin schimb de produse (porumb) la câmp. În anii cu rod bogat, 
prin valorificarea fructelor se obţin venituri de peste 2.000.000 
lei.  

Creşterea animalelor 

Aceasta ramură a agriculturii are o tradiţie destul de veche în comuna 
noastră, fiecare locuitor având în gospodărie animale mari şi mici . În 
urma recensământului din 3 ianuarie 1980 situaţia se prezintă astfel: 

- Taurine - 2.102 
- Porcine ■ 1.308 
- Cabaline =299 
- Ovine  - 3.406 
- Caprine = 185 
- Măgari = 6 
- Păsări = 15.470 
- Albine = 229 
- Iepuri = 120 
- Nutrii = 126 

Din acest recensământ reiese că numărul boilor de muncă şi al cailor 
a scăzut foarte mult deoarece pentru transportul mărfurilor , în 
prezent se foloseşte autocamionul şi tractorul . 



Boii şi caii se folosesc doar pentru arat , transportul lemnelor din 
pădure şi alte munci mai uşoare de pe lângă gospodăriile 
locuitorilor. 
Astfel numai în satul Măgura , în anul 1945 , existau 64 boi de 
tracţiune faţă de numai 16 boi câţi se găsesc în prezent la nivelul 
întregii comune . 
Numărul acestor animale este în continuă creştere aşa cum reiese şI 
din tabelul următor : 
                       1976            1980                1985 
Taurine 1868 2102      
Porcine     754           1445 
Oi 3000           4200 
Păsări 10000    15470     

18500

Din acest tabel reiese că efectivul de animale este în continuă creş-
tere , chiar dacă ritmul de creştere nu este prea mare . Totuşi 
printr-o supraveghere mai atentă a sacrificeărilor , prin obligarea 
locuitorilor ce nu au nici un animal să crească, prin îmbunătăţirea 
raselor de animale şI prin amenajarea pajiştilor , acest ritm de 
creştere va fi mai mare , deci numărul animalelor în anul 1985 poate 
fi mai mare decât cel prevăzut de mine . 

Taurinele 

Dintre rasele de taurine cele mai răspândite pe raza comunei sunt : 
Rasa Brună şi Mocăniţa . Acestea se cresc în special pentru lapte şi mai 
puţin pentru carne . Aceste rase sunt slab productive , abia ating 
2.000 litri de lapte pe an . 
Numărul de 2.102 taurine este răspândit astfel : 

-  
- Vaci cu lapte = 924 
- Juninci      = 110 
- Tineret      = 730 
- Tineret la îngrăşat = 224 
- Boi de muncă =  16 
- Tauri reproduceători =  8 

Acest sector asigură populaţiei o serie de produse folosite atât 
în consumul propriu cât şi pentru contracte cu statul . 

- Taurine pentru sacrificare : 
- 1976 =100,7 tone 
- 1980 = 145 tone 
- 1985 = 160 tone 

Pentru fondul de stat mai mult de 80% este repartizată ex. 
- 1976 = 80 tone 
- 1980 = 136 tone 
- 1985 = 152 tone 



- Lapte de vacă : 
- 1976 = 20.630 hl 
- 1980 = 24.360 hl 
- 1985  = 28.050 
hl 

Pentru fondul de stat este repartizat astfel : 
- 1976 = 1.300 hl 
- 1980 = 1.500 hl 
- 1935 = 1.750 hl 

Porcinele 

Ca rase mai importante de porci putem aminti : Marele alb şi Porcul 
românesc de carne . 

Numărul de 1.308 porci este răspândit astfel : 
- Scroafe pentru prăşilă = 28 
- Porci la îngrăşat     ■ 732 
- Tineret de prăşila    = 434 
- Tineret din crescătorii= 42 
- Purcei sugari = 72 

Pe lângă Consiliul Popular funcţionează o secţie de creştere a porci-
lor , ce asigură cu purcei o parte din cerinţele populaţiei . 
Faţă de cele peste 2.000 de familii cât are comuna , numărul 
porcilor este mic , deci aproape jumătate din familii nu cresc porci. 
Ritmul de creştere al numărului de porci este totuşi mic 1.445/în 
1985. 

Produsul obţinut este folosit atât pentru consumul populaţiei cât şi 
pentru contracte cu statul astfel: 

- 1976 = din cele 81,9 tone , 13,4 tone sunt pentru contract. 
- 1980 = din cele 107,2 t.  ,42 tone sunt pentru contract. 
- 1985 = din cele 150 tone , 45 tone sunt pentru contract . 

 

Ovinele 

Cu toate că acest sector are condiţii optime de dezvoltare, comparativ 
cu anul 1950 numărul de oi a scăzut. Dintre rasele de oi mai 
răspândite sunt : 

- lână fină şi semifină 
- ţigaie = 1.222 

- lâna grosieră 
- stogoşă = 1.572 
- ţurcană = 583 

- pentru piei 
- caracul negru =29 



Reiese deci că încă predomină oile cu lâna grosieră .  
Cele 3.406 oi sunt repartizate astfel : 

- oi fătătoare = 2.993 
- mioare = 346  
- berbeci reprod. = 87 

Faţă de numărul locuitorilor , numărul oilor este foarte mic revenind 
o oaie la doi locuitori . 

Cabalinele 

Dintre rasele de cai mai răspândite sunt: trăpaş şi nonius. Datorită 
mecanizării unor lucrări agricole şi a transportului , numărul cailor 
este în continuă scădere . 

Păsările 

Numărul păsărilor este de 15.470 , totuş în realitate cred că numărul 
lor este mai mare decât cel rezultat la recensământ . Din diagrama de 
la Fig, 52 - Diagrama " Creşterea păsărilor " , reiese următoarea 
repartiţie a lor : 

- găini = 13.615 
- curci = 1.034 
- gâşte = 453 
- raţe = 366 
- bibilici = 2 

Deci numărul găinilor predomină. Aceste păsări sunt crescute în 
special pentru carne şi ouă şi mai puţin pentru fulgi . 

Produsele obţinute sunt atât pentru consumul gospodăresc cât şi 
pentru fondul de stat astfel: 

- Păsări pentru sacrificare 
- 1976 = 50 tone total 

=  5 tone pentru fondul de stat 
- 1980 = 55 tone total 

= 6,5 tone pentru fondul de stat 
- 1985 = 60 tone total 

=8,2 tone pentru fondul de stat 
- Ouă bucăţi 

- 1976 = 1.080.000 total 
■ = 180.000 pentru fondul de stat 

- 1980 = 1.260.000 total 
■ = 190.000 pentru fondul de stat 

- 1985 = 1.400.000 total 
=  200.000 pentru fondul de stat 

Albinele 



Albinăritul era dezvoltat încă din timpul secolului al XVII-lea, 
mierea înlocuind zahărul iar ceara produsă în stupi se folosea la 
lumânări . Astăzi stupii primitivi au fost înlocuiţi cu stupi siste-
matici iar numărul familiilor de albine este de 229 . Observăm deci că 
numărul lor a scăzut cu toate că flora locală poate hrăni un număr 
mult mai mare de albine . 
Observăm astfel primăvara în perioada înfloririi salâmului , cum vin în 
comună din alte regiuni mulţi apicultori cu stupi . Prin creşterea 
familiilor de albine se va asigura o cantitate de miere mai mare 
necesară pentru hrana locuitorilor comunei , cât şi pentru fondul de 
stat astfel : 

- 1976 = 2.700 Kg. total 
= 1.300 Kg. pentru fondul de stat 

- 1980 = 3.700 Kg. total 
= 1.600 Kg. pentru fondul de stat . 

- 1985 - 4.500 Kg. total 
=■2.500 Kg. pentru fondul de stat 

Repartiţia animalelor poate fi uşor observată din diagrama de la fig. 
53 - Diagrama „ Creşterea animalelor” 

Animale de blană 

În ultimul timp în comună a început creşterea acestor animale de 
blană, în special a nutriilor . 
De la câteva perechi în anul 1976 a ajuns astăzi ca numărul lor să 
fie de 126 . Atât blana cât şi carnea lor este mult apreciată. 
 
Baza furajeră 

Pentru dezvoltarea creşterii animalelor , este necesară şi dezvoltarea 
bazei furajere, în special prin păşuni şi fâneţe naturale . Din analiza 
fondulul funciar al localităţii reiese ca 51% din suprafaţa totală a 
comunei este cuprinsă de păşuni şi fâneţe naturale . ( I860 ha. păşuni 
şi 1109 ha. fâneţe deci în total 2969 ha. ) Islazul comunal ( terenul 
de păşuna ) ocupă o suprafaţă de I860 ha., ce este administrat de 
Întreprinderea pentru exploatarea pajiştilor, care se ocupă şi de 
întreţinerea lui . 
Se efectuează urnătoarele lucrări: aplicarea de îngrăşăminte naturale 
şi chimice , curaţirea de muşuroaie şi pălămizi, etc. Astfel de lucrări a 
efectuat şi şcoala aşa cum reiese şi din fotografiile alăturate. 
Numai în anul 1978 au fost efectuate o serie de lucrări privind 
amenajarea islazului cheltuindu-se aproape 4 milioane lei . Cu toate 
eforturile depuse , totuşi nu s-au obţinut rezultatele scontate din 
următoarele motive: păşunatul nearţional a dus la formarea potecilor 
ce favorizează producerea eroziunii liniare , nu s-a făcut parcelarea 



islazului , alături de vacile cu lapte pasc şi caii , etc. Fâneţele 
naturale ocupă o suprafaţă destul de mare . Locuitorii comunei se 
ocupă cu cositul şi conservatul fânului , obişinindu-se chiar două 
recolte pe an ( a doua coasă numindu-se otavă ) . Se observă deci că 
există importante suprafeţe de fâneţe ce pot asigura creşterea unui 
număr mult mai mare de animale decât cel existent . Numai în anul 1979 
a fost vândut prin Cooperaţie aproximativ 500.000 Kg. fân, din 
surplusul existent la nivelul comunei , obţinându-se un venit de 
peste 500.000 de lei . 
Baza furajeră mai este asigurată şi prin cultura plantelor furajere 
cum ar fi: trifoi, lucernă, sfeclă furajeră, dovleac , etc. Lucerna şi 
trifoiul se cultivă în special pe terenurile în pantă unde eroziunea 
este mai accentuată , contribuind astfel la preîntâmpinarea 
degradeărilor de teren prin eroziune . 
Înfiinţarea asociaţiilor crescătorilor de animale , dezvoltarea bazei 
furajere ,asigurarea asistenţei de specialitate , avantajele economice 
prin valorificarea produselor cu statul prin contractări şi achiziţii 
,dotarea cu reproduceători de înaltă valoare zootehnică. 

extinderea însămânţărilor artificiale, îmbunătăţirea raselor de 
animale, sunt câteva din preocupările pe care statul le aplică pentru 
dezvoltarea în continuare a acestui sector agricol . 

 

Propuneri privind dezvoltarea agriculturii 

Producţia vegetală 

Trebuie să se pună accent pe organizarea livezilor de pomi fructiferi 
în special de măr şi prun . Înlocuirea plantaţiilor clasice cu cele 
intensive şi superintensive , trebuie să fie în atenţia tuturor locui- 
torilor comunei . La suprafaţa de 1060 ha. existentă în anul 1979 cu 
livezi , se mai poate adăuga încă 221 ha. prin plantarea locurilor 
goale ocupate în prezent cu fâneţe , precum şi prin redarea agricul- 
turii a unei suprafeţe de 50 ha. terenuri neproductive . 
Nucii sălbatici de azi , cu fructele mici , unele costelive , trebuie 
înlocuiţi succesiv cu specii de nuci cu coaja subţire şI miezul mare 
ex. specia Sebegel Ardeal . Nucul se aclimatizează peste tot şi nu 
trebuiesc lăsate goale nici o râpă nici o margine de drum , nici o 
păşune sau loc sărac . 
Terenul ocupat în prezent cu curţi şi construcţii , în regiunile ce 
vor fi dezafectate conform planului de sistematizare al localităţii, va 
fi redat agriculturii .  
Cele peste 500 de persoane ocupate în prezent în agricultură sunt 
suficiente pentru amenajarea celor 271 ha. livezi propuse . 



 
Sectorul zootehnic 

Propunem mărirea suprafeţelor ocupate cu păşuni, ţinând cont că 67 ha, 
de păşuni sunt întrebuinţate pentru pomicultură. 
Înlocuirea raselor de vaci locale, cu alte rase mult mai productive, 
în special cele de lapte . 
Ţinând cont de baza materială existentă şi de forţa de muncă locală, până 
în anul 1990, numărul animalelor s-ar putea dubla. De asemenea ar 
trebui dezvoltat în continuare sectorul animalelor cu 
blană, în special la creşterea nutriilor. 
Şcoala trebuie să-şi aducă o contribuţie importantă în traducerea în 
viaţă a documentelor Congresului al Xll-lea al P.C.R. şi al hotărârii 
adoptate de Congresul Consiliilor de conducere ale Unităţilor 
agricole socialiste. 

Pe plan local trebuie să se înfiinţeze urgent câteva unităţi de 
prelucrare a produselor agricole cum ar fi brutarie , fabrică de 
brinzeturi , complex de stupărit , centru de colectare a fructelor de 
pădure cu caracter sezonier , etc . 

Fondul forestier 
Pădurea comunală ce alcătuieşte fondul forestier este situată în zona 
subcarpatică, pe ambele părţi ale pârâului Bezdedel . Cea mai 
importantă formă de relief o formează versantul cu o configuraţie 
ondulată şi pante repezi . 
Altitudinea frecventă a arboretelor este cuprinsă între 500 m. şi 900 
m. Vârfurile cele mai înalte sunt Vf. Mălaiului = 1.078 m. şi Vf. 
Fundu Runcului = 764 m. Reţeaua de văi secundare care străbate 
teritoriul pădurii comunale este convergentă pârâului Bezdedel . 
Fondul forestier ocupă în prezent 1671 ha., adică 29,2% din întreaga 
suprafaţă a comunei . În trecut suprafaţa împădurită era mult mai 
extinsă , însă defrişările neraţionale au dus la restrângerea acestor 
suprafeţe şi implicit la extinderea procesului de degradare a 
terenurilor prin eroziune şi alunecări de teren . 
Arboretele respective au fost gospodărite după diferitele interese 
ale foştilor proprietari şi aveau funcţia de a produce masa lemnoasă 
necesară lor . Din anul 1948 toate pădurile au fost trecute în 
proprietatea statulul fiind administrate de Ocolul silvic Pucioasa . 
În anul 1950 a fost întocmit primul amenajament pentru aceste păduri 
prin care se indica realizarea de masă lemnoasă în cantităţi maxime 
şi de cea mai bună calitate . 
În anul 1954 conform H.C.M. nr. 2.315 , aceste păduri au fost trecute 
în folosinţa locuitorilor din Comuna Bezdead. . 
La reamenajarea din anul 1959 , pentru aceste arborete s-a întocmit un 
amenajament comunal prin care se indicau următoarele : 



- felul de gospodărire , producerea de lemn de lucru de dimensiuni 
mici , pentru construcţii rurale , araci de vie , legume şi lemne 
de foc, etc. 

- tratamentul tăierilor în crâng , etc. 
În perioada de aplicare a amenajamentului , s-au respectat atât bazele 
de amenajare cât şi indicaţiile din planurile de cultură şi exploatare 
. 

Amenajamentul din anul 1969 analizează pădurea sub cele mai diferite 
aspecte , de la cele legate de producţia şi productivitatea 
arboretelor până la mijloacele de recoltare şi valorificare cât mai 
eficientă 
a produselor forestiere . 
În amenajamentul respectiv s-au făcut şi unele propuneri ca : 

- zonarea funcţională a pădurilor 
- regimul de crâng 
- ciclul de producţie de 30 de ani 
- metoda parchetaţiei, etc. 

În urma aplicării amenajamentului se constată că posibilitatea de 
recoltare nu a fost decât de 44% din suprafaţă şi 32% din volum din 
cauză că nu au fost cerinţe de lemn din partea locuitorilor . Acest 
fapt a avut influenţă şi în executarea tăierilor de îngrijire care nu 
s-au efectuat decât pe suprafeţe restrânse . 
Împăduririle au fost executate pe o suprafaţă de 11 ha. ceea ce 
reprezintă un procent de realizare de 80%. 
De remarcat că 7,2 ha. au fost plantate cu răşinoase ridicând în acest 
fel productivitatea acestor păduri. Dacă în 1969 nu întâlneam 
plantaţii cu rnolid , în 1977 acestea au ocupat o suprafaţă de 12,2 ha. 
iar în 1987 vor ocupa 112 ha ..Fondul forestier actual cuprins în 
pădurea comunală Bezdead este gospodărit de Consiliul Popular Bezdead 
şi se desfăşoară în cuprinsul U. P. I. Vulcana din Ocolul silvic 
Pucioasa . Pădurea comunală este impărţită în 96 trupuri de pădure. 
În interiorul pădurii se găsesc şi 27 enclave deţinute de diverşi 
proprietari . Pentru a lichida aceste enclave se propune schimb la 
margine de masiv . De menţionat că această pădure face parte integral 
din unitatea silvogenetică de interes naţional Valea Ialomiţei . 

Organizarea administrativă 

Pădurile ce compun pădurea comunală formează o brigadă şi este 
împărţită în patru cantoane silvice dupa cum urmează : 

- Cantonul nr. 1 cu o suprafaţă de 297,4 ha. 
- Cantonul nr, 2 cu o suprafaţă de 195,5 ha. 
- Cantonul nr. 3 cu o suprafaţă de 430 ha. 
- Cantonul nr. 4 cu o suprafaţă de 214 ,5 ha. 



Pădurea Bezdead face parte din fondul de vânătoare nr. 17 care a luat 
fiinţă în baza ordinului M.B.F.M.C. nr. 2107/1976 , având ca scop 
realizarea unei gospodăriri cinegetice intensive » 
Vânatul principal în acest teritoriu este format din urs şi mistret , 
specii care se găsesc în condiţii bune de dezvoltare . 

Tipuri de pădure 

Se constată că făgetul cu Carex pilosa predomină ( 92%  ) , faţă de 
restul tipurilor de pădure care nu depăşesc 1,2% sau 3%  din suprafaţă. 
Tipul de pădure făget se găseşte la o altitudine de 600-800 m. 
Arboretele sunt constituite din fag la care se mai adaugă gorunul , 
carpenul , mesteacănul , etc. Productivitatea este mijlocie. 
Regenerarea naturală se produce în condiţii destul de bune . 

Structura fondului forestier 

Din repartiţia suprafeţelor pe grupe functionale şi categorii de 
folosinţă se observă că suprafaţa ocupată cu păduri este de 1671 ha. din 
care 12,7 ha. sunt plantaţii tinere cu o consistenţă scăzută, iar 16,1 
ha. sunt păduri de pe versanţii abrupti şi stâncării. Terenurile de 
împădurit sunt în suprafaţă mică doar de 0,3 ha. Analizând situaţia 
pe specii , se observă, că fagul aflat în arealul său de vegetaţie 
predomină ( 55% ) , urmat de plop treraurator , mesteacăn , anin negru 
, gorun . Restul speciilor ocupă suprafeţe mai mici nesemnificative . 
Vârsta medie de 41 de ani indică existenţa multor arborete de fag cu 
vârste cuprinse între 30-50 ani . Fagul înregistrează o productivitate 
mijlocie, având clasa III de produciţie şi un volum mediu de 167 m la 
hectar . Această specie se va menţine şi în viitor pe tot teritoriul 
pădurii comunale . Gorunul ocupă o suprafaţă de 5%  şi la o vârstă 
destul de mică = 34 de ani , înregistrează o clasă de produciţie bună, 
de 2,5 , un volum la hectar de 131 m şi o creştere medie currentă de 
6.1 m3/an la hectar . Dintre alte specii merită să fie semnalată 
prezenţa molidului care la data actuală participă într-un procent 
destul de redus ( 1%   ) , dar în viitor va fi extins în arboretele 
de fag . Restul speciilor sunt provizorii cu o valoare economică 
redusă. 

Funcţiile pădurii 

Din directivele economice concrectizate în planurile de perspectivă , 
resultă pentru gospodărirea fondului forestier sarcini economice 
referitoare la asigurarea creşterii efectivelor de vânat cantitativ 
şi calitativ la nivelul şi în ritmul stabilit , în vederea realizării 
unor recolte maxime . Concomitent se urmăreşte şi producţia de masă 
lemnoasă brută în condiţiile stabilite . 



Ansamblul de influenţe ale pădurii asupra mediului înconjurător , îi 
conferă acesteia funcţii cu rol de echilibru , care duce la păstrarea 
şi ameliorarea calităţii mediului , la diminuarea unor efecte negative 
şi la formarea unui mediu de viaţă favorabil societăţii omeneşti . 
Pădurea contribuie la diminuarea unor efecte negative ca : inundaţii , 
eroziunea terenului , poluarea aerului , îmbunătăţirea calităţii 
mediului , etc. Aceste funcţii sunt :  
- Funcţia climatica şI antipoluantă ce evidenţiază rolul regulator al 
pădurii . Ea creează un adevărat microclimat cu diferenţieri destul 
de sensibile faţă de regiunile învecinate . 
Regiunile forestiere se remarkă printr-o puternică evapotranspiraţie 

De asemeni pădurea reprezintă un adevărat ecran captator al radiaţiei 

solare, ex. 

 

100% - radiaţii solare 

20-25% se reflectă 

55-60% se absoarbe 

15/5 transparenţă 

PIG. 54 – Bilanţul energiei radiative la nivelul frunzei 

Nebulozitatea este rnai mare deasupra pădurii , precipitaţiile 
sunt mai bogate cu aproximativ 25% , iar viteza vântului se 
reduce. 

Funcţia antipoluantă se manifestă prin : 
- Consumă bioxidul de carbon şi eliberează oxigenul prin 
procesul de fotosinteză , pădurile fiind deci adevărate 
“fabrici de oxygen” 

- Atenuează zgomotul, reducând astfel poluarea sonoră . 
Arborii pădurii reţin circa 40-50% din cantitatea de precipitaţii 
căzute , fapt ce reduce mult puterea lor de eroziune directă. De 
asemeni rădăcinile arborilor diminuează puterea de eroziune a 
apelor. Pădurea stochează şi o mare cantitate de apă în frunze , 
tulpină, rădăcini , şi în sol , care este eliberată succesiv în caz 



de secetă. Prin tăierea pădurii apar următoarele fenomene: 
capacitatea terenului de a reţine apa se reduce, se măreşte 
eroziunea în suprafaţă şi adâncime, creşte cantitatea de materiale 
transportate.  
- Funcţia edafică 
Contribuie prin materia organică depusă la formarea solului. 
- Funcţia economică 
Din aceste păduri se recoltează masa lemnoasă suficientă pentru 
toţi locuitorii comunei, atât pentru foc cât şi pentru 
construcţii. 
 
- Funcţia de interes social 

Această funcţie se manifestă astfel: agrement prin vânătoare , 
recreativă, turistică, estetică, mediu de viaţă al diferitelor 
plante şi animale . 

Despăduririle şi urmările lor 

Şi la noi în comună faţă de trecut se observă un procent destul 
de mare. În ţara noastră se apreciază ca întinderea iniţială a 
pădurilor ocupă peste 60% din toată suprafaţa , faţă de 26,6% cât 
este azi. Aceste despăduriri modifică peisajul geografic, 
favorizează accelerarea eroziunii torenţiale, influenţează 
bilanţul hidrologic, etc. 

Conservarea şi amenajarea suprafeţelor forestiere 

Cunoscând rolul deosebit ce îl are pădurea asupra mediului 
înconjurător şi importantţa sa pentru activităţile umane, 
trebuiesc luate o serie de măsuri pentru valorificarea raţională a 
pădurilor , de con-servare şi amenajare a suprafeţelor forestiere 
, de reîmpădurire a unor perimetre degradate sau cu alte 
folosinţe. Conservarea suprafeţelor forestiere are ca scop : 

- Păstrarea unei mase lemnoase suficiente pentru necesităţi 
actuale şi viitoare . 

- Atenuarea influenţelor negative ale unor factori ce duc la 
dezechilibre naturale . 

- Protecţia mediului înconjurător . 
- Interes turistic, recreativ , ştiinţific , etc, 

Amenajarea pădurilor contribuie la realizarea unui echilibru între 
exploatarea masei lemnoase şi capacitatea de creştere a pădurii şi 
sporirea funcţiilor de protecţie. Se urmăreşte realizarea unei 
producţii continue de lemn, o productivitate sporită a 
suprafeţelor forestiere, o valorificare mai bună a lemnului şi 
sporirea rolului de protecţie . 



Ca expresie a îmbinării folosirii raţionale a pădurilor , 
conserveării şi regenerării lor , în ţara noastră s-a pus în 
aplicare  Programul naţional pentru conservarea şi dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 1976 - 2010 , care cuprinde : 
limitarea volumului de tăieri auale corespunzător posibilităţilor 
de creştere , restrângerea tăierilor în masiv , constituirea unui 
fond forestier de refacere , creşterea procentului de răşinoase , 
refacerea pădurilor slab productive , sporirea rolului de 
protectţie şi a funcţiilor sociale ale pădurilor . 

Programul de măsuri pentru conservarea şi dezvoltarea fondului 

forestier în perioada 1976 – 20010, reprezintă o nouă expresie a 

politicii partidului şi statului nostru, privind păstrarea şi buna 

gospodărire a pădurilor. S-au stabilit sarcinile ce revin pe linia 

conservării şi dezvoltării fondului forestier în perioada mai sus 

amintită:  

- Introducerea unui regim normal de tăiere şi regenerare a 

pădurilor care să asigure o eficienţă maximă a exploatării acestora 

. 

- Apărarea , conservarea şi dezvoltarea fondului forestier . 
- Ameliorarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor şi sporirea 
volumului lemnului pentru utilizări industriale . 

- Îmbunătăţirea gospodăririi vânatului şi peştelui în apele de 
munte. 
- Dezvoltarea recoltării şi valorificării superioare a 
produselor accesorii ale pădurii . 

- Ridicarea nivelului profesional al cadrelor tehnice , 
corespunzător gradului de complexitate a gospodăririi pădurilor, 
etc. 

Suprafaţa păduroasă a Comunei Bezdead s-a redus treptat ca urmare a 
unor exploatări neraţionale în trecut şi a defrişării unor păduri 
pentru a lăsa loc culturilor agriole . 
S-a ajuns şi la o scădere a calităţii pădurilor prin exploatări 
abuzive, neîmpădurirea suprafeţelor dezgolite, păşunat, etc. 
Nu s-a acordat atenţia cuvenită executării lucrărilor silvice în 
pădurile tinere ( degajări, curăţiri, rărituri ). 
Pădurile au un nivel de creştere destul de redus, de numai 3,6m 
pe an la nectar, datorită în special a faptului că răşinoasele 
aproape lipsesc şi că pădurile sunt slab productive . 
Fondul forestier oferă posibilitatea recoltării unui volum 
important de produse accesorii: fructe , ciuperci, răşină, miere, 
furaje . 



Pentru introducerea unui regim normal de tăiere a pădurilor, care 
să echilibreze structura claselor de vârstă şi pentru asigurarea 
creşterii volumului exploatărilor în viitor, propunem următoarele : 

- Se va acorda în continuare atenţie sporită protejării 
resurselor de apă şi amenajărilor hidrotehnice . 

- La exploatarea pădurilor mature ( recoltatea de produse 
principale ) se va respecta cu stricteţe vârstele şi 
diametrele medii care asigură o eficienţă maximă. 

- În pădurile tinere , neajunse la exploatare , se vor 
executa tăieri de îngrijire indiferent de vârste şi 
diametre ( degajări, curăţiri, rărituri ), 

- Curăţirea pădurilor şi a păşunilor împădurite de arbori 
căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt, de materiale lemnoase 
vechi aflate pe versanţi pentru asigurarea unui aspect 
îngrijit pădurilor. 

   - Generalizarea tehnologiilor moderne de exploatare a 
arborilor ce vor diminua pierderile cu 5%  şi se va scurta 
durata de exploatare. 

În vederea conserveării şI dezvoltării Fondului forestier 
propun următoarele: 

- Menţinerea fondului forestier în perspective cel puţin la 
întinderea actuală. 

- Împăduririle terenurilor degradate din afara fondului forestier 
şi a celor din albia pârâului supuse eroziunii. 

- Extinderea speciilor de răşinoase . 
- Extinderea speciilor de foioase repede crescătoare ( plopi 
şi sălcii selecţionate ) . 

  -   Gospodărirea pădurilor care au diametru mai mare pentru a 
se obţine un volum sporit de lemn. 

- Refacerea pădurilor slab productive . 
- Extinderea plantaţiilor de salcâm ce vor contribui la 
dezvoltarea bazei melifere . 

- Amenajarea unei pepiniere proprii . 

Protecţia pădurii 

La început protecţia pădurii a avut un caracter profilactic, 
constând în diverse lucrări privind igiena pădurii . Pe măsura 
intervenţiei omului în viaţa pădurii, prin micşorarea ariilor 
împădurite, s-a slabit şi rezistenţa naturală a ecosistemului numit 
pădurea. Azi ca măsuri directe privind protecţia pădurii 
( Pe lângă cele cu caracter profilactic ) putem aminti : mecanice 
, 
fizice , chimice şi biologice . 



Dintre acestea metoda chimică s-a extins cel mai mult, datorită în 
special a dezvoltării impetuoase a industriei chimice, cât şi a 
efectelor sale imediate . Dar această metodă are şi dezavantaje : 
poluarea mediului , distrugerea odată cu insectele dăunătoare şi a 
altor insecte chiar şi păsări . 
Metoda biologică pare a fi cea mai bună, însă costul ei este foarte 
ridicat când se aplică pe suprafeţe mari ( protejarea şi stimularea 
înmulţirii entomofagilor: păsări , furnici , mamifere ) . 

Influenţa pădurii asupra mediului înconjur ător 

Pădurea influienţează mediul înconjurător astfel : 
- Temperatura aerului este mai ridicată iarna şi mai coborâtă 
vara decât pe suprafeţele lipsite de păduri , cu valori medii 
de 1-2° 

- Precipitaţiile ajung la sol într-o proporţie mai mică ( 40-50% 
) 

în pădure decât pe terenul descoperit, deoarece sunt reţinute 

de coronamentul arborilor . 
- Umiditatea aerului din spaţiul forestier este mai ridicată, fenomen 
mai accentuat vara datorită evapotranspiraţiei intense . 

- Compoziţia aerului pădurii este diferită: 
 

- Concentraţie mai mare de O2 şi O3 

- Concentraţie mai scăzuta de CO2 la nivelul 
coronamentului 

 
- Viteza vântului este puternic atenuată. 
- Influenţează solul astfel : există o mare cantitate de 
substanţă organică  aşternută pe sol , contribuie la formarea 
humusului . 

- Eroziunea terenului este diminuată foarte mult . 
- Insolaţii, tc. 

Acţiunea pionierilor de conservare şi mărire a fondului forestier 

Din drumeţiile făcute cu elevii şcolii în pădure pentru culegerea 
fructelor de pădure , orientare turistică, cât şi pentru 
cunoaşterea speciilor de arbori , noi am luat o serie de măsuri 
privind conserva-rea fondului forestier . Cel mai mult elevii 
şcolii noastre au participat la lucrări de îndepărtare a 
vegetaţiei ierboase ce tinde să sufoce puieţii mici şi plantarea a 
cel puţin 50.000 de puieţi de nuci, salcâm , molid , etc. Din 
cercetările făcute s-a observat că molidul poate fi plantat la noi 
aplicându-se metoda coborârii altitudinale a lui sub arealul său 
natural . Altitudinea medie de 630 m. de la noi este considerată a 



fi apropiată de limita inferioară a molidului. Aceşti puieţi 
plantaţi depăşesc astăzi 2  m. înăl-ţime. Aceste culturi la noi s-au 
efectuat prin plantare şi nu prin sămânţă. S-au plantat puieţi 
viguroşi în vârstă de 3 ani , crescuţi în pepiniere situate în 
apropierea zonei noastre. Numărul puieţilor plantaţi la hectar a 
fost cuprins între 5.000 - 6.5000 bucăţi . 
Aceştia s-ar fi dezvoltat şi mai bine dacă ar fi fost înlăturată 
la timp vegetaţia ierboasă care caută să sufoce puieţii de molid , 
sau dacă nu s-ar fi dezvoltat şi alte specii de arbori alături de 
molid , căutând să impurifice cultura acestuia. 
În pădurile noastre am mai plantat puieţi de salcâm care ajung 
până la înălţimea de 30 m. şi un diametru de 25 cm. Lemnul său este 
foarte rezistent şi putrezeşte greu . Vegetează greu la înălţimi 
marI, dar la noi îi priesc solurile nisipoase şi lutoase. Acesta 
este plantat în special în regiunile predispuse eroziunii şi 
alunecărilor de teren. Materialul săditor folosit a fost oferit de 
pepinierele din comuna de pe lângă şcolile din Bezdead şi Măgura şi 
de Ocolul silvic Pucioasa. Din aceste activităţi câteva vor fi 
ilustrate în următoarele fotografii. 

Funcţia de transport 

Căile de comunicaţie în comună sunt reduse . Pe Valea Bezdedelului 
, de le Pucioasa se îndreaptă drumul judeţean modernizat până în 
comună , iar de aici se îndreaptă spre Breaza , trecând prin 
Ocina. Drumul Pucioasa - Bezdead a început să fie asfaltat 
începând din anul 1972 pe o lungime de 2 Km. iar în anul 1979 se 
termină asfaltarea acestui drum pe o lungime de 11 Km. , de la 
Pucioasa până la şcoala nr. 2 .Drumul Bezdead este în curs de 
modernizare ,sperând ca până în anul 1985 şi acest drum să fie în 
întregime asfaltat deoarece el face legătura între cele două judeţe 
vecine Dimboviţa şi Prahova , precum şi între cele două drumuri 
naţionale DN71 şi DN1. Transportul mai rapid spre Valea Prahovei pe 
acest drum va descongestiona drumul naţional 71 – Bucureşti – 
Târgovişte - Pieni - Sinaia , intens circulat şi va creea 
posibilitatea practicării turismului în comună. Pe acest traseu 
există pe teritoriul comunei patru poduri peste Pârâul Bezdedel şi 
afluenţii săi , două din acestea au şi fost construite în anul 1979 
, din beton , fiind foarte moderne. Aceste poduri au fost 
construite peste doi afluenîi ai Bezdedelului şi anume: unul peste 
Goporod şi unul peste Valea Leurzii , aşa cum apar şi în 
fotografiile alăturate . 
Un nou pod este în construcţie peste Pârâul Bezdedel în punctul 
Măgura iar altul tot peste Bezdedel va începe să fie construit în 



anul 1981 în punctul Râmata şi va fi şi cel mai mare , aşa cum 
reiese din fotografiile alăturate . 
Un vechi drum leagă Valea Bezdedelului de Valea lalomiţei făcând 
legătura între comuna noastră şi comuna Buciumeni . Acest drum a 
fost mult solicitat în trecut deoarece asigura legătura cu calea 
ferată prin staţia Ţepeş Vodă şi cu drumul naţional 71 Pieni - 
Sinaia . Legătura cu localităţile judeţuluişi cu  alte localităţi din 
alte judeţe este asigurată prin transportul I.T.A. astfel : 

- Bezdead - Pucioasa 
- Bezdead - Fieni 
- Bezdead - Lespezi ( prin Buciumeni ) 
- Bezdead – Doiceşti 
- Bezdead – Târgovişte 
- Bezdead – Buşteni 
- Bezdead - Câmpina 
- Bezdead – Bucureşti  

Toate aceste curse sunt zilnice . 
În comună mai există şi aproximativ 60 autoturisme proprietate 
personală ce asigură transportul acelor persoane la locul de muncă 
sau în alte împrejurări. 

După anul 1990 se propune o autobază IGO dotată cu patru maşini 
care să asigure transportul orăşenesc , legătura zonelor de locuit 
cu zonele de producţie , legătura între localităţile coresponente 
viitorului centru urban. 

Cale ferată întâlnim doar pe Valea Ialomiţei : Târgovişte - Pieni –
Pietroşiţa . Legătura cu calea ferată se face fie prin staţia Ţepeş 
Vodă ( Bezdead - Buciumeni , distanţă 4 Km. )» fie prin staţia 
Pucioasa ( Bezdead - Pucioasa , distanţă 11 Km. ) . 
În prezent se foloseşte mai mult staţia de cale ferată Pucioasa 
deoarece până la Pucioasa se merge cu autobuzul iar daca dorim să 
folosim calea ferată prin staţia Ţepeş Vodă trebuie să parcurgem 
distanţa Bezdead - Buciumeni - 4 km. pe jos . 
În special în interiorul comunei transportul se mai face şi cu 
bicicleta , cu toate că numărul bicicletelor a scăzuut în ultimul 
timp . Prezentăm alăturat în Fig. 55 - „Harta căilor de 
comunicaţie , unde putem observa mai bine toate legăturile comunei 
cu localităţile din jur. 
 
 
 
 
Poşta 



În trecut se foloseau pentru scrisori curieri speciali sau vătafii 
de Călăraşi de sub controlul marelui postelnic . 
După 1875 Comuna Bezdead a fost legată de oficiul poştal Pucioasa 
prin curse de factori poştali rurali. Cel dintâi factor poştal a 
fost „ Toma poştaşul “ din Pucioasa care venea în comună luni , 
miercuri şi vineri cu o diligenţă. Au urmat apoi Ştefan şi Nicu 
Popescu tot din Pucioasa care veneau pe jos sau călare folosind 
calul poştei , după greutatea materialelor transportate. 
În 1910 când s-a facut legătura cu calea ferată Pucioasa – 
Pietroşiţa, Bezceadul a trecut la oficiul Pietrosiţa şi a fost numit 
factor poştal Avanu Petre până în anul 1925 . Traseul era : Bezdead 
- Valea Leurzii -Buciumeni - gara Ţepeş Vodă - Ţâţa - oficiul 
Pietroşita dus şi întors. Pe acelaşi traseu a urmat Grigore 
Cioeodeică până în anul 1946. În 1946 s-a infiinţat dirigenţie de 
poştă la Bezdead având ca diriginte pe Popescu Ana până în anul 
1950 . În perioada anilor 1950 - 1957 a fost Avanu P. Constantin , 
apoi în perioada 1957 - 1959 Iriminescu Venecia . În perioada 1958 
- 1963 a fost Vlad Silvia, apoi a revenit Avanu P. Constantin în 
perioada 1964 - 1969 . 
În perioada 1972 - 1974 îl întâlnim pe Năstase  Ion , îl urmează 
Neguţ Neculae iar în 1976 Popescu Lidia . Începând din 1977 şi 
până în prezent este Năstase Zoica . 

Dintre factorii poştali mai importanţi putem 
aminti :  

       -  Avanu P. Petre              1947 – 
1970 

- Cioroba Gheorghe 1948 - 1953 
- Niţoiu  Ion 1956 - prezent 
- Nache Onuţă 1959 - 1960 
- Degeratu Neculae 1960 - prezent 
- Vlad Elena 1976 - prezent 

În 1980 au fost făcute peste 1450 abonamente la ziare şi reviste 

Telefonul 

Pentru a uşura convorbirile între cei rămaşi acasă şi cei plecaţi 
la muncă în afara satului , s-a înfiinţat în anul 1950 o centrală 
telefonică în trei schimburi , dar neavând convorbiri care să 
acopere salariile aparatului administrativ telefonic local , a 
rămas în activitate o singură telefonistă până în anul 1956 , când 
şi acest serviciu a fost îndeplinit numai de dirigintele poştei 
. 
Începând cu anul 1960 când comuna este radioficată având trei 
posturi, aceste salariate îndeplinesc şi rolul de telefoniste . Din 



anul 1978 se introduce şi o centrală telefonică având 98 de 
abonaţi , în special pentru locuitorii din centrul comunei . Neavând 
o clădire specială, nu s-a putut mări numărul de abonaţi cu toate că 
cereri pentru mărirea centralei telefonice sunt cel puţin duble 
faţă de numărul actual al abonaţilor . Pe viitor este necesar 
construirea unui local nou propriu , atât pentru poştă cât şi 
pentru telefoane şi radioficare. 

Rdiâoficarea  

la fiinţă în anul 1960 la 6 august având trei posturi , menţinându-
se şi până în prezent tot trei posturi . Ea cuprinde astăzi 1.270 
de abonaţi - difuzoare , având ca linior pe Bănulescu Ion . De două 
ori pe săptămână, în special marţi şi sâmbătă , seara când locuitorii 
se întorc de la muncile câmpului , se transmite ora locală.  Cel mai 
priceput responsabil al acestei ore locale este prof. Rotaru 
Constantin. 

Radioul şi televiziunea 

Începind din anul 1958 când începe şi electrificarea comunei , apar 
primele aparate de radio pe bază de curent şi primele televizoare . 
Până atunci existau doar puţine aparate de radio cu galenă. Numărul 
lor a crescut mereu ajungând astăzi să fie de : 

- Aparate de radio = 
- Televizoare     = 

Consider totuşi că atât numărul televizoarelor cât şi al 
aparatelor radio este mult mai mare decât cel din evidenţa poştei. 

Datorită numărului mare de televizoare existent în comună, cât şi 
a poziţiei geografice nefavorabile faţă de releul din Munţii 
Bucegi de la Coştila, în anul 1975 s-a construit la noi în comună un 
frumos releu în punctul Islaz, construit prin muncă patriotică de 
locuitorii comunei, lucrare la care au participat şi elevii şcolii 
noastre. Datorită acestui releu claritatea emisiunilor de 
televiziune în comună este foarte bună. 

Electrificarea comunei 

Electrificarea a început în perioada când a fost primar Betz Ion 
1955 - 1956 , când s-a legat de linia de înaltă tensiune de pe 
firul Văii lalomiţa în punctul Buciumeni . 
Deoarece mulţi tineri bezdedeni lucrează ca electricieni în 
diferite instituţii şi fabrici din judeţ, instalaţia electrică în 
locuinţe s-a făcut cu deosebită uşurinţă. În prezent s-a ajuns ca 98% 
din 



locuitori să beneficieze de curent electric. Au rămas aproximativ 
30 de case care se găsesc izolate de centrul civic şi care sunt 
propuse pentru dezafectare . 
La început exista un singur punct de transformare în centrul 
comunei lângă Consiliul popular. Datorită electrificării întregii 
comune , s-au mai construit încă şase puncte de transformare . 

Prin pătrunderea luminii electrice în casele noastre ni s-a 
uşurat munca folosind o serie de aparate electrice cum sunt: 
plita de gătit electrică, maşina de călcat, maşina de spălat 
rufe, calorifer electric , frigider , folosirea diferitelor 
motoare electrice la secţiile de tâmplărie şi la moară, etc. 
Electrificarea constituie astfel un principal pas spre 
urbanizarea localităţii noastre. 
Alimentarea cu apă 
Până în prezent alimentarea cu apă a localităţii se face din 
fântâni. Începând însă din acest an au început lucrările de 
alimentare a localităţii cu apă. Se lucrează la construirea unui 
castel de apă în punctul Râmata iar de aici şi până în centrul 
comunei s-a instalat conducta de apă. S-a prevăzut un rezervor 
de 500 m.c. În prima etapă este prevazută şi o staţie de 
clorinare a apei . Până când localnicii îşi vor face instalaţii 
interioare , în punctele de intersecţie a străzilor se vor 
monta cişmele de apă.  
 
Canalizarea  
Se va rezolva în sistem divizor . Se presupune ca să se execute 
un canal principal care să colecteze apele menajere uzate din 
localitate. Apele uzate vor trece printr-o staţie de epurare 
amplasată pe Valea Bezdedelului în aval de satul Valea Leurzii 
şi respectiv amonte de satul Măgura. În aceste condiţii satul 
Costişata ca şi satele Măgura şi Broşteni ies din aceste 
posibilităţi de canalizare , urmând ca acestea să folosească 
fosele vidanjabile . 
Apele fluviale vor fi colectate de şanţurile de pe marginea şoselei 
şi vor deversa pe drumul cel mai scurt în pârâul Bezdedel . Staţia de 
epurare va cuprinde un deznisipator şi grătar cu separator de 
grăsimi , un decantor secundar şi două platforme de uscare a 
nămolului.  
 
Încălzirea  
Majoritatea locuinţelor sunt încălzite cu lemne . În ultimul timp s-au 
introdus sobe cu combustibil lichid ( petrol sau motorină ) . 
Complexul comercial din centrul comunei are încălzire centrală cu 
calorifere folosind însă pentru încălzirea apei combustibil solid. 



Totuşi această încălzire nu dă rezultate prea bune fiind nevoie de 
combustibil lichid şi de un injector care să ajute la ardere . 
Încălzire centrală mai au în comună încă patru familii , folosind 
■tot combustibil lichid : Dr. Ungureanu , Dumitrescu Ion , Culcea 
Toma şi Diaconu Paul , instalaţii ce dau randament . În viitor 
se propune construirea unor centrale termice astfel: 
 
În zona centrală 

- După 1980 centrala termică va fi echipată cu două cazane PAL 

25-0,8 = 0,43 G cal./h. 
- După 1985 - 1990 se vor echipa încă trei cazane de acelaşi tip 
de 5 X 0,8 =5 G cal./h. 
- După 1990 se vor monta şi restul de trei cazane , centrala 
tremică atingând capacitatea finală de 8 X 0,8 = 6,4 G cal/h, 
Această centrală termică din centrul comunei ( opt cazane PAL) va 

funcţiona cu combustibil lichid. 

Se va construi o centrală termică echipată cu două cazane PAL 25 - 
0,8 » 0,43 G cal./h. 

- După 1980 , în prima, etapă un cazan 
- După 1985 , în a doua etapă încă un cazan 
Capacitatea finala va fi de 1,6 G cal./h, 

Pentru spitalul TBC se va construi o centrală termică echipată 
cu două cazane PAL 25 - 0,8 cu un debit de căldura. de 0,6 G 
Gal./h. 
 
Funcţia turistică  
Aflată în zona subcarpatică, la poalele Munţilor Bucegi , 
localitatea Bezdead îşi poate dezvolta în viitor funcţia 
turistică bazată pe turismul de trecere , odată cu asfaltarea 
drurnului judeţean de legătură cu Breaza şi Câmpina.Pentru 
aceasta propunem amplasarea unui han motel într-o privelişte 
unică - Vârful Voinii , pentru 30 de locuri cu restaurant . De 
asemenea se va amenaja un camping deservit de un acces 
carosabil cu spaţii de parcare corespunzător dimensionate . 
Zona, va fi dotată cu chioşcuri de: dulciuri , răcoritoare , 
obiecte de artizanat , etc. 
Prezenţa Izvoarelor minerale la Bezdead , impune lucrări de 
amenajare şi valorificare prin înfiinţarea unor staţiuni balneo-
climaterice . Aria de provenienţă, a turiştilor o poate constitui 
atât zona din imediata apropiere ( în special oraşul Târgovişte ) 



, dar şi din regiunile mai îndepărtate : Bucureşti , Piteşti , 
Braşov.  
 
Spaţii verzi 

Spaţiile verzi ajută la menţinerea unui microclimat prielnic unei 
staţiuni climaterice şi de odihnă. În viitor propunem plantarea mai 
multor zone de spaţii verzi : 

- Între zona centrală şi zona rezervată pentru odihnă 
- În zona corespunzatoare hanului 
- Zona de agrement şi sport la sud de zona centrală 

- Organizarea unei zone verzi de protecţie a zonei de locuit 
faţă de unităţile industriale ce vor apărea în zonele propuse 
( circa două hectare ) . 

- Organizarea unei zone verzi de parc de circa patru hectare 
lângă zona rezervată staţiunii climaterice care va separa 
aceasta de zona centrală. 

- Menţinerea livezilor de pomi fructiferi de pe ambele maluri 
ale Pârâului Bezdedel care pe lânga funcţia lor ajută şi 
la menţinerea unui microclimat specific staţiunilor de 
odihnă. 

 
Funcţia de odihnă  
Viitorul centru urban are toate condiţiile pentru 
dezvoltarea în perspectivă ca staţiune climaterică şi de 
odihnă având astfel surse nevalorificate. Factorii 
determinanţi ai dezvoltării acestei funcţii sunt : 
- Poziţia geografică 
- Lipsa noxelor industriale în atmosferă şi în apă. 
- Acces în toate zonele vecine atât pe cale ferată cât şi pe 
şoseaua judeţeană Pucioasa - Bezdead - Breaza ( cu condiţia ca 
această şosea să fie modernizată ) . 

Suprafaţa rezervată acestei funcţiuni este de circa şapte hectare 
, care va fi organizată cu vile şi casuţe de vacanţă pentru circa 
200 locuri deservite de un complex de alimentaţie publică cu 
restaurant , braserie , cofetărie . 
Zona beneficiază de o aşezare corespunzătoare . Pe malul stâng al 
Văii Coporodului se propune amenajarea unei tabere de pionieri 
pentru circa 200 de locuri deservită de spaţii de cazare , cantină 
, grup sanitar .Bezdeadul va găzdui în perspectivă trei mari 
unităţi spitaliceşti : 

- Un sanatoriu de nevroză de circa 400 de locuri 
- Un sanatoriu TBC de circa 400 de locuri 
- Casa de sănatate pentru bolnavii geritatrici cronici pentru 
200 de locuri 



C o m e r ţ u l  

Acesta se face din vechime , chiar cu românii de dincolo de Munţii 
Carpaţi , numiţi mocani mai ales cei din jurul Braşovului. Aceştia 
treceau pe la Bran , Strunga sau Predeal şi aduceau în desagi ca 
să vândă în comună: dimie albă, postav , basmale , stofe , etc. Cu 
aceşti mocani aveau legătură şi prin faptul că localnicii îşi 
duceau vitele şi oile la munte . Asemenea negustori ambulanţi , cu 
tolba în spate , căci drumurile lipseau , veneau şi dinspre 
Târgovişte vinzând populaţiei produse industriale , casnice , 
zaharicale , etc. Cumpărături , în special pentru îmbrăcăminte, îşi 
făcea populaţia la bâlciurile sau târgurile periodice care erau 
rânduite în Bezdead , Pucioasa , Pietrosiţa şi chiar în Măgura unde 
erau două bâlciuri anuale ( 29 iunie - la Sf. Petru şi Pavel şi 8 
septembrie - Sf. Maria Mică). Condiţiile economice schimbându-se 
prin îmbunătăţirea şi înmulţirea mijloacelor de comunicaţie , 
trârgurile acestea periodice şi-au pierdut din importanţă şi 
aproape au dispărut . 
În comună se mai păstreaza doar un târg şi anume la 20 iulie = 
Sf.Ilie. În ultimii ani toamna se obişnuieşte să se mai organizeze 
târgul de toamnă sau ziua recoltei, unde sunt aduse foarte multe 
mărfuri. Pentru legume săptămânal există târg la piaţă, din centrul 
comunei , unde sunt aduse legume în special din Sârbi . Din 
împrejurimi cele mai importante târguri sunt : 

- 8 septembrie ( Sf. Maria mică ) la Ursei şi la Pucioasa 
- 26 octombrie ( Sf. Dumitru ) mare târg la Pieni . 

Pe cale ferată şi cu căruţele , locuitorii îşi mai aduc şi azi 
produsele pe Valea Prahovei până la Braşov , la Pucioasa , în 
sudul judeţului şi chiar în sudul ţării pentru schimb cu 
cereale , 
La 8 august 1893 Grigore Rădulescu întemeiază Banca Populară „ 
Malul de Răsună”  , fiind una din cele mai vechi din ţară . 
Activitatea sa este apreciată de catre Ministrul Cultelor şi al 
Instrucţiunilor Pu-blice , Spiru Haret , care propune regelui să i 
se acorde – Răsplata muncii clasa I .Iniţiator al Băncii Populare 
din Bezdead , învăţătorul Grigore Rădulescu participa în ianuarie 
1904 ca delegat la Congresul Băncilor Populare de la Pacşani. În 
anul 1906 se înfiinţează Banca Populară din Măgura. În 1910 
conducerea Băncii Populare este încredinţată lui Mihai Florescu 
. 
În trecut mărfurile erau vândute în băcănii . Erau foarte multe 
băcănii mici care procurau mărfurile de la oraş şi le vindeau apoi 
sătenilor. Toate aceşte băcănii erau particulare . Astăzi 
deservirea populaţiei se face în magazine proprii : ex. 
Supermagazinul din centrul comunei , construit în 1975, care 



cuprinde : textile , fierărie , alimentara şi restaurant şi 
magazinul de la Râmata construit în 1960. 
Celelalte magazine se găsesc în case particulare, care nu 
îndeplinesc întotdeauna condiţiile cele mai bune, fiind 
necesar construirea unor localuri noi. În anul 1981 se va 
construi un microcomplex in Magura iar in satul Costişata s-a 
înfiinţat anul acesta o băcănie, foarte necesară locuitorilor 
de aici care erau obligaţi în trecut să coboare în centrul 
comunei pentru a se aproviziona. 
Pe lânga şcoli s-au înfiinţat chioşcuri cu dulciuri unde 
elevii în pauze îşi pot cumpăra cele necesare. Prin toate 
unităţile comerciale de la nivelul comunei, se vând anual 
mărfuri în valoare de aproximativ 18.000.000 lei. În acelaşi 
timp prin centrele de achiziţii se strîng de la populaţie 
produse agricole doar în valoare de 1.500.000 lei. Cu toate că 
valoric se vând multe mărfuri, totuşi ar trebui ca să se 
insiste asupra sortimentelor care s-au găsit mai rar în 
magazinele din comună. 

Partea a IV – a 

Dotări social culturale 

Învăţământ 

Evoluţia invăţământului 

Slavii bezdedeni după ce s-au stabilit aici şi au început să 
clădească. locuinţe, să facă agricultură şi  să dea nume slavone 
locurilor şi fiinţelor din preajmă, au fost nevoiţi să folosească 
graiul daco -roman, ca mijloc social de inţelegere, în contact cu 
dacii cu care făceau schimb de mărfuri şi se înrudeau prin 
căsătorii. Din această convieiţuire dintre slavi cu daco- romanii 
din cuprinsul regiunilor munteneşti, au rămas în graiul comun 
foarte multe cuvinte slave, care au pătruns pe îndelete formând o 
limbă comună daco - romano - slava. S-au păstrat azi doar nume de 
locuri în graiul slav ca : Bezdead , Coporod , Dedii, Gora , Gazan, 
Mac, Voinea, Zlac, etc. , sau nume de oameni : Stanislav , Radomir 
şi altele. 

 

Şcoli neoficiale  

0 şcoală simplă neoficială a început să funcţioneze vara in tinda 
bisericii iar iarna in casa preoţilor, învătători fără cunoştinţe 
pedagogice . În ţară şcoli în limba românească au început la oraşe 
încă din secolul al XVI-lea şi  din secolul al XVII-lea încep şi în 
principalele sate, continuându-se apoi în secolul XVIII. Domnul 
Constantin Mavrocordat (în anul 1712) şi mai ales după el 



Alexandru Ipsilante, au poruncit să se aducă în biserică cărţi în 
româneşte, pe înţelesul poporului. 
La Târgovişte exista o şcoală particulară în româneşte , într-o 
casă particulară. Abia în anul 1815 se înfiinţează pe lânga. Sf. 
Mitropolie o şcoală condusă de vestitul Macarie. În 1833 se 
înfiinţează şcoala publică românească transformată din vechea 
şcoală particulară, continuând să înveţe în acelaşi local inchiriat 
. În aceste şcoli se învăta în afară de citit şi memorizare, puţine 
cunoştinţe de aritmetică. Şi începuturi de cântare bisericească, 
scriind pe hirtie cu pana de gâscă şi  cerneală din „ gogoşi de 
stejar”, neavând tablă. şi nici bănci, socoteau problemele pe un 
pătrat de nisip. La sate primele şcoli sunt: 

- 1785 la Corneşti de către boierul Scarlat Griceanu în 
chiliile bisericii, pentru invăţătura gratuită a 20 de 
copii. 

- 1792 la Şuţa de către Matei Lăcunsteanu pe moşia sa . 
Această şcoală era gratuită pentru copiii sărmani, 
funcţionînd tot pe lîngă biserică. 

Pentru a pune la îndemîna preoţilor de la sate şi a dascălilor cu 
chemări pedagogice, s-au tipărit în secolul al XVIII-lea, prin 
tiparniţele Ortodoxe Române, abecedare pentru invăţatura copiilor. 

De sărbători copiii citeau la strană psaltirea, cazania şi alte 
cărţi bisericeşti, cu slove chirilice şi grai românesc . 
În Regulamentul Organic care a adus multe îmbunătăţiri 
învăţământului, se prevedea pentru cântăreţul bisericii obligaţia 
de a ţine şcoala cu copiii, primind drept plată două chile de 
bucate ( chila = 400 Kg, ) 
din magazia de rezervă a satului şi câte doi lei de fiecare casă pe 
an . Cum biserici existau în Bezdead ( trei la număr ) , 
cântareţul bisericii devine şi dascăl ( didascol = învăţător pe 
greceşte ) . 
Cu timpul poporul l-a numit pe dascăl , cântăreţul bisericii ,chiar 
dacă nu mai învăţa copii . Lipsesc documente privind înfiinţarea de 
şcoli propriuzise . Din datele statistice publicate, rezultă că în 
1842 funcţionează în judeţul Dâmboviţa 146 de şcoli săteşti cu 2.192 
elevi , deci existau şcoli 
organizate în mai toate satele din judeţ. După spusele mai multor 
bătrâni, învăţătorul Grigore Radulescu ne aminteşte că şcoala 
primară în Bezdead există din anul 1834 şi purta numele de Şcoala 
Domnească. Ea a luat fiinţă din iniţiativa unui grup de cetăţeni şi 
funcţiona într-un local al sfatului sătesc, apoi în casele 
locuitorului Dumitru Anglielescu , care se găsea lângă casa 
locuitorului Traian Dănescu, 



În satul Măgura se consideră că şcoala ar fi luat fiinţă în 
perioada anilor 1840 - 1848. În anul 1855 învăţământul era predat de 
dascălul Ion Petrescu , cântăreţul bisericii şi primul învăţător 
sătesc . 
Sub direcţia acestuia , care era tutorele şi fratele mai mare al 
acestuia , şi-a început învăţătura la şcoala sătească între 1861 – 
1866. 
Nicolae Petrescu , care avea să devină primul învăţător normalist 
din comună. Mihail Kogălniceanu alcătuind prima lege a instrucţiei 
publice în1864 învăţământul primar s-a decretat obligatoriu şi 
gratuit iar satele trebuiau să fie înzestrate cu biblioteci 
populare . 
După reforma din 1864, bezdedenii şi-au ridicat o şcoală proprie 
în anul 1869 din zid de piatră , pe terenul cu care şcoala fusese 
împroprietărită în anul 1864 . Şcoala avea trei camere, dintre două 
carnere 
au fost ocupate de primărie şi percepţie până în anul 1880, şcoală 
ce în anul 1912 a ars. 
În Marele Dicţionar Geografic de la 1898 este scris „ În această 
comună sunt trei şcoli : o şcoală de băieţi cu doi învăţători , una 
de fete cu o învăţătoare şi una mixtă cu un învăţător în cătunul 
Valea Leurzii. Deşi se vorbeşte de trei mari localuri publice , 
clădite anume pentru şcoli, în Bezdead , după mărturiile 
bătrânilor , localul propriu a fost numai al şcolii clădite în 
anul 1869 , cu trei camere . 
Şcoala pentru fete a fost într-o cameră a lui Tănase Boiangiu, iar 
Şcoala în Valea Leurzii a fost clădită în anul 1889. 

În Măgura şcoala primară de stat a fost înfiinţată în anul 1883, ♦ 
funcţionând în primii doi ani în casa primarului comunei Ion  
Dobrescu. În anul 1835 se zideşte local propriu de şcoală, pe 
malul Pârâului Bezdedel , lângă biserică,  prin stăruinţa 
învăţătorului Neculae Petrescu şi contribuţia locuitorilor. 
Construcţia era din piatra, cu două săli de clasă: una ocupată de 
primărie şi una mai mare pentru şcoală, în care învăţau simultan 
toate cele cinci clase şi servea şi de cancelaria învăţătorului. În 
1895,  neavând spaţiu suficient, s-a mutat primăria în alt local 
improvizat. 
După războiul de întregire, în 1924 s-a zidit un nou local de 
şcoală mai mare si mai confortabil având o cancelarie şi trei săli 
de clasă. Cu timpul s-a mai adăugat încă o sală de clasă. 
În centrul comunei se construieşte cel de al doilea local de 
şcoală în anul 1908, după planul inginerului Sachelarie, alcătuit 
din două săli de clasă mari, o cancelarie şi un antreu. Acest local 
de şcoală a fost construit pe un teren donat de Baronul Barbu 



Bellu, la 2 septembrie 1906 : ”Subsemnatul Baron Barbu Bellu - 
proprietar , domiciliat în Bucureşti strada Vodă nr. 23, declar 
prin prezentul act că donez primăriei Comunei Bezdead 6050 m.p.din 
moşia mea, Bezdeadu, pentru a se construi şcoală rurală pe el, fără 
ca eu proprietarul să am vreo pretenţie de despăgubiri şi nici 
arendaşul meu.” 
Acest document se păstrează şi astăzi în arhiva şcolii. Acest 
local de şcoală a fost inaugurat în anul 1908, la 1 septembrie. 
 Şcoala generală nr. 2 a luat fiinţă în anul şcolar 1898 – 1899, 
intr-o cameră a locuitorului Florea Chiţulescu.  Pentru că aceasta 
nu putea face faţă cerinţelor unei şcoli, începînd cu anul şcolar 
1903-1904 şi până în anul 1924 o parte din clase funcţionau şi în 
casa locuitorului Nicolae N. Ropotan.  (astăzi pe acelaşi loc îşi 
are casa fiul său lonel Ropotan). Din motive întemeiate, la cererea 
lui, clasele de aici au funcţionat din 1924 şi până în anul 1931în 
casa locuitorului Anghel Ion (unde se află astăzi locuinţa lui 
Culiţă Oancea), astfel că toate clasele se aflau în localuri 
apropiate : Florea Chiţulescu si Anghel Ion. Crescând cerinţele 
şcolii, era nevoie de un local nou de şcoală , propriu, care începe 
în anul1921 când C. . Vasiliu Bolnavu donează o bucata de pământ în 
suprafaţă de 5.000 m.p. în punctul numiit Ţarină . Aceasta lucrare 
durează 14 ani , abia în anul 1935 s-a fâcut inaugurarea. Acest 
local tip Casa Şcoalelor cu două săli de clasă mari, hol şi 
cancelarie, este la fel ca cel construit la centru în 1908 şi care 
a durat doar doi ani. După 23 august 1944 se impunea cuprinderea 
la cursuri a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi inlăturarea 
neştiinţei de carte. Conferinţa Nationala a P.C.R. din octombrie 
1945 prevedea printre altele şi lichidarea analfabetismului. 

Reforma învăţământului din 1948 a dat o nouă orientare 
învăţământului românesc . Se stabileşte că norma obligatorie 18 ore 
plus două ore activitate educativă . Începând cu anul şcolar 1949 - 
1950 , conform prevederilor Legii Învăţământului , acolo unde 
numărul copiilor depăşeşte 25 elevi , să se înfiiţeze clase paralele 
. În anul 1955, la centru se mai construiesc încă două săil de 
clasă prin contribuţia bănească a locuitorilor , ataşată vechiului 
local de şcoală. La şcoala nr. neavând spaţiu suficient încep să 
se mai construiască noi săli de clasă astfel : în 1959 se 
construieşte o sală de clasă 
anexată localului vechi , iar în anul 1960 se mai ataşează un hol şi 
o sală de clasă. În 1962 începe construcţia unui nou local de 
şcoală separat de celelalte cu cinci săli de clasă şi o magazie. 
Este dat în folosinţă în anul 1964. În 1966 se mai ataşează o nouă 
sală de clasă. În anul şcolar 1964/1965 şcoala generală de şapte ani 
se transformă în şcoală de opt ani . 



Începând cu anul şcolar 1970/1971 şcoală românească înregistrează 
un nou salt prin introducerea obligatorie a învăţământului de 10 
ani. 
Datorita acestui fapt , la centrul comunei , începe construirea 
unui nou local de şcoală. Beneficiind de investiţii de la buget în 
valoare de 700.000 lei , rambursabili în trei ani şi cu 
contribuţia în muncă a sătenilor , se construieşte acest local cu 
trei nivele şi 12 săil de clasă ce în anul 1971 a fost dat în 
folosinţă . Având acum spaţiu suficient vechiul local al şcolii ( 
vechea judecătorie ) a fost dat pentru funcţionarea grădiniţei de 
copii ce până la acea dată funcţiona într-o casă particulară. 
La Măgura în anul 1977 s-a construit un frumos local de şcoală, 
lângă cel vechi , având cinci săli de clasă. Pentru a se învăţa 
într-un singur schimb se foloseşte şi vechiul local . 
La şcoala nr.2 vechiul local de şcoală construit în anul 1935, a 
avut de suferit de pe urma cutremurului din 4 martie 1977, fapt ce 
a dus la demolarea ei . S-a construit astăzi un nou local de 
şcoală cu trei nivele şi nouă săli de clasă. Deci putem observa 
că toate cele trei şcoli generale de pe raza comunei, şi-au 
construit în ultimul deceniu clădiri noi , încăpătoare, 
asigurându-se astfel condiţii din ce în ce mai bune de învăţătură. 
Începâd cu acest cincinal 1931 - 1985 se va îregistra un nou salt 
şi anume trecerea la învăţământul obligatoriu de 12 ani. 
 

 

Învăţători şi profesori ce au predat dealungul anilor 

Şcoala nr. 1 

- George Anton     1858 - 1865 
- Soare Haralambie  1865 - 1866 
- Popescu Ion         1868 - 1869 
- Ionescu H.            1868 - 1872 
- Petrescu Nicolae     1872 - 1883 - primul absolvent al Şc. 
normale. 
- Rădulescu Grigore 1884- 1932 
- Avian Alexandrina  1894 - 1899 
- Avian Petre           1895 - 1396 
- Nicolaescu Ion     1897 -1898 
- Teodorescu Şt.     1897 - 1898 
- Demetrescu Ana  1899 - 1902 
- Minescu Elena      1899 - 1902 
- Florescu Mihai      1900 - 1925 
- lordache Lica        1904 - 1905 



- Mihăilescu Victoria  l906- 1913 
- Sorescu Constantin 1912- 1913 
- Dudescu Anastasia1913- 1914 
- Vasiliu Maria    1915 - 1919 
- Marin Gr. Nelu   1920 - 1923 
- Rădulescu Eftimie 1921 - 1939 
- Tănăsescu Cornelia l925 - 1950 
- Popescu Gheorghe1925 - 1926 
- Bălăşescu Maria  1926 - 1927  
- Ghiculeseu Victor 1927 - 1951 
- Tănăsescu Alex.  1928 - 1956 
- Dumitrescu Stela 1929 - 1961 
- Ciurezu Mihai    1930 - 1931 
- Băsceanu Ecaterina l931 - 1965 
- Popescu Ion      1932 - 1939 
- Popescu Victoria 1933 - 1934 
- Călin Elena      1934 - 1935 
- Ghiculeseu Ioana 1938 - 1952 şi 1966-1969 
- Băsceanu Gheorghe 1933 - 1966 
- Dumitrescu Ion   1939 - I960 
- Gherghiescu Ion  1940 - 1945 
- Gherghiescu Dumitra 1940- 1945 
- Panaitescu Gheorghe 1940- 1948- preot 
- Solomei Valeria  1943- 1978 
- Diaconescu Ion   1944 - 1945 
- Eremia Victoria  1944 – 1947 

 
 

- Furcoi Ion                1961 - 1975 
- Suruceanu Ludovic    I960- 1970 
- Vulcănescu Clement 1962- prezent 
- Pleş Maria               1962 - 1964 
- Barbu Gheorghe      1963 - prezent 
- Suruceanu Ştefan     1964 - 1967 
-     Mateescu Mihai          1964 - 1965 
- Dănescu Florica        1964 - 1965 
- Togan Ecaterina         1964 - 1965 
- Niţoiu Marian            1965 - 1971 
-   Blăgoi Rodica         1965 - 1968 
- Ropotan Virgil         1965 - 1969 
-   Nenciu Raul            1966 - 1974 
- Bănulescu Maria     1966 - 1967 
- Lascu Aurica            1967 - 1968 
- Nadiu Victoria         1967 - 1963 



- Oancea lonela        1967 - 1971 
- Dobre Mariana        1967 - 1968 
- Davidoiu Elena        1968 - 1969 
- Manţog Gheorghe    1968 - 1973 
- Bucur Emilia            1963 - 1969 
- Păunaş Maria          1969 - 1975 
- Spiridon Lucreţia        1969- 1973  
- Ghiculescu Mioara     1967 - 1978 
- Dragomir Maria       1971 - 1972 
- Dumitrescu Lucia      1971 - 1979 
- Resiga Rodica          1974 - 1977 
- Teodoroiu Persida     1974 - 1978 
- Nistor Carmen         1975 - 1980 
- Duca Eugen             1975 - prezent 
- Rizescu Iriş              1975 - 1976 
- Iordache Mihai        1976 - 1978 
- Ursu Costică            1977 - 1978 
- Marin Ion                1977 – 1978 
- Butoi Maria             1978 - 1979  
- Neagoe Camelia        1978 - 1979 
- Davidoiu Eduard        1978 - 1980 
- Niţoiu Ion                 1978 - prezent 
- Vlad Romulus           1978 - prezent 
- Dragomir Eugenia     1979 - 1980 
- Arghir Viorica            1979 - prezent 
- Vulpescu Maria         1979 - prezent  
- -Dobre Dragoş           1979 - prezent 
 

Grădiniţa de copii 

La nivelul comunei întâlnim în prezent cinci grădiniţe de copii cu 
orar normal. Cea mai veche şi cu posturi mai multe este cea din cen-
trul comunei numită şi grădiniţa nr. 1 .Este înfiinţată în anul 1948 -
1949 cu un post şi 25 de copii având ca educatoare pe Dinu Elena . 
Din anul şcolar 1949 - 1950 vine ca educatoare Teodorescu Eugenia , 
care funcţionează şi în prezent îndeplinind şi funcţia de directoare 
. La început grădiniţa a functionat în casa particulară la Galina 
Teodorescu , apoi în cancelaria şcolii . Din anul şcolar 1952 - 1953 
se mută în casa lui Grigore Teodorescu , unde funcţioneaza până în 
anul 1972 - 1973 când se mută în localul vechii şcoli generale ( 
fosta judecătorie ) , funcţionând şi în prezent în acest local . Din 
anul şcolar 1972 - 1973 funcţionează cu două posturi având înscrişi 
65 de copii , iar ca educatoare vine Dumitrescu Maria . Din anul 
şcolar 1974 - 1975 se înfiinţează, postul al treilea cu un număr de 



87 de copii , iar începând cu anul şcolar 1975 - 1976 se înfiinţează 
şi al patrulea post având ca plan de şcolarizare 110 copii. Cu patru 
posturi funcţionează grădiniţa şi în prezent. În prezent 
funcţionează ca educatoare Vlad Constantina , Ciuciuc Dorina şi 
Bănulescu Emilia . Au mai funcţionat ca educatoare pe o perioadă mai 
scurtă şi : Mânguţă Micşunica , Avanu Ioana , Niculescu Aurelia şi 
Mosor Elena . 
Gradiniţa nr. 2 are în prezent două posturi şi 50 de copii înscrişi 
, iar ca educatoare întâlnim pe Barbu Viorica şi Nistor Carmen . 
Funcţionează într-o clădire nouă construită special pentru 
grădiniţă. Grădiniţa de la Măgura funcţionează tot cu două posturi 
şi 50 de copii înscrişi iar ca educatoare întâlnim pe Petrescu Maria 
şi funcţionează în prezent în vechiul local al primăriei satului 
Măgura. Grădiniţa de la Râmata funcţionează cu un singur post şi 25 
de copii , iar ca educatoare întâlnim pe Stoian Lidia . Ca local 
pentru grădiniţă este folosită o cameră de la punctul sanitar 
Râmata. 
Deoarece Satul Costişata are o poziţie mai izolată de restul comunei 
, şi o distanţă apreciabilă până la Râmata , începând cu anul şcolar 
1979 - 1980 s-a înfiinţat o nouă grădiniţă cu un singur post şi 25 
de copii . Ea funcţionează în prezent într-o casă particulară, având 
ca educatoare pe Gheboianu. 
Observăm deci că la nivelul comunei funcţionează cinci grădiniţe cu 
zece posturi de educatoare , având înscrişi aproape 300 de 
preşcolari. Sunt cuprinşi în grădiniţe obligatoriu copiii în vârstă 
de cinci ani, care în anul următor intră în clasa I şi copiii de 3 - 
5 ani . 
 
 

Manifestări mistico religioase  

În legătură cu religia trebuie să observăm că strămoşii nostri daci 
erau evlavioşi şi blânzi , se pare că aveau sufletul creştinit şi 
pregătit ca să se creştineze uşor . 
S-au creştinit sub stăpânirea germană , prin contactul cu coloniştii 
veniţi din sudul Dunării şi prin diferiţi călugări greci care 
cutreierau satele noastre . Primele seminţe ale creştinismului în 
regiunea noastră au fost aruncate chiar de apostolul Andrei şi de 
discipolii lui . Venirea goţilor au găsit pe strămoşii noştri 
creştini , iar barbarii care au rămas aici au devenit creştini şi el 
. Aceasta s-a întâmplat în secolul al Ill-lea de unde rezultă că 
strămoşii noştri de pe aceste meleaguri au devenit creştini devreme 
fiind aproape de focarul creştinităţii . Aceste manifestări 



religioase au apărut în condiţiile slabe dezvoltări a forţelor de 
producţie şi a neputinţei oamenilor de a înţelege lumea în esenţa ei . 
Religia a servit în trecut ca instrument de exploatare , de 
menţinere a maselor în asuprire şi întuneric , fiind fundamentată pe 
credinţă în supranatural. Manifestările religioase au loc în cadrul 
celor trei biserici ortodoxe ce îşi desfăşoară activitatea pe 
sectoare , cât şi în cadrul cultului de aventişti ce cuprinde un 
număr de 42 persoane şi a creştinilor după evanghelie care cuprinde 
un număr de 54 persoane , având sedii diferite. 
În aceste trei instituţii religioase participă un număr din ce în ce 
mai mic de locuitori la slujbele ce se organizează în special 
duminica şi în sărbătorile legale , iar la adventişti slujbele se 
organisează sâmbata, când este considerată ca zi nelucratoare pentru 
toţi membrii săi. Potrivit religiei, împlinirea idealurilor omeneşti 
este posibilă numai în lumea de dincolo cu condiţia supunerii totale 
a omului faţă de dumnezeu . 
În afară de slujbele organizate cu credincioşii , sunt şi alte 
manifestări religioase ocazionate de naşterea copiilor şi botezarea 
lor, de căsătorii şi decese la care participă rudele şi cunoscuţii . 
Aceste manifestări religioase au loc de obicei în clădirile 
destinate acestui scop, dar periodic preoţii fac slujbe şi la 
domiciliul credincioşilor din parohiile lor ocazionate de facerea de 
pomeni după decesul unor persoane , mersul cu botezul la locuinţele 
cetăţenilor creştini ortodoxi , ţinerea de feştanii cu ocazia unor 
evenimente legate de darea în folosinţă a unor obiective . 
Despărţirea bisericii de stat şi a şcolii de biserică, legiferată 
încă din 1948 , în prima constituţie a României şi interzicerea 
oricărei discriminări între cetăţeni pe motive confesionale , au 
constituit măsuri profund democratice prin care s-a reglementat 
cadrul existenţei.  

libere a cultelor religioase şi totodată a luptei ideologice 
deschise şi consecvente împotriva oricărei religii. Partidul şi 
statul nostru interzic orice măsuri de îngrădire administrativă a 
activităţii confesionale, orice acte jignitoare la adresa 
sentimentelor religioase ale credincioşilor sau ale persoanelor de 
cult , 
În localitatea Bezdead ateii şi credincioşii se bucură de aceleaşi 
drepturi , muncesc în comun pentru realizarea marilor sarcini ce stau 
în faţa actualului stadiu de dezvoltare al comunei. 
Cele trei biserici din comună aparţin de Arhiepiscopia Bucureştilor, 
Protopiatul Târgovişte. 
Acestea sunt : 
Parohia Bezdead I  



Această parohie cuprinde sectorul de jos al Bezdeadului între Valea 
Dedii şi satul Măgura, Biserica parohială de astăzi îşi are 
întemeierea în anul 1757 , fiind considerată a treia biserică ca 
vechime din regiune, şi este ctitorită de credincioşii bezdedeni 
ajutaţi de boierii târgovişteni Stegarul Dima şi Şerban Fusea . Aici 
participau credincioşi din sapte sate cuprinse până în veacul trecut 
în hotarul de odinioară al Bezdeadului şi pe măsură ce populaţia s-a 
înmulţit, satele fiice s-au despărtiţ administrativ, clădind biserici 
proprii. În hotarul de astăzi al comunei credincioşii din sectorul de 
sus au ridicat o nouă biserică în anul 1895 ca filială până în anul 
1925 când i s-a dat oficiul de parohie. Atunci s-a despărţit 
Bezdeadul în două sectoare având ca hotar Valea Dedii. Biserica din 
Bezdead a fost deservită în ultimele patru veacuri de 55 preoţi şi 
diaconi, arătaţi in hrisoave şi în alte acte ale vremii. Oficiul de 
parohie credem că l-a avut această biserică încă de la întemeiere. 
Preoţii şi diaconii în număr până la zece în acelaşi timp, se ocupau 
nu numai cu administrarea parohială, ci erau întemeietorii 
diferitelor zapise şi al oricăror acte cu cuprins juridic, diote, 
foi de zestre cerute de enoriaşi, etc. Preoţii erau în acelaşi timp 
păstrători al hrisoavelor obşteşti ale statului şi chiar ale 
zapiselor particulare ale enoriaşilor, ca să nu mai piardă sau să li 
se schimbe conţinutul. Documente ale veacului al XVIII-lea vorbesc 
de, Popa Radu duhovnicul la care s-au aflat hrisoavele moşiei în 
păstrare şi altele de felul 
acesta. Când în anul 1832 s-a stabilit în Regulamentul Organic ca să 
se creeze o arhivă pentru păstrarea actelor vechi , această operaţie 
s-a putut înfăptui mai uşor, pentru că o bună parte a actelor vechi 
fuseseră păstrate de preoţi.Oficiul de paroh avea ca sarcini în acele 
vremuri şi întocmirea actelor de stare civilă până în anul 1865, 
când s-a promulgat Codul civil. 

Această biserică purtând hramul Sf. Nicolae, a fost deservită până 
la ridicarea bisericii filiale. Sf. Gheorghe, de trei preoţi şi anume 
Marin Popescu, Marin lonescu şi Ion Ghiţă Popescu ( Nică ). În anul 1925 
preotul Marin lonescu a fost demis din gradul de paroh al Parohiei 
Sf. Nicolae şi a fost numit paroh lacob Popescu. Înfiinându-se în 
acelaşi an a doua parohie în Bezdeadul de sus, se mută aici lacob 
Popescu ( zis şi Panaitescu ) şi vine în jos fratele sau Gheorghe 
Panaitescu, de la parohia Ursei. 
Acesta conduce parohia până în anul 1969 când răsare. Acest preot a 
fost foarte mult apreciat de popor, întâlnindu-l ca învăţător 
dirijor al corului din Bezdead. De asemeni a scris şi o monografie a 
comunei în două volume, având fiecare volum aproximativ 700 de 



pagini. A dorit foarte mult că această monografie să fie publicată 
însă nu a fost sprijinit în acest sens. 
Din 1969 şi până în prezent parohia este condusă de preotul Artur 
Stănculescu ce vine de la parohia din sus. Prin grija conducerii 
populare privind actele vechi ale instituţiilor şi toate hârtiile 
oficiale, administrative, culturale şi financiare contemporane, 
parohiile bisericilor au fost şi ele iniţiate cum să păstreze şi să 
ordoneze arhivă în dosare speciale. Astfel Parohia Bezdead I a 
adunat în 85 de dosare toate actele parohiale. 

Parohia Bezdead II 

Comuna având o populaţie numeroasă şi o întindere destul de mare, nu 
mai putea fi satisfăcută de o singură biserică astfel că anul 1830 
a îceput săse construiască pe malul stâng al Pârâului Coporod lângă 
drumul comunal, o biserică prin stăruinţa fi patru ctitori: Tănase 
Sotir, Gheorghe Soare, Ghiţă lordache şi Tănase Ion zis Boiangiu, 
fruntaşii comunei. Ea a fost terminată în anul 1885. La sfinţirea 
acestei biserici a fost numit preot Marin Popescu care însă moare 
dramatic , bănuindu-se că a fost omorât de proprii lui copii. Urmează 
apoi Ion Ghiţă Popescu zis Nică,  Gheorghe Diaconescu , Alexandru şi 
Grigore apoi lacob Popescu ( Panaitescu ) , în anul 1905. În anul 
1925 când preotul Marin lonescu este demis din gradul de paroh al 
Parohiei Sf. Nicolae, este numit paroh lacob Popescu însă în acelaşi 
an biserica din sus, numită şi biserica Sf. Gheorghe, se transformă 
în parohie iar preotul lacob Popescu revine la această biserică , 
stând până în anul 1940 când moare. În anul 1935 vine ca preot la 
această biserică Victor Popescu ,fiind şi în prezent aici. Prin 
moartea preotului Iacob Popescu se creiază un post ce este ocupat de 
preotul Săndulescu Artur, ce stă până în anul 1969 când se muta la 
biserica din jos post devenind liber prin moartea preotului Ghiţă 
Panaitescu. În prezent funcţionează la această biserică doar Victor 
Popescu.  

Parohia din Măgura 

Această biserică ca instituţie pare a fi de asemeni destul de veche. 
În catagrafia Ungro - Vlahiei întocmită în anul 1810, biserica din 
Măgura este arătată ca fiind veche, fără însă să se indice vechimea. 
Clădirea bisericii este aşezată pe malul înalt şi neted la Pârâului 
Bezdedel, în faţa falnicei Gâlma, având o poziţie pitorească. 
Este zidită şi zugrăvită în stil bizantin. Zidirea bisericii a avut 
loc la sfârşitul veacului al XVIII-lea, când după domniile lui 
Constantin Mavrocordat şi Alexandru Ipsilante, bisericile şI şcolile 
au luat un avânt deosebit. Pisania bisericii , scrisaă pe perete cu 



litere chirilice , astăzi transcrisă cu ocazia refacerii bisericii 
în alfabetul latin, cu adăugirile de la urmă după renovări grăieşte 
astfel: Aceasta sfântă biserică ce praznuieşte hramul Adormirei 
Maicii Domnului şi sfinţii apostoli Petru şi Pavel, s-a zidit din 
temelie la 1803 de dumnealor - Oprea Patrulea, Neagoe Dat, Ion Colt 
şi alţi fraţI, Radu Lungianu. 

În anul 1888 s-a făcut anvonul şi s-a zugrăvit din nou şi 
pardoseala. 
În anul 1935 s-a consolidat mărit biserica făcându-ise sânuri, 
vechiul anvon s-a introdus în sânul bisericii, făcându-se altul din 
nou şi s-a pardosit cu mozaic. Aceste refaceri s-au făcut din îndemnul 
preotului Virgil Călinescu şi epitropul Grigore Danciu. 
Biserica a fost construită şi renovată cu banii locuitorilor, Ion 
Colt dăruind locul pe care s-a asezat biserica şi cimitirul satului. 
Primul preot al satului a fost Popa Nicolae Oancea în 1803, iar 
primul dascăl Negrea Nicolae. În prezent ea este deservită de preotul 
Virgil Călinescu şi de dascălul 
 Silişteanu. Această bisericaă mai poartă denumirea de biserica 
Sfinţilor apostoli 
Petru şi Pavel.  
 

Datini, obiceiuri şi folclor 

Portul bezdedenilor 

În trecut bezdedenii se îmbrăcau în costumul ţărănesc obişnuit în 
regiunile de sub munţi, asemănător cu al muscelenilor vecini.  

Portul bărbătesc 

Acest port consta din: pantaloni din dimie de lână albă, cioareci 
asemănători cu cei ai dacilor, cămaşă din pânză de in sau bumbac 
inhibit, cu râuri din arnici sau mătase de borangic la poale şi la 
mânecile largi. Cămaşa era încinsă cu un brâu lat de lână, peste 
care se strângeau cu chimirul de piele unde păstrau banii şi 
zapisele de preţ. Se încălţau cu opinci din piei de vite şi se 
acopereau cu căciulă ţuguiată de miel. Iarna se îmbrăcau cu 
cojoace de oaie şi sarici ciobăneşti. 

Portul femeiesc 

Femeile aveau fota din lână, fustă din bumbac, ie din pânziş de 
bumbac cusută cu fir de borangic şi cu mulţi fluturi. 

Se încingeau cu bete frumoase de diferite culori şi ţesături, toate 
confecţionate de ele în casă. Pe cât aveau marame de in sau borangic 
pe la gât purtau şiraguri de mărgele sau salbe cu monezi de aur sau 
argint. 



Condiţiile de astăzi au adus profunde schimbări în frumosul port din 
Bezdead , aceste frumoase costume începând să se vadă tot mai rar 
atât la femei cât şi la bărbaţi. Doar bătrânii le mai poartă în zile 
de sărbătoare. Asemănător portului bezdedenilor, folosesc astăzi 
membrii formaşiei corale, costume ce aparţin căminului cultural . 

 

 

 

LIMBA 

Limba locala, ca şi aceea a regiunii, este fară dialecte . Câteva 
cuvinte mai vechi , sau de împrumut şi pronunţarea cuvintelor cu 
alterările poporului de la ţară sunt singurele deosebiri 
caracteristice. lata cuvintele dialectice ce se aud : 

- a apuca = a avea timp , răgaz 
- este „botă” = cineva care nu ştie deloc 
- a cerca = a căuta 
- scarandiv = mofturos la mâncare 
- chişnovaţ = glumeţ 
- estimp = anul acesta 
- scoverzi = prăjituri uscate 
- tomna = tocmai 
- neme , lele = diminutiv neica , lelică 
- ţaţă = diminutiv ţăţică 
- oţâr = niţel, puţin 
- guguman = prost 
- hodae = căsuţă mică construită chiar pe terenul de cultura 

având o singură cameră fără tindă 
- coceoneagă = casă proastă 
- custure = briceag f cuţit mic 
- cuinie = bucătărie 
- teleleică = femeie uşuratică 
- cioareci = pantaloni strâmţi de dimie albă, 
- zeghe = haină cu mâneci confecţionată din stofă de lână 
- a taini = a sta de vorbă 
- murscecată = vită mâncată de lup sau urs 
- etc. 

Ca pronunţie se constată, urmatoarele : 
- 0 îndulcire a vorbei uneori prin inlăturarea anumitor 
silabe 



ex. - inlăturarea lui n             –  să puie = în loc 
de să pună  

      - prin  suprimarea lui  v    –  ita = în loc de 
vita 

                                                 –  iţel 
= in loc de viţel 

                                                              – 
ine = în loc de vine 

- Prin indulcirea lui gh 

- ex. – ghioara în loc de vioara 
- Prin pronunţarea lui h la inceputul cuvintelor în loc de f 

ex.      -  o hi = în loc de o fi 
 - hierbe = în loc de fierbe 
 - hicat = în loc de ficat 

 
 
OBICEIURI  DATINI 

Viaţa în comunitate este caracteristică, deşi comuna noastră este 
relativ dispersată. Dintre obiceiurile locale mai importante 
amintim: 
- În zilele de hram şi de prasnic ale bisericii, la paşti , etc. 
oamenii se adună la biserici. În prezent din ce în ce mai puţini 
oameni se duc la biserică, în special bătrânii . 

- La inmormântări, locuitorii se adună şi iau parte la ceremonii 
fără vreo invitaţie, simţindu-se marea solidaritate între săteni, 
în opoziţie cu spiritul de izolare de la oraş, unde uneori nici 
vecinii nu se cunosc . 

- La nunţi, în casele mirilor şi-n curţi, locuitorii comunei iau 
parte la petrecere şi la joc. La noi se obişnuieşte ca nunta să 
înceapă de sâmbată seara când are loc împodobeala bradului şi de-
plasarea la căminul de dans unde se dansează până seara târziu. 
Dumunică la prânz are loc petrecere acasa la mireasă, după amiaza 
are loc ceremonia la biserică iar seara la căminul cultural are 
loc masa festivă urmată de dans . 

Nuntaşii aduc la masa festivă, pentru întemeierea căminului tinerilor 
casatoriti, daruri în obiecte şi bani. În trecut anunţarea nunţii se 
făcea de către ginere însoţit de un flăcău cavaler, ambii călări , 
care mergeau cu trei - patru zlle înainte, din casă în casă, cu ploşti 
de tuică şi vin din care dădeau să bea gospodarilor vizitaţi . 
În ziua nunţii se forma un imens cortegiu de nunta compus din zeci 
de poştalioane şi căriţe frumos împodobite. În primul poştalion şi 
cel mai frumos împodobit se afla mireasa, urmată apoi de un mare 
numar de călăreţi, având în frunte pe ginere, iar apoi ceilalţi 



nuntaşi în poştalioane şi caruţe. În săptămânile următoare continuau 
cu alte petreceri cu ocazia vizitelor ex. „Pe calea mare” când noii 
căsătoriţi mergeau la naşi şi la păriniţii miresei . 

 
Şezători şi clăci: 
Toamna şi iarna, când locuitorii comunei au terminat cu lucratul 
ogorului, în serile lungi, se adună pe rând la fiecare, femei, fete 
şi flăcai . 
Scopul acestora era ca să cureţe porumbul, să împletească, să 
toarcă, lână, etc. Cu această ocazie fetele şi flăcăii cântau, 
spuneau ghicitori, anecdote, etc. 
În prezent aceste obiceiuri frumoase au început să se piardă. 
 
 
Obiceiuri folclorice de primăvară 
Viaţa oamenilor, de la naştere şi până la moarte, este însoţită 
de obiceiuri, datini, cântece, ritualuri. 
Multe dintre acestea apar ca adevarate sărbători la care 
participă tot satul sau doar grupuri mai restrânse. Obiceiurile 
locale legate de anotimpul primavara, anotimpul care înnoieşte 
natura, îmbrăcând-o în mii de culori, mai importante sunt : 
 
- Srigătul pe muchie 
 
În alte părţi mai poartă denumirea de strigătul peste sat. La 
noi poartă acest nume din cauză că se strigă de pe muchille 
dealurilor. Acest obicei treptat-treptat s-a pierdut. Totuşi in 
perioada anilor 1945 - 1953 se mai practica . Obiceiul este 
legat de “Lăsatul secului”. În seara de Lasatul secului, grupuri 
de flacăi sau de oameni pricepuţi în versificaţie şi puşi pe 
glume se grupau în cete de trei până la şapte inşi şi se urcau 
pe dealurile ce străjuie deoparte şi de alta comuna. Acolo, 
aprindeau focuri şi începeau strigarea, dialogând unii cu 
ceilalti. În aceste strigăte erau biciuiţi oamenii răi, erau 
biciuite defectele unora şi fetele cusurgii care refuzaseră 
cererea în căsătorie (prilej minunat de răzbunare), etc. Lată un 
exemplu de o asemenea strigare: 
-  Aoleu, măăăă! 
-  D-apoi ce ţi-e măăăă! 
-  Măăă! Fata lui nea Ion s-a măritat? 
Ce să se mărite măă! 
Că se crede prea frumoasă 
Si stă cu gunoiu-n casă  
Hai cu boii la tânjeală 
Să-i scoatem gunoiu-afară 
 
Sau 
 
Are capul cât hârdăul  
Şi refuză tot flăcăul  



Oricât de indiferent ai fi fost, nu te puteai abţine de a ieşi 
în curtea casei şi a asculta ceea ce striga. Dintre toţi însă, 
fetele erau cele mai interesate să asculte . 
 
- Măcinicii 
 
De 9 Martie zis de “Măcinici”, cum se spune pe la noi, în 
grădini se aprindeau focuri mari peste care săreau copiii şi 
tinerii. De la aceste focuri, gospodinele aprindeau o cârpă 
numită şi pămătuf şi afumau toate încăperile grajdurilor , 
coteţele si pivniţa. De ce? Se zice că pentru a feri vitele, în 
tot timpul anului , de muşcătura şerpilor, sau de a alunga 
şerpii din gospodărie. 
 

În aceeaşi zi, mamele fierbeau în oale cât mai mari o mâncare făcută 
din împletituri de făină la care se adăugau cât mai multe nuci 
sparte şi zahăr, numite “măcinici” sau “colărizi”. De fapt obiceiul 
este mai mult legat de curăţenia făcută în grădină şi în gospodărie 
şi de arderea gunoaielor care se strâng. Şi astăzi mai sunt 
gospodării care mai ţin acest obicei. Când condiţiile meteorologice 
sunt favorabile, se zăresc în grădini focuri întreţinute de copii 
care sar peste ele. 

- Sân – Toader 

În această zi ce cade în prima sâmbătă după lăsatul secului, fetele 
mai mari sau mamele puneau pe foc o căldare cu apă în care se 
adăugase o oarecare cantitate de ogrinji. Cu această fiertură , 
aromată şi colorată de buruienile din ogrinjii curaţi se spălau pe 
cap. Acum cântau: 

Toadere, Sân - Toadere! 
Să dai părul fetelor 
Cât coadele iepelor  

Acest obicei cu timpul s-a stins astfel că în prezent el nu se mai 
practică. 
 
   - Sălcinătorul 

 

Un alt obicei practicat la noi primăvara este “Sălcinătorul”. 

El este un fel de vestitor al statornicirii primăverii. Ce este de 

fapt Sălcinatorul? 

O creangă bogată, sau un copăcel de fag abia înfrunzit, erau aduse 

din pădure şi legate de unul din 

stâlpii prispei sau la colţul casei. Pentru a prelungi viaţa 

copacelului desprins de radăcini, se pune      într-un vas cu apă. 



Aducerea Sălcinătorului, ca sol al înverzirii codrului, este legată 

de o dată fixă = 23 aprilie. Şi astăzi mai sunt destui locuitori ai 

comunei care mai păstrează încă acest frumos obicei. 

Aceste obiceiuri de primavară au pornit de la popoarele străvechi, 

din sărbătorirea reînvierii    naturii, în lupta cu forţele frigului 

şi întunericului. 

 În această viziune s-au practicat la noi aceste obiceiuri, unele 

din ele continuând să se mai   practice şi în prezent. 

 
 

Obiceiuri folclorice de iarnă 
Atât oamenii cât mai ales copiii, aşteaptă cu mare bucurie 
sărbătorile de iarnă, cu obiceiurile folclorice specifice acestei 
zone. Dintre aceste obiceiuri cele mai tradiţionale sunt: colindul, 
corul 
sorcova, pluguşorul, etc. 

- Colindul 

Este un obicei tradiţional ce se prăstrea cu o zi înainte de 
Crăciun, atât de băieţi cât şi de fete. Un astfel de colind 
amintim: 
Bună dimineaţa la Moş Ajun, Ne daţi colindeţe? Da-ţi-ne o nucă 
Să ne vedem de ducă. Daţi-ne un covrig Că-ngheţăm de frig. 
Daţi-ne o colindeaţă Că ne dăm pe gheaţă. 
 
În această dimineaţă, copiii cu traista de gât, colindă pe la 
casele gospodarilor comunei, cântând,  luând în schimb colindeţe: 
covrigi, nuci, mere, etc. În ajun de An Nou, dimineaţa, copiii 
merg cu sorcova pentru a sorcovi toţi vecinii, prietenii şi rudele 
mai apropiate. Cunoaştem două variante de sorcova ce se cânta pe la 
noi : 

Sorcova de la bătrâni 
A fost dată la români 
Ca un semn de-mbelşugare 
Şi cu viaţă de onoare 
Anul nou sosit în lume 
Cu petrecere şi glume  
Astă noapte mi-a venit 
Pe când eram adormit 
Şi mi-a spus cu şoapte line 
Să iau sorcova cu mine 
Să mă duc să sorcovesc 



Peste ţara ce-o iubesc! 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI ! 

 

Cea de a doua variantă de sorcovă cântată la noi este: 

Sorcova, vesela 

Să trăiţi să-
mbătrâniţi Ca un măr 
ca un păr Ca un fir 
de trandafir Fiţi 
tari ca piatra lute 
ca săgeata Fiţi tari 
ca fierul iute ca 
oţelul 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!  

Pentru această urare copiii primesc în schimb bani ♦ 

- Corul 

Tot în ajun de An Nou, însă seara şi în special fetele, pornesc cu 
corul pe la casele locuitorilor. Un astfel de cor tradiţional 
amintim: 

Mâine anul se-noieşte 
şi cu corul se porneşte 
şi începe a ura Pe la 
case-a colinda 

Iarna-i grea omătu-i mare 
Semne bune anul are Semne 
bune de belşug Pentru 
brazda de sub plug. 

De urat am mai ura Dar 
ni-i frică c-o-nsera Pe la 
curtea dumneavoastră 
Departe de casa noastră 

LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI ! 

Dupa fiecare vers se cântă - Florile dalbe flori de măr - care 
se repetă de două ori. 

În ajun de An Nou şi totată seara, însă băieţii pornesc cu 
pluguşorul, având la ei bici, buhai făcut din putineiul mamei, 
clopoţei şi alte obiecte care fac mult zgomot. Ca pluguşor 
tradiţional amintim: 

Aho, aho , copii şi fraţi  



Staţi un pic şi ne-ascultaţi  

Că răsună peste sate 
Pluguşor de libertate 

 

Şi de luptă-n crâng şi-n luncă Pluguşor voios de muncă   , 
Îndemnaţi iubiţi flăcăi  , 

Mânaţi măi, Hăi Hăi!.............. 

C-avem fabrici şi uzine, Muncitori harnici în mine, Lucrători pe 
şantiere Meşteri în ateliere: ăHaide, daţi-i zor flăcăi 

Mânaţi măi, Hăi Hăi!.............. 

Muncitori din toată ţara N-ascultaţi ce spune fiara,  N-o lăsaţsă 
prindă cheag Dă-i minciunile-n vileag Trageţi brazda cu temei, 
Demascaţi-i pe mişei Oriunde-i aflaţi flăcăi  

Mânaţi măi, Hăi Hăi!.............. 

În Republica Română  Muncitorii mână-n mână Păşesc astăzi în 
întreceri Din uzine ne dau seceri , Pluguri, grape şi motoare 
Trageţi brazda cu tractoare Ca să dea bobul mai mare. 

Mânaţi măi, Hăi Hăi!.............. 

Trageţi brazda-n adâncime, N-ascultaţi de chiaburime. Că ei dorm din 
duşmănie Să ne întoarcă la robie, De ce-avem să ne jupoaie, Să ne ducă 
la războaie. Hai flăcăi o brazdă lată Şi răspundeţi niciodată 

Mânaţi măi, Hăi Hăi!.............. 

Trage-i, trage-i brazdă liniară Şi daţi bob fără neghină. 
 

Să vedem şi noi odată, Că neghina-i 
aruncată Din sămânţa care-o sameni , 
şi neghina dintre oameni. Unde tragi 
acum cu plugul La vară să strângi 
belşugul Să aibă, trai omenesc Toţi 
acei care muncesc Haide daţi-i zor 
flăcăi 

Mânaţi măi! Hăi  Hăi!.......... 

În perioada 25-31 decembrie fiecare 
locuitor îşi împodobeşte un mic brad 
, pe care îl aşează în casă , pentru 
copii sau nepoţi . În această perioadă 



Moş Gerilă soseşte încărcat cu daruri 
pentru copiii cuminţi în jurul 
bradului copiii cântă şi spun poezii , 
ex. 

Moş Crăciun cu plete dalbe A 
sosit de prin nămeţi Şi aduce 
daruri multe La fetiţe şi 
băieţi 

Din bătrâni se povesteşte Că-n 
tot anul negreşit Moş Crăciun , 
pribeag soseşte Niciodata n-a 
lipsit , 

Moş Crăciun cu plete albe 
Încotro vrei s-o apuci ţi-aş 
cânta florile dalbe Dac-aş 
şti că nu te duci . 

Acestea sunt câteva din principalele obiceiuri tradiţionale întâlnite 
la noi în perioada de iară , obiceiuri ce se păstrează şi în prezent 
, numai că conţinutul acestora se mai schimbă. Imaginile alăturate 
înfăţişează aceste obiceiuri ce se mai practică astăzi în comună. 

PARTEA A VI-A  

SISTEMATIZAREA TERITORIALĂ 

Sistematizarea 

Dezvoltarea araoaioaaă, a teritoriului ţării, a tuturor oraşeler şi 
comunelor , crearea unor condiţii cât mai bune de viaţă materia şi 
spirituală, pentru toţI cetăţenii patriei constituie şi latura 
primordială a politicii partidului nostru de făurire a societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate . 
Sunt prevăzute deci organizarea şi amenajarea pe bază de plan a 
satelor , în concordanţă cu progresul economic şi social-general , 
restrângerea perimetrelor construibile ale localităţilor la strictul 
necesar şi folosirea optimă a teritoriului acestora , transformarea 
unor aşezări rurale în viitoarele orăşele. 
În realizarea politicii de dezvoltare echilibrată a tuturor 
localităţilor ,au rol deosebit rămâne deci sistematizării , menită 
să asigure coordonarea unitară a tuturor activităţilor. La progresul 
de sistematizare trebuie să se ţină sema de o aerie de principii. 



- Amaplasarea unităţilor industriale la perimetrele construibile 
şi numai la cazuri cu totul şpeciale să fie amplasate în afara 
acestor perimetre . 

- Sporirea densităţii construcţiilor , alegerea regimului raţional 
de Imal-tjiae a clădirilor . 

- Cooperarea , gruparea şi optimizarea reţelelor de utilităţi 
tehnico - edilitare şi eaergetiee . 

- ( surse de alimeatare cu apă potabilă şi industrială, epurarea 
apelor reziduale , ete. ) 

- Conservarea condiţiilor calităţii, a mediului ambiant  
Se impun măsuri eficiente pentru prevenirea şi înlăturarea 
efectelor dăunătoare asupra mediului înconjurător , 

Localitatea Bezdead este prevăzută a deveni centru cu caracter 
urban pentru că se încadrează la categoria locuinţelor mijlocii cu 
peste 6.000 de locuitori , cu o rezervă mare a forţei de muncă , cu 
o mare densitate a populaţiei în perimetrul construibil de 33 ha. , 
cu o varietate a resurselor locale insuficient valorificate . 
Datorită dezvoltării liniare a localităţii , axată dea lungul 
Pârâului Bezdedel sunt prevăzute măsuri de regrupare a 
gospodăriilor mici şi dispersate , creşte necesitatea construcţiilor 
de locuinţe în vatra satului , construindu-se doar cu două nivele 
în centrul civic. Se vor delimita zoanle funcţionale . 
Începând cu anul 1974 s-a întocmit un proiect privind 
sistematizarea viitorului ceatru economic de tip urban staţiune 
climacterică. 

Viitorul centru urban se află în aria de polarizare a oraşului 
Pucioasa , care are circa 38.000 de locuitori. Se stabilesc liniile 
directoare pe baza cărora localitatea dezvoltându-se poate deveni 
centru urban în următorii 10 - 15 ani . 
Acest centru urban va constitui astfel un punct de atracţie în nord-
estul judeţului , pe drumul judeţean ce face legatura cu Breaza fiind 
dotat în perspectivă corespunzător unui oraş staţiune climacterică 
şi de odihnă, având o frumoasă aşezare şi o climă prielnică . Ca 
localităţi componente ale viitorului centru urban raămân numai Bezdead 
, Râmata , Măgura , Tunari şi Broşteni . Valea Morii şi Costişata 
sunt propuse pentru dezafectare şi regrupate în timp în cadrul 
localiiăţii. Sistematizarea cuprinde următoarele aspecte mai 
importante : 
Pentru dezvoltarea viitoare s-a propus organizarea a două zone 
industriale care să preia unităţile propuse : 

- Industria A -  Fabrica de prelucrare a lemnului 
- Fabrica de brânzeturi speciale 
- Complex stupărit 



- Industria B - Centru de colectare a fructelor de pădure 
- Fabrica de pâine 
- Balastiera 
-* Secţie de prefabricate pentru construcţii 
• Secţie produse ceramice  

Aceste unltăţi industriale vor fi amplasate în centrul 
localităţii pe malul drept al Pârâului Bezdelel . Unităţile 
industriale propuse vor prelua o parte din forţa de muncă 
disponibilă. Industria cooperatistă ,tArta populară din Măgura se 
va dezvolta în etapele următoare .Se propune că in cadrul zonelor 
industriale propuse să se înfiinţeze următoarele depozite : 

- depozit de mărfuri alimentare 
• depozit de mărfuri nealimemtare 
- depozit de combustibil 

În etapele urmăltoare se vor construi : 
- Creşă = 100 de locuri - în etapa II 
- Grădiniţă = 30 locuri în Costişata - în etapa I 
- Liceu = 18 săli de clasă în centru - larga perspectivă 
- Internat ■ 300 de locuri - larga perspectivă 
- Cantină ■ 300 de locuri - larga perspectivă 
- Casă de cultureă = 230 de locuri în centru - larga per 
spectivă 

- Policlinica = 90.000 de consultaţii/an - larga perspectivă 
- Spital staţionar = 80 de paturi - larga perspectivă 
- Farmacie - etapa II 
- Punct farmaceutic – Măgura 
- Bezdeadul de sus 
- Bibliotecă şi club - etapa II 
- Cinematograf = 200 de locuri - etapa II 
- Teatru de vară = 400 de locuri - larga perspectivă 
- Casa pionierilor - etapa II 
- Complex alimentar ■ Măgura - etapa I 
- Restaurant şi cofetărie ■ 60 locuri – Măgura - etapa II 
- CEO şi PTTR - etapa II 
- Baie publică = Bezdead şi Măgura = 10 duşuri şi 6 căzi –etapa ll 
- Pavilion administrativ - etapa II 
- Ham turistic - larga perspectiveă 

 
În localitatea Bezdead există circa 2278 locuitori activi din care: 

- 803 = activeaza în unităţi economice şi social culturale 
ale localităţilor componente centrului urban viitor. 

- 1475 ■ locuitori activi se deplasează în afara localităţii 
pentru alte activităţi  



Populaţia activeă în viitor va fi de 4680 de locuitori : 
- 2780 ■ vor acţiona în ceatrul urban 
- 1900 = se vor deplasa pentru punea în alte localităţi. 

Din cei 2780 : - 1500 m  lucrează în industrie 
* 500 ■ în agricultură 

780 * vor fi oupaţi în deservire. 
Deci localitatea Bezdead va rămâne şi la viitor furnizoare de forţă 
de muncă pentru aria de polarizare oraşul Pucioasa şi pentru alte 
localităţi din jur . Populaţia se prezintă astfel : 

Populaţie 1980 1990 

Bezdead 4430 5150(4430 + fBO spor natural) 

Măgura 900 990(900 *+ 90 spor natural) 

Broşteni şi Tunari 780 860(780 + 80 spor natural) 

-Pe o suprafaţă de 7 ha vor fi construite vile şi căsuţe de vacanţă 
pentru 200 de locuri deservite de un complex de alimentaţie publică 
cu restaurant , braserie , cafetărie . 
- Pe malul stâng al Văii Coporodului se propune amenajarea unei 
tabere de pionieri pentru circa 200 de copii deservită de spaţii 
de cazare şi cantină. 

- Unităţile spitaliceşti ce se vor construi sunt : 
- Sanatoriu de nevroza = 400 de locuri - etapa II 
- Sanatoriu TBC ■ 400 de locuri - în etapa de perspective 
- Casa de sănătate pentru bolnavii geriatrici cronici 
200 de locuri - în etapa de largă perspectivă. 

Aflată în zona de amonte , localitatea îşi poate dezvolta în 
viitor funcţia turistică bazată pe turism de trecere oată cu 
asfaltarea drumului judeţean de legătură cu Breaza . 
Pentru satisfacerea aeestei funcţii s-a propus un nan motel amplasat 
într-o frumoasă privelişte şi anume în Vârful Voinii . Va avea 30 de 
locuri , funcţionând şi un restaurant. În această zonă se va amenaja 
şi un camping . Zona va fi dotată cu chioşcuri cu dulciuri , 
răcoritoare , obiecte de artizanat , etc. 
Cireulaţia rutieră este asigurată de următoarele drumuri : 

- Drumul judeţean 710 - Pucioasa - Bezdead - Breaza , realizând 
astfel legătura între cele două judeţe fiind Dâmboviţa şi 
Prahova 
precum şi a celor două drumuri DN71 şi DN1 . 

- Drumul comunal Buciumeni - Bezdead 
Reţeaua stradală 



În localitatea Bezdead nu se poate vorbi de o reţea stradală. 
Circulaţia se desfăşoară pe drumul judeţean 710 dea lungul căruia 
este dezvoltată localitatea . 
În Măgura există pe lângă drumul comunal principal ce traversează 
localitatea , alte drumuri ce formează un semiinel cu acesta . 
Datorită configureţiei teritoriului , localitatea Bezdead şi în 
viitor se va dezvolta tot alungit , fiind încadrată deoparte de de 
Valea Bezdedelului şi de cealaltă parte de versantul plantat care 
coboară abrupt aproape de şosea pe o mare porţiune a localităţii . 
Vor fi zone în care se va dezvolta şi în adâncime de la drumul 
judeţean unde se vor desehide noi drumuri . 

Privind îmbunătăţirea transportului se propune : 
- Modernizarea traseului Bezdead - Breaza . 
- Modernitarea drumului comunal Măgura . 
- Îmbunătăţirea drumului comunal Bezdead - Buciumeni . 
- Executarea de poduri şI podeţe pe baza unor documentaţii de 
specialitate .ex. Podul din punctul Măgura peste Bezdedel - 
Podul din punctul Râmata peste Bezdedel 

- Executarea unor ziduri de sprijin în zona Broşteni acolo unde 
drumul urmăreşte îndeaproape Valea Bezdedelului 

 
Transportul rutier 
Legăturile localităţii Bezdead cu celelalte localităţi ale judeţului 
se efectuează pe drumul judeţean 710, ce sunt asigurate de transportul 
ITA. Acest transport în comună este asigurat tot de transportul ITA 
, ce este bine reglementat.  
După 1990 se propune o autobază EGO dotată cu patru maşini ce va 
asigura transportul orăşenesc , legătura zonelor de locuit cu zonele 
de producţie , legătură între localităţile componente viitorului 
centra urban.  
 
Transportul feroviar 
Localitatea Bezdead nu are legatură directa cu calea ferată, aceasta 
se face prin intermediul drumului comunal Bezdead - Buciumeni , 
având un traseu de circa patru Km până la staţia Ţepeş Vodă  
În vederea sistematizăril localităţii din punct de vedere al ali-
mentării eu energie electrică, se propun o serie de lucrări ener-
getice care să asigure în viitor o dezvoltare controlată a zonelor 
construite. În prezent comuna se alimentează cu energie electrică 
din axul de 15 KW prin intermediul a şapte posturi de transformare 
de tip aerian . Posturile de transformare existente sunt încadrate 
la maxim , astfel încât noile obiective propuse în schiţa de 
sistematizare se vor alimenta din posturile de alimentare noi 



Pentru etapa I 
- În zona de nord a viitorului centru urban se propune un 
post de transformare de 160 KVA aerian eu o valoare de 
830.000 lei 

- În satul Măgura se propune un post de transformare de 250 KVA 
aerian , costând 400.000 lei . 

- În satul Broşteni se propune un post de transformare de 60 
KVA în valoare de 646.000 lei. 

- jtemtru etapa II 
- la viitorul centru urban se propun două posturi de 
tramsformare de 400 KVA în valoare de 865.000 lei  

- În Măgura se va schimba postul de transformare de 250 KVA cu 
unul de 630 KVA , în cabina de zid , în valoare de 746.000 
lei 

- În Tunari se va schimba postul de tramaformare de 60 KVA cu 
unul de 160 KVA , în valoare de 819.000 lei . 

- În perapectivă 
- În centrul comunei se propun trei posturi de transformare în 
cabina de zid de 630 KVA,în valoare de 1,353.000 lei . 

 

Pentru ca în viitor agricultura să se dezvolte într-un ritm mai 
accelerat ne propunem următoarele : 
-> Plantarea locurilor goalşe în suprafaţă de 221 ha. , ocupate în 
prezent cu fâneţe. 

- Redarea agriculturii a unei suprafeţe de 50 ha terenuri 
neproductive . 

- Pentru asigurarea furajelor necesare dezvoltării sectorului 
zootehnic , s-a propus mărirea suprafeţelor ocupate cu păşuni 
ţinând cont şi de faptul că unei suprafeţe de 150 ha fâneţe i se 
dă o altă funcţionalitate . 

- În urma dezafectării unei părţi din vatra satului terenul ocupat 
în prezent cu curţi şi construcţii va fi redat agriculturii. 

- Trebuie să crească numărul animalelor deoarece baza materială şi 
forţa de muncă există. 

- Să se înfiinţeze un complex de creştere a animalelor . 
- Pentru valorificarea producţiei agricole va fi necesar să ia 
fiiniţă unele unităţi de prelucrare a acestor produse ca : 

- Fabrica de brânzeturi speciale 
- Complex de stupărit 
- Brutărie 
- Centru de colectare a fructelor de padure 



Dacă privim cu atenţie frHarta privind sistematizarea localităţii 
Bezdead ne dăm seama mai bine de toate aceate obiective propuse şi 
repartizarea lor pe teritoriul comunei . 

2. Protecţia mediului înconjurător 

Relaţia existentă între sistematizarea territorială a localităţilor 
rurale şi protecţia mediului înconjurător este extrem de complexă şi 
se referă la numeroase aspecte ale vieţii colectivităţii umane şI ale 
mediului edificat în care se desfăşoară viaţa acestora precum şI la 
ansamblul factorilor naturali ( aer, apă, sol) , care asigură 
suportul unor esenţiale condiţionări ecologice. Numeroase studii 
elaborate demonstrează că cea mai mare eficienţă economică, socială şi 
tehnică o au măsurile de protectie a mediului înconjurător care 
previne sau împiedică depăşirea pragului până la care rămâne 
posibilă autoepurarea naturală a factorilor mediului . 
Relaţia dintre sistematizare şi protecţia mediului înconjurător dacă 
bindeşte astfel o importanţă deosebită tocmai în vederea acestei 
preveniri . 
Urbanizarea generează modificări relativ numeroase ale factorilor 
mediului ex. crearea zonelor industriale , canalizarea , 
modernizarea rutieră, utilizarea mai strânsă a terenuriler , 
folosirea auto- 
turismelor şi a autocamioanelor , etc. Una din măsurile principale 
privind protecţia mediului înconjurător o constituie lupta împotriva 
poluării mediului . Aceasta poluare se manifestă, în special asupra 
apei , aerului şI solului . Nu putem vorbi de o poluare accentuată a 
condiţiilor de 
mediu a localităţii noastre , dar atâta timp cât ea există trebuie să 
luăm măsuri pentru înlăturarea ei şi a urmărilor ei. 
Ca sursă de poluare locală a aerului este cea provenită de la 
cuptorul de ars var al locuitorului Chiţu Ion din Râmata care 
foloseşte ca sursă de ardere nişte reziduri de la rafinăria de 
petrol din Câmpina , având injector care pulverizează aceste reziduri 
. Această sursă de poluare este generată de fumul negru şi dens ce 
conţine CO , NO , 30^  ,  HĂ S şi particule solide ce sunt 
pulverizate în atmosferă. 
Cu toate că această poluare afectează doar vecinii locuitorului Ion 
Chiţu , organele locale trebuie să ia măsuri pentru lichidarea aces-
tei surse de poluare . 
O altă sursă de poluare o constituie Fabrica de ciment Fieni , care, 
prin faptul ca vântul are o direcţie sud vest - nord est , praful de 
aici poluând şi localitatea noastră. În drumeţiile făcute cu elevii 
pe Brăghişaia , deal ce desparte comuna noastră de oraşul Fieni , am 



constatat deci că aerul prin mişcarea sa pe direcţia S , antrenează 
şi acest praf ce ajunge uneori şi până la noi . 
Acest praf se depune pe plantele ierboase şi pe frunzele pomilor 
fructiferi sub forma unui strat subţire. Pentru a cerceta mai în 
amănunţime acest fenomen , s-au luat unele probe ce conţin acest praf 
şi au fost duse la laboratorul fabricii de ciment pentru a fi 
analizat . Totuşi Dealul Brăghişoaia ce desparte cele două localităţi, 
face ca această poluare să nu fie accentuată la nivelul localităţii 
noastre. 
 

Poluarea 

Această poluare se produce datorită aruncării resturilor menajere şi 
a unor obiecte şi substanţe chimice din gospodăria locuitorilor . 
Gunoaile de orice fel sunt depozitate pe albia majoră a Pârâului 
Bezdedel , reprezentând un important focar de impurificare a apei. 
Pentru a se înlătura această poluare , edilii comunei au luat 
iniţiativa de a construi o serie de rampe de gunoi , unde locuitorii 
vor fi obligaţi să arunce gunoaiele numai în aceste rampe . Trebuie 
totuşi ca această iniţiativă ce datează teoretic cam din anul 1976 
să fie cât mai repede pusă în practică . 
Detergenţii de orice natură reprezintă deasemeni o altă sursă de 
poluare a apei şi chiar a solului , ei fiind în prezent foarte mult 
folosiţi. Comuna neavând canalizare , apele menajere în prezent sunt 
aruncate la întâmplare . 
Totuşi poluarea în cadrul teritoriului comunei noastre este 
simţită într-o măsură extrem de mică , fără a influenţa activitatea 
biocenozelor , fără a strica echilibrele ecologice stabilite. 
O atenţie deosebită trebuie să accordăm unor regiuni ce pot fi 
declarate chiar monumente ale naturii , cum ar fi „Malul de ţasuna 
şI “Râpa şoimilor sau râpa zânei cum îi mai spun unii localnici . 
Malul de fiSsuna EsieĂunĂleal""in*"marginea de sus a comunei, 
lângă şoseaua ce leagă Pucioasa de Breaza . El se prezintă ca un 
perete perfect vertical , lung de 250m şi înalt de 50 m, în care 
mm văd straturile perfect orizontale de gresie nisipoasă . 
Datorită căderilor repetate de pământ şi frunziş. din pădure , la 
cele două extremităţi înălţimea lui a dobândit aspectul unei 
suveici . Acest deal este denumit „Malul de Răsună pentru ecoul de 
o claritate deosebită pe care aeesta îl dă , Orlcine trcea pe 
aici nu se putea să nu se oprească pentru a „vorbi cu acest mai 
care , conştiincios , binevoitor , răspundea pe loc celui care 
îi trimitea vorbele sale . 
Bătrânii spun că a fost o mare perioadă de timp din viaţa acestui 
mal , fapt pentru care era des vizitat de toţii cei veniţi la băi la 



Pucioasa , când ei era capabil să reproducă, limpede chiar cinci 
cuvinte – Măi Ioane , vino-ncoa. 
Astăzi , datorită aşezărilor omeneşti de la baza malului cât şi a 
împăduririi treptate a unei părţi din mai , ecoul nu mai are aceeaşi 
claritate . Totuşi, în serile liniştite , calme , ecoul revine la 
urechea trecătorului pe şosea . De mult , de nu se ştie când , în 
straturile cele mai înalte ale malului ,unde niciodată nu a călcat 
picior de om, şi-a făcut cuibul o familie de corbi. Oamenii spun că 
familia tânără , de fiecare dată , primăvara alungă familia care i-a 
dat naştere . Acest fapt nu este constatat , totuşi locuitorii nu 
au văzut pe aici mai mult de patru - cinci corbi . De vreo câtiva 
ani , aceşti corbi s-au instalat într-o râp din satul Costişata 
denumit “Râpa Şoimilor , unde se întâlnesc mai mulţi. Pentru 
monumentalitatea şi unicitatea sa este menţionat de Al. Vlahuţ în 
România Pitorească.  Acolo, în marginea de sus a satului Bezdead e un 
zid înalt de stânci foioase numit pentru ecoul puternic pe care-l 
dă:  Malul de Răsună ( România pitorească , Editura tineretului 
1958 pag. 81 ) . 
Fenomenul de aşezare deosebită a straturilor din această zonă , a 
determinat menţionarea satului Bezdead în lucrările de 
specialitate şI chiar în dicţionarul enciclopedic Vol, IV , editura 
politics. 1966 pag 534 - Râpa Zânei ( legendă)  
În partea de sus a localităţii noastre , se afla  o râpă între două 
dealuri destul de apropiate . Râpa se numeşte „Râpa Zânei“ Deasupra 
ei şi chiar pe panta dreaptă ca un perete , se găsesc multe fragi . 
Dar cine se încumeta să le culeagă? Acela care se încumeta trebuie 
să plăteasca cu viaţa , Se spune că demult , tare demult , pe 
aceste locuri trăia o zână . Ea iubea foarte mult fragile . Când 
acestea se coceau , zâna venea zilnic aici să culeagă fragi. De 
bucurie juca în preajma râpei , până ameţea . Se odihnea şi iar 
lua jocul de la început . Într-o zi , tot jucând ea aşa , i-a 
scăpat în râpa şirul frumos de fragi . Atunci zâna a încercat să se 
ducă în râpă şi să-şi ia fragile culese , dar râpa fiind foarte 
periculoasă, a căzut în ea şi a murit . Se spune că în chinurile 
morţii a blestemat ca toţi cei care vor culege fragi din râpă să 
păţească ce a păţit ea . Pe locul din fundul râpei şI pe râpă mai 
cresc şi astăzi mulţi fragi . De atunci râpa s-a numit )TRâpa Zânei 
şi aşa o numesc şi astăzi localnicii . Blestemul Zânei apără  
fragile şi astăzi., Deci nimeni nu îndrăzneşte să vină şI să 
culeagă fragi din râpă . Astăzi această râpă este renumită prin 
peretele său vertical şi abrupt , cu stratele de gresie perfect 
orizontale şi cu ecoul sau ce îl intrece pe cel de la „Malul de 
Răsună”. 



CONCLUZII 

Înflorirea necontenită a patriei noastre cere valorificarea 
multilaterală şi raţională a tuturor bogăţiilor solului şi 
subsolului . Pentru aceasta , un câmp larg de activitate îl oferă 
cunoaşterea temeinică a orizontului local pe baza cercetării 
geografice complexe. Este cunoscut că datorită chemării la o viaţă 
nouă a satelor, în prezent tot mai mulţi profesori de geografie iau 
în studiu diferite probleme privind localitatea lor .Această 
cercetare geografică liraitată la un spaţiu restrâns (în cazul de 
faţă o comună) , trebuie să fie raportată la idela de întreg 
teritorial (adiea la întreg teritoriul ţării noastre) . 
Rezultatele acestei munci dovedesc cu prisosinţă că ea vine în 
întâmpinarea rezolvării mai eficiente a diferitelor probleme din 
orizontul local . Ţinând cont de aceste considerente , mi-am propus 
întoc-mirea acestui studiu monografic complex privind localitatea 
mea natală . Am căutat să scot în evidenţă problema eehilibrului , 
atât de variabil în spaţiu şi în timp , dintre factorii naturali şi 
cei sociali . Acest lucru nu s-a putut realiza decât printr-o 
cercetare ştiinţifică amănunţită efectuată asupra întregii 
localităţi atât personal cât şi cu ajutorul elevilor în cadrul 
Cercului de geografie . Prima etapă a acestui studiu a fost 
culegerea informaţiilor atât de la localnici cât şi din unele 
lucrări de specialitate care însă au tratat această regiune numai 
tangenţial ( deoarece nu există nici o lucrare concretă ) . Urmează 
apoi etapa de teren când sunt studiate în amănunţime toate 
fenomenele atât fizico - geografice cât şi cele economico - 
geografice , ţinând cont şi de informaţiile culese în prima etapă. 
Începe apoi etapa de birou când încep să fie descrise prin cuvinte 
toate aceste fenomene. 
Pentru că aceste fenomene să fie exemplificate mai bine am folosit 
şi unele metode cartografice şi anume : şenile , grafice , diagrame 
în număr de 56 . În această cifră am inclus şi cele câteva hărţi 
folosite . Deasemeni pentru a aduce în această lucrare o parte din 
fenomenele fizice şi economice din natură , am folosit fotografierea 
a acestor fenomene , întâlnind deci în lucrare peste 100 de 
fotografii. Consider deci ea această lucrare este doar un început 
în cercetarea orizontului local , urmând ca ea să sufere unele 
îmbunătăţiri pe parcurs. 
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