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Ștefan Melinte, scriitor și publicist, membru în „Liga
Scriitorilor Români” și in Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România.
La anul 7149(1641), de la Şerban Opincă, din sat din Văleni,
35 stânjeni fiind prima cumpărare, făcută de Chirchă Rudeanu, de
baştină din Curtişoara–pentru că în zapis se zice: „şi am vândut în
sat, în Curtişoara.”
La anul 7157(1649), de la Dragoslav, toată moşia sa, din sat
din Văleni şi cu jumătate din vad de moară şi cu moara, făcută în apa
Vezii. La anul 7158(1650), de la uncheaşul Şerban Opincă, o moşie,
în sat în Văleni, „însă moşie stearpă fără oameni, fără mine, fără
feciorii mei.”
- La anul 7158 (1650), de la Popa Manea (de la Biserica
Domnească din Bereşti) şi de la Neagu, 100 stânjeni din Vălenii, din
judeţul Oltului, oxcină stearpă fără rumâni.

Mișcarea Euhter-Ortodoxă
„CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA”
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PAGINI DE MONOGRAFIE
DESPRE COMUNA VĂLENI
JUDEȚUL OLT
„Am scris această lucrare, în amintirea părinților mei
Ion și Stana Melinte, care în viața lor lumească au fost enoriașii
monumentalei biserici, cu hramul „Sf-ților Împărați Constantin
și Elena”, din centrul comunei și locuitori statornici ai comunei
Văleni, județul Olt.”
Ştefan Melinte.

Sfântul evanghelist Ioan - pictură, din Biserica „Sf-ții Împărați
Constantin și Elena”-Văleni-Olt.

6

CUPRINS
CUPRINS .................................................................................. 7
PREFAȚĂ ............................................................................... 12
NOTA AUTORULUI ............................................................. 18
1. ANCADRAMENTUL, AŞEZAREA GEOGRAFICĂ SUPRAFAŢA ŞI VECINĂTĂŢILE COMUNEI VĂLENI ... 19
2. CONSIDERAŢII ASUPRA RELIEFULUI ŞI CLIMEI .. 21
2.1 RELIEFUL .................................................................... 21
2.2 CLIMA .......................................................................... 23
2.2.1. REGIMUL EOLIAN................................................. 25
2.2.2. REGIMUL PLUVIOMETRIC .................................. 26
3. APELE ŞI LACURILE ....................................................... 28
4. SOLURILE ......................................................................... 30
5. VEGETAŢIA, PĂSĂRI ŞI ANIMALE .............................. 32
5.1 VEGETAŢIA ................................................................ 32
5.2. PĂDURILE .................................................................. 33
5.3. PĂSĂRI ŞI ANIMALE .............................................. 34
6. ISTORIC ............................................................................. 35
7. EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ .......................................... 40
7

8. EVOLUŢIA SATELOR ..................................................... 43
8.1 DESPRE FORMAREA COMUNEI VĂLENI ............. 43
8.2 URBANISMUL COMUNAL - HABITATUL
ŞI CONSTRUCŢIILE. ........................................................ 44
8.3 INFRASTRUCTURA COMUNALĂ ........................... 50
8.3.1 REŢELE EDILITARE ............................................... 51
8.4 CONSIDERAŢII
ASUPRA EVOLUŢIEI URBANISTICE .............................. 51
9. ECONOMIA COMUNALĂ ............................................... 52
9.1. EVOLUŢIA PROPRIETĂŢILOR FUNCIARE .......... 52
9.2. AGRICULTURA SECOLULUI XX ÎN VĂLENI ...... 61
9.2.1. GRĂDINĂRITUL .................................................... 73
9.2.2. VIILE ........................................................................ 73
9.2.3. POMICULTURA ...................................................... 75
9.2.4. CREŞTEREA ANIMALELOR ................................ 75
10. INDUSTRIA .................................................................... 78
10.1.INDUSTRIA
MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII ............................ 80
10.2. PRODUCEREA VINULUI ŞI A ALCOOLULUI .... 81
10.3. FABRICAREA BRÂNZETURILOR ........................ 81
10.4 CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI DE DRUMURI ... 81
8

10.5.CĂILE DE COMUNICAŢIE
ŞI TRANSPORTURILE .................................................... 82
10.6. COMERŢUL.............................................................. 83
10.7. PRESTĂRI DE SERVICII......................................... 87
11. CREDITELE, SPIRITUL ÎNTREPRINZĂTOR
ŞI AFACERILE. ..................................................................... 89
12. CULTELE ......................................................................... 91
12.1 PAROHIILE ŞI BISERICILE COMUNEI VĂLENI . 91
12.1.1. PAROHIA VĂLENI I............................................. 91
12.1.2. PREZENTAREA BISERICII
,,SF. ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” .................. 94
12.2 PAROHIA VĂLENI II ............................................. 102
12.2.1. PREZENTAREA BISERICII,, SF. NICOLAE” .. 104
12.3. PAROHIA MÂNDRA-TIRIŞNEAG-OLT,
SCURT ISTORIC ................................................................ 108
12.3.1. PREZENTAREA BISERICII ,,SF. DUMITRU” 109
12.3.2.MIŞCAREA EUHTEROGONIC-ORTODOXĂ ... 112
12.3.3.CREZUL EUHTEROGONIC-ORTODOX ........... 115
12.3.4.STATUTUL COMUNEI VĂLENI ....................... 123
12.3.6.APEL CREŞTIN ORTODOX
PENTRU CREAREA EPISCOPIEI OLTULUI ............... 128
12.3.7.MEMORIU CĂTRE P.F. TEOCTIST, .................. 128
9

13. ALTE CULTE ÎN COMUNA VĂLENI......................... 130
13.1 CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ŞAPTEA....... 130
13.2. BISERICA EVANGHELICĂ .................................. 132
13.3. BISERICA PENTICOSTALĂ. ................................ 132
14. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI ŞCOLILE. ................................. 134
14.1. LICEUL VĂLENI. SCURT ISTORIC. ................... 136
14.2. ŞCOALA DIN SATUL POPEŞTI ........................... 152
14.3. ŞCOALA DIN SATUL MÂNDRA ......................... 153
14.4. ŞCOALA DIN SATUL TIRIŞNEAG...................... 155
14.5. CADRE UNIVERSITARE
CE AU URMAT CURSURILE LICEULUI VĂLENI ..... 160
15. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ...................... 161
16. ACTIVITATEA CULTURALĂ ..................................... 165
SCRIITORI ȘI POEȚI DIN COMUNA VĂLENI ........... 170
FLORENTINA SAVU ...................................................... 170
PAUL ROGOJINARU ...................................................... 172
ALIN BOLBOAȘĂ ȘOFARU .......................................... 173
ANCA IONIȚĂ POPESCU .............................................. 174
GRIGORE CĂLIN ............................................................ 175
17 . SPORT ŞI AGREMENT ............................................... 176
10

18. SĂNĂTATEA ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ ............... 179
19. STANDARDUL DE VIAŢĂ .......................................... 184
20. ISTORIE POLITICĂ ÎN VĂLENI
ŞI EVENIMENTE ISTORICE ............................................. 195
20.1. EVENIMENTE ISTORICE ..................................... 196
20.1.1. PARTICIPAREA LA RĂZBOIUL
DE REÎNTREGIRE NAŢIONALĂ 1916 – 1918............. 199
20.1.2. PARTICIPAREA LA CEL DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 1941 - 1945 ............. 201
20.1.3. REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989............... 202
20.1.4. LISTA PRIMARILOR DIN COMUNA VĂLENI,
NUMIŢI SAU ALEŞI DUPĂ REVOLUŢIA DIN 1989 .. 208
21. BIBLIOGRAFIE ......................................................... 209
22. ANEXE CU FOTOGRAFII
DIN COMUNA VĂLENI, ................................................ 210
JUDEȚUL OLT. ............................................................... 210

11

PREFAȚĂ
Comuna Văleni a fost atestată documentar, la anul
1641, într-un zapis de cumpărare, prin care se spune că:
Chircă Rudeanu a cumpărat ,,de la Şerban Opincă, din
sat, din Văleni 35 de stânjeni”, fiind prima cumpărare
făcută de Chircă Rudeanu, de baştină din Curtişoara,
pentru că în zapis se zice : „şi am vândut, în sat, în
Curtişoara”. Se susţine însă că, urbea comunală ar fi fost
înfiinţată, de unul din căpitanii lui Mihai Viteazul, în jurul
anilor 1595-1600.
Spre anul 1864, când au fost împroprietăriţi un
număr de 374 de locuitori, din satele Văleni şi Popeşti,
comuna a început să se consolideze şi să devină o
aşezare cu săteni, care se ocupau în principal de
agricultură şi de creşterea animalelor. În anul 1877, un
grup de locuitori din Văleni au luptat în Războiul pentru
Independenţă contribuind, prin lupta lor ca, poporul
român să devină o naţiune de sine stătătoare.
După obţinerea independenţei, datorită greutăţilor,
a vieţii aspre şi a lipsurilor de tot felul, în anul 1907,
ţăranii din comuna Văleni s-au răsculat împotriva
rânduielilor, care nu erau decât mari rămăşiţe feudale.
Diferitele dări, munca în dijmă şi relele învoieli agricole au
dat naştere la mari neajunsuri şi ca şi în celelalte comune
din jur, sătenii s-au răsculat. Chiar dacă, răscoala
ţărănească a fost înfrântă şi o parte din ţărani au fost
omorâţi în bătaie, de către jandarmi, jertfa lor pentru
dreptate şi o viaţă mai bună va rămâne mereu vie în
memoria locuitorilor din Văleni. După ce viaţa socialeconomică a urbei comunale şi-a intrat în matca ei,
începând cu anul 1916, locuitorii din Văleni au participat
12

la Războiul pentru Reîntregire Naţională. În acest mare
război, pentru Reîntregirea şi Neatârnarea Naţiei şi
locuitorii comunei Văleni şi-au adus jertfa lor de sânge,
iar numele a 100 de eroi, care au pierit în primul Război
Mondial este gravat pe Monumentul Eroilor, din centrul
comunei. Începând cu anul 1941și locuitori din comuna
Văleni au luptat, în cel de al Doilea Război Mondial, atât
în prima, cât şi în cea de a doua parte, a sa. În această
conflagraţie mondială, 60 de combatanţi din comuna
Văleni şi-au pierdut viaţa, iar numele lor a fost inscripţionat
pe Monumentul Eroilor, pe al cărui frontiscipiu scrie
„OMAGIU ETERN EROILOR COMUNEI VĂLENI CARE
AU PECETLUIT CU SÂNGELE ŞI CU VIAŢA LOR
TRECĂTOARE HOTARELE VEŞNICE ALE ROMÂNIEI
ÎNTREGITE ŞI INDEPENDENTE”. Jertfa lor de sânge va
rămâne mereu vie în inimile şi sufletele generaţiilor din
Văleni. După Revoluţia din Decembrie 1989, viaţa
sătenilor din Văleni s-a schimbat, ei recăpătându-şi
dreptul de proprietate asupra pământului.
Agricultura şi creşterea animalelor au fost
preocupări de bază, ale locuitorilor comunei Văleni, dar
va trebui să triumfe spiritul întreprinzător și să atragem
investiţii. În acest sens, eu am atras investiții private și
dintre acestea amintesc: ferma avicolă producătoare de
ouă ecologice și atelierul de confecții textile din vechea
moară, de pe râul Vedea. Am promovat noi proiecte de
investiții cum sunt cele privind infrastructura de drumuri și
poduri, alimentare cu apă și canalizare, precum și
materializarea unui nou proiect privind amenajarea
parcului din centrul comunei. În perspectivă, principalele
instituţii comunale: şcoala şi biserica, vor trebui să
susţină formarea noilor generaţii, educarea şi instruirea
tineretului. Lucrarea „PAGINI DE MONOGRAFIE
DESPRE COMUNA VĂLENI, JUDEȚUL OLT” este o
13

scriere, care susţine năzuinţa de creare a unei noi culturi
locale şi de dezvoltare a comunei Văleni. În cuprinsul
aceastei lucrări monografice, autorul ei, inginerul Ştefan
Melinte, se declară pentru cunoaşterea istoriei comunităţii
locale și dezvoltarea comunei Văleni. Apreciez că prin
implementarea unor proiecte vitale pentru comuna
Văleni, cum sunt cele privitoare la infrastructură și
alimentarea cu gaze, va crește atragerea de investiții
private şi că într-un viitor nu prea îndepărtat, comuna
Văleni poate deveni un oraș pe harta județului Olt.
Primar ȘOFARU ION
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Paulian Buicescu - președinte
al Asociației „Liga Scriitorilor RomâniFiliala Olt” și membru în Uniunea
ziariștilor profesioniști din România.

Ștefan Melinte s-a născut la 16 decembrie 1955,
în comuna Văleni, județul Olt. A absolvit cursurile școlii
generale cu clasele I-VIII, din comună și după examenul
de admitere, a urmat cursurile, la Liceul de cultură
generală Văleni, cursuri pe care le absolvă cu diplomă de
bacalaureat, în anul 1974. Începând cu anul 1975 a
urmat cursurile Facultății de Îmbunătățiri Funciare din
București, în profilul construcții. În anii de studenție din
București a cunoscut tumultul vieții culturale a capitalei. A
fost abonat al revistelor „Viața studențească” și
„Săptămâna” culturală a capitalei. A participat la diverse
evenimente culturale, la expoziții de artă și pictură, de la
galeriile: „Orizont”, „Simeza” și sala „Dalles”. A vizionat
diverse piese de teatru la „Teatrul Național”, „Teatrul
Mic”, „Teatrul Lucia Sturza Bulandra” și „Teatrul Notarra”,
unde a cunoscut marii actori, ai Țării Noastre. A avut
acces la diverse muzee din București, între care: Muzeul
de Artă al Republicii”, Muzeul „Colecțiilor de artă”, Muzeul
„Theodor Amann”. A participat la diverse concerte, la
„Ateneul Român” și „Palatul Radiodifuziunii Române”. A
participat la diverse conferințe culturale, unde l-a cunoscut
pe criticul literar Șerban Cioculescu. A frecventat Biblioteca
Americană, de pe strada Tudor Arghezi, unde în toamna
anului 1976 l-a cunoscut pe profesorul Radu Florescu de
la „Boston College” și pe profesorul Alexandru Rosetti,
15

care împreună cu cercetătorii Nicolae Ionescu și
Constantin Ștefan, de la Institutul Național de istorie
„Nicolae Iorga” au conferențiat despre viața domnitorului
Vlad Țepeș. A frecventat de asemenea și bibliotecile
franceză și italiană din București. A fost cititor al
revistelor: „Sinteza”, la biblioteca americană și „Prisma”,
editată de ambasada Republicii Federale Germane. A
cutreierat mari librării și biblioteci din București și a
participat la diverse premiere de film și a vizionat de
asemenea diverse filme, la „Cinemateca Română”. În anii
studenției a beneficiat și de tabere studențești. După
terminarea facultății a lucrat între altele la: Trustul de
construcții de îmbunătățiri funciare Craiova, Oficiul
județean de cadastru, geodezie și cartografie Olt, precum
și în administrația publică locală. A fost cititor al revistei
„Ramuri” și la sala „Oglinzilor”, a Muzeului de Artă din
Craiova a participat la ședințe organizate de cenaclul
„Ramuri”, unde in anii: 1982-1983 i-a cunoscut pe :
criticul literar și filosoful Constantin Barbu, poetul Gabriel
Chifu, pe Romulus Diaconescu, Constantin Dumitrache și
Marin Sorescu. Din aceste perspective se poate afirma
că, Ștefan Melinte a fost și este un mare amator de
cultură. Împreună cu scriitorul, publicistul și profesorul de
filosofie Constantin Smedescu și ziaristul Dan Bălășescu,
din Slatina a participat în București, la Congresul
Partidului Socialist. În ciuda aparențelor unor simpatii
politice de stânga, Ștefan Melinte este adeptul unei
societăți capitalist-concurențiale, al spiritului competitiv și
al unui capitalism de conversie, care să genereze:
eficiență, randament și profit pentru români și
„Întreprinderea România”. Este creștin-ortodox, ce nu a
făcut și nu face parte din loje masonice. Începând cu anul
1993, Ștefan Melinte este fondatorul Mișcării EuhterogonicOrtodoxe „Calea Adevărul și Viața” și a scris mai multe
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lucrări, între care amintim: „Văleni 1904-2004, Pagini de
Monografie”, „Credința Euhterogonic – Ortodoxă”,
„Euhteronismul Orthodox și Euhter-materialismul”, „Mișcarea
Euhterogonic – Ortodoxă și Triaterul Ortodox”. La data
de 11-XI-2005, pe fondul unor conflicte cu preoții
ortodocși, locali a fost exclus din Biserica Ortodoxă
Română. Împreună cu informaticianul Marian Cernat, de
la Liceul Văleni a tipărit, pentru prima dată în istoria
comunei Văleni un ziar local sub forma a 10 buletine
informativ-culturale și „Monitorul Euhter-Ortodox”. Ștefan
Melinte este blogger și de asemenea este membru și
administrator în diverse grupuri publice, online. A fost
membru în cenaclul literar „Dumitru Caracostea” și în
prezent face parte din cenaclu literar-jurnalistic „Memoria
Oltului și Oltețului”. În ciber-spațiul România este
creeator, free lancer și adept al unui jurnalism de opinie
și impact. A publicat diverse articole, în presa județeană
și în revista online „Confluențe literare”, precum și in
revista „Popas jurnalistic și literar-artistic.” Susținem că,
pentru munca și efortul depus, în scrierea lucrării „Pagini
de monografie, despre Comuna Văleni, Județul Olt”,
merită aprecieri, din partea noastră și a locuitorilor din
comuna Văleni. Ștefan Melinte este membru in Asociația
„Liga scriitorilor Români-Filiala Olt”, precum și membru in
„Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.”
29.02.2020
PAULIAN BUICESCU.
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NOTA AUTORULUI
Nu cu mulți ani în urmă, în anul 2004, s-au împlinit
100 de ani, de la apariţia lucrării „MONOGRAFIA
COMUNEI VĂLENI, JUDEŢUL OLT”, scrisă de S.P.
Radianu. Această primă scriere monografică a fost
realizată cu sprijinul Ministerului de Interne şi de
asemenea, cu concursul binevoitor al marelui proprietar
de atunci, D-ul. CONSTANTIN COLIBĂŞEANU. Am scris
lucrarea „PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA
VĂLENI, JUDEȚUL OLT”, spre a continua tradiția scrierii
unor lucrări monografice, despre comuna Văleni şi în
realizarea unor capitole de sinteză istorică, geografică
sau a unor statistici am încercat să prezint cu o cât mai
mare exactitate informaţia izvoarelor bibliografice.
Apreciem că, în anii ce vor urma se va continua tradiţia
scrierii acestor cronici, despre comuna Văleni. Pe
această cale aduc vii mulţumiri Consiliului Local Văleni,
d-lui ȘOFARU ION - primarul comunei Văleni, d-lor:
Cernat Marian, care m-a ajutat în introducerea,
tehnoredactarea şi corectarea textului lucrării, Florescu
Cătălin Valentin, pentru furnizarea unor date statistice, de
asemenea D-nei Adriana Iordache, Cecilia Melinte și
învăţătorului Mihăilescu Marian și nu în ultimul rând:
Editurii Hoffman, sponsorilor şi tuturor celor care m-au
susţinut moral şi m-au ajutat, în efortul de tipărire a
acestei lucrări, cu rezonanțe și inflexiuni monografice.
Ștefan Melinte.
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1. ANCADRAMENTUL, AŞEZAREA
GEOGRAFICĂ - SUPRAFAŢA ŞI
VECINĂTĂŢILE COMUNEI VĂLENI
Teritoriul administrativ al comunei Văleni se află
aşezat în partea estică a judeţului Olt şi a câmpiei
Boianului, de o parte şi de alta a râului Vedea, are o
suprafaţă de 67,23 km2 şi după profesorul Lucian M
Iliescu este tăiată în longitudine de meridianul 24° 45’ 43”
iar în latitudine se încadrează între paralelele de 44° 12’
30” şi 44°15’ 20” latitudine nordică. Satele care intră în
componenţa comunei Văleni sunt : VĂLENI, POPEŞTI,
MÂNDRA ŞI TIRIŞNEAG. Oraşele cele mai apropriate de
comuna Văleni sunt: ROŞIORI DE VEDE (23 KM.),
DRĂGĂNEŞTI OLT (24, 5 KM.) ŞI SLATINA (42 KM.).
Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Văleni
sunt determinate de hotarele cu comunele limitrofe după
cum urmează :
 La nord – hotarul cu comunele N.Titulescu şi
Ghimpeţeni, Judeţul Olt .
 La est – hotarul cu comunele Dobroteşti (satul
Merişani) şi Dideşti din judeţul Teleorman.
 La sud – hotarul cu comunele Stejaru (judeţul
Teleorman) şi Seaca ( judeţul Olt).
 La Vest – hotarul cu comuna Stoicăneşti, judeţul
Olt.
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Comuna Văleni este situată pe muchia malului
drept al râului Vedea - teritoriul administrativ comunal
având de la est la vest o lungime medie de 10,26 km şi
de la nord spre sud o lăţime transversală medie de 6,55
km. Principalele căi de comunicaţie sunt : spre Slatina
drumul judeţean 546 A; spre Roşiori de Vede drumul
judeţean 679; spre Drăgăneşti - Olt drumul judeţean 546
B, iar staţiile CFR cele mai apropriate sunt: Mihăeşti,
Roşiori de Vede şi Drăgăneşti - Olt.
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2. CONSIDERAŢII ASUPRA RELIEFULUI
ŞI CLIMEI
2.1 RELIEFUL
În relieful comunei Văleni se întâlnesc ca forme
câmpia înaltă, dealurile şi lunca râului Vedea. Între
formele majore de relief, cea mai mare suprafaţă este
ocupată de câmp care este format din întinse interfluvii
plane, despărţite de văi conform figurii nr. 1. Suprafaţa
câmpiei este în general plană cu mici depresiuni
lenticulare (crovuri), în care apa din precipitaţii stagnează
producând fenomene de pseudogleizare şi de podzolire a
solurilor. Altitudinea câmpului este cuprinsă între: 130135 m. Câmpul este străbătut de văi, ce au o orientare
de la N-V, spre S-E, care sunt destul de înguste şi pe firul
lor formând cursuri slabe de apă, doar în perioadele
ploioase. Versanţii văilor au în general înclinări slabe şi
mijlocii, cuprinse între 6 – 10 %, cu profil convex sau
drept, pe care s-au produs eroziuni slabe sau moderate.
Contactul sau trecerea dintre câmp şi lunca Vezii se face
printr-un versant cu pante cuprinse între: 35 – 40%,
afectat de eroziuni şi slabe alunecări, în brazde
stabilizate. O altă formă de relief este lunca râului Vedea,
cu altitudinea absolută cuprinsă între: 112–106 m,
scăzând treptat, în direcţia sudică. Ca microrelief,
caracteristic pentru luncă se remarcă vechea albie
părăsită a râului Vedea, cândva hotar între judeţul Olt şi
judeţul Teleorman. Avându-se în vedere forajele
geologice executate în zonă, până la 130 m, pe teritoriul
comunei Văleni întâlnim următoarele stratificaţii
geologice: în zona câmpului, de la adâncimea de 55-60
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m în jos găsim „Stratele de Cândeşti”, alcătuite din
pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de argile şi marne.
„Stratele de Frăteşti”, alcătuite din nisipuri şi pietrişuri, cu
intercalaţii de marne şi argile acvifere, care aparţin
pleistocenului inferior, peste care sunt aşezate depozite
argilos-nisipoase, lipsite de apă. Materialul parental în
câmpia Boianului reprezintă o mare neuniformitate;
cuvertura sedimentară fiind formată din depozite
loessoide, fine, în care predomină argilele montmorilonitice
(gonflante), ce imprimă şi în câmpul Vălenilor caractere
vertice solului. În lunca Vezii se găsesc următoarele
stratificaţii: sub 55-60m se află „Stratele de Cândeşti”,
peste care se suprapun pietrişuri şi nisipuri acvifere,
acoperite de argile prăfoase, care fac parte din holocen.
Materialul parental este alcătuit din aluviuni, de diferite
texturi (de la nisipoasă, la argiloasă), pe care au evoluat
soluri ce în prezent se află în diverse stadii de humificare.
Pe firul văilor, care străbat câmpul materialul parental
este format din coluviuni cu textură fină, provenit aici, prin
erodarea solurilor de pe versanţi.
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2.2 CLIMA
Teritoriul administrativ al comunei Văleni se află în
regiunea climatului moderat continental cu o temperatură
medie anuală de (10,5 - 11°C).
În timpul verii temperatura urcă până la 23 - 25°C,
atingând medii absolute între 30 - 40° C, înregistrându-se
peste 40 de zile tropicale.
Iarna temperatura medie a lunii ianuarie coboară
spre - 5°C, anotimpul rece durând de la mijlocul lunii
noiembrie până către sfârşitul lunii martie.
În general iernile sunt geroase, temperaturile
minime absolute ajungând până spre - 30° C. Primăverile
la Văleni sunt uneori mai timpurii dar în general mai
scurte decât în celelalte regiuni ale ţării, trecerea spre
vară făcându-se brusc.
Analizând temperatura pe baza datelor anuarelor
şi a celor furnizate de staţiilor meteorologice Roşiorii de
Vede şi Strehareţ – Slatina se poate concluziona că :
sunt rare diferenţele de temperaturi din perioada de la
1943 – 1946.
Temperatura medie a anului 1943 a fost de 10,5°,
cea maximă de 36,9°C, iar minima de –22,5°C. Această
situaţie a fost asemănătoare până în anul 1950 când
temperatura medie anuală a fost de 11,8°C, maxima de
38,7°C, iar minima de –27,9°C.
În perioada 1943 – 1966, temperatura medie
anuală cea mai ridicată a fost înregistrată în anul 1951 de
11,9° C, temperatura maximă pentru aceeaşi perioadă
fiind înregistrată în anul 1945 de 41,7° C, iar temperatura
minimă de - 32° C, a fost înregistrată în anul 1947.
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TABELUL CU TEMPERATURILE MINIME ŞI MAXIME
ÎNTRE 1993-2003

Anul

Temperatura minimă
grade C

Temperatura maximă
grade C

1993

-17

+34

1994

-16

+34

1995

-15

+33

1996

-17

+33

1997

-12

+34

1998

-14

+36

1999

-16

+34

2000

-20

+38

2001

-13

+32

2002

-14

+33

2003

-15

+34

Pentru teritoriul administrativ al comunei Văleni,
valoarea indicelui de ariditate [ I.A.], care depinde de
valoarea medie anuală a precipitaţiilor în (mm), de
valoarea medie anuală a temperaturilor în grade C, 10
fiind coeficientul de multiplicare în zona mai sus amintită
are valoarea de 29,7 (după Martonne), presiunea
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atmosferică este sub limita normală de 766 mm HG, iar
variaţia presiunilor atmosferice medii este foarte mică
între câmp şi râul Vedea.
În ceea ce priveşte nebulozitatea atmosferică
numărul zilelor cu nebulozitatea cea mai mare se
înregistrează în sezonul rece, numărul zilelor senine fiind
între 130 – 140 pe an, iar numărul mediu al zilelor
acoperite fiind de 100 – 120 de zile pe an.
Bruma se produce începând cu sfârşitul lunii
septembrie până la sfârşitul lunii martie, înregistrându-se
în timpul unui an un număr mediu de 20 – 25 de zile cu
brumă.
Uneori când bruma se produce prea timpuriu
(toamna) şi prea târziu în jurul datei de 9 aprilie se
produc pagube culturilor agricole şi pomilor fructiferi.
Primul îngheţ apare între 20 octombrie şi 1
noiembrie, ultima zi cu îngheţ fiind între 1 – 11 aprilie.
De datele climatice se ţine cont la stabilirea
densităţilor culturilor şi de asemenea la stabilirea
perioadei optime de semănat.
2.2.1. REGIMUL EOLIAN
Cel mai frecvent se face simţit din două direcţii:
crivăţul, din partea de est, şi austrul, din partea de vest.
Vara predomină austrul care aduce ploi (de la cornul
caprii) şi iarna bate crivăţul aducând zăpadă şi viscole,
vara bătând a secetă (Traistă goală).
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2.2.2. REGIMUL PLUVIOMETRIC
Caracterul continental al climei este reliefat de
cantitatea relativ mică de precipitaţii 575,7 mm media
anuală şi de repartiţia neuniformă a precipitaţiilor în
timpul anului.
Astfel, cea mai mare parte a precipitaţiilor cad în
lunile mai, iunie, iulie după care se înregistrează o
perioadă slabă în precipitaţii care poate ajunge până la
secetă.
Precipitaţiile căzute iarna nu asigură necesarul de
apă în sol.
În anul 1944 valoarea medie a precipitaţiilor a fost
de 805,4 mm, în 1954 de 844,3 mm, în 1966 de 734,5
mm, în aceşti ani ploile maxime fiind înregistrate în lunile
iunie, iulie.
TABEL CU PRECIPITAŢIILE ÎNTRE ANII 1993 –2003
Anul
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Precipitaţiile în mm
414
538
457
504
637
550
683
300
565
738
478
26

NOTĂ – în anul 1941, ca urmare a unor ploi
torenţiale, apele râului Vedea, vara s-au revărsat,
inundând pădurea Colnicul Bătrân şi ajungând până la
cramă.
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3. APELE ŞI LACURILE
În ceea ce priveşte hidrografia, râul Vedea este
singurul râu cu curgere permanentă, având suprafaţa
bazinului hidrografic de 5374 km2, o lungime medie de la
izvoare şi până la vărsare, de 242 km, ocupând un
procent de 1,05% din teritoriul administrativ al comunei
Văleni. Râul Vedea are un debit suficient spre a fi folosit
la irigarea terenurilor din luncă. Călmăţuiul, situat în zona
vestică nu are curgere permanentă dar pentru a fi folosite
apele pe valea
Călmăţuiului şi a Bratcovului au fost amenajate
două baraje din materiale locale.
Hidrografia teritoriului comunal mai este reprezentată
şi de cursuri de apă temporare (cu caracter torenţial pe
firul văilor în timpul precipitaţiilor abundente sau al topirii
zăpezilor). Pânza de apă freatică se află la o adâncime
30 – 35 m, iar pe firul văilor se află ceva mai la suprafaţă
(18 –20 m adâncime). În lunca râului Vedea apa se află
la adâncimea de 3-6 m, izolat fiind interceptată şi la
adâncimi mai mici (2-4 m). Datorită acestui fapt în lunca
râului se pot amenaja fântâni sau se pot executa foraje
pentru irigarea terenurilor în perioadele secetoase. În
Văleni se impun a se lua măsuri pentru prevenirea
torenţialităţii, băltirilor, a eroziunii şi înlăturării excesului
de umiditate de pe terenurile agricole.
Pe vale, în apropierea izlazului Mândra curge
pârâul Ciobântoiu folosit pentru adăpatul animalelor şi
primăvara uneori pentru pescuit. Lacurile de pe teritoriu
comunei Văleni au aspect de mostişte, ele apărând pe
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valea Călmăţuiului sau cum era lacul de la „Aleşteul de
Cărămidă”.
Eleşteiele au o importanţă mult mai mare decât
lacurile. În acest sens, eleşteiele de pe valea Călmăţuiului şi
de pe valea Bratcovului sunt cele mai mari din Văleni. Ele
au fost folosite pentru adăpatul animalelor, pentru irigaţii
şi chiar pentru pescuit. Barajele, de pe văile sus amintite
au fost amenajate din materiale locale, sunt pereate cu
beton în amonte şi sunt prevăzute cu vane de golire.
Eleşteul Vităneşti Este neamenajat, se află în partea
vestică a satului Văleni, spre Tumba. A fost folosit pentru
adăpatul animalelor, pentru păsări şi chiar pentru
pescuitul sportiv.
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4. SOLURILE1
În extravilanul comunei, în zona terasei superioare
a râului Vedea, solurile sunt în general tari şi greu
permeabile – la secetă crăpând din cauza argilelor
contractile, în zona din vale (lunca râului), solurile sunt
nisipoase (aluvionare) şi permit grădinăritul, iar în dealul
cramei plantarea de viţă-de-vie. Pe teritoriul cooperativei
agricole de producţie Văleni, în anul 1987, au fost
identificate un număr de 15 tipuri de sol şi 95 unităţi de
sol care aparţin la 6 clase de soluri. Între acestea
amintim: cernoziomurile cambice şi argilo-iluviale, solurile
brun roşcat, brun roşcat luvic, brun argilo-iluvial, brun
luvic, luvisol albic, solul brun eumezobazic, solul gleic,
solul pseudo-gleic, solul vertic, protosolul aluvial, solul
aluvial, erodisolul şi coluvisolul.
Stratificaţia solurilor în profile şi foraje este după
cum urmează:
- 0,00 – 0,40 m
- 0,40 – 3,00 m
- 3,00 - 13,50 m
calcaros;
- 13,50 – 38,00 m
calcaroase;
- 38,00 – 39,00 m
- 39,00 – 43,30 m

sol vegetal;
sol argilos cu calcar;
praf argilos cenuşiu albicios
praf argilos nisipos şi concreţiuni
nisip mediu şi fin acvifer;
argilă cenuşie şi nisipoasă;

1

datele privind temperaturile şi precipitaţiile au fost furnizate de
Tunaru Marin, din partea Regiei Apelor Române.
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- 43,30 – 52,00 m nisip galben cu apă, NHS =
36,00 m (nivel hidrostatic);
- 52,00 – 55,00 m pietriş mic – mediu, galben cu
nisip;
- 55,00 – 65,00 m marnă vânătă, nisipuri şi
2
marnă cenuşie, compactă NHS= 65,00 m;
Pe teritoriul administrativ al comunei Văleni, pentru
obţinerea unor bune producţii se recomandă a se
însămânţa culturi agricole care valorifică bine precipitaţiile
căzute în prima jumătate a anului.
Lucrările agricole vor fi axate în principal în direcţia
înmagazinării şi păstrării apei în sol şi a combaterii
buruienilor. Se recomandă de asemenea igenizarea
parcelelor de arbuşti, rotaţia culturilor şi executarea de
lucrări de întreţinere.
Sunt recomandate scarificarea şi afânarea ( în
zona de câmp), fertilizarea cu îngrăşăminte chimice (N,
P, Ka) – azotoase şi complexe, după cartarea
agrochimică, corectarea acidităţii solului acolo unde se
impune prin administrarea de amendamente. Folosirea
gunoiului de grajd ca îngrăşământ organic poate fi
extrem de productivă şi de economică.
Evacuarea excesului de umiditate prin executarea
de rigole – întreţinerea actualei reţele de canale de
desecare şi executarea altor canale, acolo unde se
impune, irigarea culturilor sunt de asemenea lucrări şi
amenajări de mare impact asupra producţiilor agricole.

Studiul pedologic complex al Oficiul Judeţean pentru Studii
Pedologice şi Agrochimice Olt.

2
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5. VEGETAŢIA, PĂSĂRI ŞI ANIMALE
5.1 VEGETAŢIA
Este binecunoscut că, factorii de mediu condiţionează
dezvoltarea vegetaţiei. La Văleni, temperatura medie
anulă oscilează în jurul valorii de 10,5°C şi regimul
pluviometric are valori cuprinse între 550 – 575 mm
anual, iar regimul eolian este de o relativ slabă
intensitate.
Teritoriul administrativ comunal se încadrează în
formarea caracteristică vegetaţiei de silvo-stepă. Pe
suprafaţa câmpiei se mai găsesc indivizi izolaţi de stejari
( vestigii ale marilor codrii de QUERCINEE), care au
acoperit în vechime această regiune, pâlcuri izolate de
ROSA CANINA, PRUNUS SPINOSA, etc). Viţa de vie
este puţin răspândită ca şi pomii fructiferi – de altfel,
specii mai răspândite de pomi fructiferi sunt: prunul,
gutuiul, mărul, părul, nucul şi mai puţin caisul, cireşul şi
vişinul. Se mai întâlnesc izolat peri, meri sălbatici iar la
marginea pădurilor măceşi, porumbari şi păducel. În
capul viilor sau în gospodării, chiar şi pe terenurile de
fond forestier s-a plantat salcâmul, lemn bun de foc şi
chiar pentru construcţii.
În păduri se mai întâlnesc ulmi, cer, stejar, gârniţă,
plopi şi alte esenţe. Vegetaţia ierboasă naturală a fost
înlocuită de culturi agricole, iar din vechile păşuni, care
au fost desţelenite şi cultivate cu plante agricole sau
furajere se mai găsesc sporadic pe versanţi, pe firul văilor
şi pe micro--depresiunile din câmp specii cum sunt:
CYNODON DACTYLON (pir gros), CONVOLVUS
ARVENSIS ( volbură), SETARIA GLAUCA ( mohorul),
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CIRSIUM ARVENSE ( pălămida ), RUBUS CESIUS
(rugi), POLIGONUM AVICULARE (troscot), AGROSTEMMA
GITHAGO (neghină) şi XANTHIUM STRUMARIUM
(scaietele). Vegetaţia zonală se întâlneşte în lunca râului
Vedea şi este reprezentată astfel: cea lemnoasă prin
păduri de tip zăvoi, unde domină esenţe slabe ca SALIX
ALBA, SALIX FRAGILIS, SALIX TRINDRA, POPULUS
ALBA, NIGRA, iar cea ierboasă prin rogoz, limbariţă şi
stânjenel de baltă.
5.2. PĂDURILE
În trecut teritoriul Vălenilor era bine împădurit – cu
timpul însă pădurile au fost defrişate, în anul 1904
rămânând în corpul proprietăţii numai 223 ha după cum
urmează: TUFARUL DIN DEAL – 10 ha ( cer şi gârniţă);
TUFARUL DE SUB COASTĂ – 50 ha ( pădure şleau);
CIPERCEANCA – 8 ha (cer); PREAJBA – 150 ha
(gârniţă şi cer); GĂZARUL ŞI CRÂNGUL MARIŢII – 5 ha
(stejar, frasin şi ulm). A mai existat pădure la Branişte şi
pe malul râului Vedea dar acestea au fost defrişate.
În anul 1990, la ministerul silviculturii, în evidenţele
oficiului judeţean de cadastru geodezie şi cartografie al
judeţului Olt figurau 304 ha de pădure din care cele mai
importante trupuri erau: COLNICUL BĂTRÂN – BUTUŞINI
76,9 ha, CIUPERCEANCA – 207,10 ha, GĂZĂREANCA
– 20, 00 ha.
Între anii 2004-2020 se menţin aceleaşi mari
trupuri de pădure: COLNICUL BĂTRÂN, CIUPERCEANCA
şi GĂZĂREANCA .
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5.3. PĂSĂRI ŞI ANIMALE 3
Dintre păsările întâlnite pe teritoriul administrativ
comunal amintim: prepeliţele şi potârnichile, porumbelul
sălbatic, din ordinul agăţătoarelor cucul şi ciocănitoarea,
din ordinul picioroangelor stârcul şi sitarul, din ordinul
păsărelelor prigoria, rândunelele, vrabia, cioara, gaiţa,
coţofana, piţigoiul, graurii, privighetoarea, ciocârlanul,
pupăza şi altele, iar din ordinul răpitoarelor eretele şi
uliul. Pe lacurile din văile Călmăţuiului şi Bratcovului se
întâlnesc raţe, gâşte sălbatice şi în ultimul timp lebede iar
spre Boianu, dropia. Dintre animalele mai cunoscute în
Văleni amintim: sciuridele (mamifere) – popândăul, cârtiţa
neagră, ariciul, dihorul, nevăstuica, şoarecele şi nu în
ultimul rând iepurele, mai rar vulpea.
În pădurile comunale au fost introduse căprioara şi
fazanii, care sunt ocrotite de lege. Între anii 1989 –2004,
efectivele acestora din urmă au scăzut foarte mult
întâlnindu-se mult mai rar căprioarele.

3

L.M. Iliescu – „ Studiul monografic al comunei Văleni - 1970”.
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6. ISTORIC
Acest spaţiu geografic a fost locuit încă din cele
mai vechi timpuri, mărturie în acest sens stau uneltele din
piatră şlefuită, ceramica dacică, romană şi bizantină descoperite în Văleni, care acum se află în colecţia (fotografia de mai jos, „obiecte din piatră şlefuită”) a regretatului profesor de istorie CONSTANTIN STĂNESCU,
existentă în patrimoniul Liceului Văleni. Cine a înfiinţat
comuna, nu se ştie cu precizie, dar unii susţin că ar fi fost
înfiinţată de unul din căpitanii lui Mihai Viteazul, în jurul
anului 1600.

La anul 7149 (1641), de la Şerban Opincă din
sat din Văleni, 35 stânjeni, fiind prima
cumpărare, făcută de Chirchă Rudeanu, de
baştină din Curtişoara–pentru că în zapis se
zice: „ şi am vândut în sat în Curtişoara.”La
anul 7157(1649), de la Dragoslav, toată
moşia sa, din sat din Văleni şi cu jumătate
din vad de moară şi cu moara, făcută în apa
Vezii. La anul 7158 (1650) de la

uncheaşul Şerban Opincă, o moşie în sat
în Văleni, „însă moşie stearpă fără
oameni, fără mine, fără feciorii mei.”
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În zapisele de cumpărătoare ale moşiei, în cărţi
domneşti şi în cărţi de hotărnicie şi de aşezare a moşiei
se vorbeşte despre satul Văleni, cu începere din anul
1641.

Obiecte din piatră şlefuită,
descoperite în Văleni. Colecţia
prof. Constantin Stănescu.
- La anul 7158 (1650), de la Popa Manea
(de la Biserica Domnească din Bereşti) şi
de la Neagu, 100 stânjeni din Vălenii, din
judeţul Oltului, oxcină stearpă fără
rumâni.
- La anul 7159 (1651), de la Voinea
Paharnicul, 91 stânjeni din Văleni.
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În aceea epocă, Vălenii aveau centrul teritorial, în
vale, pe lunca Vezii. La miază noapte, unde astăzi se
zice „Dealul Olarilor”, înspre Ungurei, exista un sat mare
de moşteni, Bereşti, acum dispărut, spart. La miază zi,
lângă apa Vezei şi pe muchia dreaptă a dealurilor se
găseau în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea satele
Căleşti, Răseşti şi Novaci, dispărute şi acestea, dar care
erau aşezate pe locul ce ocupă astăzi satul Popeşti, în
vatra şi cuprinsul acestui sat. La apus exista în vechime
satul Bărbăteşti cu hotarul de moşie, care se lovea în cap
cu Vălenii, întocmai cum era în anul 1904, precum şi un
neam de boieri Bărbăteşti, care stăpâneau satul şi
hotarul de moşie. Şi satul acesta s-a spart, de neamul
boierilor Bărbăteşti nu s-a mai auzit nimic rămânând
numai numirea suprafeţei. La răsărit hotarul despărţitor a
fost totdeauna matca Vezei, numai că exista o matcă
veche, mai depărtată de cea actuală despărţind moşiile şi
Judeţul Olt de Judeţul Teleorman. Imediat, în apropriere
se aflau satele sparte Preajba şi Cipercenii, pe trupurile
de moşie, în 1904 aflându-se încorporate cu Vălenii.
Bereştii, Căleştii, Novacii şi Cipercenii erau sate de
moşteni, mici din vechime.
Prin cumpărare cu stânjenul, mai întâi de Chircă
Rudeanu, de ginerele său Ghencea Rusti şi mai târziu de
Şerban Cantacuzino, Vel Paharnic, ginerele lui Ghencea
Rusti ( 1681-1696), moştenii erau deposedaţi, satele se
spărgeau şi proprietatea mică era înghiţită de marea
proprietate. Câmpul, pădurea, dealurile cu vii, vadurile de
moară, de pe râul Vedea cu siliştea satelor se alătură la
Văleni şi proprietatea intră în mâinile unei singure
persoane.
Această evoluţie se confirmă prin cartea lui
Constantin Basarab Brâncoveanu din anul 1702, luna
septembrie, către Şerban Cantacuzino- vel Paharnic, în
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care se scrie: „Ca să-i fie lui Ocină, satul Văleni, sud Olt
şi cu toate cumpărăturile ce au mai cumpărat, împrejurul
Vălenilor la Căleşti, Răseşti, Novaci, Bereşti, Ungurei şi
Ciperceni”. Novacii erau pe apa Vezei, în dreptul
cătunului Popesci, în locul unde s-a zis : „ vadul
Novacilor”. Aici era vatra acestui sat spart. Dovadă tot
cartea lui Brâncoveanu către Şerban CantacuzinoVelPaharnic, relativă la aşezarea moşiei Văleni, unde se
zice: „Piatra d´întuiu a Vălenilor, despre Novaci s-a pus,
lângă apa Vezei”.
Numele de Văleni se trage de la valea Vezei şi se
aseamănă cu situaţia topografică a localităţii şi
înseamnă, sat în valea Vezii, râu principal, lângă care
este aşezat.
Numele de Ciochina vine de la Dima Ciochină,
proprietar pe vremuri în acest loc, Popeştii de la
postelnicul Gheorghe Popescu Pricoliciu.
Aceste numiri se justifică prin acte. În hotărnicia
moşiei, făcută în anul 1843 de către paharnicul Sandu
Depărăţeanu din Roşiorii de Vede, cătunul Popeşti e
trecut sub numele de Băţanu. Şi atunci două cătune
formau comuna Văleni din Olt: Vălenii de Sus şi Vălenii
de Jos, sau Popeştii, ce li-se mai zicea şi Ciochina,
ambele cătune fiind aşezate pe muchia dreaptă a Vezei,
pe o întreagă serie de dealuri. Numele satului Mândra
vine de la o aşezare temporară a unor stâne de oi sau
păşune – după profesorul Lucian M Iliescu, care susţine
că termenul a fost citat şi de către Dumitru Z. Furnică în
„Documente privitoare la comerţul românesc”, care se
referă la următorul distich de poezie populară cules
cândva din judeţul Teleorman „Vreo cincizeci de
căţelandre / care păzesc pe la mandre”, adică pe la
stâne. După alţii numele Mândra se originează în
cuvântul „ Mândra” care are într-adevăr o semnificaţie
38

curentă în limba română şi în timp aceasta (prin
simplificarea scrierii şi vorbirii) a devenit Mandra. Unele
localităţi din ţară îşi mai păstrează însă vechile denumiri
cum este Slobozia Mândra. Satul Mândra s-a mai numit
în anul 1929 şi Regina Maria.
Numele satului Tirişneag vine de la denumirea
unui eleşteu, după alţii de la numele unui cioban Neagu
Târâş care îşi avea turma pe malul acestui eleşteu. Pe
valea Bratcovului s-a format „comună nouă – Elena
Elisabeta”, cu începere din anul 1897, prin cumpărarea a
104 loturi de câte 5 Ha, în suprafaţă totală de 520,2515
ha, aflată pe teritoriul moşiei Dideşti- Neaga 1897. În
„Monografia comunei Văleni, judeţul Olt-1904”, pagina
57, S.P. Radianu scria „Aceşti cumpărători de loturi nu sau strămutat până acum din Văleni pe loturile cumpărate.
Ei le muncesc însă îşi duc produsele la casele lor din
Văleni”.
Acest izvor de date ne confirmă că locuitorii din
Tirişneag îşi au origini şi în Văleni şi nu numai în comuna
Stejaru aşa cum susţin unii.
În anul 2004, satele: Văleni, Popeşti, Mândra şi
Tirişneag au devenit sate componente de bază ale
comunei Văleni, Judeţul Olt.
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7. EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ
La anul 7167 ( mai 30, anul 1659), Banul Chircă
Rudeanu căsătoreşte pe fiica sa Ilinca după postelnicul
Ghencea, (Ghencea Rusti Văleanu) şi îi dă de zestre
moşia sa Văleni, toată cât se va alege şi cu vad de
moară şi 8 rumâni. Între anii 1659 şi 1817, satul Văleni
era mic, format din colibe şi cu populaţie puţină. Din
cauza unor căpitani de lefegii sau de postelnicei şi a unor
boieri hrăpăreţi, satele se spărgeau şi sătenii fugeau
băjenindu-se şi mutându-se, spre alte sate şi moşii din
împrejurimi sau mai departe*.
Este cunoscută în acest sens cartea lui Matei
Basarab către Vlad, căpitan de lefegii, anul 1646 ,,sătenii fugeau, pentru că li se luau moşiile şi
pământurile şi erau date de domnitor, către slujitorii
domniei”. În jurul anului 1817, satul Văleni era format din
câteva colibe şi bordeie. În secolul al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea, această situaţie era
probată de istorie în aproape toate satele din ţară. Cu
începere de pe la 1847 s-au găsit în arhive condici şi
registre de stare civilă ale locuitorilor. Cifra populaţiei
Vălenilor, dată de recensământul din 1859 – 1860, nu s-a
putut găsi în arhivele comunei sau ale prefecturii şi
direcţiei generale de statistică.
În anul 1864, cu ocazia aplicării legii rurale sau
constatat în actuala comună Văleni, satele Văleni şi
Popeşti, 391 de familii iar la sfârşitul anului 1903, în
Văleni se aflau 689 de familii, prin urmare între anii 1864
– 1903, numărul familiilor s-a înmulţit, crescând cu 45,7
%, aproape dublându-se. Aplicarea legii rurale şi noile
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politici au făcut ca ţăranii să se simtă mai mult legaţi de
pământul lor şi să nu mai părăsească satele de baştină.
La recensământul populației, din luna decembrie
1899 s-au găsit 2718 locuitori, de orice vârstă: copii,
femei şi bărbaţi. În acei ani, evidenţele populaţiei erau
după cum urmează:
Anul 1890………………………2216 suflete;
1894………………………2531 -"-;
1899………………………2718 -"-;
1903………………………2838 -"-; 4
Toţi locuitorii din Văleni erau de religie ortodoxă,
cu excepţia a 11 persoane din serviciul proprietarului,
care erau catolici, de naţionalitate străină. Din totalul de
2838, erau 13 persoane: 6 bărbaţi şi 7 femei, din care 2
sârbi, 6 nemţi şi 5 unguri. Aceştia se ocupau cu zidăria,
mecanica şi fabricarea brânzeturilor. Densitatea
populaţiei era de 57,1 locuitori pe km2. În anul 1941,
numărul populaţiei creşte la 4545 de locuitori, din care :
2183 bărbaţi şi 2361 femei, grupaţi în 966 de familii. La
recensământul populaţiei din 26. 02.1956, populaţia
comunei Văleni era de 5971 de locuitori, din care 2856
bărbaţi şi 3115 femei, grupaţi în 1768 de familii.
La recensământul populaţiei din 15 martie 1966,
conform noii împărţiri administrative (inclusiv satele
Mândra şi Tirişneag), numărul populaţiei a fost de 5900
de locuitori, din care 2857 bărbaţi şi 3043 femei. Sporul
populaţiei, în anul 1966 a fost negativ, faţă de cel din
anul 1956, datorită fenomenului de migrare a tineretului.
La recensământul populaţiei din anul 1992, comuna avea
3828 de locuitori, iar la cel din anul 2002, în comuna
4

Monografia comunei Văleni, judeţul Olt-1904, S.P. Radianu.

41

Văleni au fost înregistraţi 3383 de locuitori, din care 1607
bărbaţi şi 1776 femei, iar după etnie, erau :
3352 …………………….. români
1………………………..… maghiar
29…………………..…….. ţigani
1………………………….. german.
Prin urmare, în anul 2002, densitatea populaţiei
era de 50,3 locuitori pe km2 – o densitate destul de mică,
aflată sub densitate demografică naţională pe km2.
Cauzele scăderii densităţii populaţiei, în Văleni se
datorează fenomenului de îmbătrânire, precum şi migrării
tineretului, în căutarea locului de muncă.
Astăzi, în anul 2019, se apreciază că populația
comunei Văleni este 2767 de locuitori și prin urmare se
constată un declin demografic, datorat îmbătrânirii
populației și migrării tineretului.
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8. EVOLUŢIA SATELOR
8.1 DESPRE FORMAREA COMUNEI VĂLENI
Vatra vechiului sat Văleni era în valea Vezii, ca şi
Novacii, care în cartea lui Constantin Brâncoveanu, către
Şerban Cantacuzino, vel paharnic se zice: „Piatra
d’întâiul a Vălenilor despre Novaci s-a pus, lângă apa
Vezii”. Când a venit linia, spun sătenii în Văleni erau
puţine bordeie pe apa Vezei. „Linia” a mutat satul pe
muchie, spre apus aşezându-se casele la rând. Râul
Vedea avea un alt curs, o altă albie faţă de cea actuală
care se vede încă şi era cunoscută drept Vedea bătrână
ce a servit ca hotar despărţitor între judeţul Olt şi judeţul
Teleorman. În timp vechiul sat Bereşti s-a unificat cu
Vălenii care s-a extins şi astăzi în Văleni amintim
cătunele : Olari, Tumba şi Piepteşti, ţinând de la hotarul
cu comuna Nicolae Titulescu până la Valea Popeştilor.
Vechile sate, sparte: Căleşti, Răseşti şi Novaci s-au
stabilizat şi au format un singur sat – satul Popeşti. Satul
Mândra este un sat care s-a constituit mai târziu. Vatra
vechiului sat Mândra ( Mândra veche), era mai depărtată
de Popeşti, dar în timp, aceasta s-a apropriat fiind
despărţite astăzi de un fir de vale, numit valea Brăgăreşti.
Forma rectangulară a reţelei stradale, a satului Mândra
ne demonstrează că acest sat este mai nou decât satele
Văleni şi Popeşti.
De asemenea şi satul Tirişneag format drept
„comună nouă”, pe valea Bratcovului, este mai nou decât
satele Văleni şi Popeşti.
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8.2 URBANISMUL COMUNAL
- HABITATUL ŞI CONSTRUCŢIILE.
După „venirea liniei”, datorită dispunerii cvartalelor
de locuinţe de-a lungul acestei principale căi de
comunicaţii forma intravilanului comunei a devenit
alungită. Astfel satele Văleni, Popeşti şi Mândra sunt
poziţionate în lungul acestei artere de circulaţie, astăzi
strada Regina Maria. După evenimentele social-politice
din anul 1989, începând cu anul 1996, s-a trecut la
întocmirea unui nou plan de urbanism general, dar care
nu a fost finalizat încă până în prezent. Au fost autorizate
noi extinderi de intravilan, dar acestea s-au făcut tot de-a
lungul drumurilor judeţene. Se susţine astăzi că pentru
concentrarea satului Văleni este necesară şi posibilă o
extindere de intravilan spre zona de izlaz comunal unde
se poate pietrui drumul izlazului care leagă drumul
judeţean 679 de drumul judeţean 872 spre Drăgăneşti –
Olt.
În perspectiva asfaltării în întregime a drumului
D.C 105 (Strada Unirea), care leagă satul Mândra de
satul Tirişneag se poate realiza o extindere de intravilan
şi este posibilă autorizarea de construcţii de locuinţe de-a
lungul acestui drum, până la unirea acestor două sate.
De asemenea şi spre Seaca mai poate avea loc o
extindere de intravilan, dar nu este de dorit o extindere în
zona estică, adică în lunca râului Vedea spre Ghimpeţeni
şi moară, pentru că din Vale a fost mutat satul Văleni la
început de secol XX.
În anul 2001 a fost aprobat de către Consiliul
Local, primul nomenclator stradal al comunei Văleni,
având ca principale străzi: Strada N. Titulescu (L=7,5
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km), Strada Regina Maria (L=5,5 km), Strada Constantin
Colibăşeanu (L=1,5 km) şi strada Unirea (L= 2,0 km).
În Văleni este necesară modernizarea reţelei
stradale şi executarea unui drenaj stradal corespunzător.
În ceea ce priveşte habitatul datorită puterii economice
reduse a familiilor sătenilor de la începutul secolului XX,
construcţiile caselor în care locuiau vălenarii, erau
modeste. La recensământul populaţiei şi al locuinţelor
numărul locuinţelor era de 568, în satul Văleni şi 64
locuinţe în satul Popeşti – în total pe comuna Văleni fiind
632 de case după cum urmează :

foc;

22 case – din cărămidă cu 2-3 încăperi;
100 case – erau din paiantă cu 2 încăperi şi cu un

200 case – erau din nuiele lipite cu pământ, cu o
încăpere şi un foc;
300 case – erau din nuiele lipite cu pământ, cu o
singură încăpere;
10 case – erau bordeie;
Camerele de locuit erau de obicei mici, pentru a fi
mai călduroase iarna, iar camera de la mijloc, focul cum i
se spunea servea de bucătărie. Casele mai arătoase
aveau odăi în care se păstrau vestitele lăzi de Braşov,
pentru zestre. Aproape jumătate din casele Vălenilor
aveau pivniţele din lemn de stejar şi mai puţine din zid.
1/3 din numărul caselor erau acoperite cu tablă şi
şindrilă, iar restul cu paie şi coceni, în fiecare cameră se
găsea câte o sobă din cărămidă şi iarna încălzirea
locuinţelor se făcea cu resturi vegetale.
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din
anul 1941, s-au găsit 945 de case. După anul 1950,
încep să apară construcţii de case cu fundaţii din beton,
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călcători din lemn de salcâm cu stâlpi şi montanţi, de
asemenea din lemn, peste care se bătea cercuială.
Îmbinarea elementelor de rezistenţă (a stâlpilor în
călcători), se făcea în scobeli, fapt ce le conferea
rezistenţă în timp. Nisipul şi pietrişul erau procurate din
albia râului Vedea, cimentul din târguri sau de la oraş, iar
lemnul din pădurile din apropiere.

Arhitectură Casa Specialiștilor-str. N. Titulescu.

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor, din
anul 1966 au fost înregistrate 1859 de clădiri, cu 3903
camere de locuit şi cu o suprafaţă locuibilă, totală de
40030m2. Din statistici se poate aprecia o creştere a
suprafeţei locuibile, raportată pe persoană, care ajungea
la circa 7m2 şi era cam tot atât, cât dispuneau 5
persoane, în jurul anului 1900. A crescut numărul de
încăperi al locuinţelor şi treptat începuse să se contureze
şi o nouă arhitectură – este vorba de casele pe colţ, cum
li se mai spune. Ca anexe gospodăreşti, se întâlnesc mai
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des bucătăriile de vară (care uneori au pivniţe), şoproane
sau magazii şi adăposturi pentru animale.

Arhitectură casă VLADU ȘTEFAN, construită în anul 1933.
Strada Constantin Colibășeanu.

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor în
comuna Văleni a fost înregistrat un număr de 1740 de
locuinţe, cu un total de 4091 de camere de locuit şi o
suprafaţă locuibilă de 42277 m2 – fiecărui locuitor
revenindu-i 11,04 m2 şi o suprafaţă locuibilă medie pe
locuinţă de 23,30 m2.
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din
anul 2002, au fost înregistrate 1652 locuinţe, având 4152
camere de locuit cu o suprafaţă locuibilă de 43.037 m2 –
suprafaţa medie pe o locuinţă fiind de 26,10 m2 şi fiecărui
locuitor revenindu-i 12,70 m2.
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Arhitectură casă MIHĂILESCU MARIN,
construită în anul 2004. Strada Nicolae Titulescu.

Arhitectură casă, învățător Emil Manda, satul Popești.
Strada REGINA MARIA.
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În comuna Văleni se aflau 1424 de gospodării, iar
structura fondului de locuinţe pe forme de proprietate şi
grad de dotare cu instalaţii şi dependinţe era după cum
urmează:
- pe forme de proprietate - 1645 locuinţe personale;
- 4 de stat;
- 2 private de grup;
- 1 culte.
În ce priveşte alimentarea cu apă în locuinţă :
- 19 case.
În ce priveşte canalizarea( sistem propriu):
- 17 case.
În ceea ce priveşte instalaţiile electrice:
- 1510 locuinţe:
În ceea ce priveşte încălzirea prin centrală proprie:
- 2 locuinţe cu centrală proprie.
În ceea ce priveşte dependinţele:
- 1591 locuinţe au bucătării.
În ceea ce priveşte băile :
- 19 locuinţe au băi.
În domeniul construcţiilor edilitare, au fost realizate
construcţii de şcoli, farmacie, dispensar comunal, baie
comunală, cămin cultural precum şi alte obiective.
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8.3 INFRASTRUCTURA COMUNALĂ
La începutul secolului al XX-lea, elementele de
bază ale infrastructurii comunale au fost construite şi se
leagă de numele marelui proprietar Constantin
Colibăşeanu. Astfel, în aceşti ani sau executat lucrări
pentru amenajarea şi întreţinerea drumurilor – la
începutul secolului XX, drumurile de pe teritoriul comunei
Văleni, aveau o lungime de 24,0 km, din care 6,00 km
erau neşoseliţi iar acum în anul 2019, acestea au o
lungime de 37,8 km, din care drumurile spre Slatina,
Drăgăneşti, spre Stejaru şi Seaca – Roşiorii de Vede
sunt asfaltate. Cu începere de la 1999 – 2000, a fost
asfaltat şi drumul D.C. 105, astăzi strada Unirea care
leagă satul Tirişneag de satul Mândra, pe o lungime de
1,00 km.
De asemenea, printr-un proiect european au fost
asfaltate o serie de străzi, între care în satul Văleni
amintim : strada Olari, str. Narciselor, str. Sfânta Maria,
str. Toporași, str. Carpați și str. Lalelelor.
Între anii 1906 –1911, a fost construit din beton
podul de peste râul Vedea, de asemenea podul şi iazul
de la Călmăţui.
Au mai fost construite şi alte obiective cum sunt:
sediul Primăriei, şcoala de lângă primărie, moara şi
magaziile. În timp, de-a lungul secolului au continuat
construcţiile de şcoli, Căminul Cultural, Liceul Văleni,
Baia comunală, Brutăriile, farmacia şi dispensarul,
magazinele săteşti, complexul de prestări servicii,
restaurantul şi magazinul universal, sedii de societăţi
comerciale.
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8.3.1 REŢELE EDILITARE
Între acestea, reţelele electrice (cablaj din aluminiu)
sunt poziţionate pe stâlpi cu structură din beton armat, iar
cele de alimentare cu apă sunt subterane.
Reţeaua telefonică aeriană, a fost înlocuită în
marea sa parte de o reţea cu cablaj din fibră optică. În
ceea ce priveşte introducerea gazelor avându-se în
vedere că teritoriul administrativ al comunei Văleni este
parcurs în zona sa vestică de conducta magistrală, care
alimentează combinatul chimic de la Turnu Măgurele,
începând cu anul 2018 au fost întocmite studii de
fezabilitate şi în prezent se caută investitori pentru
demararea acestei investiţii.
8.4 CONSIDERAŢII ASUPRA EVOLUŢIEI URBANISTICE
Comuna Văleni dispune de condiţii de dezvoltare
şi prin noi politici locale, ea poate deveni un centru
economic şi social cu standarde urbane. În acest sens,
un mare rol îi revine Consiliului Local şi Primăriei Văleni,
care pot achiziţiona terenuri în zona centrală a comunei
şi pot susţine o politică sănătoasă de sistematizare a
construcţiilor, de constituire a unui modern centru civic
comunal. Prin politicile locale de implementare a noului
plan de urbanism general, susţinut de un riguros
regulament de urbanism se pot stabili: regimul de
înălţime şi densitatea clădirilor, traseul şi profilul străzilor
avându-se în vedere gruparea construcţiilor socialculturale, a unor unităţi de învăţământ preşcolar şi şcolar,
de ocrotire a sănătăţii, de prestări servicii şi comerciale
precum şi de locuinţe.
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9. ECONOMIA COMUNALĂ
Principalele ramuri ale economiei comunale sunt :
agricultura, industria, comerţul, serviciile precum şi
transporturile.

9.1. EVOLUŢIA PROPRIETĂŢILOR FUNCIARE
În vechime, în satele sparte Bereşti (azi Văleni),
Căleşti, Răseşti, Novaci, moştenii erau mici proprietari de
terenuri agricole.
Prin cumpărarea cu stânjenul sau prin abuzuri,
mai târziu începând cu căpitanii de lefegii sau de
postelnicei şi continuând cu boierii, care căutau spre a-şi
mări hotarele, mica proprietate a fost înghiţită de moşiile
boiereşti, mai întâi de Chircă Rudeanu, de ginerele său
Ghencea Rusti Văleanu şi apoi de Şerban Cantacuzino,
vel paharnic (1681 – 1696).
Moştenii erau deposedaţi astfel că, în timp,
câmpul, pădurea, dealurile cu vii, vadurile de moară după
Vede, cu siliştea satelor se alătură la Văleni şi
proprietatea funciară a fost concentrată în mâinile marilor
boieri sau slujitorilor domniei.
În cartea Măriei sale Matei Vodă Basarab, cu data
de 1646, către Vlad, căpitan de lefegii se arată cum,
vechii moşneni îşi pierdeau moşiile, pe care aceşti
căpitani sub steagul cărora moşnenii se găseau grupaţi
le preluau prin viclenie.
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Mai târziu, slugerul Dumitrache Văleanu, proprietarul
moşiei Văleni, în dorinţa de a-şi mări hotarele moşiei, în
anii 1806, 1808, 1819 şi după moartea acestuia, Bica
Văleanca, soţia sa, în anii 1829 şi 1831 a cumpărat
ultimii stânjeni de moşie din Bereşti, moştenirea lui Minea
Berescu.
Proprietatea mică s-a format în Văleni abia după
anul 1864, când a apărut legea rurală şi când în satele
Văleni şi Popeşti au fost împroprietăriţi 374 de locuitori.
În satul Văleni se aflau pe atunci: 70 de fruntaşi, 193 de
mijlocaşi, 48 de pălmaşi şi 337 cămine ( locuri de casă şi
grădini ).
În satul Popeşti erau: 5 fruntaşi, 22 mijlocaşi, 8
pălmaşi şi 37 de cămine ( locuri de casă şi grădini ).
Fruntaşii primiseră în câmp câte 11 pogoane =
5,5129 Ha şi în sat 489 de stânjeni pătraţi = 1925m2 – un
total de 5,7055 Ha. Mijlocaşii au primit în câmp şi în sat
un total o suprafaţă de 4,0976 ha pentru fiecare. Pălmaşii
au primit în câmp şi în sat câte 2,5105 ha de fiecare.
Cămine ( locuri de casă şi grădini ) erau de 0,1925 ha.
În satele Văleni şi Popeşti, suprafaţa totală a micii
proprietăţi era de 1453,00 ha. În anul 1903, în satul
Văleni se aflau :
- fruntaşi 285;
- mijlocaşi 685;
- pălmaşi 161;
- cămine 60;
În satul Popeşti:
- fruntaşi 11;
- mijlocaşi 61;
- pălmaşi 14;
- cămine 3;
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Cu o suprafaţă totală tot de 1453 ha.
În rolurile de contribuţiuni figurau 414 proprietari
impuşi. În realitate, numărul proprietarilor, precum şi
acela al proprietăţilor mici era de 1280. În anul 1903,
tabloul de structură al proprietăţilor funciare era după
cum urmează:
-

proprietatea mare: - CONSTANTIN COLIBĂŞEANU
cu 4832,3687 ha, în procent 75%.
Proprietatea mijlocie: - PETRACHE ŢOLESCU –
Primarul, care deţinea 128,8724 ha, în procent
1,9%.
Proprietatea mică: 1280 mici proprietari cu o
suprafaţă totală de 1453,9327 ha, în procent 22,8
%.
2 biserici şi comuna, cu o suprafaţă de 18,7940 ha,
în procente 0,2 %. În total 6433,9678 ha.

În anul 1918 au fost expropriate 2386 ha, din
proprietatea lui Constantin Colibăşeanu şi 6,00 ha din
proprietatea lui Petrache Ţolescu, cu care au fost
împroprietăriţi
locuitorii
din
comuna
Văleni.
Împroprietărirea din anul 1921 a făcut posibil ca, 407
locuitori şi 22 de orfani să fie împroprietăriţi cu o
suprafaţă totală de 1842,75 ha. În anul 1941, structura
proprietăţilor funciare era după cum urmează:
- proprietatea mare
- proprietatea mijlocie
- proprietatea comunei
- proprietate instituţii
- proprietatea mică
TOTAL

1442,00 ha
116,00 ha
452,00 ha.
35,50 ha.
3464,30 ha
5509,80 ha
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Prin legea nr 187/1945, pentru înfăptuirea reformei
agrare, publicată în monitorul oficial nr. 68 bis /
23.03.1945, s-a trecut la exproprierea unor bunuri şi
proprietăţi agricole. Astfel au fost expropriate 833,75 ha
şi atribuite la 837 de locuitori. Comitetul local pe comună
a înscris pe tabele ca prioritate, împroprietărirea ostaşilor
care erau mobilizaţi sau concentraţi şi pe cei care au
luptat pe front.
A urmat Decretul nr. 82, pentru completarea unor
dispoziţii din legea nr. 187/1945, publicată în buletinul
oficial al R.P.R. nr. 1 / 2.03.1949 şi decretul nr. 444, cu
privire la transmiterea unor terenuri agricole-rezervă de
stat în folosinţă veşnică unor gospodării agricole
colective şi în proprietatea unor ţărani muncitori, cu
pământ puţin şi familii numeroase, publicat în buletinul
oficial al Marii Adunări Naţionale, a R.P.R. nr. 43 /
28.10.1953, în continuare a urmat decretul nr. 115 /
1959, prin care din Văleni 31 de mici proprietari de
terenuri agricole, din cauza presiunilor pentru
cooperativizarea agriculturii au donat terenul statului.
Noile politici agrare au dus la sărăcirea micilor proprietari
şi la forţarea lor, de a se trece mai întâi în întovărăşiri
agricole şi apoi în gospodării agricole colective.
Între anii 1952 - 1959, s-au înfiinţat diverse
întovărăşiri, prin care s-a experimentat un sistem de
cooperare în executarea muncilor agricole. La 16 august
1959, a avut loc prima adunare generală a cooperativei
agricole de producţie „Scânteia”, din satul Văleni şi la 11
martie 1962, a luat fiinţă cooperativa agricolă de
producţie „Unirea”, din satul Mândra. Din luna martie
1962, se încheia în Văleni un proces dureros de
cooperativizare forţată a micilor proprietari.
Prin politici etatiste, marii proprietari fuseseră
deposedaţi, începând cu anul 1945 şi până spre anul
55

1949. Micii proprietari îşi vedeau pierdut pământul şi
agoniseala – inventarul uneltelor agricole, animalele de
tracţiune ( caii şi boii), care au fost distruse - puţini au fost
din Văleni cei care s-au înscris de bună voie la
gospodăriile agricole colective.
Unii dintre aceştia au opus rezistenţă şi alţii s-au
refugiat, cum a fost cazul familiei lui Vladu Constantin
Ştefan, care s-a refugiat cu fiul său Vladu Dumitru şi de
asemenea cu fiica sa Vladu Florica, spre Braşov.
Aceste cooperative agricole de producţie, au
fiinţat, până spre anul 1991, când prin legea fondului
funciar nr. 18 / 1991, s-a trecut la constituirea de comisii
de lichidare a cooperativelor şi în acest sens a fost
împărţit patrimoniul fiecărei cooperative.
Drepturile foştilor cooperatori, asupra bunurilor au
fost stabilite în cotă valorică, proporţional cu suprafaţa de
teren adusă sau preluată în cooperativă şi cu volumul
muncii prestate.
Construcţiile
agrozootehnice,
atelierele
de
industrie mică, maşinile, utilajele şi alte asemenea,
mijloacele fixe, ce au aparţinut cooperativelor agricole de
producţie desfiinţate, au devenit proprietatea membrilor
asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică.
La cooperativa „Unirea”, din satul Mândra,
construcţiile agrozootehnice au fost demolate şi împărţite
între săteni. La fosta cooperativă „Scânteia” din Văleni,
construcţiile agrozootehnice nu au fost demolate – ele
trecând în patrimoniul societăţilor agricole „Unirea”,
„Libera” şi „Prietenia”.
Unele din aceste societăţii agricole, luând credite
au gajat cu construcţiile din patrimoniu şi neputând achita
aceste credite cu dobânzile aferente - unele clădiri şi
construcţii agrozootehnice au fost scoase la licitaţie, de
către administraţia financiară şi achiziţionate începând cu
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anul 2003, de către şefi de asociaţie şi crescători
particulari, de animale din Văleni cum sunt: Şofaru Ion,
Popete Marin, Badea Adrian ( din Piteşti) şi Bolboaşă
Florea. Aceştia, după ce au devenit proprietari au populat
grajdurile, în principal cu vaci şi mai puţin cu porci, iar în
câmp unul dintre aceştia avea şi 500 de oi ţurcane
(Popete Marin). Bovinele şi ovinele, precum şi plantaţiile
de vii şi pomi, ale cooperativelor au fost împărţite foştilor
membri cooperatori. Terenurile aferente zootehniilor
Mândra şi Văleni, au intrat în administraţia Primăriei, iar
terenurile agricole ale cooperativelor au fost retrocedate
către foştii proprietari. Prin legile fondului funciar nr.
18/1991; nr. 169/1997 şi nr. 1/2000 s-a trecut la
reconstituirea dreptului de proprietate.
Astfel, în comuna Văleni, prin legea fondului
funciar nr. 18 /1991, a fost reconstituit şi constituit dreptul
de proprietate pentru 2632 de proprietari, cu o suprafaţă
totală de 5187, 56 ha, din care 92 de proprietari deţineau
48,06 ha de pădure.
Tabelul de reconstituire şi constituire a dreptului
de proprietate, în baza legii fondului funciar nr. 18 /1991.
ANEXA
A2a
A2b
A3
A9a
A11
A13
A15
TOTAL

NUMĂR
DE
PROPRIETARI
1176
627
694
38
3
2 parohii
92
2632
57

SUPRAFAŢA ÎN HA
3223,13
153,72
1730,65
19,00
3,00
10
48,06 Pădure
5187,56

În anexa 2a, figurează autorii care trăiau în
momentul împărţirii terenurilor.
În anexa 2b, figurează proprietarii cărora le-a fost
constituit dreptul de proprietate.
În anexa 3 sunt înregistraţi autori defuncţi, cu
moştenitorii lor legali.
În anexa 9a au fost înregistraţi proprietarii, care au
primit câte 0,50 ha.
În anexa 11 sunt înregistraţi personalul tehnic,
care a primit în proprietate, câte 1 ha.
În anexa 13 au fost înregistrate două Parohii:
Parohia Văleni - 5,00 ha şi Parohia Mândra - Tirişneag,
de asemenea cu 5,00 ha.
În anexa 15, au fost înregistraţi proprietarii de
terenuri cu vegetaţie forestieră.
Tabelul de reconstituire, a dreptului de proprietate,
la legea fondului funciar nr. 1 /2000, în comuna Văleni,
anul 2004.
ANEXA
28
32
36
37
38
43
44
47
53
Total

NR PROPRIETARI
1
11
32
4
3
1(Parohia Văleni)
2(Şcolii)
5
11
70
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SUPRAFAŢA ÎN HA
1,90
18,61
99,07
12,92
140,00
4,00
12,25
10,31
23,41( pădure)
322,47

În anexa 28, a fost înregistrat un singur proprietar
căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, pe teritoriul
administrativ al comunei Văleni.
În anexele 32 şi 36, a fost reconstituit dreptul de
proprietate, pentru autorii care au avut terenurile donate
sau confiscate de stat.
Reconstituirea dreptului de proprietate, pentru
aceşti autori s-a făcut din terenurile, aparţinătoare
Agenţiei Domeniilor Statului, la S.C. Boianu- Drăgăneşti
S.A., pe teritoriul administrativ al comunei Stoicăneşti.
În anexa 37 au fost înregistraţi 4 autori, la care
reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut tot din
terenurile A.D.S., dar pe teritoriul administrativ al
comunei Văleni, în zona limitrofă a satului Tirişneag, la
hotarul cu comuna Seaca.
In anexa 38, au fost înregistraţi fiii şi nepoţii foştilor
mari proprietari, cărora le-a fost reconstituit dreptul de
proprietate, tot din terenurile A.D.S., pe amplasamentul
de la marginea satului Tirişneag, la hotarul de sud cu
comuna Seaca.
Autori :
1. Dimescu Carmen, cu moştenitori- Gervais
Monique. – 50ha.
2. Colibăşeanu Eugen, cu moştenitori- Colibăşeanu
Renee –50 ha.
3. Butculescu Marin Constantin, cu moştenitoriButculescu Dalina – 40 ha.
În anexa 43, a fost înregistrată Parohia Văleni,
care a mai primit 4,00 ha, teren aflat pe teritoriul comunei
Văleni.
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În anexa 44 au fost înregistrate şcolile: Liceul
Văleni - 5 ha, Şcoala Popeşti ( desfiinţată) şi Şcoala
Mândra - 7,25 ha, în total fiind acordate 12,25 ha, pe
teritoriul comunei Văleni.
În anexa 47, au fost înregistraţi 4 autori, cărora nu
le fusese reconstituit dreptul de proprietate, la legea
fondului funciar nr. 18 /1991.
În anexa 53, au fost înregistraţi 11 autori, cărora
le-a fost reconstituit dreptul de proprietate, asupra
terenurilor cu vegetaţie forestieră.
O suprafaţă de 10. ha a fost retrocedată din
pădurea Găzăreanca, iar 13,41 ha au fost retrocedate din
pădurea Colnicul Bătrân. În urma unor contestaţii,
adresate comisie judeţene Olt, de aplicare a legilor
fondului funciar sau a unor hotărâri judecătoreşti au mai
primit terenuri, după cum urmează:
1. Colibăşeanu Renee - 50 HA de la A.D.S.,
teren, situat la S.C. Boianu-Drăgăneşti, pe
teritoriul comunei Stoicăneşti.
2. Lackeman Elena Economu - cu moştenitorii
legali: Chrissoveloni Maria Georgeta Caternia,
fiica din a doua căsătorie şi Butculescu Dalina
nepoată, fiica lui Butculescu Marin ( fiu rezultat
din prima căsătorie cu Emanoil Butculescu) 10 ha teren de pădure, din amplasamentul
pădurea Găzăreanca.
3. Lackeman Elena Economu - 40 ha.
4. Ion Nicolae Chrissoveloni - 5 ha.
5. Sibille Manou - 5 ha.
6. Butculescu Marin Constantin -10ha.
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7. Filipeanu Florea, cu moştenitor Mitroi Matilda
10 ha.
După aplicarea legilor fondului funciar, între anii
1991 şi 2004, au fost puşi în posesie, un număr total de
2702 proprietari, inclusiv hotărâri judecătoreşti, cu o
suprafaţă totală de 5510,03 ha, din care 103 sunt
proprietari de pădure, cu o suprafaţă de 71,47 ha.

9.2. AGRICULTURA SECOLULUI XX ÎN VĂLENI
La începutul secolului, mai précis, la 1 ianuarie
1902, în Văleni se aflau:
La marii proprietari

la săteni

- boi de jug
8
- vaci
53
- bivoli şi bivoliţe 4
- caii şi iepe
24
- asini
- oi
3200
- capre
- porci
310

736
100
32
583
51
4654
49
995

La 1 ianuarie 1904, inventarul maşinilor şi
instrumentelor agricole se compuneau din:
La marii proprietari

la săteni

- maşini de treierat 5
- vânturători
6

1
11
61

- trioare( cilindre)
- secerători
- pluguri universal
- grăpi de fier
- tăfălugi de lemn

1
2
60
4

5
6
282
-

În anul 1903, în comuna Văleni s-au cultivat:
La marii proprietari
la săteni
- grâu
719 ha
- porumb
528 ha
- orz de toamnă
67 ha
- orz de primăvară 13 ha
- ovăz
483 ha
- mei
- rapiţă
1 ha.
- cartofi
0,25 ha
- varză
- fâneţe semănată 6.5 ha
- fâneţe naturale 100 ha
- vii
1 ha
Total
1919 ha

1084 ha
1226 ha
37 ha
7 ha
182 ha
7 ha
107 ha
13,72 ha
2664 ha

Tot în anul 1903 tabloul categoriilor de folosinţă
era după cum urmează:
1. arabil - 4255,0 ha.
2. păşuni statornice - 492.00 ha.
3. păşuni temporale (locuri lăsate spre odihnă) - 1000 ha.
4. livezi de fân naturale - 155 ha.
5. livezi de fân semănate (lucerna) - 6,5 ha
6. păduri -223 ha.
7. vatra satului - 215,71 ha.
8. albia Vezei - 52,00 ha.
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9. drumuri - 20,00 ha.
10. viile - 14,785 ha.
TOTAL - 6433,96 ha.
Fără suprafeţele satelor Mândra şi Tirişneag
Producţiile agricole, obţinute de marii proprietari
erau mai ridicate, faţă de ale sătenilor, terenurile agricole
ale acestora fiind mai bine lucrate. La grâu aceasta se
datora faptului că, săteni semănau grâul rar, nu-l curăţau
de pălămidă şi de buruieni, încât pe 1 m2 de semănătură
se găseau jumătate fire de grâu şi jumătate de buruieni;
sătenii nu alegeau şi nu preînnoiau sămânţa.
La începutul secolului XX, grădinăritul era o
importantă preocupare pentru locuitorii, care aveau
instalaţii de vărzării pe valea Vezei.
Apa, pentru irigat se lua din Vede, prin canale de
derivaţie, fără a se întrebuinţa roţi hidraulice.
Plantele textile se cultivau pe suprafeţe mici, mai
ales cânepă, prin capetele locurilor de prin văi.
Din analiza structurii categoriilor de folosinţă se
observă că, la începutul secolului, importante suprafeţe
de terenuri agricole erau ocupate de păşuni şi fâneţe
naturale, favorizând în acest fel creşterea animalelor şi
mai ales a animalelor pentru muncă.
După reforma agrară, din anul 1945 s-a trecut la
înlăturarea stării de înapoiere în agricultură. Astfel, prin
constituirea, la 16 august 1959 şi la 11 martie 1962, a
celor două mari cooperative agricole de producţie,
terenurile au fost comasate, în tarlale mari realizându-se
o nouă organizare a teritoriului agricol, cu o nouă
structură a categoriilor de folosinţă şi de asemenea, cu
noi planuri de cultură.
Astfel prin anul 1963 în structura categoriilor de
folosinţă se aflau:
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1. Arabil - 5847 ha.
2. Pășuni -161 ha.
3. Vii - 166 ha.
Se observă o substanţială creştere, la categoria
de folosinţă arabil, care a avut loc în fapt, prin redarea
unor terenuri nefolosite în circuitul agricol şi prin
reducerea suprafeţelor pentru păşunatul animalelor.
La fertilizarea terenurilor agricole, pe lângă gunoiul
de grajd a început să fie folosite şi îngrăşămintele
chimice. Inventarul maşinilor agricole, la cele două secţii
S.M.A. Văleni şi Mândra, la sfârşitul anului 1969 era după
cum urmează:
Tipul maşinii agricole
Tractoare
Semănători
Combine
Prese PMT 5
Grăpi
Cultivatoare
Tăvălugi şi nivelatoare
MIC împrăştiat îngr.
chimice
MA 36
Pluguri
Cositori
Discuri
Sape rotative

SMA
Văleni
32
23
14
4
19
6
4
2

SMA
Mândra
17
9
7
3
19
3
1
2

Total

2
32
1
6
4

1
17
1
5
3

3
49
2
11
7
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49
32
21
7
38
9
5
4

Pe lângă maşinile agricole, folosite la lucrările de
bază, pentru agricultură, în patrimoniul celor două
cooperative se mai găseau:
Tipul maşinii agricole
CAP
CAP
Total
Văleni Mândra
Autocamioane
6
4
10
Autoturisme de teren
1
1
Aspersoare
3
1
4
Motoare TN
5
9
14
Tractoare auto
1
1
Mori cu ciocane
2
2
4
Tocători siloz
4
1
5
Selectoare
1
1
2
Podzolatoare
5
2
7
Pompe apă
2
3
5
Separator smântână
2
1
3
Cositori cu tracţiune 2
2
4
hipo
Greble cu tracţiune 2
2
4
hipo
Pompă Cerna
1
1
Pluguri reversibile
2
2
Pluguri
tracţiune 150
150
300
animală
Prăşitori
18
7
25
Vermorele A.T. 1
40
9
49
Batoză porumb MC
1
1
Batoză porumb MC 6
1
1
Maşină stropit pomi
1
1
Cazane ţuică
3
2
5
Circulare gater
1
1
2
Bascule cântărire
2
2
4
Bazine carburanţi
2
3
5
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CAP Văleni deţinea o suprafaţă de 3499,00 ha, iar
CAP Mândra 1873,00 ha, în aceste suprafeţe incluzânduse şi loturile în folosinţă, ale ţăranilor cooperatori.
Structura culturii plantelor de câmp, în cadrul
producţiei vegetale, la cele două cooperative a fost după
cum urmează:
Suprafaţa ha însămânţată la CAP Văleni
Cultura

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Grâu

101

100

1000 1325 1390 1000 1100 872

1064

Porumb

97

165

680

1100 1000 1200 1460 990

1267

Fl. Soarelui

30

58

145

220

240

250

250

350

380

Culturi
furajere

-

-

-

-

-

-

-

760

280

Vii
şi
livezi

-

-

-

-

-

-

-

40
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Suprafaţa ha însămânţată la CAP Mandra
Cultura

1960

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Grâu

740

800

730

634

496

500

Porumb

430

560

558

766

791

814

Fl.Soarelui

143

131

130

50

74

131

Culturi
furajere

-

-

-

140

151

155

169

241

175

Vii şi livezi

-

-

-

19

19

19

19

19

19
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În ceea ce priveşte producţia medie la hectar, la
principalele plante de cultură, la cele două cooperative,
aceasta se regăseşte în tabelul de mai jos:
Producţia realizată la CAP Văleni 1960 - 1968
Cultura

1960

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Grâu / ha 1387

1444 940 1618 1450 1210 1650 1344 1933

Porumb/
ha

1690

1800 1030 1923 2500 880 2500 1300

Fl.
Soarelui/
ha

1288

1345 720

964

1250 425

1043

700 1515 1413

Producţii realizate la CAP Mândra
Kg/ha,1963 - 1968

Cultura
1963

1964

1965 1966

1967 1968

Grâu

1320

1473

1401 1680

2359 1536

Porumb

2130

3176

1208 2647

1407 1320

Fl. Soarelui

1278

1191

1030 1664

1233 1382

Pe lângă aceste culturi, în Văleni s-au mai cultivat
tutunul şi sfecla de zahăr.
Analizând producţiile medii anuale, la hectar,
realizate în cele două cooperative se constată mari fluctuaţii,
acestea datorându-se condiţiilor climatice variabile, de la
an la an, precum şi cantităţilor mici, în general de îngrăşăminte
chimice şi amendamente, folosite la fertilizare
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În comuna Văleni, cei mai cunoscuţi şi reprezentativi
preşedinţi şi ingineri şefi de C.A.P. au fost:
La C.A.P. Văleni – Ştefan Rădoi,
Alexandru Dincă,
Ing. Vasile Stănilă;
La C.A.P. Mândra - Ion Burtumac,
Nicolae Ghidoveţ,
Ing. Ştefan Iulian.
În anii 1990 şi 1999, structura principalelor
categorii de folosinţă era după cum urmează:
1990
Arabil
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
Total agricol

1999

5505 ha.
215 ,,
18 ,,
130 ,,
7 ,,
5875 ha

Păduri
Ape
Drumuri
Construcţii
Neproductiv
Total neagricol
Total general

5341 ha.
217 ,,
18 ,,
172 ,,
7 ,,
5755 ha

304 ,,
168 ,,
115 ,,
237 ,,
24 ,,
848 ,,
6723 ha

304 ,,
26 ,,
116 ,,
256 ,,
24 ,,
968 ,,
6723 ha

În anul 2001, în comuna Văleni, structura
categoriilor de folosinţă, la terenuri agricole era:
Arabil
Livezi
Vii

5581 ha
5 ,,
106 ,,
68

Păşuni
Fâneţe
Total agricol

45 ,,
18 ,,
5575 ha.

Suprafaţa cultivată a fost cu:
Grâu
Porumb
Floarea soarelui
Cartofi
Legume

2666 ha
1466 ,,
482 ,,
30 ,,
60 ,,

Producţiile totale, pe comună, în anul 2001 au fost:
La grâu
Porumb
Floarea soarelui
Cartofi
Legume
Struguri

9710 tone,
5909 tone,
683 ,,
360 ,,
804 ,,
1450 ,,

Tot în anul 2001, numărul animalelor era :
Bovine
Ovine
Porcine
Păsări

523 capete în gospodării,
2179 capete,
722 capete,
14800 capete.

Producţiile rezultate au fost :
Carne sacrificată
Lapte
Lână
Ouă
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581 tone
10592 hectolitri
4750 kg
1140 mii buc.

În comuna Văleni, anul 2001 a fost un an de mare
producţie.
La recensământul general agricol, din anul 2003,
în comuna Văleni s-au înregistrat după cum urmează :
Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări
Cabalin

562 capete.
2660
558
2383
21502
255

În anul agricol 2002, producţiile agricole în Văleni
au fost în jur de 50 %, din producţiile anului 2001, iar în
anul 2003, producţiile agricole au fost mult mai mici, în jur
de 25 % din producţiile anului 2003.
Cauza scăderii producţiilor o constituie o
combinaţie de factori climatici nefavorabili pentru
agricultură, anul 2003 fiind un an de secetă.
De menţionat că şi acum 100 de ani (1903) a fost
un an de mare secetă, când secase şi Vedea.
În anul 2003, grâul de sămânţă a fost adus din
judeţul Timiş, sătenii şi asociaţiile agricole având prea
puţin grâu pentru semănat.
În general, în Văleni producţiile agricole, precum şi
producţiile plantelor de nutreţ pot fi mult îmbunătăţite prin
folosirea irigaţiilor, mai ales în zona luncii râului Vedea.
Aici poate fi revigorat grădinăritul, cultura plantelor de
nutreţ ( în special lucerna şi sfecla furajeră), precum şi
realizarea unor plantaţii de pomi irigate.
În zona vestică de deal, a comunei a fost executat
un canal magistral, dar după anul 1991, din lipsă de
fonduri guvernamentale, lucrările de construcţii montaj au
stagnat.
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Se speră că se vor relua aceste lucrări şi că,
amenajările de irigaţii vor reveni în atenţia politicilor
locale şi guvernamentale.
Atât în zona de luncă, cât şi în zona de deal, mai
există încă un sistem de desecare, a apelor provenite din
precipitaţii şi din topirea zăpezilor. Bine ar fi ca,
autorităţile locale şi sătenii să menţină funcţional acest
sistem de desecare şi chiar să se mai execute unele
lucrări de completare a sistemului local şi a amenajării
hidroameliorative, pentru terenurile agricole, expuse
fenomenului de băltire.
După anul 1989 şi mai ales din anul 1991, când au
fost desfiinţate cele două cooperative, proprietatea
cooperatistă dispare şi se transformă în proprietate
privată asupra terenurilor şi a patrimoniului cooperatist. În
baza noului cadru legislativ şi mai ales a legilor 31/1990,
18 /1991, 36/1991 s-au format societăţi comerciale, cu
profil agricol şi societăţi agricole sau asociaţii familiale.
Prin legea arendării nr. 16/ 1994, s-a creat climatul
legal, încheierii contractelor de arendare a terenurilor şi
prin ORDONANŢA GUV. Nr. 108/2001, a fost conturată
direcţia constituirii primelor exploataţii agricole. Între
aceste noi forme de exploatare agricolă amintim în
Văleni:
- S. A. Libera, cu o suprafaţă de 678 ha, condusă de
ing. Stănilă Vasile.
- S.A. Unirea, cu o suprafaţă de 702 ha, condusă de
inginerul Şofaru Ion.
- A mai existat şi societatea agricolă Prietenia, dar
aceasta din cauza înglodării în datorii a fost
desfiinţată - patrimoniul ei, desprins din patrimoniul
fostei cooperative agricole de producţie din Văleni,
fiind scos la licitaţie.
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Între societăţile comerciale, cu profil agricol se află:
S. C. S.M.A. VĂLENI S.A.- condusă de inginer
Dascălu Minuş, cu o suprafaţă de 210 ha.
S.C. AGROMEC VĂLENI S.A – condusă de
inginerul Mihăilescu Adrian cu o suprafaţă de 150 ha.
Pe lângă aceste forme asociative mai fiinţează şi
societăţi comerciale, cu responsabilitate limitată cum
sunt:
S.C. Şofi S.R.L. sau societatea comercială în
nume colectiv S.C. Condor Păsărică S.N.C, de
asemenea şi unele asociaţii familiale, cum sunt. A.F.
Tecuceanu, A.F. Bolboaşă Ion sau A.F. Moşteanu.
În Văleni există însemnate suprafeţe de teren
agricol, care sunt lucrate individual, de mici proprietari –
3274 ha.
În satele Mândra şi Tirişneag a fiinţat societatea
comercială S.C. S.M.A. Mândra S.A, al cărei pachet
majoritar de acţiuni era deţinut de inginerii Piţigoi
Constantin şi Şofaru Ion, precum şi de maistrul Ristea
George.
Pe lângă aceasta au mai fiinţat A.F. Vedea, în
satul Mândra şi A.F. Viitorul şi S.C. SEM - AGRO S.R.L.,
în satul Tirişneag.
De menţionat că: societăţile comerciale, pe acţiuni,
cu profil agricol: „S.C. Agromec Văleni S.A.”, „S.C. S.M.A.
Văelni S.A.” şi „S.C. S.M.A. Mândra S.A.” s-au desprins
din fostul „S.M.A. Văleni”, al cărui patrimoniu a fost
divizat, între aceste societăţi comerciale, nou formate.
Analizând retrospectiv se constată că, perioada
1989-2004, a fost o etapă de tranziţie, iar agricultura este
şi va rămâne pentru mult timp, o ramură de bază a
economiei comunale. În acei ani se aproxima că,
aderarea din anul 2007, la U.E., prin subvențiile acordate
va aduce schimbări şi în agricultură şi mai ales schimbări
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de mentalităţi şi de orientări, în ceea ce priveşte
rentabilitatea acestei ramuri economice. De menționat
că, în anul 2017 s-au obținut cele mai mari producții de
grâu (6000, 7000 kg. și chiar 9000 kg/ha), porumb
(12000kg/ha) și floarea soarelui (peste 3200 kg/ha) din
istoria comunei Văleni.

9.2.1. GRĂDINĂRITUL
În Văleni, această preocupare are tradiţii mai vechi
– prin anul 1903, cultivându-se 107 ha. cu varză. Mai
târziu avându-se în vedere condiţiile create, de lunca
râului Vedea, precum şi terenurile cu apa freatică, la
mică adâncime, cele două cooperative agricole au
cultivat legume şi zarzavaturi: pe 85 ha. la Văleni şi 45
ha. la Mândra.
Culturile predominante au fost cele de tomate,
ceapă, varză şi ardei. Terenurile pentru cultura
legumelor, de grădină erau amenajate cu canale şi
diguleţe, apa necesară irigării acestora fiind luată cu
agregate de pompare, direct din râul Vedea. La Văleni sa încercat amenajarea unui solar de 0.60 ha, dar nu au
fost obţinute producţiile scontate.

9.2.2. VIILE
La mijlocul secolului al XIX-lea, în Văleni se aflau
cultivate cu viţă-de-vie, o suprafaţă de aproape 200 ha.
Începând cu anul 1882, aceste vii au fost defrişate de
către proprietarul Constantin Colibăşeanu.
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În anul 1904 se găseau plantate în Văleni 14,75
ha., teren cu vie şi din acestea: 1 ha. era al proprietarului
Constantin Colibăşeanu, iar 13,75 ha. erau ale sătenilor.
În toamna anului 1903, d-l Petrache Ţolescu a
plantat, pentru prima dată în Văleni 200 de viţe cu
rădăcini altoite şi spera să extindă cultura acestui arbust.
Acest lucru a fost făcut şi de către d-l Constantin
Colibăşeanu, care şi-a extins plantaţia viei sale.
La sfârşitul anului 1969, cultura viţei de vie, în
comuna Văleni, ocupa o suprafaţă de 166 ha. - în
folosinţa ţăranilor cooperatori se aflau 107 ha. de vie
hibridă, iar restul de 59 ha. erau plantate cu vie nobilă, la
cele două cooperative.
Soiurile predominante de struguri pentru vin, erau:
Feteasca Regală, Risleangul şi Cabernetul, iar pentru
struguri de masă: Chasla, Coarna albă şi Neagră.
În ultimul timp se plantase şi soiul de Tămâioasă.
În viile hibride, ale sătenilor se găseau soiuri cum
sunt :
- hibridul negru şi alb, zaibărul alb şi negru,
argintina, argeriana, Tirazul şi „1001”.
După anul 1991, în Văleni s-a trecut la împărţirea
viilor nobile la săteni, dar neaplicarea corespunzătoare a
tratamentelor a dus la scăderea producţiei şi sătenii au
scos aceste vii nobile.
Au fost plantate vii hibride şi suprafaţa de vii, din
Văleni, în anul 2004 era, de 115 ha, de vii hibride.
Secţia de Vinalcool, de la Crama din Văleni,
renumită între anii 1970 - 1990, a fost desfiinţată căzând
în paragină.
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9.2.3. POMICULTURA
În Văleni nu există tradiţie în pomicultură.
Până, spre anii 1959 predominau soiurile autohtone
şi în gospodăriile ţărăneşti se plantau mai mult pruni,
meri, corcoduşi şi duzi, iar prin vii câte un nuc. După anul
1960, au fost aduse prin satele comunei, mai multe soiuri
productive de pruni, peri şi meri, iar cele două
cooperative, plantaseră în special pruni pe: 9 ha. la, CAP
Văleni şi 7 ha. la CAP Mândra.
După anii 1990, 1991, plantaţiile de pomi au fost
desfiinţate şi în comună, în anul 2004 nu existau mari
plantaţii de pomi fructiferi.
Se continuă tradiţia ca, în curţile gospodăriilor
ţărăneşti să se planteze mai mult pruni şi mai puţin caişi,
cireşi sau vişini. De asemenea, plantaţiile de arbuşti nu
au tradiţie - cei mai mulţi dintre aceştia găsindu-se, prin
perdelele de protecţie şi pe la marginea pădurilor. Ocolul
Silvic Drăgăneşti - Olt a încercat plantarea de zmeură, în
lunca Vezii, dar s-a renunţat. S-a mai încearcat cultura
căpşunilor, pe valea Călmăţuilui, la CAP Văleni şi pe
valea Vezii, la CAP Mândra, dar după câţiva ani s-a
renunţat la menţinerea acesteia în planul de cultură.
9.2.4. CREŞTEREA ANIMALELOR
Analizând structura categoriilor de folosinţă a
anului 1903, se observă că, 492 ha. erau păşuni
statornice, iar 1000 ha. erau locuri lăsate, spre odihnă
sau păşuni temporare.
Aceste mari suprafeţe de izlaz susţineau un număr
mare de animale de muncă, pe atunci în Văleni aflându75

se 744 de boi de jug, 153 vaci, 36 bivoli şi bivoliţe, 51 de
asini, 583 cai şi iepe. În acei ani, de început de secol XX,
în Văleni, cele mai multe animale erau oile, care se aflau
în număr de 3200 la proprietari şi 4654 la săteni.
Vitele şi oile sătenilor erau ţinute rău cu hrană
puţină, din care cauză şi producţiile de carne, lapte şi
lână erau scăzute.
După cooperativizare, la sfârşitul anului 1969, la
CAP Văleni erau 837- bovine, din care 376 vaci şi junici,
iar la CAP Mândra 576 bovine, din care 250 de vaci şi
junici.
Membrii cooperatori deţineau în proprietate numai
71 de bovine, din lipsă de nutreţ şi de izlaz. În aceşti ani,
în zootehniile celor două cooperative, o mare atenţie a
fost acordată de medicii şi tehnicienii veterinari - Călin
Grigore, Manu Ilie, Bobirică Marin, Cernat Ion,
Măgureanu Gh.Ion, Lazăr Mircea, în special îmbunătăţirii
raselor, atât pentru animalele cooperativelor, cât şi
pentru cele ale sătenilor.
Între anii 1960-1968, producţia medie de lapte, pe
cap de vacă furajată, la C.A.P. Văleni era de 1520 litri, iar
la C.A.P. Mândra, între anii 1963 -1968, era de 1450 litri.
Cele mai mari producţii s-au realizat în anul 1962,
la C.A.P. Văleni, când s-au obţinut 2210 litri, producţie de
lapte pe cap de vacă, iar în anul 1963, la C.A.P. Mândra,
1850 litri. În aceşti ani, datorită mecanizării, numărul
animalelor pentru muncă( boii de jug şi caii), au scăzut
foarte mult. În zootehnii a fost menţinut un număr redus
de atelaje pentru diverse trebuinţe.
Porcinele, la sfârşitului anului 1969, erau în număr
de 2068, din care 683 la C.A.P. Văleni, 1124 la C.A.P.
Mândra şi 264, la membrii cooperatori.
Creşterea oilor este o veche tradiţie în Văleni şi în
trecut oile se „lăptăreau” în jurul marilor oraşe. La
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sfârşitul anului 1969, numărul oilor era în comună după
cum urmează: 826 capete la C.A.P. Văleni, 743 capete la
C.A.P. Mândra, iar restul de 3507 capete erau ale
membrilor cooperatori. Cele mai răspândite rase de oi, în
Văleni fiind: Spancă, Ţurcană, Stogoşe, Ţigae.
Producţia medie de lapte, în litri pe cap de oaie
furajată, între anii 1960-1969, la C.A.P. Văleni era de
42,10 litri, iar la C.A.P .Mândra, între anii 1963-1969, era
de 29,15 litri. Producţia medie de lână între anii 19601969, la C.A.P. Văleni a fost de 2352,6 kg lână, iar la
C.A.P. Mândra, între anii 1963-1969, a fost de 2642,85 kg.
Caprinele, în comuna Văleni nu au reprezentat
niciodată o mare pondere şi efectivele lor au fost mult
reduse faţă de ovine.
Crescătorii de animale din Văleni, în anii 20042005 erau afiliaţi la Asociaţia Crescătorilor de animale din
judeţul Olt şi dintre aceştia amintim pe cei mai cunoscuţi:
în Văleni - Popete Marin cu fiii săi: Popete Florea şi
Popete Ion cu 500 capete ovine și acum, în anul 2020 cu
1000 oi și 300 de capre.
Tot in anii 2004-2005: Ciuvică Ion - 200 capete,
fraţii Belu Ion, Mihai şi Nicolae - 300 capete, fraţii Ciuvică
Săndel şi Ion - 200 capete.
În Popeşti – Suiceanu Ion - 100 capete şi Brăgaru
Florea - 100 capete.
În ceea ce priveşte stupăritul şi creşterea viermilor
de mătase, în Văleni acestea au fost activităţi cu o mică
pondere, în ocupaţiile sătenilor, iar începând cu anul
2004, aceste activități economice au intrat în regres.
În viitorul apropriat, în Văleni mecanizarea,
chimizarea, lucrările de irigaţii şi desecări din viitoarele
amenajări hidroameliorative locale sunt verigi de mare
importanţă, pentru o agricultură cu adevărat modernă.
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10. INDUSTRIA
La începutul secolului XX, în Văleni apar trei
dărace de lână, iar în 1903, la moara lui Constantin
Colibăşeanu a fost instalată şi o „piuă”, pentru fabricarea
dimiilor, din lână de oaie.
Principala ramură, a industriei locale, în Văleni
este industria morăritului şi panificaţiei, care apare, după
anul 1900, prin construcţia morii de pe malul râului
Vedea, acţionată la început de un motor hidraulic, cu o
turbină de 24 CP, şi înlocuită mai târziu cu un motor
Richet, iar după anul 1925 înzestrată cu 2 motoare
Diesel, de câte 185 CP, cu patru pietre pentru porumb,
valţuri şi sisteme moderne. Capacitatea de lucru a morii
în 24 de ore era de 43 tone, dintre care 19 tone şi 24
tone porumb, această moară fiind deservită de 5
muncitori (morari şi mecanici).
În trecut, în partea estică a clădirii morii, a
funcţionat şi o presă de ulei. În anul 2001, după aproape
100 de ani, moara de pe malul de răsărit al râului Vedea
încă era funcțională, iar acum în anul 2020 a fost
transformată de S.C. NEAGA s.r.l. într-un atelir de
confecții.
De asemenea, începând cu anul 1998, Eugen
Ţerţeleanu a dat în folosinţă, în Văleni o a doua moară.
Noua moara de grâu avea o productivitate de 400
kg pe oră, o putere instalată de 25 kw, fiind dotată cu 7
motoare electrice pentru angrenare, fiind deservită de 2
muncitori. Moara de grâu are o clădire pentru instalaţii,
utilaje şi echipamente, un depozit de grâu, un depozit de
făină şi de asemenea un depozit de tărâţe.
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Moara de porumb are o productivitate de 800 kg
/oră, o putere instalată 14 kw, fiind dotată cu 5 motoare
electrice, pentru angrenare.
Moara pentru uruială, are o productivitate de 1000
kg/ oră, o putere instalată de 30 kw, fiind dotată cu un
motor electric, pentru angrenare.
Moara de porumb şi cea de uruială, dispun de o
clădire pentru utilaje şi instalaţii, un depozit de primire
materii prime şi de asemenea, o magazie de produse
finite.
Panificaţia a fost reprezentată în Văleni, la
începuturi de mici brutării particulare, cum a fost şi cea a
lui Gheorghe Brutaru, apoi de brutăria cooperativei
Văleni, care producea pâine rotundă în greutate de 2 Kg.
Această brutărie era deservită de un nr. de 12 brutari şi
folosea pentru coacere un injector cu motorină. Se
produceau 400 de pâini, la o coacere, pâinea fiind
cumpărată pe bonuri de ţăranii cooperatori.
În anul 2004, vechea brutărie a cooperativei din
Văleni nu mai funcţiona, locul acesteia fiind luat de
brutăria lui Eugen Ţerţeleanu, care este dotată cu un
cuptor cu o capacitate de 300 de pâini / oră, cu un
consum de energie de 1,5 kw şi de asemenea, cu un
consum de combustibil lichid ( motorină) de 3 litri /oră,
având un motor electric de antrenare a malaxorului, cu o
putere instalată de 2,5 kw.
Clădirea acestei moderne brutării are în
componenţa sa un spaţiu dospitor, depozit de făină,
cuptor, malaxor, masă cu spaţiu de lucru şi spaţiu de
vânzare, fiind deservită de 8 muncitori. La această
brutărie se produce pâine pe vatră, în diverse sortimente,
precum şi diverse produse de panificaţie, cum sunt:
cornurile cu gem şi ciocolată. Această brutărie,
dimpreună cu moara a fost vândută de către Eugen
79

Țerțeleanu, către S.C. ȘOFI s.r.l., care acum în anul
2020 desfășoară în centrul comunei Văleni, o activitate și
mai intensă, decât fosta firmă S.C. GOLIAT s.r.l.
10.1.INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
Este reprezentată de o fabrică de cărămidă, una
din puţinele fabrici, care a rezistat crizei din construcţiile
zonale, de la sfârşitul secolului XX.
Amplasată pe drumul, care duce spre Ghimpeţeni
şi folosind materiale locale, fabrica de cărămidă a
funcţionat cu 50 de muncitori, organizaţi în două
schimburi şi cea mai mare producţie a fost de peste
2.000.000 de cărămizi anual.
De aici se aprovizionau cu cărămidă antreprenorii
de construcţii din judeţele Olt şi Teleorman şi din
împrejurimi.
Cărămida a fost materialul de construcţie de bază
pentru construcţia de magazii, depozite şi grajduri de
animale, pentru zootehnii, iar sătenii au putut să-şi
construiască mai ieftin locuinţe şi anexe gospodăreşti.
Fabrica a fost construită de către, Primăria Văleni
şi apoi, după privatizarea sa, proprietarul acesteia a fost
firma S.C ELMINCON S.R.L. – ALEXANDRIA,
Teleorman.
Beneficiind de agregatele de balastieră din râul
Vedea, în gospodării, cetăţenii îşi fabrică beton pentru uz
în gospodării, stâlpi şi plăci din beton armat, pentru
împrejmuiri, precum şi bolţari pentru zidărie.
În prezent, din cauza concurenței, fabrica de
cărămidă nu mai funcționează și a intrat în paragină.
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10.2. PRODUCEREA VINULUI ŞI A ALCOOLULUI
În Văleni a funcţionat şi mai funcţionează 6 mici
distilării sau cazane, cum li se spune popular, iar la secţia
Vinalcool Văleni, în trecut se asigura colectarea
strugurilor şi fabricarea de vin nobil.
După revoluţie, schimbarea nechibzuită a
sistemului de proprietate a dus la distrugerea plantaţiei
de vie nobilă, din jurul cramei, iar secţia Vinalcoolului a
rămas în părăsire.
10.3. FABRICAREA BRÂNZETURILOR
La începutul secolului xx, la căşeria proprietarului
Constantin Colibășeanu era angajat un maestru grec,
care se preocupa cu producerea brânzeturilor. Mai târziu,
prelucrarea laptelui a devenit o ocupaţie de tip industrial,
care înainte de revoluţie era asigurată de I.C.I.L. Văleni,
apoi de către firma S.C. Căluşarii S.R.L., iar prin 2004,
laptele era preluat pentru prelucrare de către firmele:
Oltina S.R.L. Slatina, S.C. Lactag Piteşti şi de către S.C.
Danone. Sătenii produc brânză pentru consum propriu în
gospodării, iar ceea ce le prisoseşte vând la târgul
comunal sau la oraş.
10.4 CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI DE DRUMURI
Pe teritoriul administrativ al comunei Văleni, a
fiinţat un şantier de construcţii montaj, care se ocupa de
construcţia canalului derivaţie Drăgăneşti - Olt, ce
traversează de la vest la est, extravilanul comunal.
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De asemenea, în aproprierea stadionului comunal
a fiinţat o staţie de asfaltare, aparţinând Direcţiei
judeţene de drumuri şi poduri Olt, care s-a ocupat cu
asfaltarea şi întreţinerea drumurilor din zona de est a
judeţului Olt.
10.5.CĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORTURILE
Pe la anul 1701 se vorbeşte de drumul Comanilor
şi de drumul ruşilor – cel care ducea la Roşiorii de Vede.
De asemenea, prin anul 1901 a fost trasat drumul
Potcoava – Roşiorii de Vede, când au fost executate
terasamente masive în zonele văilor torenţiale.
Pentru asigurarea scurgerii debitelor prin amontele
văilor, la baza amprizei acestor terasamente s-au
construit trainice tuneluri betonate. Reţeaua rutieră
comunală asigură comunicaţiile cu satele şi comunele din
jur. Această reţea se compune din :
•
•
•
•
•
•
•

drumul D.J. 546 A Văleni – Nicolae Titulescu
– Crâmpoia – Şerbăneşti – Greci – Brebeni –
Slatina, spre Slatina
drumul D.J. 546 B Văleni – Stoicăneşti –
Drăgăneşti Olt, spre Drăgăneşti Olt
drumul D.J. 679 Văleni – Seaca – Mihăieşti şi
prin D.N. 6 spre Măldăeni şi Roşiorii de Vede
drumul D.J. 679 B Văleni – Stejaru –
Scrioaşte – Roşiorii de Vede, spre Roşiorii de
Vede
drumul D.J. 679 Văleni – Ghimpeţeni, spre
Piteşti
drumul D.C. 106 Văleni – Merişani
drumul D.C. 106 Văleni – Dideşti
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Cele mai apropiate oraşe de comuna Văleni sunt
oraşele: Roşiori de Vede, Drăgăneşti Olt, Slatina,
Potcoava. Până în jurul anului 1949 transporturile se
făceau cu animale de tracţiune, cai şi boi, cărăuşia cu boi
se făcea pentru transportul cerealelor de la ariile de
treierat din gospodăriile ţărăneşti şi din gospodării spre
târguri sau spre staţiile C.F.R. cele mai apropiate : Beuca
şi Roşiori de Vede. După anul 1950, încep să apară
autocamioanele mărindu-se prin aceasta, volumul
transporturilor de marfă. Încep să apară de asemenea,
autobuzele pentru transportul călătorilor. Din Văleni s-a
putut circula cu autobuzul, spre Roşiori de Vede şi Piteşti
şi nu în ultimul rând spre Drăgăneşti - Olt şi Slatina.
În anul 2003 a fost deschisă de către firma S.C.
Perla 95 S.R.L. prima linie de maxi-taxi Văleni - Slatina.
Spre sfârşitul secolului XX cele mai apropiate gări de
Văleni au fost gara Mihăeşti, gara Roşiori de Vede şi
gara Drăgăneşti Olt.
10.6. COMERŢUL
La începutul secolului XX, în jurul anului 1904 în
Văleni funcţionau 5 cârciumi şi 2 prăvălii, iar principalele
mărfuri erau : produsele din vin, tutunul, chibriturile,
peştele sărat, opincile, vacsul, lumânările, arniciurile,
vopselurile, de asemenea stămburi şi alte produse.
După război, prin 1945 găsim că funcţionau 8
prăvălii, care vindeau produse manufacturate, două
băcănii, trei cârciumi, trei comercianţi şi o farmacie, toate
particulare. Nu putem să uităm comercianţii ambulanţi,
care veneau cu căruţele, de la munte şi aduceau sare,
var, poşircă, târnuri, cherestea, oale şi nu în ultimul rând
poame şi mere munteneşti. În anii socialismului, volumul
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de desfacere a mărfurilor a crescut şi s-a diversificat,
odată cu creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor, cel
mai mult se vindeau produsele alimentare, iar dintre
mărfurile industriale, cele mai vandabile erau mobila,
aparatele de radio, televizoarele şi alte produse. Existau
un magazin general şi o cârciumă în Olari, două
magazine şi un restaurant în centrul Vălenilor, un
magazin şi o cârciumă în Popeşti, un magazin şi o
cârciumă în Mândra şi de asemenea, în Tirişneag exista
o Cârciumă.
La sfârşitul anilor 1970, suprafaţa comercială
existentă se cifra la 520 m.p., iar fondul bănesc al
Cooperativei de Consum Văleni era în jur de 850000 lei.
Analizând statisticile şi bilanţurile contabile se apreciază
că, în aceeaşi perioadă s-au livrat mărfuri către populaţie
în valoare de 6000000 lei. S-a construit un complex de
prestări servicii şi de asemenea au început să se vândă
materiale de construcţii, la liber şi prin achiziţii. Lista
agenţilor economici comerciali, din comuna Văleni, în
anul 2004 erau: în Olari A.F. ŞOFARU MARIAN, S.C.
SERVCOM ELIAS S.R.L, A.F. MĂNAFU CONSTANTIN,
în centrul comunei A.F. RĂDULESCU, S.C. CONDOR
PĂSĂRICĂ S.N.C., A.F. DABU, S.C. GOLIAT S.R.L.,
S.C. EVRIKA S.R.L., S.C. SINEL S.R.L., (fraţii Ion şi
Marian Subţirelu), A.F. PANĂ, A.F. VLAD MIHAI, CONSUM
COOP. DRĂGĂNEŞTI OLT, S.C. COMCEREAL OLT S.A.,
S.C. OLT-WAM. S.R.L. (fraţii Vili, Mihai şi Adrian, din
Buta), A.F. LAZĂR.
În Popeşti MAGAZIN SĂTESC, A.F. VELEA, în
Mândra S.C. RIX S.R.L., S.C. IONEL-FLORINEL (la Nelu
Melinte ), în Tirişneag A.F. Corlată.
În anul 2013, firma S.c. „Diamant Grup” s.r.l. a
înființat in comuna Văleni, o fermă de găini ouătoare, cu
24 de locuri de muncă.
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În anul 2003 a fost deschisă, în Văleni prima staţie
PECO, proprietatea fraţilor Bîgiu Vili, Mihăiţă şi Adrian,
dotată cu două pompe Aral cu o capacitate de 45 l/ min şi
o capacitate de stocare de trei bazine, a 5800 litri fiecare.
În Văleni au mai funcţionat un depozit Comlemn, de unde
se puteau cumpăra lemne şi cărbuni de foc şi de
asemenea, o bază de recepţie, a sfeclei de zahăr. În
afară de comerţul cooperatist şi privat, în Văleni, prin
târgul săptămânal de miercurea, care a luat o mare
amploare după revoluţie, la piaţă se vând produse agroalimentare, legume, fructe, ouă, brânzeturi, lactate,
încălţăminte, îmbrăcăminte, feronerie şi alte mărunţişuri,
iar în obor se vând cereale, vite, cherestea şi materiale
de construcţii. La acest mare târg de săptămână vin
cumpărători şi comercianţi din toate comunele, din
împrejurimi chiar şi din Roşiori de Vede, Drăgăneşti - Olt
sau din Slatina

La cumpărături de legume-fructe, în târgul comunal Văleni
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Păcat că totuşi, la acest mare târg nu există
dotările corespunzătoare, aşa cum ne-am dori-o cu toţii,
dar sperăm că într-un viitor nu prea îndepărtat, prin grija
edililor comunali, acest târg se va moderniza şi va atrage
tot mai mulţi agenţi comerciali. La Văleni au tradiţie trei
mari bâlciuri. Unul, pe 25 martie, de Blagoveştenie, când
se mănâncă peşte, unul pe 21 mai de Sf-ții Constantin şi
Elena şi ultimul şi cel mai mare, târgul de lubeniţe, de pe
6 august. Dacă în trecut, aceste bâlciuri îşi pierduseră din
însemnătate, astăzi după revoluţie, mai ales târgul de
lubeniţe, de pe 6 august şi-a revenit recăpătându-şi
mărimea de altădată. La aceste bâlciuri, oamenii petrec
şi se distrează descreţindu-şi frunţile, dar cu această
ocazie se şi comercializează multe mărfuri. Se poate
spune că, astăzi, în anul 2020 comerţul concurenţial este
tot mai apreciat de cumpărători, în dauna comerţului
cooperatist, care a dat faliment.

Negustori de cherestea, la târg în Văleni.
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10.7. PRESTĂRI DE SERVICII
În Văleni şi împrejurimi s-a cultivat tutunul şi se
face grădinărit. De aceea, pe strada C-tin Colibăşeanu,
în aproprierea stadionului comunal a fost construită o
uscătorie. Această investiţie, de interes local a preluat
întreaga producţie de tutun din zonă, pe care apoi după
uscare, o livra către Societatea Naţională a Tutunului
Românesc. Tot la această uscătorie s-a mai produs şi
boia de ardei. Avea în dotare sa 10 camere de uscare cu
o productivitate de 5 tone pe cameră, o centrală termică
pe păcurină cu un consum de 3000 kg pe ciclu şi
motoare electrice cu o putere de 13 kw. În prezent,
această uscătorie nu mai funcționează.
Firma Comcereal Olt S.A., baza Văleni în prezent a
fost achiziționată de S.C. LONGIN s.r.l. și deţine importante
magazii de depozitare şi conservarea a cerealelor.
În acest sens amintim două magazii, din zid, de
cărămidă, cu stâlpi şi fundaţie de beton armat, cu o
capacitate de depozitare de 2 x 5000 tone, două
şoproane multifuncţionale, cu o capacitate de 2 x 1400
tone, precum şi de patru pătule de porumb, cu o
capacitate totală de 4 x 300 tone. Mai dispune de
asemenea, de benzi rulante şi de instalaţie de aerare.
Are 7 angajaţi şi pe perioada de vară angajează şi
personal sezonier. În trecut, prestările de servicii, de
către Cooperativa de Consum Văleni, erau reprezentate
de atelierul, de reparaţii radio-tv, precum şi de atelierele
de cizmărie, croitorie, frizerie.
Lipsa de organizare şi firmele de second-hand, au
dus la falimentarea unora, dintre aceste ateliere. Totuşi
autorităţile locale, prin organizarea unor cursuri pe lângă
Căminul Cultural, încearcă să reactiveze sfera serviciilor
locale. Astfel, la Căminul Cultural, pe lângă activităţile
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culturale, au fost organizate
unele cursuri de operator
calculatoare şi în prezent se
practică servicii de xerox şi
tehnoredactare computerizată.
În comună s-au practicat
şi se mai practică încă
meseriile de dulgheri, tâmplari
Scoarţă de perete,
şi zidari, care construiesc case
din anul 1910 –
şi anexe gospodăreşti. Ţinem
ţesătură din lână,
să amintim totuşi că, meseriile
cu motive populareSevastița Melinte,
de dogari, croitori şi cojocari nu
din satul Văleni
au dispărut, iar ţiganii aduşi de
marele proprietar Colibăşeanu
se ocupă cu meseriile de fierari, potcovari şi costorari.
Pentru că nu se mai fac căruţe cu roţi din lemn, cu şină
metalică a dispărut meseria de rotar. Avem convingerea
că, pe viitor se vor găsi politici fiscale, care să încurajeze
pe micii meseriaşi şi întreprinzători, meşteşugurile,
artizanatul şi industria locală, în general.
În Văleni s-a cultivat în trecut: cânepa, inul şi
bumbacul, pentru uzul gospodăresc, prin aceasta
susţinându-se confecţionarea stofelor din lână şi
bumbac, precum şi ţesutul de covoare (macate), carpete,
preşuri şi cergi. Totuşi, pânza de casă, fişoanele,
prosoapele, şervetele şi cârpele ce se confecţionau din
bumbac şi borangic de gospodine, ca podoabe pentru
interiorul caselor, pentru îmbrăcăminte şi daruri la diferite
petreceri se produc astăzi extrem de puţin.
Va mai exista un nou început pentru războaie de
ţesut casnice, sau se va înfiinţa un atelier comunal de
ţesătorie, pentru covoare?
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11. CREDITELE,
SPIRITUL ÎNTREPRINZĂTOR ŞI AFACERILE.
La începutul secolului XX, sătenii luau capitalul
trebuitor, pentru agricultură, de la proprietarul Constantin
Colibăşeanu, care era adevăratul lor bancher. Nu exista
nici o bancă în sat, iar proprietarul împrumuta bani
sătenilor, orişicând, adesea pe munci sau simple
împrumuturi. Locuitorii îşi mai procurau banii necesari şi
de la creditul agricol şi împrumuturile se făceau cu
amanet, pe vite existând un tarif de preţuri, al vitelor ce
se puneau amanet-amanetul ca valoare era de obicei, de
trei ori mai mare, decât valoarea împrumutului.
În anul 1910, proprietarul Constantin Colibăşeanu
a înfiinţat în Văleni prima bancă populară. Această bancă
se numea „Banca de Credit” şi întrajutorare „Sf-ții C-tin şi
Elena” şi proprietarul a fost primul, care a depus suma de
1.000 de lei, iar cei din jurul său, câte 100 de lei. Mai
târziu, după război, Casa de Economii şi Consemnaţiuni
şi-a deschis, prin 1957 o agenţie C.E.C. şi la Văleni, iar
fosta Bancă de Credit Sf-ții C-tin şi Elena a devenit
„Cooperativa de credit” Văleni, care va funcţiona în regim
de bancă populară. La agenţia C.E.C. Văleni se fac
depuneri la vedere şi la 27.04.1967, erau emise 2117
carnete, iar la 21.12.2004, erau emise 6.839 de carnete
cu depuneri la vedere. La Cooperativa de Credit Văleni,
care s-a afiliat Cooperativei de Credit „ALBINA”, din
Slatina se fac împrumuturi de sume, de până la 10.000.
lei, pe bază de giranţi. Sediul agenţiei C.E.C. VĂLENI se
află pe strada C-tin Colibăşeanu, în apropierea căminului
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cultural, iar sediul Cooperativei de Credit se află pe
strada Nicolae Titulescu, în clădirea fostului complex de
prestări de servicii al Cooperativei de Consum Văleni.
După anul 1995, pentru înfiinţarea culturilor, micii
proprietari de pământ au început să primească subvenţii
de la stat, iar credite pentru agricultură de la bănci au luat
numai societăţile agricole şi societăţile comerciale, cu
profil agricol. Atunci, când cadrul legal a fost deschis
liberei iniţiative, locuitorii din Văleni şi-au deschis mici
afaceri comerciale. Spirit întreprinzător există în Văleni,
dar ar fi bine să se creeze şi un climat favorabil atragerii
de investiţii cu capital privat, care să vină în comună şi
din alte zone.
„În Văleni trebuie să intre cât mai mulți bani și să
iasă cât mai puțini”.
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12. CULTELE
Acum, în anul 2020, în Văleni, cultul majoritar este
cultul creştin-ortodox, cu cele trei parohii și biserici, iar ca
minorităţi religioase întâlnim: cultul Adventist de Ziua a
Șaptea şi cultul creștin-Penticostal, cu Biserica Betel.

12.1 PAROHIILE ŞI BISERICILE COMUNEI VĂLENI
Acum, în anul 2020, pe teritoriul administrativ al
Comunei Văleni, din Județul Olt fiinţează trei parohii,
aparţinătoare cultului majoritar Creştin - Ortodox şi
anume: în Văleni - parohia Văleni I, cu Biserica ,,Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena”, parohia Văleni II, cu
Biserica ,,Sfântul Nicolae”, din satul Popeşti şi parohia
Mândra-Tirişneag, cu Biserica ,,Sfântul Dumitru”.

12.1.1. PAROHIA VĂLENI I
Este situată în partea de nord a comunei şi este
formată pe vatra vechiului sat Văleni şi a satului spart,
cunoscut în vechime de satul Bereşti, în zona Dealul
Olarilor şi are următoarele vecinătăţi: la nord - parohia
Nicolae Titulescu, la est - albia râului Vedea, la sud parohia Văleni II, pe linia străzii Buna Vestire, la vest drumul despărţitor de câmp.
Nu deţinem prea multe informaţii, despre viaţa
creştină şi începuturile creştinismului, pe malurile râului
91

Vedea, dar se poate afirma că la începuturi, bisericile
erau chiar bordeie asemenea locuinţelor sătenilor,
acoperite cu şiţă sau coceni şi mai târziu, către anul 1651
se menţionează în scris despre prima biserică din zid,
construită în satul Bereşti, în lunca râului Vedea, ale
cărei ruine s-au păstrat, până către anul 1990.
Cine a construit această biserică nu se ştie, dar se
susţine că, aceasta poate fi Biserica Domnească, din
Bereşti, unde propovăduia popa Manea, la anul 1651.
Despre această biserică se pomeneşte într-un
zapis de danie de moşie, de la 23 aprilie 1718, între
monastirea Comana şi Mihail Fălcoianu, ceauş de aprozi,
în care se zice …,,şi noi am dat dumnealui tot hotarul
moşiei Văleni, danie de la răposatul Şerban Cantacuzino,
vel-vornic, dimpreună cu biserica”.
Această biserică fiinţa şi în anul 1747, când
Mitropolitul Neofit Cretanul, în lungile sale vizite canonice
în multe biserici s-a oprit şi a vizitat, către 25-26 iulie
1747 şi biserica din Bereşti - Vălenii de azi.
Către anul 1841, vechea biserică domnească din
Bereşti cade în ruină şi slugereasa Bica Văleanca
dimpreună cu locuitorii satului Văleni construieşte o nouă
biserică în Văleni, pe malul drept al râului Vedea.
Zidirea s-a făcut cu cărămidă şi piatră din vechea
biserică, după căderea în ruină a celei din vale prin
stăruinţa protopopului Nae Titulescu şi prin îndemnul
răposatei Bica Văleanca, în apropierea locului unde se
află acum, în 2019 Monumentul Eroilor.
Această biserică s-a construit cu începere din
1841 şi s-a sfinţit în anul 1842, fiinţând până către anul
1918, când a fost distrusă de un incendiu. În jurul acestei
biserici a fiinţat de asemenea şi cimitirul satului.
Cu începere, în anul 1904, marele proprietar
Constantin Colibăşeanu, din Văleni pune piatra de
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temelie la construcţia unei noi biserici. Această nouă
biserică a fost construită cu meşteri italieni, între anii
1904-1924, cu întrerupere între anii 1905-1922, iar
partea de contribuţie a proprietarului a fost de 70.000 mii
lei, restul de 30.000 lei a fost contribuţia sătenilor.
Biserica a primit hramul „Sfinţilor Împăraţi
Constantin şi Elena” şi este şi astăzi una din cele mai
mari biserici ortodoxe, iar ctitorul Constantin Colibăşeanu
îşi doarme somnul de veci, în acest sfânt locaş de cult.
Acum, în anul 2020 la această biserică slujesc preoţii
Dabu Stancu și Cuprinsu Bogdan. De menționat că, prin
hotărâre judecătorească și uzucapiune, biserica din
centru comunei Văleni a devenit proprietatea cultului
majoritar creștin-ortodox.

Biserica „Sfinții Împărați C-tin și Elena”, din Văleni.
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Constantin Colibășeanuctitorul acestei monumentale biserici.

12.1.2. PREZENTAREA BISERICII ,,SF. ÎMPĂRAŢI
CONSTANTIN ŞI ELENA”

Iisus Hristos Pantocrator.
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PICTURA BISERICII
În anul 1994, pictura bisericii a fost refăcută de
pictorii soţ-soţie Martalogu, originari din Balş. Pe arcadele
naosului apar sfinţi cu nimb în medalion iar pe
frontoanele laterale surprind sfinţi în mărime naturală.
Spaţiile de deasupra ferestrelor din zona centrală
a naosului sunt pictate cu scene din Noul Testament, iar
spaţiile dintre sfinţi, cu nimb în medalion sunt decorate cu
motive vegetale. Pe arcada, de la intrare, care separă
turnul clopotniţei de pronaos stă scris „SĂ STĂM CU
CUVIOASĂ TEMERE ÎN CASA DUMNEZEULUI NOSTRU
ŞI SĂ-I ADUCEM CÂNTĂRI DE LAUDĂ” .
În partea dreaptă a intrării în pronaos, pe frontonul
sudic apar pictaţi: P.S. Episcop Gherasim, Sf.C.
Panomice, Sf.C. Tatiana şi Irina, Sf. Arhanghel Gavril şi
apoi, în naos: Sf. Mucenici Teodor Tiron, Sf. Mucenic
Bastian, Sf.Mucenic Eustaţiu Plachida. Pe arcada sudică,
a naosului sunt pictaţi sfinţi cu nimb în medalion şi motive
florale. Pe frontonul sudic al naosului, deasupra ferestrelor
spaţiului central apare scena Naşterii Mântuitorului Iisus
Hristos şi mai sus inscripţia ,,PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ
RUGAŢI SĂ NU INTRAŢI ÎN ISPITĂ”. Mergând spre
altar, tot pe frontonul sudic este pictat Sf. Gheorghe în
picioare cu nimb, coif, armură şi sabie şi imediat este
pictat Sf. cel întruchipează pe DREPTUL JUDECĂTOR.
CATAPETEASMA SAU ICONOSTASUL.
În nişele circulare, ale catapetesmei apar apostolii
şi icoane cu: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea Maicii
Domnului în Biserică, Buna Vestire, Naşterea Domnului,
Întâmpinarea Domnului, Botezul Domnului, Schimbarea
la Faţă, Duminica Floriilor, Învierea Domnului, Pogorârea
Sf. Duh, Adormirea Maicii Domnului. În partea de jos, a
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catapetesmei în dreapta, la racordul cu frontonul sudic, al
naosului apare icoana ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”,
apoi o uşă de intrare în altar, pe care se află icoana Sf.
Arhanghel Gavril, urmează o icoană cu D-ul Iisus Hristos,
uşile împărăteşti, apoi icoana Maicii Domnului, a treia uşă
de intrare, în altar având în nişa icoana Sf. Arhanghel
Mihail şi apoi icoana Sf. Nicolae, situată în zona de
racord dintre catapeteasmă şi frontonul nordic. Pe arcada
estică ce separă naosul de altar apar sfinţi cu nimb în
medalion şi motive florale. Pe frontonul nordic, de la
catapeteasmă, spre naos apare pictată Sf. Muceniţă Ana,
Sf. Mucenic Dimitrie, cu nimb, scut, coif, armură şi suliţă.
Tot pe frontonul nordic, al naosului, deasupra ferestrelor
spaţiului central apare pictată, scena cu ,,POGORÂREA
LA IAD” .

Deasupra apare scena din Noul Testament, cu
crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos şi cu inscripţia
,,ARMA ASUPRA DIAVOLULUI, CRUCEA TA NE-AI
DAT NOUĂ” .
Pe arcada nordică, a naosului apar pictaţi sfinţi cu
nimb în medalion şi motive florale. Continuând pe
frontonul nordic apar pictaţi Sf. Mucenic Nestor, cu nimb
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suliţă şi armură, Sf-ții Împăraţi Constantin şi Elena, cu
cruce. Pe arcada vestică, a naosului apar portrete de
sfinţi, cu nimb în medalion şi motive florale. Apoi
continuând, tot pe frontonul nordic apar pictaţi în picioare:
Sf. Arhanghel Mihail, cu nimb şi sabie, Sf. Muceniţe
Ecaterina şi Filofteea, Sf. Cuvioase Marina şi Paraschiva,
Sf. Cuvios Sava Sfinţitul, Sf.Cuvios Antonie cel Mare, Sf.
Cuvios Nicodim, de la Tismana, Sf. Cuvios Teodosie şi
Sf. Cuvios Eftimie cel Mare.
În spaţiile curbilinii, dintre arcadele naosului şi
baza circulară a turnului central apar pictaţi cei patru
evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Pe cupola
turnului central este pictat D-ul Iisus Hristos şi în jurul său
dispusă circular apare inscripţia ,,DOAMNE, DOAMNE
CAUTĂ DIN CER ŞI VEZI ŞI CERCETEAZĂ VIA
ACEASTA, PE CARE A SĂDIT-O DREAPTA TA ŞI O
DESĂVÂRŞEŞTE PRE EA” .
Pe frontoanele dintre ferestre apar pictate grupuri
de sfinţi, iar la baza circulară a turnului central apar
pictate grupuri de sfinţi, cu Liturghia Îngerească.

Crucificarea Mântuitorului-fronton nordic naos.
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SFÂNTUL ALTAR
Este poziţionat, în partea estică a bisericii şi
iluminatul său este asigurat de cinci ferestre. Pe zidul
circular, al altarului sunt pictaţi: Sf. Ierarh Silvestru al
Romei, Atanasie cel Mare, Nicolae, Spiridon, Vasile cel
Mare, Ioan Gură de Aur şi Arhidiaconul Ştefan.
Pe bolta sfântului altar apar pictate scene, din
Vechiul Testament, cu jertfa lui Cain şi Abel, de
asemenea apare pictată Maica Domnului cu pruncul,
înconjurată de cei doi arhangheli: Mihail şi Gavril.

Bolta Sfântului Altar.
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POMELNICUL SLUJITORILOR BISERICII
DIN SATUL VĂLENI
1. Preot Manea-1651,
2. Preot Marin înainte de 1841,
3. Preot Gheorghe Popescu 1880,
4. Preot Duhovnicul 1904,
5. Preot V. Pârvulescu 1888-1932,
6. Preot Nicolae St. Ionescu 1931-1958,
7. Preot Alexandru Ardeleanu 1938-1941,
8. Preot Vasile Ionescu 1936-1960 ,
9. Preot Constantin Dănescu 1944,
10. Preot Teodor Buzu 1945-1962,
11. Preot Ioan Perciune 1956,
12. Preot Busuioc Sosipatru 1961-1964,
13. Preot Petre Boiangiu 1964-1976,
14. Preot Tecuceanu Ilie 1976 şi în prezent 2004,
15. Preot Dabu Stancu 1985 şi în prezent.
OBIECTE ŞI CĂRŢI DE CULT
1. sfeşnice pentru lumânări 3 buc.
2. sfeşnice mici 2 buc.
3. steaguri 4 buc.
4. sfântă masă 1 buc.
5. chivotul cu sfânta împărtăşanie.
6. sfântul potir 1 buc.
7. sfântul disc 1 buc.
8. cazan de botez 1 buc.
9. cădelniţe 2 buc.
10. cununii 2 buc.
11. evanghelii 2 buc.
12. mineiuri 12 buc.
13. triod 1 buc.
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14. cazanie 1 buc.
15. moliftelnic 1. buc.
16. aghiazmatar 1 buc.
17. liturghiere preoţeşti 2 buc.
18. catavasier 1 buc.
19. apostol 1 buc.
20. veşminte preoţeşti 6 buc.
21. cărţi de rugăciune 3 buc.
22. mese din lemn 4 buc.
CANTORI AI BISERICII
„SF-ȚII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA”
1.Cruceru Vasile-şcolarizat,
2.Voinea Constantin,
3. Duţă Petre,
4. Ivaşcu Vasile,
5. Crăciun Florea,
6. Popescu Gheorghe,
PREOT TECUCEANU ILIE. S-a
născut la 29 mai 1947 în localitatea
Tufeni, Judeţul Olt, fiind crescut de
părinţii Nicolae şi Stana Tecuceanu.
Absolvă şcoala primară, cu clasele
I-IV în satul Barza şi ciclul gimnazial
V-VII, în satul Tufeni. Urmează
cursurile Seminarului Teologic din
Craiova, apoi cursurile Institutului
Teologic din Sibiu, Facultatea de
Teologie Pastorală. Este căsătorit
şi are doi copii. A fost hirotonit ca
preot, în anul 1968, în comuna
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Reteag, Judeţul Bistriţa Năsăud, unde a oficiat, până în
anul 1974.
Din anul 1974 a oficiat ca preot, în comuna Văleni,
Judeţul Olt. Prin osârdia sa şi a enoriaşilor a făcut lucrări
de reparaţii şi de bună gospodărire, între care amintim:
lucrări de reparaţii la acoperiş, zugrăveli exterioare şi
repictarea bisericii. Are mari merite în resfinţirea bisericii,
la data de 16 octombrie 1994, pentru care a fost răsplătit
cu titlul de iconom stavrofor. Din anul 2013 este preot
pensionar.
PREOT DABU STANCU. Născut
la data de 05.11.1952., din părinţii
Anghel şi Ilinca, în comuna Văleni,
Judeţul Olt. Şcoala primară I-IV şi
ciclul gimnazial V-VIII le-a absolvit
în satul Mândra, la Şcoala cu
clasele I-VIII. A urmat Seminarul
Teologic din Craiova şi după aceea,
cursurile Facultăţii de Teologie
Pastorală Bucureşti.
Preotul Dabu Stancu este căsătorit cu doamna
Oana Cruceru, fiica fostului cântăreţ bisericesc Vasile
Cruceru şi are trei copii. A fost hirotonit preot în
noiembrie 1975, în parohia Mândra-Tirişneag-Olt.
A oficiat în parohiile Mândra - Tirişneag, anii 19751978, parohia Nicolae Titulescu, anii 1978-1985 şi în
parohia Văleni II, anii 1985-2015 şi în prezent este preot
paroh, în parohia Văleni I. Pentru osârdia sa a primit titlul
de iconom stavrofor.
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Punct muzeistic și bibliotecă parohială.

12.2 PAROHIA VĂLENI II
Lângă apa Vezei şi pe muchia dreaptă a dealurilor
se găseau în secolele al XVIII-lea şi al XVIII-lea satele:
Căleşti, Răseşti şi Novaci, dispărute, dar care erau
aşezate, pe locul ce este ocupat astăzi de satul Popeşti,
în vatra şi în cuprinsul acestui sat. Novacii erau pe apa
Vezei, în dreptul cătunului Popesci, în locul unde până
mai deunăzi s-a zis „Vadul Novacilor”. Aici era vatra
acestui sat spart. Dovadă este, tot cartea lui Constantin
Brâncoveanu, către Şerban Cantacuzino vel paharnic,
relativă la aşezarea moşiei Văleni, unde se zice: „Piatra
dîntâiul a Vălenilor, despre Novaci s-a pus, lângă apa
Vezei”. Hotarele de moşie: Căleşti, Răseşti şi Novaci, cu
satele purtau aceleaşi numiri, veneau pe din jos de
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Vălenii Vechi. După hotărnicia din 1701, confirmată de
Vodă Brâncoveanu, hotarul avea 850 stânjeni-în vale,
1009-la mijloc şi 1356-în Călmăţui. Moşia a fost a Jepii
Comisul, dată şi miluită, de Matei Vodă Basarab şi altă
parte, prin cumpărare, de la Paapa, feciorul lui Stroe
Căpitanul, Ot Comani.
Şerban Cantacuzino, vel paharnic cumpărase
două părţi din acest hotar, care i s-au ales prin cartea de
hotărnicie, din 1701, maiu 23, a 12 boieri. Au mai rămas
atunci din hotarul de moşie Căleşti, Răseşti şi Novaci,
neâncorporaţi la Văleni, 357 stânjeni în masă, care în
1751, iulie 8 se cumpără de Stancu Vătafu, Ot Seaca Ot,
sud Olt, de la Tudor Postelnicu, fiul lui Constantin
Merişanu. În zapis se zice: ,,Moşia Băţanu şi Novaci, de
la Stancu Vătafu”, moşia Băţanu şi Novaci trece, de la o
rudă a sa, Dima Ciochină, venit aici din satul ScărişoaraRomanaţi. Dima Ciochină dă moşia de zestre lui Matei
Burcă şi acesta iar o dă de zestre lui Constantin
Bănuţescu şi lui Gheorghe Popescu - Pricoliciu.
Moştenitorii acestora vând părţile lor d-lui Constantin
Colibăşeanu, proprietarul Vălenilor, din anul 1904, afară
de 128 ha., ce aparţineau primarului Petrache Ţolescu.
Moşia a fost hotărnicită, în anul 1843, de paharnicul
Sandu Depărăţeanu, din Roşiorii de Vede. În trecut,
parohia Văleni II a fost filiala Parohiei Văleni. Cu
începere din anul 1985, parohia Văleni II devine parohie
de sine stătătoare. Ea cuprinde jumătate din satul Văleni
şi satul Popeşti. Enoriaşii din Văleni, care sunt în centrul
comunei şi până spre Piepteşti, vin la biserica din Văleni,
iar cei din Popeşti merg la biserica din Popeşti.
Preoții Dabu Stancu și Cuprinsu Bogdan oficiază
la cele două biserici. Vecinătăţile parohiei Văleni II sunt
după cum urmează: la nord - parohia Văleni I, până pe
linia strada Buna Vestire şi limita de nord a cătunului
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Tumbeni, la est - albia râului Vedea, la sud - Parohia
Mândra –Tirişneag-Olt, până la valea Brăgăreşti, la vest câmpul comunei.
Prin urmare, parohia Văleni II reuneşte enoriaşii
din jumătatea sudică, de vatră a satului Văleni, care de la
începutul secolului XX se afla pe muchia dealurilor şi
vatra vechiului sat Popeşti, cunoscut în vechime sub mai
multe denumiri şi anume: vetrele satelor Căleşti, Răseşti
şi Novaci, care li se mai spunea şi Ciochina, Băţanu 1843
şi mai târziu Popeşti, după numele lui Gheorghe Popescu
Pricoliciu.
Unde a fiinţat biserica în vechime nu se ştie, dar în
anul 1830, Matei Burcă construieşte biserica cu hramul
,,Sf. Nicolae”, care fiinţează şi astăzi în anul 2004 şi este
cea mai veche biserică funcţională din Vălenii de azi.
Reparaţii, mai importante s-au făcut între anii
1882-1887, de către Anastasie Georgescu.

12.2.1. PREZENTAREA BISERICII,, SF. NICOLAE”

Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” Popești.
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PICTURA BISERICII
A fost refăcută, în anul 1977. Plafonul şi frontonul
estic al pronaosului sunt pictate, iar pe arcadele naosului
apar sfinţi cu nimb în medalion. Pe frontoanele laterale
sunt sfinte muceniţe sau sfinţi cu nimb, pictaţi în picioare,
unii cu suluri înscrise, iar alţii cu armură, săbii şi suliţe.
sfinte muceniţe
Spaţiile de deasupra ferestrelor naosului au fost
pictate, cu scene din Noul Testament. Pe plafonul
naosului apare pictată Maica Domnului, cu mâinile
întinse dea dreapta şi dea stânga trupului, iar în jurul lor
apar serafimi, cu aripi şi stele. Pe cupola turnului mare al
bisericii este pictat D-ul Iisus Pantocratorul, iar pe plafon,
în jurul turnului central apar în dispunere circulară sfinţi
cu nimb în medalion, între care se află motive florale.
CATAPETEASMA
Are structura din lemn, iar nişele, în care sunt
poziţionate icoane cu sfinţii apostoli, sfinţi şi scene din
viaţa Mântuitorului au formă dreptunghiulară. Pe
catapeteasmă, pornind dinspre partea de sud, spre
partea de nord se află pictaţi Sf. Ierarh Nicolae Sf.
Arhanghel Gavril, Mântuitorul Iisus Hristos, Maica
Domnului cu pruncul Iisus, apoi Sf.
Arhanghel Mihail şi la racord cu frontonul nordic
icoană cu adormirea Maicii Domnului.
În rândul de deasupra acestor icoane, de jos în
sus se află alte icoane, cu adormirea Maicii Precesta,
Sf.Treime –Tatăl, Fiul şi Sf. Duh, botezul Domnului Iisus
Hristos, deasupra cu Sf. Duh, Înălţarea Mântuitorului
Iisus Hristos, Învierea Domnului, Duminica Floriilor, un
tablou mai mare cu Cina cea de Taină, poziţionat
deasupra uşilor împărăteşti, Schimbarea la Faţă,
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Întâmpinarea Domnului Iisus Hristos, Naşterea Domnului
Iisus Hristos, Buna Vestire, Intrarea în Biserică a
Mântuitorului Iisus Hristos, Naşterea Maicii Domnului. Pe
rândul al doilea, de jos în sus apar pictaţi în bust Sfinţii
Apostoli: Andrei, Petru, Pavel, Iacov, Maftei, Marcu,
Luca, Ioan, Filip, Vartolomeu, Simon şi Toma.
Pe ultimul rând, de sus apar sfinţi cu nimb în
medalion, iar sus crucea, pe care este pictat Mântuitorul
Crucificat.
SFÂNTUL ALTAR
La intrarea în altar, în partea stângă a altarului
apar pictaţi: Sf. Arhidiacon Ştefan, Sf. Ierarh Spiridon, Sf.
Nicolae, urmează fereastra altarului având deasupra
pictat un înger cu inscripţia. ,,Pace Vouă”. Urmează
Sfinţii ierarhi: Vasile, Grigore Ioan Gură de Aur, Ioan
Milostivul.
Între registrul sfinţilor şi plafon apare un brâu cu
motive geometrice. Pe plafonul altarului apare pictată
Maica Domnului, cu pruncul Iisus Hristos având deadreapta şi dea-stânga, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril, cu îngeri. Între arcadă şi plafonul altarului apare
inscripţia
,,CEEA CE EŞTI MASĂ PREA CURATĂ A PÂINII
VIEŢII, CARE S-A POGORÂT DE SUS PENTRU MILĂ
ŞI A DĂRUIT LUMII VIAŢĂ NOUĂ”.
POMELNICUL SLUJITORILOR
BISERICII „SF. NICOLAE”
1.Preot Ionescu Vasile 1936-1960,
2.Preot Busuioc Sosipatru 1960-1964 ,
3.Preot Boiangiu Petre 1964-1976,
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4.Preot Tecuceanu Ilie 1976-1982,
5. Preot Nicolaescu Constantin,
6. Preot Dabu Stancu 1985- până în prezent.
7. Preot Cuprinsu Bogdan 2013 și în prezent.
Preotul Cuprinsu Bogdan. Este născut
la 29.04.1985 și a fost crescut de
părinții săi adoptivi Coprinsu Năstase
și Anghelina. A urmat cursurile Școlii
Generale din satul Mândra, comuna
Văleni și apoi cursurile seminarului
teologic „Sf. Nicolae” din Rîmnicu
Vâlcea, după care a susținut examen
de admitere la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Iustin Marina” din București.
După absolvirea acestei facultăți a slujit la biserica
parohiei Sopot din Slatina și la nou înființata Episcopie a
Slatinei și Romanaților. Este căsătorit și are 3 copii. În
prezent este preot paroh, în parohia Văleni II.
CONSILIUL PAROHIAL AL BISERICII „SF. NICOLAE”
1. Preot Cuprinsu Bogdan-președinte,
2. Pencea Nicolae-epitrop.
CONSILIERI:
Măgureanu Ion, Costel Popescu, Ciuvică Dumitru, Mitrea Marian.
CANTORI
1. Glasu Dumitru
2. Popescu Petre
3. Pârvu Alexandru
4. Belu Ilie
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12.3. PAROHIA MÂNDRA-TIRIŞNEAG-OLT, SCURT ISTORIC
Este situată în partea de sud a comunei Văleni şi
reuneşte satele Mândra şi Tirişneag, pe vechile vetre ale
comunelor noi Regina Maria şi Elena Elisabeta.
Vecinătăţile acestei parohii sunt după cum urmează: la
nord - Parohia Văleni II şi drumul despărţitor de câmpul
comunei, la est - albia râului Vedea, la sud - drumul
despărţitor de câmp şi la vest - drumul care duce spre
Seaca - Dj.679. Din discuţii cu enoriaşii la începuturi
înainte de definitivarea formării satului Tirişneag oficierea
slujbelor religioase avea loc la biserica din satul Popeşti.
Mai târziu, din cauza distanţelor şi în baza legii dată de
către A.I.Cuza-1863, care interzicea amplasarea
cimitirelor în sate, s-a dispus crearea unui nou cimitir,
situat pe drumul, care leagă satele Tirişneag şi Mândra,
aproape la jumătatea distanţei dintre ele. În acest cimitir
a fost construită o capelă, unde se oficiau slujbe de
înhumare. Pe ruinele acestei capele, din cimitirul sătesc,
începând cu anul 1954 s-a pus temelia zidirii unei noi
biserici. Jur împrejur, acum biserica este înconjurată de
un gard din beton, la strada Unirea şi de un gard cu stâlpi
din beton, cu plasă şi sârmă ghimpată, în rest.
Suprafaţa aferentă bisericii şi cimitirului din jur este
de 12.000 m.p. şi aparţine în prezent Domeniului Public,
al comunei Văleni.
În partea de vest a cimitirului sunt înhumaţi
defuncţii enoriaşi din satul Tirişneag, iar în partea de est
sunt înhumaţi defuncţii din satul Mândra.
Biserica are hramul „Sf. Dumitru” şi pe peretele
estic al tindei este scris: „ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI
DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ CU HRAMUL SF. DUMITRU
S-A CONSTRUIT DIN TEMELIE ÎN ANII 1954-1959, PE
LOCUL UNDE A FOST CAPELA CIMITIRULUI CARE SE
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DĂRÂMASE. LA ZIDIREA EI S-AU OSTENIT CU
SUFLETUL, CU MINTEA ŞI CU BRAŢELE TOŢI COPIII,
FEMEILE ŞI BĂRBAŢII DIN PAROHIA MÂNDRA
TIRIŞNEAG OLT. SFINŢIREA S-A FĂCUT ÎN ZIUA DE
29 NOIEMBRIE 1959 DE CĂTRE PREA SFINŢITUL
IOSIF, EPISCOPUL RÂMNICULUI ŞI ARGEŞULUI CU
UN SOBOR DE PREOŢI DE LA CENTRUL EPARHIAL
ŞI DIN PAROHIILE VECINE, PAROH FIIND PREOTUL
ION TĂRÂŢĂ”.
Biserica are fundaţia din beton şi zidărie groasă
din cărămidă. Clopotniţa este construită independent şi
se află situată, spre vest în apropierea intrării în biserică.
Învelitoarea este din grinzi de lemn, astereala din
scânduri de brad, iar acoperişul este din tablă. Biserica
are un singur turn de formă octogonală, prevăzut cu
patru ferestre pentru iluminatul interior.
Pronaosul şi naosul sunt unite şi catapeteasma
construită din lemn, fără incrustaţii sau sculpturi separă
spaţiul naosului şi pronaosului, de sfântul altar, care este
poziţionat în partea estică a bisericii şi are formă
dreptunghiulară, fiind prevăzut cu ieşire, în partea sa
sudică.
12.3.1. PREZENTAREA BISERICII ,,SF. DUMITRU”

Biserica ,,Sf. Dumitru”, din satul Tirișneag.
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PICTURA BISERICII
În lunile august - octombrie, ale anului 1994, prin
străduinţa pictorilor Tanţa şi Iulică Ţîrloaica, din Balş a
fost refăcută pictura bisericii.
Această pictură are o cromatică vie şi caldă, care
îi apropie pe enoriaşi de o vibrantă viaţă creştină.
În întregimea ei, pictura cuprinde sfinţi cu nimb în
medalion, sfinţi cu nimb, cu statura în picioare, motive
florale şi vegetale, cu viţă de vie şi struguri, precum şi
scene din Noul Testament, privitoare la viaţa Mântuitorului
Iisus Hristos.
POMELNICUL SLUJITORILOR BISERICII „SF. DUMITRU”
1. Preot Tărâţă Ioan 1954-1959,
2. Preot Perciune Ioan 1956,
3. Preot Seiculescu Romică,
4. Preot Filip Iulian,
5. Preot Boiangiu Petre 1964-1976,
6. Preot Tecuceanu Ilie 1976,
7. Preot Lungoci Ionuţ 1975-1976,
8. Preot Iancu Dumitru 1982-1983,
9. Preot Şofron,
10. Preot Mărgăritescu Ştefan,
11. Preot Ponov Marin 1996 – până în prezent.
ÎNTRE MEMBRII CONSILIUL PAROHIAL
AL BISERICII ,,SF. DUMITRU” AMINTIM PE:
1. Preot Ponov Marin-președinte,
2. Popescu Marian - epitrop
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Consilieri:
Catrinoiu D. Anghel, Rădiţă Tache, Catrinoiu Florea,
Postelnicu Ion, Iordache Ilie ȘI Briceag Marin.
Consiliul parohial priveghează asupra vieţii
creştine a comunităţii, administrează fondurile, donaţiile
şi terenul agricol al parohiei.
CÂNTĂREŢI BISERICEŞTI
1. Bălănoiu Ilie – fost profesor de muzică la Liceul Văleni,
2. Catrinoiu A. Iulică,
3. Popescu Marian.
PREOT PONOV MARIN. S-a născut
la 14 ianuarie 1973, din părinţii Marin
şi Lucia, în oraşul Horezu, din Judeţul
Vâlcea.
Şcoala primară, ciclul gimnazial şi
clasele: a IX a şi a X-a le-a absolvit la
şcoala din oraşul natal Horezu. A
urmat cursurile Seminarului Teologic, din Craiova şi a
absolvit Institutul Teologic din Piteşti.
A fost hirotonit diacon, în anul 1995, în parohia
Bârzeşti, Judeţul Vâlcea şi în anul 1996 a fost hirotonit,
de asemenea preot, la Episcopia Râmnicului şi de la data
de, 1 februarie 1996 oficiază ca, preot la Biserica ,,Sf.
Dumitru”, din parohia Mândra-Tirişneag, unde se află şi
în prezent. Este căsătorit şi are un copil.
A executat lucrări de întreţinere şi reparaţie, a
bisericii şi prin osârdia sa şi a enoriaşilor din parohie,
biserica ,,Sf. Dumitru” este o biserică vie.
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12.3.2.MIŞCAREA EUHTEROGONIC-ORTODOXĂ
PENTRU URCĂMĂNTUL ÎN CREDINŢĂ,
ÎNDUMNEZEIRE ŞI HAR
„CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA”

Stemă-Mișcarea Euhterogonic-Ortodoxă.

„Prin Credinţa în Dumnezeu, Putere de Cunoaştere
şi Creaţie vom Dăinui.” Şcoala Euhteroniană a fiinţat
discret în Văleni-Olt, începând cu anul 1991 şi ca origini
şi tendinţe, se poate spune, că Mişcarea EuhterOrtodoxă s-a format în jurul Bisericii Sf-ţii Împăraţi C-tin şi
Elena din Vălenii de Olt, fiind generată de această
Şcoală de Gândire și spiritualitate Creştin-Ortodoxă,
către anul 1993.

Simbolul euhter-dain
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MIȘCÁRE, mișcări, s. f. Acțiunea de a (se) mișca și
rezultatul ei. I. 1. Ieșire din starea de imobilitate, de
stabilitate, schimbare a locului, a poziției; ◊ Expr. Nici o
mișcare = liniște! tăcere! A (se) pune în mișcare = a
începe sau a face să înceapă implicarea într-o acţiune.
(Fam.) A prinde (sau a surprinde) mișcarea = a înțelege
repede desfășurarea unei acțiuni sau rostul ei ascuns. 2.
Activitate, acțiune, faptă. ◊ Loc. adv. În mișcare = într-o
stare de agitație, de tulburare, de încordare. ◊ Expr. A
(se) pune în mișcare = a intra (sau a determina pe cineva
să intre) în acțiune; a face să se agite, să acționeze. p.
ext. animație, agitație, forfotă. Acțiune care antrenează
un număr mare de oameni în sprijinul unei idei, al unui
scop comun. ♦ Acțiune (organizată) de masă cu caracter
revendicativ; agitație, revoltă, revoluție. 3. Fig. Îndemn,
impuls, imbold, pornire. II. Categorie filosofică ce
desemnează totalitatea transformărilor și proceselor care
au loc în Univers; p. gener.schimbare, transformare.
sursa: DEX '09.
Euhterogonul – Sfântă Scriptură-Chartă și istoriei a
lumilor cerești. La granița dintre știință, raționalitate,
intuiție și revelație se susține că în universul
euhterogonic există o pluralitate de lumi cerești.
Euhtero - cu sensul : eu homul teric (lumesc) ortodox. și
există în universul, așa cum el este oameni terici. Are
sensul mistic de îndumnezeire, ca urcământ în credință și
sensul de apogeu evolutiv.
Euhter – derivă din Euhterogon și Euhtero.
Euhterogonism – derivă din Euhterogon.
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Euhter-Ortodoxism – derivă din Euhtero şi ortodoxism.
Euhteroni sau euhteronieni - cei ce gândesc în sens
euhteron.
Euhteronism ortodox (euhteroidism) – (euhteroîndumnezeire), doctrină religioasă generată de Școala
Euhteronă, de gândire și spiritualitate ortodoxă ce are în
centrul de atenție urcământul în credință și îndumnezeirea
omului, admițând că prin credință și cunoaștere suntem
mai aproape de Dumnezeu și că de asemenea, prin
punerea sa sub Autoritatea Divină a lucrului bine-gândit
și bine-făcut, omul se va îndumnezei, se va crea pe sine
şi va expansiona în alte sisteme solare.
Euhteronomie-derivă din euhtero (îndumnezeire) Euhteronomia reprezintă, ştiinţa de spirit în a trăi şi
evolua euhteron - știință despre îndumnezeire. Sub
cupola divină, prin credință în Dumnezeu, putere de
cunoaștere și creație, vom dăinui.
Epectaza ({s} gr. epektasis „urcuș”, „întindere”) s. f. 1.
Învățătură dezvoltată de Sf. Grigorie de Nisa potrivit
căreia sufletul, fiind atras de Dumnezeu, se află într-o
permanentă mișcare ascendentă către treptele superioare
ale harului. 2. Progres în virtute și acțiune; aspirație
permanentă spre desăvârșire. sursa: DE (1993-2009)
ORTODÓX, -Ă, ortodocși, -xe, adj. 1. Care ține de
Biserica creștină răsăriteană, de ortodoxie, care este
conform cu doctrina acestei biserici; (despre persoane)
care este adept al ortodoxismului. ♦ (Substantivat)
Persoană de religie creștină răsăriteană. 2. Conform cu o
concepție, cu o doctrină, cu dogma unei religii; (despre
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oameni) care urmează cu fermitate (sau dogmatic) o
asemenea doctrină. – Din ngr. orthódoxos, lat.
orthodoxus, fr. orthodoxe. sursa: DEX '09c
Conform cu credința oficială, cu învățătura Bisericii; 2. se
zice în special de Biserica răsăriteană: în opozițiune cu
cea catolică: Credința Ortodoxă nu recunoaște autoritatea
papei și permite preoților mai jos de episcopi să se
însoare o singură dată; schisma între cele două Biserici
datează de la 1054 și în anul 1700, o parte din ortodocși
fură aduși sub ascultarea papei (așa-numiții Uniți); 3. fig.
conform cu adevăratele principii, în morală, în literatură,
etc. ║ m. cel ce profesează ortodoxismul, drept
credincios. sursa: Șăineanu, ed. VI (1929)
În societatea România, rolul Misiunii EuhterOrtodoxe este de a echilibra raporturile dintre știință,
sfera politică și teologia ortodoxă.
12.3.3.CREZUL EUHTEROGONIC-ORTODOX
1) În Lumea aceasta, sub Puterea Lui Dumnezeu
Dyo Gohn m-am născut om ceresc şi Cred cu Putere în
Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, cel Unul în Fiinţă, Creatorul
Marelui Univers, al Vieţii şi al Lumilor Universiene;
2) Şi în Domnul Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu,
Întrupare Dumnezeiască, printre fiinţele om din Lumile
Marelui Univers, Care din Tatăl S-a Născut, mai înainte
de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din
Dumnezeu Adevărat, Mântuitorul Lumilor Cereşti, Născut
nu Făcut, Cel de o Fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
făcut;.
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3) Care pentru noi oamenii acestei lumi şi pentru a
noastră Mântuire S-a Pogorât din ceruri şi S-a Întrupat de
la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara.
4) Şi S-a Răstignit pentru noi, oamenii acestei lumi
în zilele lui Ponţiu Pilat, a Pătimit, S-a Îngropat, Şi a
Înviat, a treia zi după Scripturi;
5) Şi S-a Înălţat la ceruri şi şade de a dreapta
Tatălui;
6) Şi iarăşi Va să Vină, cu Slavă, să Judece vii şi
morţii ; a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit;
7) Şi întru Duhul Sfânt al Lumilor Cereşti, Domnul
de-viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl Purcede ; Cela ce
Împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Grăit prin prooroci;
8) Cred că Harul Divin Mântuitor, Harul, Harismele
şi Darurile vin de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt ;
9) Cred că, Fiul Lui Dumnezeu, Iisus Hristos este
Întemeietorul Bisericii în Lumea Noastră şi în a toate
Lumile Universiene.
10) Cred în, Dumnezeiasca Sfântă Scriptură
Astro- Universiană a Lumilor Cereşti, în Vechiul şi Noul
Testament, în Sfânta Biserică Apostolească şi în Sfânta
Tradiţie;
11) Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor
şi Cred în Mântuirea Oamenilor, prin Credinţă şi prin
Fapte Bune, Plăcute Lui Dumnezeu;
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12) Cred în Învăţătura despre moarte şi Judecată,
în Sfârşitul oricărei Lumi Cereşti, în Viaţa de Veci, în
chinurile veşnice ale Păcătoşilor şi în Reânvierea celor
Credincioşi în Dumnezeu.
Aşa să-mi Ajute Dumnezeu.
Acest crez euhterogonic-ortodox a fost scris
pentru prima dată, în comuna Văleni, județul Olt.
În Creştinismul Euhterogonic-Ortodox, ,,Sfânta
Scriptură Astro-universiană este Lucrare Dumnezeiască
a Dumnezeului Nostru Dyo Gohn, Creatorul Marelui
Univers, al Vieţii şi al Lumilor Cereşti Universiene”. „Omul
Biblic trebuie să se întoarcă din dimensiunea geoantropocentrică a Bibliei, la spiritualitatea Credinţei Astrouniversiene, a lumilor astrale”.
În dimensiunea sa spirituală fundament, Mişcarea
Euhter-Ortodoxă este o Mişcare Spiritual-CreştinOrtodoxă, de propovăduire a viziunilor privind Sfânta
Scriptură a lumilor cereşti şi a Creştinismului
Euhterogonic-Ortodox. Ancorează în spaţiile: spiritualortodox, ecumenic, socio-economic-politic şi creştincultural. Susţine adoptarea de modificări, în statutul
B.O.R., separarea cultelor de partidele politice,
schimbarea stemei patriarhale, stabilirea cu claritate a
puterilor centrale ale bisericii şi ale puterilor locale ale
comunităţilor ortodoxe, echilibrarea raporturilor de putere,
între clerul ortodox autocrat şi masele de enoriaşi creştinortodocşi, alegeri democratice, în consiliile şi comitetele
parohiale, o mai bună reprezentare a laicilor creştinortodocşi, a tineretului şi femeilor în adunările, consiliile şi
comitetele parohiale. Simbolul Mişcării Euhter-Ortodoxe
este Crucea Euhterogonului şi simbolizează apropierea
creştinismului lumii noastre de creştinismul Bisericii
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Euhter-Ortodoxe Universiene. Mişcarea Euhter-Ortodoxă
nu susţine campanii de evanghelizare, un protestantism
liberal-ortodox sau un neo-ortodoxism şi de asemenea,
nu aparţine spectrului mişcărilor moderniste, ale
Consiliului Mondial al Bisericilor. Nu este o mişcare
ecumenistă, de unificare a bisericilor, de reînnoire sau
renaştere harismatică, în spaţiul ortodox. Doctrina socioeconomic-politică susţine viziunea ,, o ţară şi două
sisteme eco-politice”, cu formarea unei puternice clase
de mijloc. În spaţiul creştin-cultural, Mişcarea EuhterOrtodoxă susţine cultura dain-euhtero, valorile socialcreştin-democrate, tradiţia şi spiritualitatea ortodoxă. Prin
dimensiunea sa ecumenică, Mişcarea Euhter-Ortodoxă
apropie creştinii ortodocşi, de cei romano-catolici şi
protestanţi, declarându-se pentru o mai bună cunoaştere
şi înţelegere între oameni. Dimensiunea ecumenică, a
acestei mişcări ortodoxe este mai degrabă o dimensiune,
de diplomaţie religioasă şi de cunoaştere interconfesională. Ea valorizează libertatea religioasă şi
izvorăşte din cauza închistării societăţii noastre, Spaţiul
Ortodox, România, din perioada anilor 1945 - 1989,
reprezentând o societate închisă şi controlată. Mişcarea
Euhter-Ortodoxă nu susţine unificarea bisericilor sau
paradigma ecumenistă a unei republici, biserici sau
credinţe planetare. Dimpotrivă, această mişcare spiritualortodoxă relevă că, o astfel de alternativă de evoluţie în
civilizaţie, ar crea o monotonie în viaţa de spirit şi în
spaţiul socio-economic-politic ar determina crearea
condiţiilor de manifestare, a unei dictaturi totalitare, pe
planeta noastră.
Spiritualitatea Ortodoxă a Românilor se cuprinde
în trei dimensiuni de spirit, care pe temeiul Sfintei Treimi
şi din perspectiva raportului dintre ştiinţă şi religie
formează o Singură şi Mare Biserică Ortodoxă :
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TUTUROR
TIMPURILOR. În România, Triaterul Ortodox este format
din următoarele dimensiuni şi ramuri de spiritualitate
ortodoxă : Biserica Ortodoxă de Stil Vechi sau de Sfântă
Tradiţie (B.O.S.V), (B.O.R.S.V.) sau (B.O.S.T) cu
Confesiunea Ortodoxă de Sfântă Tradiţie (ortodocşii
tradiţionalişti). Ei, spiritual sunt ancoraţi în jurisdicţia
canonică şi dogmatica primară, celebrată de Biserica
Începuturilor Credinţei în d-ul Iisus Hristos. Reuneşte un
număr restrâns de enoriaşi ortodocşi de Sfântă Tradiţie.
1. Biserica Ortodoxă de Stil Nou (B.O.S.N.),
(B.O.R.S.N.) sau SFÂNTA BISERICĂ ORTODOXĂ
ROMÂNĂ SOBORNICEASCĂ ŞI APOSTOLEASCĂ, cu
Confesiunea Ortodoxă Apostolică (ortodocşii apostolici,
care au acceptat noul sistem de măsurare a timpului şi
pe temeiuri ştiinţifice îndreptarea calendarului). Cu toate
imputaţiile care i se aduc, de ortodocşii tradiţionalişti, se
poate spune totuşi că, a doua dimensiune de spiritualitate
ortodoxă ancorează, de asemenea în jurisdicţia canonică
şi în dogmatica ortodoxă primară. A doua ramură creştinortodoxă reprezintă majoritatea creştinilor ortodocşi din
România şi din grupurile de Români, aflaţi în diverse ţări
din Europa şi de pe alte continente. Din perspectiva
primelor două dimensiuni de spiritualitate ortodoxă,
Biserica Ortodoxă Română este imuabilă şi infailibilă. În
formare, Confesiunea Euhterogonic-Ortodoxă, aparţinătoare
de Biserica Ortodoxă Română (euhter-ortodocşii, care
din perspectiva raportului dintre ştiinţă şi teologie susţin
că, prin credinţă şi cunoaştere suntem mai aproape de
Dumnezeu).
Reprezintă capacitatea de transformare şi
metanoie a Românilor, de a se apropia de Dumnezeu,
întru credinţă, prin a învăţa, a înţelege şi a cunoaşte. Din
perspectiva celei de a treia dimensiuni de spiritualitate
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ortodoxă, Biserica Ortodoxă Română este perfectibilă şi
dăinuitoare până la sfârşitul lumii şi lupta pentru
Supravieţuire şi a fi printre Cei Aleşi de Dumnezeu este
continuă.
A supravieţui şi dăinui întru a fi între cei aleşi de
Dumnezeu este mesajul euhterogonic suprem, al euhterortodocşilor pentru Români.
Acesta este congruența și sinergismul „transdimensional ortodox” din ciber-spațiul ortodox România.
Acestea sunt cele trei dimensiuni şi ramuri de
spiritualitate, precum şi cele trei nivele de conştiinţă
Ortodoxă, care pe temeiul Sfintei Treimi şi din perspectiva
raportului dintre ştiinţă şi teologie formează o Singură şi
Mare Biserică Ortodoxă: ÎNTREGITOR DREPT-MĂRITOAREA
BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ, A TUTUROR TIMPURILOR.
Îndumnezeirea în B.O.S.V. şi în B.O.R.S.N. este
îndumnezeirea de pe vechea temelie a misticii însingurării
‒ prin retragerea din lume.
Mistica euhteroniană consacră tezele „Dumnezeu
a creat un univers de universuri şi o lume de lumi cereşti”
şi euhter-îndumnezeirea, este îndumnezeirea euhteroniană
– „Întru supravieţuire şi a dăinui, spre a fi între cei aleşi
de Dumnezeu, prin credinţă şi cunoaştere suntem mai
aproape de Dumnezeu, către un cer nou şi un pământ
nou”.

Desen cu Crucea Euhterogonic-Ortodoxă.
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•

Mişcarea Creştin-Euhter-Ortodoxă a fost fondată
în Văleni, începând cu anul 1993.

•

Această mişcare spirituală este susţinătoarea unei
noi culturi locale şi în acest sens reamintim :

•

Spaţiul comunei Văleni a fost locuit din cele mai
vechi timpuri şi mărturie în acest sens stau
uneltele din piatră şi fragmentele din ceramică
dacică, romană şi bizantină.

•

Satele din vechime au fost : Văleni, Bereşti,
Căleşti, Răseşti, Novaci şi Bărbăteşti, iar peste
matca veche a Vezii : Ciperceni şi Preajba.

•

Se susţine că, satul Văleni s-ar fi format, în a doua
parte a secolului al XVI –lea, iar comuna Văleni ar
fi fost înfiinţată în jurul anului 1600, fiind atestată
documentar începând cu anul 1641.

•

Prima biserică din zid ar fi fost biserica
domnească, din lunca Vezii, la care slujea popa
Manea, la anul 1651.

•

Această biserică domnească a fost vizitată în anul
1747, în timpul lui Constantin Mavrocordat, de
către mitropolitul Neofit Cretanul.

•

Biserica domnească din zid a fiinţat dimpreună cu
cimitirul din jurul ei, până către anul 1841 când a
căzut în ruină.

•

Din îndemnul Bicăi Văleanca şi la stăruinţa
protopopului Nae Titulescu a fost construită cu
începere din anul 1841, până în 1842 o nouă
biserică din zid, pe malul drept al râului Vedea,
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care a funcţionat dimpreună cu cimitirul din jurul ei,
până către anul 1918, când a fost mistuită de un
incendiu.
•

Cu începere din anul 1904 şi până în 1924 a fost
construită de către proprietarul Constantin Colibăşianu
şi urmaşii săi o mare catedrală ortodoxă, cu
hramul ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena’’.

•

În anul 2004 s-au împlinit 100 de ani de la
începerea lucrărilor de construcţie a acestei
monumentale biserici, capodoperă a Episcopiei
Râmnicului şi Argeşului.

•

Cu începere din anul 1954 a fost construită
biserica cu hramul ,,Sf. Dumitru” din satul Tirişneag,
parohia Mândra - Tirişneag şi tot în anul 2004 s-au
împlinit 50 de ani, de la începerea lucrărilor de
construcţie a acestei biserici.

•

Astăzi în anul 2005, în comuna Văleni fiinţează trei
parohii cu trei biserici.

•

Acum, în anul 2005, satele componente ale
comunei Văleni sunt : Văleni, Popeşti, Mândra şi
Tirişneag, iar suprafaţa teritoriului adminstrativ
comunal este de 67,23 km2.

•

Populaţia comunei Văleni, la recensământul
populaţiei şi locuinţelor din anul 2002 era de 3387
locuitori, fiind majoritar creştin-ortodoxă.
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12.3.4.STATUTUL COMUNEI VĂLENI
•

Comuna Văleni este o unitate administrativ
teritorială cu o suprafaţă de 67,23 km2 şi
aparţine administrativ Judeţului Olt.

•

Este poziţionată geografic în extremitatea
estică a Judeţului Olt şi este traversată de
la nord spre sud de râul Vedea.

•

Are în componenţă satele : Văleni, Popeşti,
Mândra şi Tirişneag cu o populaţie de 3387
locuitori.

•

Limita de nord a comunei Văleni o
constituie hotarul cu comunele: Nicolae
Titulescu şi Ghimpeţeni, în sud hotarul
comunei Seaca, în vest hotarul comunei
Stoicăneşti din Judeţul Olt, în est hotarul
comunelor Dobroteşti şi Socetu din Judeţul
Teleorman.

•

Relieful comunei este în general, un relief
de câmpie, traversată de văi şi clima este
moderat continentală.

•

Principalele instituţii comunale sunt: şcoala,
biserica şi Consiliul Local Văleni – în
comună desfăşurăndu-şi activitatea două
şcoli generale, un liceu teoretic şi trei
biserici ortodoxe.
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•

În domeniul administraţiei publice locale,
Consiliul Local Văleni se află în raporturi
bazate pe principii de autonomie, legalitate,
cooperare şi solidaritate în rezolvarea
problemelor cu Consiliul Judeţean şi
Prefectura Olt.

•

Ocupaţia de bază a locuitorilor Comunei
Văleni este agricultura şi creşterea animalelor.

•

Religia populaţiei locale este creştin –
ortodoxă în proporţie de 97,2 %, morala
este creştină iar limba vorbită de locuitori
este româna 99%.

•

Principala instituţie de cultură din comună
este Căminul Cultural în care funcţionează
şi Biblioteca Comunală.

•

Sănătatea locuitorilor este asigurată de un
medic împreună cu personalul medical
deservent în dispensarul comunal.

•

Serviciile publice de telefonie sunt asigurate
de RomTelecom Slatina, cele poştale de
Poşta Română – Oficiul Poştal Văleni, iar
celelate servicii: alimentare cu apă, iluminat
public, salubrizare şi igienizare sunt
organizate de Consiliul Local Văleni.

•

Liniştea şi ordinea publică se află în sarcina
Postului de Poliţie Văleni, subordonat
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt

•

Proprietatea funciară este privată.
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•

Locuitorii Comunei Văleni sunt oameni
muncitori, paşnici şi buni gospodari.

•

Consiliul Local Văleni, intelectualitatea locală,
cât şi majoritatea cetăţenilor susţin necesitatea
relansării economiei locale şi a naşterii unei
noi epoci de dezvoltare socio-economică,
astfel încât într-un viitor nu prea îndepărtat
Comuna Văleni, printr-un ambiţios program
de dezvoltare să devină un oraş cu peste
10.000 de locuitori,

•

extrase din buletinele informativ-culturale
,,Mișcarea Euhter-Ortodoxă”, anul 2005).

CONSILIUL PAROHIAL AL BISERICII
,,Sf. ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA’’ :
1.
2.
3.
4.

Preot Dabu Stancu,
Cantor Dabu Ioana,
Epitrop Nicolae Florea,
Consilieri : Ivănuş Nicolae, Caliţescu Stancu.

•

De ÎNĂLŢAREA DOMNULUI, la 40 de zile,
după Paşti se sărbătoreşte şi Ziua Eroilor.

•

În această zi, de sărbătoare creştină, la
monumentele eroilor se oficiază slujbe
religioase, se depun coroane de flori, coruri de
copii interpretează cântece patriotice şi se
spun poezii.

•

De Ziua Eroilor, unele familii din Văleni, la care
s-au prăpădit în război părinţi s-au rude
125

apropiate se organizează un praznic de familie,
la care sunt invitaţi toţi copii şi nepoţii.
•

La aceste praznice de familie se întâlnesc mai
multe generaţii, se vorbeşte despre trecut,
prezent şi viitor, au loc diverse discuţii, se
povesteşte.

•

« Îmi amintesc că de Ziua Eroilor, bunicul meu
Emilian Bolboaşă, participant la cel de-al doilea
război mondial în amintirea tatălui său Voicu
Bolboaşă care s-a prăpădit în războiul de
Reîntregire Naţională, dintre anii 1916 – 1918
organiza un astfel de praznic de familie la care
invita toţi copii şi nepoţii lui »
Ştefan Melinte.
Mişcarea Euhter-Ortodoxă

12.3.5.DESPRE EPISCOPIA SLATINEI
ȘI ROMANAȚILOR.

Constantin Brâncoveanu, Domnitor român și personalitate
proeminentă a ortodoxiei. Este figura emblematică pe
stema Eparhiei Slatinei și Romanaților.

126

Stema Eparhiei Slatinei și Romanaților.

Episcopia Slatinei și Romanaților este una din
eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și este parte
componentă a Mitropoliei Olteniei. Are sediul administrativ
în Municipiul Slatina și jurisdicția de spiritualitate
ortodoxă, în spațiul creștin-ortodox al Județului Olt. A fost
înființată începând cu 25 martie, 2008 și ca episcop a
fost întronizat Sebastian Pașcanu, primul ei ierarh, care
conduce și în prezent această episcopie.
Eparhia Slatinei și Romanaților are în componența
sa patru protopopiate, după cum urmează: Slatina1,
Slatina2 Nord, Caracal și Corabia, fiecare dintre acestea
având protoiereul său, numit în funcție de către chiriarh.
Episcopia Slatinei și Romanaților a fost înființată,
în data de 25 martie, anul 2008, după ce bisericile și
mănăstirile de pe teritoriul Judetului Olt s-au desprins din
Arhiepiscopia Râmnicului și prin voință proprie, cu
aprobarea Sfântului Sinod și a celorlalte forurilor
ecleziastice superioare, ale Bisericii Ortodoxe Române sau constituit într-o nouă eparhie, de sine stătătoare.
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12.3.6.APEL CREŞTIN ORTODOX PENTRU CREAREA
EPISCOPIEI OLTULUI
Mişcarea Euhter-Ortodoxă susţine desprinderea a
trei mănăstiri şi a peste 150 de parohii din Episcopia
Râmnicului şi constituirea Episcopiei Oltului, episcopie
care să fiinţeze, la Slatina, în judeţul Olt.
Facem apel către preoţii de mir, prea cucernicii
protopopi şi prea cuvioşii stareţi, ai mănăstirilor, de pe
cuprinsul Judeţului Olt, spre a crea şi susţine un curent
de opinie favorabil constituirii Episcopiei Oltului.
Considerăm că această acţiune politico-religioasă
va duce la îmbunătăţirea activităţii bisericeşti ortodoxe şi
la creşterea sentimentului religios în ţinuturile Oltului.
09.11. 2005
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Mişcarea Euhter-Ortodoxă
ŞTEFAN MELINTE

12.3.7.MEMORIU CĂTRE P.F. TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Către forurile ecleziastice superioare şi autorităţile de stat
competente pentru crearea şi constituirea Episcopiei Oltului
P.F. Patriarh !
Noi, enoriaşi creştini ortodocşi, din Comuna Văleni,
Olt cerem şi susţinem desprinderea a trei mănăstiri, a
peste 150 de parohii, din Episcopia Râmnicului şi
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constituirea Episcopiei Oltului, episcopie care să fiinţeze
administrativ-religios la Slatina, în judeţul Olt. Sub
autoritatea patriarhală credem că Adunarea Naţională
Bisericească, Consiliul Naţional Bisericesc şi Autorităţile
de Stat, competente îşi vor da un aviz favorabil înfiinţării
Episcopiei Oltului. Considerăm că acţiunea politico –
religioasă, de creare şi constituire a Episcopiei Oltului va
duce la creşterea sentimentului religios şi la îmbunătăţirea
activităţii Bisericii Ortodoxe Române, în ţinuturile Oltului.
25.07. 2006
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
ŞTEFAN MELINTE

129

13. ALTE CULTE ÎN COMUNA VĂLENI
Ca minorităţi religioase, în Văleni întâlnim: cultul
Adventist de Ziua a Șaptea, care deţine Casa de
rugăciuni pe strada Toporași, și Cultul creștin-Penticostal,
cu Biserica pe strada Nicolae Titulescu. A mai ființat și
cultul Evanghelic, dar acesta s-a desființat, prin prea
puțini enoriși.

13.1 CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ŞAPTEA.

Cultul Adventist de Ziua a Șaptea,
cu Biserica de pe strada Toporași.

Dispune ca patrimoniu, de o sală, cu 100 de locuri
şi o anexă cu două camere, un video-proiector, un sistem
de recepţie prin satelit, un harmoniu şi o bibliotecă, iar ca
mobilier de, 100 de scaune şi un amvon. Ca obiecte de
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cult deţine un bazin pentru botez şi cărţi de rugăciuni.
Această minoritate religioasă a reunit mult timp familii din
comunele Văleni şi Nicolae Titulescu, cu 51 de enoriaşi.
Din comuna Văleni cele mai cunoscute familii aderente la
acest cult sunt: familiile Dascălu Minuş şi Dascălu Daniel
iar din comuna Nicolae Titulescu au fost familiile:
Văleanu Daniel şi Văleanu Adrian. Primul enoriaş din
Văleni, cunoscut al acestei minorităţi religioase a fost
Stancu Garvan, care a fost botezat, în închisoare în
Ardeal, în timpul celui de-al II- lea război mondial şi după
război, acesta a fost vizitat de fraţii săi, care au vrut să se
convingă că, el a ajuns cu bine acasă. Sala Casei de
Rugăciuni este încăpătoare, iar iarna în sală se face cald.
Amvonul este poziţionat în partea de est, a sălii de
rugăciuni, iar pe frontonul estic este pictat globul terestru.
Cromatica fundalului este albastru deschis și pe acest
fundal este apare inscripţia. ,,TEMEŢI-VĂ DE DOMNUL
ŞI DAŢI-L SLAVĂ”.
Plafonul sălii este modern şi este înconjurat de un
brâu, cu motive specifice, iluminatul natural fiind asigurat
de ferestrele poziţionate, pe frontonul sudic al sălii.
Enoriaşii acestei minorităţi sunt credincioşi, curaţi şi
îngrijiţi şi în Văleni nu s-au înregistrat conflicte de
prozelitism sau de altă natură cu enoriaşii cultului
majoritar creştin-ortodox. Vinerea şi sâmbăta, ei se
întâlnesc la Casa de Rugăciuni, de pe strada Toporași şi
aici se fac comentarii biblice şi se cântă în versete
religioase. Aceşti enoriaşi au şi o dietă specifică, faţă de
dieta cultului majoritar. Comitetul bisericesc este format
dintr-un pastor, cu patru membri şi aceştia sunt :
1.MUGUREL CIUREA – PASTOR, ORIGINAR
DIN CURTIȘOARA-OLT
2.DASCĂLU MINUŞ – PRESBITER, din VĂLENI,
3.DASCĂLU DANIEL – din VĂLENI.
4.DUIU MONICA - din Văleni
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În prezent, familia Văleanu Adrian s-a transferat in
comuna Nicolae Titulescu, unde s-a construit o nouă
biserică, a acestui cult.
Această minoritate nu dispune de un cimitir propriu
şi defuncţii ei sunt înhumaţi în cimitirele comunale,
asemenea defuncţilor creştin - ortodocşi.
13.2. BISERICA EVANGHELICĂ
A fost prezentă începând cu anul 2003, fiind
reprezentată în comuna Văleni de şapte enoriaşi din
Văleni şi de doi enoriaşi, din comuna Stejaru, Judeţul
Teleorman. Casa de Rugăciuni se afla pe strada Regina
Maria şi aparţinea proprietarului Pieptea Mihai, căruia,
enoriaşii îi plăteau chirie. Reprezentativ pentru acest cult
este că aceşti credincioşi nu se închină la icoane şi nu
cred în sfinţi. În prezent, (2020), acest cult și-a încetat
activitatea în comuna Văleni.
13.3. BISERICA PENTICOSTALĂ.
Cultul creștin penticostal are Biserica „Betel”,
construită pe un teren, donat de familia Ungureanu Florin,
pe strada Nicolae Titulescu, colț cu strada Ghețăriei.
Prima slujbă, la această biserică a fost în data de
01.11.2015 și pastorul acestei comunități este d-ul
Ungureanu Florin, având drept casier pe d-na Toma Ana
Maria. Reprezentativ pentru acest cult este că, aceşti
credincioşi nu se închină la icoane şi nu cred în sfinţi.
Comunitatea cupride șapte familii și slujbele se țin
duminica, de la ora 10. De menționat că, pentru acest
cult sărbătorile sale sunt cele, care celebrează Crăciunul,
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Botezul, Pogorârea „Sf. Duh” și Paștele. Vara, prin lunile
iulie-august, cultul creștin-penticostal susține campanii de
evanghelizare.

Cultul creștin-penticostal, cu Biserica „Betel”.
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14. ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI ŞCOLILE.
Despre începuturile învăţământului şi şcolii în
comuna Văleni aflăm din lucrarea lui S.P. RADIANU
„MONOGRAFIA COMUNEI VĂLENI - 1904”. În această
istorică lucrare, autorul menţiona că „Şcoala s-a înfiinţat
în comuna Văleni în anul 1877”. Instrucţiunea primară a
populaţiei a mers încet de tot. Tinerimea satului, de
ambele sexe n-a fost împărtăşită aproape cu nici o
cunoştinţă, instrucţiunea îi lipseşte conducându-se încă
din instinct şi din obicei. Instrucţiunea e cauza ridicării
popoarelor. Învăţământul agricol nu se predă copiilor din
şcoala primară a comunei, nici exemple de activitate şi
de inteligenţă nu li se dă în câmpuri de demonstraţie sau
în grădina şcolii. În anul 1894, recensământul Ministerului
de finanţe constată în comuna Văleni 43 persoane cu
ştiinţă de carte, din care 36 bărbaţi şi 7 femei.
Recensământul populaţiei, din anul 1899, luna
decembrie a găsit în Văleni, 70 de persoane cu ştiinţă de
carte, dintre care: de la vârsta de 8-15 ani 8 bărbaţi şi 3
femei, peste 15 ani, 53 bărbaţi şi 6 femei, în total 61
bărbaţi şi 9 femei.
Din aceste 9 femei, 4 erau ţărance, cu puţină
ştiinţă de carte, trei aparţineau familiei proprietarului,
una-era femeia administratorului moşiei Văleni şi a noua
era învăţătoarea şcolii. S.P. Radianu mai nota ,,Progresul
în instrucţiunea femeii a mers şi mai încet, e aproape nul.
Local propriu de şcoală, în comună nu este, se
ţine cu chirie. Şcoala rurală din Văleni e mixtă, din anul
1881, până în anul 1903 s-au preschimbat cinci învăţători.
Comuna Văleni are pentru şcoală un fond adunat din
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donaţiuni libere, consemnat la depuneri, care pe ziua de
1 octombrie 1903 se urca la suma de 8.428 lei capital şi
dobânzi acumulate”.
Se speră să se construiască în Văleni, în anul
1903 un local propriu de şcoală, alături de primărie.
A fost construit acel local de şcoală, de care
amintea S.P. Radianu în Monografia sa şi acolo au
învăţat mai multe generaţii de copii, din Văleni, până în
anul 1927. Până spre 1904, şcoala a funcţionat după
cum spuneau bătrânii într-o casă boierească, care
servise mai întâi de han şi în care au învăţat un număr
restrâns de copii, care aveau drept învăţător, pe un
anume Cezar.
De la han, şcoala s-a mutat în casele locuitorului
Tudor al Dăscălesei, apoi în casa lui Urlan – în apropiere
de casa lui Vlad Lucian şi în cele din urmă s-a mutat în
casa lui D. Niţulescu, pe locul, de peste drum de liceu,
unde a funcţionat până în anul 1904.
Redăm mai jos numărul de şcolari, înscrişi pe
fiecare an, în matricola şcolii începând cu anul 1898,
până în anul 1904.
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904

50 din care 2 fete
51
61
50 din care 4 fete - una moartă
85 din care 15 fete.
72 din care 7 fete.

Copii buni în vârstă de şcoală după recensământul
din 1 aprilie 1903 se găseau în comună 411 din care 225
băieţi şi 186 fete.
Prin urmare abia a şasea parte erau înscrişi în
matricolă şi din aceştia a doisprezecea parte urmau
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şcoala. Cei mai mulţi dintre elevi în acei ani frecventau
una sau două clase, mult mai puţini frecventau clasele a
III a şi a IV a iar clasa a V-a o absolveau în conformitate
cu datele de mai jos .
1897-1898, 5 absolvenţi
1898-1899, 2 absolvenţi
1899-1900, 4 absolvenţi
1900-1901, 3 absolvenţi
În anul 1927 în Văleni, lângă biserică s-a construit
o şcoală nouă din bârne, cu patru săli de clasă, un
coridor şi un antreu-fosta Şcoală Veche din Văleni, la
care au învăţat generaţii de copii, până spre anul 1980,
când a fost demolată, construindu-se o nouă şcoală cu
contribuţia cetăţenilor.

14.1. LICEUL VĂLENI. SCURT ISTORIC.

Liceul Văleni
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SCURT ISTORIC :
ANUL ÎNFIINŢĂRII : 1962 ;
SERII ABSOLVENŢI 21, CU UN NUMĂR DE 632 ABSOLVENŢI.
PERFORMANŢE:
4 PROFESORI UNIVERSITARI,
19 MEDICI,
37 PROFESORI ŞI ÎNVĂŢĂTORI,
24 ECONOMIŞTI,
21 INGINERI,
15 SUBINGINERI,
42 ASISTENŢI MEDICALI,
9 OFIŢERI,
17 MAIŞTRI.
ZONA DE INFLUENŢĂ:
LOCALITATE
VĂLENI
N. TITULESCU
CRÂMPOIA
GHIMPEŢENI
SEACA

2002
24
14
71
19
11

2003
29
18
62
19
13

2004
28
16
62
11
10

Această clădire de şcoală a fost construită din
cărămidă cu opt săli de clasă, un laborator, două culoareparter plus etaj, sală de bibliotecă, patru birouri şi patru
încăperi pentru depozitarea materialului didactic.
Construcţia a costat la vremea aceea -1962700.000. de lei şi s-a realizat pe lângă susţinerea
finanţării de la fond central şi cu contribuţia cetăţenilor.
La sfârşitul anului 1969 acest local de şcoală era
dotat cu material didactic şi obiecte de inventar, în
valoare de 393.768 de lei. Despre felul în care a evoluat
învăţământul şcolar în Văleni ne putem da seama
analizând tabelul privind statisticele anilor şcolari.
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Școala generală cu clasele I-VIII,
din centrul comunei Văleni

Grădinița – din centrul comunei Văleni
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Educatoarea Liliana Florescu cu copiii,
din Grădinița- centru Văleni
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Elevi de liceu cu informaticianul Marian Cernat,
în laboratorul de informatică al Liceului Văleni.
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Elena Ivănescu și Ioana Zlotea în activitate culturală,
cu un grup de copii, la Centrul de documentare
și informare al Comunei Văleni
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Începând cu anul 2006, datorită strădaniei
inițiatorului festivalului, învățătorul Alexandru Fifoiu, în
Văleni s-a organizat Festivalul Național de Teatru Școlar
„Niște țărani". La ediția a XIV-a, prin grija organizatorilor
și partenerilor: Fundația Națională „Niște țărani", Primăria
Văleni, Liceul Tehnologic Văleni, Inspectoratul Școlar
Județean Olt și Editura Contrast, ziua de 18.05.2019 va
rămane o zi de sărbătoare a spiritualității românești, o zi
de frumoase amintiri, pentru 90 de elevi-actori, din rândul
cărora, în câțiva ani, se va ridica poate, un real talent,
care să încânte sufletele admiratorilor teatrului.
An de an, în comuna Văleni-Olt, au fost prezente
trupe artistice, care s-au întrecut în interpretarea unor
pagini de referință a literaturii, inspirate din fermecătoarea
lume a satului românesc.
La ediția a XIV-a, juriul festivalului a fost alcătuit
din personalități remarcabile, dintre care amintim: marele
actor Mitică Popescu, strălucit interpret al lui Naiță
Lucean, personajul principal din romanul „Niște țărani",
actrița Anca Pandrea, soția marelui actor și desenator
pentru copii, Iurie Darie și Sorin Mihăilescu, vicepreședinte al Fundației Naționale ,,Niște țărani", fondator
Contrast.
Au fost acordate 14 premii, pentru învățământul
primar, gimnazial și liceal.
La ediția a-XIV-a, Marele premiu „Niște țărani" și
Trofeul „Opinca de aur" au fost câștigate de Andrei Daniel
Avram, de la Liceul Tehnologic Văleni, pentru monologul
,,Spânzuratul", de Marin Sorescu și cea mai buna
interpretă a fost desemnată Alexia Mircea, de la Școala
Gimnazială nr. 6 „Nicolae Bălcescu" Pitești, pentru
fragmentul din „Meșterul Manole", de Lucian Blaga.
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Cel mai bun interpret s-a dovedit a fi Victor
Ghinea, de la Colegiul ,,I.C.Brătianu" din Pitești, pentru
rolul din ,,Iona", de Marin Sorescu.
În cel mai scurt timp vor începe pregătirile, pentru
ediția jubiliară, din anul 2020, la cea de-a XV-a ediție, a
acestui festival de teatru școlar, dedicat satului străbun.

Omul de cultură Dinu Săraru, cu profesoara Maria Fifoiu,
invățătorul Alexandru Fifoiu și profesorul de religie Ilie
Belu, la Festivalul de teatru „Niște țărani”, din Văleni Olt.

Scenă din Festivalul de teatru „Niște țărani”, din Văleni Olt.
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Primarul comunei Văleni Ion Șofaru, Florentina
Mihăilescu, directoarea Liceului Văleni și învățătorul
Alexandru Fifoiu cu actorul Mitică Popescu și actrița
Anca Pandrea, la Festivalul de Teatru Școlar
„Niște țărani”.

În învăţământul primar la Văleni, în anul 20022003, au fost înscrişi 109 elevi şi au promovat 104, la
ciclul gimnazial au fost înscrişi 120 şi au promovat 108, la
liceal-anul I, au fost înscrişi 26 elevi şi au promovat 23, la
Şcoala de Arte şi Meserii au fost înscrişi 71 şi au
promovat 66. În anul şcolar 2003-2004 au fost înscrişi la
ciclul primar 120 elevi, la ciclul gimnazial 123, la liceal 50,
Şcoala de Arte şi Meserii 35 de elevi. Acest tabel
cuprinde numai numărul elevilor înscrişi şi promovaţi la
şcoala din Văleni. Cauza de nepromovabilitate, între anii
interbelici şi în perioada de după cel de al doilea război
mondial o constituie nefrecventarea cursurilor şi uneori
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lipsa de interes, din partea factorilor educaţionali-mai
ales a familiei. După anul 1950, începe să crească
interesul pentru şcoală şi pentru ştiinţa de carte, în
general. Dacă, prin anul 1940, în Văleni erau 13
intelectuali, după anul 1969, numărul acestora creşte la
60, iar dintre aceştia 42 erau în învăţământ.
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Tabel Statistic Şcoala Văleni.

ANEXĂ cu cadre didactice anii 1950, la Şcoala
Elementară de 7 ani Văleni, regiunea Teleorman, raionul
Drăgăneşti - Olt.
1. ILIESCU MARIA –director
2. STĂNCESCU DUMITRU – învăţător
3. BERLIBA LEONID
4. BERLIBA CLAUDIA
5. STATE PETRE
6. ROŞOI ION
7. ROŞOI ŞTEFANIA
8. TUDORAN CORNELIA
9.GRIGORE MARIN
10. ŞUTIC VLADIMIR
11. VOICU ELEONORA
12. BUICESCU ALEXANDRU - profesor
13.MARINESCU IOAN
14. GRIGORE IOAN
15. CONSTANTINESCU EUGENIA
16. BUZU ANTOANETA
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ANEXĂ cu cadre didactice, anii 1959-1960, la
Şcoala Elementară de 7 ani Văleni, regiunea Teleorman,
raionul Drăgăneşti-Olt:
01. PÂRVU LUCREŢIA - director
02. STĂNCESCU DUMITRU - director adjunct
03. ILIESCU MATILDA - învăţător
04. IVĂNESCU RODICA
05. ROŞOI ŞTEFANIA
06. ILIESCU L. MATILDA
07. ILIESCU M. MARIA
08. PERCIUN TAMARA
09. STAN IULIA
10. IONESCU MARIA
11. IONIŢĂ VASILICA
12. ILIESCU M. FLOAREA
13. GIURCĂ RIUŢA
14. IONIŢĂ ST. RADU - profesor
15. ROŞOI ION
16. SMARANDACHE ALEXANDRA
17. ILIE CONSTANŢA
18. FLORESCU ILIE
19. IONESCU LUCIA
20. DIACONU ELENA
21. BARBU NASTA
22. GIUNEV ALEXANDRINA
23. BĂLĂNOIU ILIE
24. ILIESCU LUCIAN
25. TRUŢĂ ANGELA
26. GĂMAN IULIA
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ANEXĂ cu cadre didactice anii 1970-1971, la
Liceul Văleni, judeţul Olt:

Prof. L.M. ILIESCU, Prof. STANESCU, C-tin Înv-tor STATE PETRE

Ion D. Roșoi-director al Liceului Văleni
și profesor de limba și literatura română.

01. ROŞOI D. ION
02. ILIESCU M. LUCIAN
03. IONIŢĂ S. VASILICA
04. BĂDOI M. ELENA
05. ROŞOI I. ŞTEFANIA
06. ILIESCU M. FLOAREA
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07. STATE M. PETRE
08. IVĂNESCU T. RODICA
09. BĂLĂNOIU M. ILIE
10. ILIESCU L. MATILDA
11. CRISTESCU C. ALEXANDRA
12. STĂNCESCU I DUMITRU
13. ZAMFIR FLOAREA
14. BĂDOI N. CONSTANTIN
15. CRISTESCU I. CONSTANTIN
16. NICULA N. NĂSTASE
17. STĂNESCU M. MATILDA
18. SPIRESCU D. ION
19. MELERU V. ANGELA
20. IONIŢĂ ST. RADU
21. FLORESCU I. CONSTANŢA
22. IANCU N. VICTOR
23. FLORESCU GHE. ILIE
24. STĂNESCU GHE. CONSTANTIN
25. PÂRVU I. LUCREŢIA
26. IVĂNESCU S. EMIL
27. ROŞOI D. MARIN
28. GEORGESCU V. MATEI
29. ISACHE E. IOANA- bibliotecar
30. PÂRVU M. ION- secretar
31. ISCRU R. FLOREA – contabil
32. CUTCUNEL M. ION - administrator
Între anii 1970-1975 a mai predat la Liceul Văleni,
profesorul de fizică VASILE MARIAN, care apoi s-a
transferat ca profesor la Colegiul Naţional Radu
Greceanu, din Slatina.
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ANEXĂ cu cadre didactice anii 1980-1981, la
Liceul Văleni, judeţul Olt:
1. BĂDOI CONSTANTIN
2. ILIESCU A. FLOAREA
3. MANDA M. EMIL
4. TUNARU M. MARIA
5. IVĂNESCU T. RODICA
6. ILIESCU L. MATILDA
7. PĂSĂRICĂ A. ANA
08. BĂDOI M. ELENA
09. IONIŢĂ VASILICA
10. ANGELESCU I. ANA MARIA
11. MARINESCU ILEANA
12. NICULESCU N. MATACHE
13.PUIU IOANA
14.ILIESCU M. LUCIAN
15. PÂRVU A. LUCREŢIA
16. CĂLIN F. ELENA
17. IONIŢĂ ST. RADU
18. SMOLENIC GHEORGHE
19. CUTCUNEL I. FLOREA
20. FLORESCU C. CONSTANŢA
21. STĂNESCU GHE. CONSTANTIN
22. STĂNESCU M. MATILDA
23. FLORESCU GHE. ILIE
24. CRUCERU GHE. MARILENA
25. LATA PETRE
26. MELERU ANGELA
27. ROGOJINARU EULPIU
28. CUTCUNEL MARIANA
29. IVĂNESCU S. EMIL
30. PÂRVU M. ION- secretar
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De menţionat că, acum în anul 2020, la Liceul
Văleni mai predă şi doamna profesor de matematică
FIFOIU MARIA, iar profesorul de matematică ILIE
FLORESCU a publicat la editura U.T. PRESS din CLUJNAPOCA o interesantă culegere de probleme de
matematică, pentru clasele V-IX.

Ilie Florescu - ilustru profesor de matematică
şi director al Liceului Văleni.

DIRECTORI REPREZENTATIVI AI LICEULUI VĂLENI:
1. DIACONU MARIN
2. ROŞOI ION
3. STĂNESCU CONSTANTIN
4. FLORESCU ILIE
5. BĂDOI CONSTANTIN
6. MIHĂILESCU FLORENTINA
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14.2. ŞCOALA DIN SATUL POPEŞTI
A fost construită în anul 1927, din paiantă, cu o
singură sală de clasă, un hol şi o cancelarie având o
suprafaţă de 77 m.p. şi costând, la vremea aceea 30.000
de lei. În acest local a funcţionat, cu începere din anul
1964, Grădiniţa de Copii, iar elevii au fost mutaţi în noul
local de şcoală, din satul Mândra.
ANEXĂ cu cadre didactice, din anul 1950, de la
Şcoala Elementară Popeşti:
1. ILIESCU M. MARIA – învăţător,
2. STĂNCESCU DUMITRU,
3. STATE PETRE,
4. CIOMACU ALEXANDRU,
5. BERLIBA LEONID,
6. BERLIBA CLAUDIA,
7. PANESCU ELEONORA,
8. PANESCU MARIN,
9. PETI MARIA,
10. ŞUTIC VLADIMIR,
11. POPESCU ALEXANDRU,
12. TUDOR CORNELIA,
13. TUDORAN FEVRONIA,
14. CIOMACU VERA,
15. CARAMAŞ ARSENIE,
16. BUICESCU ALEXANDRU –profesor,
17. BUZU ANTOANETA,
18. VOICU FLORIAN,
19. STĂNESCU EVGHENIE,
20. MĂEŞANU STANCA,
21. MANDA MARIN –învăţător .
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În anul 1951, la Şcoala Popeşti, activau
TUDORAN FEVRONIA ŞI MANDA MARIN - director.
14.3. ŞCOALA DIN SATUL MÂNDRA
Primul local de şcoală, în acest sat a fost construit
din cărămidă, în anul 1924, cu o sală de clasă, un hol şi o
cancelarie, în suprafaţă de 95 m.p., costând la acea dată
20.000 lei. În prezent clădirea se află într-o pronunţată
stare de degradare, în spatele casei specialiştilor din
satul Mândra. În anul 1964 a fost construit un nou local
de şcoală, cu patru săli de clasă, un laborator,
cancelarie, un hol şi o cameră pentru material didactic.
Construcţia a fost realizată cu contribuţia voluntară a
cetăţenilor, din comuna Văleni şi a costat la acea dată,
262.000 de lei. La Şcoala Mândra, în anul şcolar 19891990 erau înscrişi 75 de elevi şi au promovat 62.
Învăţământ simultan clasa I, cu clasa III-a 10 elevi. În
anul şcolar 1990-1991 erau înscrişi 57 de elevi şi au
promovat 51. În anul şcolar 1991-1992 erau înscrişi 51
de elevi şi au promovat 51.
În anul şcolar 1992-1993 erau înscrişi 50 de elevi
şi au promovat 50. În anul şcolar 1993-1994 erau înscrişi
36 de elevi şi au promovat 36. Simultan clasa I, III, IV, 6
elevi. În anul şcolar 1994-1995 erau înscrişi 44 de elevi şi
au promovat 44. Simultan clasa I,III,IV, 13 elevi. În anul
şcolar 2000-2001 erau înscrişi 13 elevi şi au promovat
13. În anul şcolar 2001-2002 erau înscrişi 20 de elevi şi
au promovat 20.
În anul şcolar 2002-2003 erau înscrişi 18 elevi şi
au promovat șaisprezece.
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ANEXĂ cu cadre didactice, anul 1951, Şcoala
Mândra,
1. MIREA ELISABETA,
2. GLASU ANATOLIA.
ANEXĂ cu cadre didactice, anul 1971-1972,
Şcoala Mândra:

1. CUNEA CĂLIN- director,
2. DABU ECATERINA- învăţător,
3. NAON NICULINA ,
4. MANDA FLORENŢA,
5. MANDA EMIL,
6. IANCU IOANA,
7. NAON DUMITRU,
8. CUTCUNEL FLOREA,
9. PREDA MARIN .
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14.4. ŞCOALA DIN SATUL TIRIŞNEAG.
A fost construită din cărămidă în anul 1925 cu
două săli de clasă, o cancelarie şi un hol, construcţia
valorând atunci 31.000 de lei. Situaţia frecvenţei elevilor
pe ani, la Şcoala Tirişneag se regăseşte în tabelul
statistic. ANEXĂ cu cadrele didactice care au profesat la
Şcoala Tirişneag :
1. 1925-1926 FUSULAN şi apoi NELU FERESCU,
2. 1926-1927 PETRE LEŢU,
3. 1927-1928 ANTON PREDOIU,
4. 1928-1929 RADU BĂLĂNOIU,
5. 1929-1930 HRISTEA MIREA,
6. 1930-1931 ELENA MANDA,
7. 1931-1932 HRISTEA MIREA,
8. 1932-1934 GHEORGHE DUMITRESCU,
9. 1934-1945 DUMITRU MITRACHE,
10. 1945-1961 TĂRÂŢĂ ANA ,
11. 1948-1949 CONSTANTIN DIŢOIU,
12. 1949-1954 PETRE ŞERBĂNESCU,
13. 1955-1956 MANDA EMIL,
14. 1954-1955 BĂLĂNOIU ILIE şi VEZEANU ION,
15. 1956-1960 DUMITRU DRAGOMIR,
16. 1959-1960 FIFOIU ANETA,
17.1961-1962 LUNGU IOANA şi CONSTANTINESCU ANA,
18. 1961-1969 STATE PETRE şi DUMITRU FLORICA
19. 1969-1993 MIHĂILESCU MARIAN şi ALBU GHE. ION,
20. 1993-1995 CROITORU STANCU ION şi CROITORU
FLOAREA
În anul 2004, din cauza numărului redus de elevi,
Şcoala din Tirişneag a intrat în conservare, iar copiii care
erau în ciclul primar, frecventează Şcoala din Văleni.
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.
Mihăilescu Marian, Învăţător statornic şi reprezentativ
pentru satul Tirişneag.
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Tabel Statistic,
Şcoala Tirişneag începând cu anul 1925
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De menţionat că, potrivit situaţiei statistice privind
unele cadre, care îşi desfăşoară activitatea în comună, la
Liceul Văleni erau 42 de cadre, dintre care, 35 locuiesc
cu familia, 6 locuiesc fără familie, 2 fac naveta, 3 locuiesc
în apartamente pentru specialişti şi nici un cadru didactic
nu se află în gazdă.
SITUAŢIA STATISTICĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
ŞI AJUTĂTOR, CARE FUNCŢIONA LA LICEUL VĂLENI
ÎN ANUL 1991,
1. FLORESCU ILIE profesor-director,
2. PĂSĂRICĂ ANA învăţătoare,
3. IONIŢĂ VASILICA,
4. BĂDOI ELENA ,
5. IVĂNESCU RODICA,
6. STĂNESCU MATILDA - profesoară ,
7. ANGELESCU ANA MARIA,
8. CUTCUNEL FLOREA,
9. BĂDOI CONSTANTIN,
10. SAFTA VIOREL,
11. MIHĂILESCU FLORENTINA,
12. FLORESCU CONSTANŢA,
13. NAON DUMITRU
14. NICULESCU MATACHE,
15. TEACI DUMITRU,
16 LUNGAN ELENA,
17. BRĂGARU MATEI,
18. ZAMFIR FLOAREA,
19. TUNARU MARIA,
20. DUIU ION,
21. ROGOJINARU EULPIU - maistru,
22. MANDA FLORENŢA - învăţătoare,
23. BARABANCEA ECATERINA-învăţătoare,
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24. FIFOIU MARIA-profesoară,
25. FIFOIU ALEXANDRU profesor,
26. PIŢIGOI ELISABETA-profesoară,
27. CUTCUNEL ELENA-profesoară,
28. LAZĂR CARMEN VALENTINA-profesoară,
29. CIULU ANGELESCU VLADA-educatoare,
30. TUNARU FLORENTINA-educatoare,
31. FLORESCU NICULINA-educatoare,
32. MANEA ONIŞOARA-educatoare
33. MIHĂILESCU MARIAN-învăţător
34. CUTCUNEL MARIANA-secretar
35. CUPRINSU NUŢICA- bibliotecar
36. PIEPTEA FLOREA-îngrijitor
37. CIUCĂ PETRE,
38. TĂRĂNTIŞ DOINA,
39. NEDELCU ION,
40. ISACHE ALEXANDRA,
41. POŞTALIU IOANA,
42. NICULA PETRE – forfetar .
În total, în Văleni se aflau 3 educatoare, în Mândra
una, în Popeşti şi în Tirişneag nici o educatoare și în total
erau 4 educatoare pe comună. Învăţătoare, în Văleni
erau 4, în Mândra erau două, în Tirişneag unu, în total 7
învăţători pe comună. Profesori, în Văleni erau 18 şi 5
erau la Şcoala din Mândra, total 23 de profesori pe
comună. Bibliotecari, era unul singur la Şcoala Văleni, pe
toate şcolile comunei. Secretar era un singur secretar, la
Liceul Văleni. Îngrijitori şcoli erau 5, cu o normă şi un
forfetar la Tirişneag, în total erau 6 îngrijitori.
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14.5. CADRE UNIVERSITARE CE AU URMAT
CURSURILE LICEULUI VĂLENI
Profesor universitar dr. ing. Mihai
Iliescu. Profesor la Universitatea
Tehnică din Cluj Napoca, originar
din comuna Văleni, absolvent al Liceului Văleni. Competenţe organizaţionale/
manageriale ▪ 2012 - 2016: Președinte Senat, Universitatea Tehnică
din Cluj Napoca; ▪ 2008 - 2012:
Decan, Facultatea de Construcții,
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; ▪ 1996 - 2004: Prorector, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; ▪ 1992 - 1996: Secretar științific, Facultatea de Construcții, Universitatea
Tehnică din Cluj Napoca; ▪ 1991 - 2014: Președinte,
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri, filiala
Transilvania; ▪ 2011 - 2015: Vicepreședinte, Asociația
Profesională de Drumuri și Poduri din România;

Prof. univ. dr. Marin Dinu.
Membru al Consiliului de administraţie, al Băncii Naționale a României. Născut la 6 mai 1950, în
Ghimpeţeni, jud. Olt,
Absolvent al Facultăţii de Economie
Generală, A.S.E. Bucureşti și al
Liceului Văleni.
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15. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Şi în vechime, comuna Văleni a făcut parte din
Judeţul Olt şi la începutul secolului XX a fost propusă şi a
devenit reşedinţă de plasă.
Mai târziu, după 1945 a făcut parte administrativ,
din regiunea Bucureşti, apoi din regiunile Teleorman şi
Argeş, raionul Drăgăneşti - Olt şi prin noua organizare
administrativ-teritorială, din anul 1968 revine în Judeţul
Olt, în care se află şi acum, în anul 2020. Prin anii 19031904, conducerea administrativă a comunei era asigurată
de un primar, care era ,,firul comunicativ”, între guvernul
de la centru şi fiecare locuitor de la periferie, un ajutor de
primar, un notar şi şapte consilieri comunali. S.P.
Radianu, autorul „MONOGRAFIEI COMUNEI VĂLENI,
1904”, aminteşte în lucrarea sa că, raporturile dintre
locuitori şi autoritatea comunală erau bune.
Mai târziu, în anii puterii populare, conducerea
administrativă era asigurată de un preşedinte al Sfatului
Popular, devenit ulterior Consiliul Popular, un vicepreşedinte, un secretar, numit şi de asemenea, de
deputaţi de circumscripţie, iar după revoluţia din 1989, de
un primar, un viceprimar, un secretar şi de 13 consilieri
locali.
Organele cu putere administrativă, în trecut au
fost: Consiliul Comunal, Sfatul Popular, Consiliul Popular
şi în prezent, în anul 2020, Consiliul Local.
Aceste organe, cu putere administrativă erau
formate din reprezentanţi ai comunei, care au încercat să
gospodărească localitatea, asigurând în acelaşi timp, prin
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politicile locale şi o oarecare dezvoltare socialeconomică.
În conformitate cu legea administraţiei publice
locale, numărul 215/2001, primarul şi viceprimarul au
atribuţii specifice, fiind demnitari publici.
Șofaru Ion-primarul comunei Văleni,
între anii 2012-2020. Are mari merite, în ceea ce privește infrastructura
de drumuri și atragerea de investiții,
cum sunt: cele privind ferma avicolă
și atelierul de confecții. A inițiat diverse proiecte între care: cel privind
alimentarea cu apă și canalizarea,
amenajarea parcului comunal și
proiectul de introducere și alimentare cu gaze, în comuna Văleni.

Ei şi consilierii locali pot iniţia proiecte de hotărâri,
care după aprobarea lor în plenul Consiliului Local devin
hotărâri, executivul fiind obligat să materializeze şi să
transpună în viaţă aceste hotărâri. Secretarul are atribuţii
specifice, nominalizate în legea administraţiei publice
locale. Acum în anul 2020, primarul comunei, ing. Șofaru
Ion şi Florescu Cătălin, secretarul Consiliului Local
asigură cadrul de legalitate necesar şi se implică în
rezolvarea problemelor comunităţii locale. Domnul Alin
Grigore este şeful compartimentului financiar contabil.
Are în subordinea sa, un casier şi doi agenţi fiscali. Se
ocupă de crearea şi consolidarea bugetului local,
administrând cu parcimonie fondurile administrative şi
banul public. Serviciile comunitare, pentru cadastru,
agricultură şi creşterea animalelor sunt asigurate de un
personal de specialitate. În anul 2020, Consiliul Local
este format din 11 consilieri, organizaţi în trei comisii:
comisia de buget-finanţe-agricultură, urbanism comunal
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şi protecţie socială, formată din cinci consilieri, comisia
de administraţie publică, juridic, ordine publică şi
drepturile omului, din trei consilieri, comisia pentru
învăţământ, sănătate şi cultură, formată de asemenea
din trei consilieri. Serviciile publice sunt în subordinea
viceprimarului şi cuprind: un muncitor sudor, un
electrician, un mecanic şi doi pompieri. Aceştia asigură
serviciile edilitar - gospodăreşti de iluminat public,
alimentare cu apă, salubrizare şi igienizare, paza şi
stingerea incendiilor, împreună cu pompieri voluntari,
precum şi organizarea pazei în comună. Baza materială
deserventă este constituită din: un atelier, o magazie, un
garaj, una remiză P.S.I. una maşină pompieri, un
autoturism Dacia-Logan, două microbuze pentru
transportul elevilor, cu 23 de locuri şi un tractor U 650.
Potrivit situaţiei statistice a populaţiei comunei Văleni, pe
sate şi sexe, comuna Văleni avea în anul 1991 o
populaţie de 4385 de locuitori şi 1744 de gospodării.
În satul :
1. Văleni se aflau 1625 bărbaţi, 1706 femei şi 1306 gospodării;
2.Popeşti - 158 bărbaţi, 175 femei şi 147 de gospodării;
3.Mândra - 161 bărbaţi, 183 femei şi 147 gospodării;
4.Tirişneag - 194 bărbaţi, 183 femei şi 144 de gospodării.
Ordinea publică a fost asigurată în trecut de
jandarmi, de miliţieni şi după revoluţie de trei agenţi de
poliţie, ai postului de poliţie Văleni, subordonaţi Inspectoratului de Poliţie, al Judeţului Olt.
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TABEL NOMINAL CU CONSILIERII LOCALI
AI COMUNEI VĂLENI ÎN LEGISLATURA 2000 – 2004.
Nr.
crt
.
1.

Numele şi
prenumele

Formaţiune
a politică

TECUCEAN
U N. ILIE
CĂLIN STAN

PSD

Data
şi
anul
naşterii
29.05.1947

PSD

02.06.1932

3.

LAZĂR
MIRCEA

PSD

20.03.1942

4.

MELINTE
ŞTEFAN

PSD

16.12.1195
5

5.

TUDOR
I.
ALEXANDR
U
BOLBOAŞĂ
CONSTANTI
N
ZAVRAGIU
RADU
TRUŢĂ
MARIN

PSD

08.05.1946

PSD

04.01.1967

PSD

11.07.1926

PD

22.03.1956

MANU
B.
IOAN
DABU
STANCU

PD

01.01.1944

APR

05.11.1952

11.

DASCĂLU
MINUŞ

PUR

26.03 1959

12.

GAIŢĂ
TIBERIE

PSM

21.11.1951

13.

BIŢU DORIN

PRM

28.03 1958

2.

6.
7.
8.
9.
10.

F.

164

Studii

Profesia

FACULTATEA
DE TEOLOGIE
Şc.
ELEMENTARĂ
7 CLASE
Şc. TEHNICĂ
DE
MAIŞTRI
AGRICOLI
FAC.
DE
ÎMBUNĂTĂŢIRI
FUNCIARE
BUCUREŞTI
ŞC.
GENERALĂ DE
8 ANI
LICEU
MATEMATICĂ
FIZICĂ
4 CLASE
PRIMARE
LICEU
TEORETIC

PREOT

Şc. TEHNICĂ
AGRICOLĂ
FAC.
TEOLOGIE
PASTORALĂ
BUCUREŞTI
FAC.
MECANICĂ
AGRICOLĂ
BUCUREŞTI
ŞCOALA
CONTABILITA
TE
LICEU
INDUST.

ELECTRICIA
N
PENSIONAR
TEHNICIAN
AGRONOM
INGINER
FUNCŢIONA
R
PUBLIC
DULGHER
PENSIONAR
LĂCĂTUŞ
MECANIC
MECANIC
AGRICOL
CONDUCĂTO
R
AUTO
TEHNICIAN
AGRONOM
PREOT

INGINER
MECANIC
CASIER
TEHNICIAN

16. ACTIVITATEA CULTURALĂ

Grup de bărbaţi din Văleni, în costume populare.

Pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice a
fost construit în anul 1960, din cărămidă clădirea
Căminului Cultural Văleni. Această clădire are în
componenţa sa o sală de spectacole de 350 de locuri, o
bibliotecă cu sală de lectură, un birou pentru referentul
cultural, o scenă şi o cameră pentru pregătirea şi
echiparea interpreţilor. Biblioteca, aflată în corpul
căminului cultural are în dotarea sa un număr de peste
10.000 de volume. Aici au fost organizate serbări,
concursuri cu public, diverse manifestări cultural-artistice,
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spectacole cu trupe de circ. Multe din formaţiile artistice
şi din ansamblurile, cu interpreţi renumiţi au poposit şi la
Văleni organizând spectacole. Tot în cadrul căminului
cultural a fiinţat sub îndrumarea instructorului Gheorghe
Popescu, un ansamblu de jocuri şi dansuri populare.

Diplomă a ȘCOLII DE ARTE PITEȘTI,
pentru un interpret de muzică populară din Văleni.

Au mai fiinţat în decursul timpului, grupuri vocale,
o formaţie de fluieraşi şi un taraf, condus de violonistul
Paul Bogdan.
În timpul spectacolelor, interpreţii erau îmbrăcaţi în
costume populare, iar instrumentele cele mai cunoscute,
în Văleni sunt: vioara, acordeonul, ţambalul, cobza,
contrabasul, fluierul, cavalul şi cimpoiul. Jocurile cele mai
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cunoscute sunt: hora, brâul şi sârba, iar la nunţi se joacă
nuneasca şi periniţa.
La Liceu erau organizate reuniuni de dans şi la
Căminul Cultural se mai făceau hore şi în duminicile
sărbătorilor baluri, mai târziu, după revoluţie apărând
discotecile.
În sala de spectacole, cu 350 de locuri a funcţionat
un cinematograf comunal, la cămin fiind amplasată şi o
staţie radiofonică, la care se transmiteau diverse
programe de interes local.

Prima formație, de muzică ușoară, din Comuna Văleni,
Județul Olt. A fost inființată de către profesorul de
muzică Roșoi Marin și în componența sa erau: prof.
Roșoi Marin-saxofon, Mișu Stăncescu-baterie, Andrei
Viorel-chitară-solo, Nițulescu Marius-chitară-bas și
Dogaru Bebe-castanete.

Sub îndrumarea profesorilor, de muzică Ilie
Bălănoiu şi Marin Roşoi, de la Liceul Văleni au fost
organizate coruri şi chiar o formaţie de muzică pop,
dotată cu chitare electrice şi baterie.
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După anul 1989 a existat o perioadă de decădere
în activităţile culturale, dar începând cu anul 1998, spre
anii 2001-2004, această decădere a încetat şi cultura
continuă să-şi reia locul ei bine determinat.
Din anul 2001 s-au început lucrările de renovare a
clădirii Căminului Cultural şi acestea s-au terminat, către
anul 2015. Economia de piaţă nu distruge şi nu va sufoca
financiar activităţile culturale.
Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă pentru
noi, un nou drum şi o nouă şansă, dar oricât am fi de
integraţi în această uniune nu trebuie să uităm niciodată
că, „România este țara și patria sfântă a românilor”.

Ansamblul Folcloric "Poarta Olteniei",
susținut și sponsorizat de Asociatia Grupul De Acțiune
Locală ,,VEDEA GĂVANU BURDEA”. Acest Ansamblu din
zonă a fost înființat in aprilie 2015
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Marga Dîrnea, solist și interpret de muzică populară.

Originară din comuna Văleni, judeţul Olt, Marga
Dîrnea a fost elevă la Colegiul Național Vocațional
„Nicolae Titulescu”, o tânără, care se anunţă a fi noua
stea
a
cântecului
popular
românesc…
Modestă, echilibrată și foarte ambiţioasă, Marga Dîrnea
își propune să urce, treaptă cu treaptă, pe scara
succesului, în cariera muzicală, pe care, cu drag spune
că și-a ales-o. Și asta, în paralel cu grija pentru carte,
căci, nu-i așa, degeaba eşti un interpret frumos și
talentat, dacă nu știi să legi, cu subiect și predicat, mai
mult de două fraze... Marga Dîrnea. Un nume, despre
care, cu siguranţă vom auzi din ce în ce mai mult, în
lunile și anii ce vor urma…
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SCRIITORI ȘI POEȚI DIN COMUNA VĂLENI
FLORENTINA SAVU
Florentina Savu s-a născut, la data
de 01.01.1951, în comuna Dobrotești, satul Merișani, Județul Teleorman. A urmat cursurile școlii din
satul Merișani-Dobrotești și cursurile Liceului teoretic „Unirea”, din
municipiul Turnu Măgurele, după
care a susținut examen de admitere
și a absolvit Institutul Pedagogic,
pentru educatoare din Slatina. A
lucrat ca educatoare, în comuna
Văleni, județul Olt. Lucrarea ei, de debut literar a fost, în
anul 2017, cu volumul de proză „Măiastra de pe bobul de
fasole”, lucrare ce cuprinde povești, povestiri și amintiri.
În editarea acestei prime lucrări a fost sponsorizată de dul Titel Ciobanu, președinte la G.A.L. Ghimpețeni. Tot la
această editură a publicat, în anul 2018, volumul de
poezie „Iubire floare din rai”. A urmat cu volumul de
poezie „Dor călător”, pe care l-a publicat în anul 2019, la
editura „Contraste culturale”, din Giurgiu. În cursul anului
2019, a continuat cu volumul de proză „Blestem și iubire
testamentară”, volum ce cuprinde prozele „Blestemul
vicontelui” și „Jeni și iubirile sale” și de asemenea cu
volumul de poezie „Univers de suflet”, aceste din urmă
volume fiind publicate la editura „Stef” din Iași.
„Cred că este destul de plăcut să explorezi
universul din sufletul unui om și să-l cunoști cu toate ale
lui: cu trăiri și sentimente, cu gânduri și judecăți, cu
bucurii și necazuri și cu tot ce ține de existența lui pe
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acest pământ.” Extras din cuvântul autoarei Florentina
Savu, la volumul „Univers de suflet”. În acest deosebit
volum de poezie, autoarea tratează teme, pe care ea
însăși le enumeră, după cum urmează: iubirea posibilă și
imposibilă, dragostea pentru natură, dragostea pentru
patrie și pentru neam, compasiunea pentru cei în
suferință, fie ei copii sau oameni în vârstă. Ultimul ei
volum a fost intitulat „Iubirea învinge tot”. Acest ultim
volum cuprinde recenzii și comentarii despre creațiile
literare, ale nouă scriitoare și poete. „Iubirea învinge
tot”…iubirea sfărâmă lanțuri și cătușe, iubirea se recompune
din cioburi, dacă sufletul se păstrează curat și luminos,
iubirea dărâmă ziduri, bariere, ea clădește, împrăștie
binele, așterne flori sub pași, cer senin în ochi, bucurii pe
buze, lumină în ochi. Iubirea este viață și viața este
iubire. Iubirea este Dumnezeu, așa cum și Dumnezeu
este iubire! Unele din poeziile sale au fost incluse, în
antologia „Vis împlinit” și de asemenea, o parte din poezii
i-au fost citite la posturile de radio online „Romantic”, „Pro
Diaspora”, „Vis de taină” și a participat la un concurs de
poezie patriotică, organizat de ultimul enumerat din
aceste posturi de radio, unde a obținut mențiunea întâi. A
publicat poezii în revistele online: „Confluențe literare”,
„Logos” și „Agape”.
Prin lucrările sale de proză și poezie, scriitoarea
Florentina Savu este un reper in spațiul de cultură al
Oltului și Teleormanului și nu numai.

Coperți la volumele:
„Blestem și iubire testamentară” și „Univers de suflet”.
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PAUL ROGOJINARU
Paul Rogojinaru, jurnalist și om de
presă. Este născut în Văleni, Olt. A
fost menționat în „Istoria jurnalismului din România, în date:
enciclopedie cronologică”, scrisă în
anul 2016, de autorul Marian Petcu,
ca redactor șef, coordonator la
„Jurnalul național”, cotidian național
de informație. Publicațiile, in care a
scris Paul Rogojinaru sunt: „Adevărul”, între anii 2008-2011, la care
a publicat 85 de articole, „Historia”, în 2010 și „Jurnalul”,
între anii 2007-2011, în care a publicat de asemenea,
165 de articole. S-a remarcat printr-un articol, publicat în
ziarul „Adevărul”, din București, în care a criticat faptul
că, un preot ortodox a deschis o cârciumă, lângă Liceul
Văleni. „Viaţa la ţară cu crâşma în şcoală”, 14 august2009-„Adevarul”. Elevii liceului din comuna Văleni, judeţul
Olt, cumpără băuturi alcoolice şi ţigări, chiar la poarta
şcolii. Datorită acestui articol critic, publicat de ziaristul
Paul Rogojinaru, în Comuna Văleni, județul Olt s-a
deschis perspectiva intrării in normalitate. Astfel, fosta
cârciumă, vecină cu Liceul Văleni, în prezent, în anul
2020 a fost transformată într-o farmacie, ca societate
comercială de utilitate publică.
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ALIN BOLBOAȘĂ ȘOFARU
Născut la data de 21.08.1990, in
București. A urmat cursurile Școlii
primare și Școlii Generale, cu
clasele I-VIII, din Drăgănești-Olt și
ale Seminarului Teologic „Sf.
Nicolae”, din Rîmnicu Vâlcea. A
susținut examenul de admitere la
Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Sf. Ierarh Andrei Șaguna”, din Sibiu
și a absolvit cursurile acestei facultăți, după care a
devenit profesor de religie la un liceu din Mediaș. A
studiat ca masterand, la Facultatea „Sf. Ierarh Andrei
Șaguna” și apoi ca doctorand, al Facultății de Psihologie
și Științele Educației, la Universitatea București. A
predat la liceele: „Alexandru Ioan Cuza”, și „C.A.
Rosseti” din București. În prezent este asistent
doctorand, la Universitatea București și predă la
Facultățile de Psihologie și Științele Educației, Litere,
Istorie și Științe Politice. Debutul său literar a fost cu
lucrarea „Agricultura Dumnezeiască” și s-a produs în
anul 2016, la editura „Life Art”. A continuat cu scrierea
„Cuvinte vii”, pe care a publicat-o la editura „Stef” din
Iași, în anul 2018. Este blogger și activează în diverse
grupuri publice online. A participat la diverse proiecte
culturale și a desfășurat activități cultural-spirituale cu
elevii săi. A publicat nenumărate articole, fiind un fervent
publicist în „Ziarul Ziarelor”, din municipiul Slatina.
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ANCA IONIȚĂ POPESCU
Născută la 1.07.1967, în comuna
Văleni, județul Olt, Anca Ioniță
Popescu a urmat cursurile școlii
generale din comuna Văleni și
cursurile Liceului „Anastasescu” din
Roșiorii de Vede. În urma examenului de bacalaureat s-a înscris
la o scoală post-liceală de asistenți
medicali, a absolvit această școală
și a profesat, ca asistent medical în
București, după care a urmat și absolvit cursurile Facultății de Drept, din Universitatea București, profesând
ca avocat, în București.
Prin volumul său, reprezentativ de poezie
„Cântece de leagăn”, Anca Ioniță Popescu este o
talentată poetă în „Liga scriitorilor-Filiala Olt” și face parte
din cenaclul literar-jurnalistic: „Memoria Oltului și
Oltețului”. Înainte de anul 1989 a participat sporadic la
Cenaclul Flacăra și în prezent a colaborat și a scris
diverse articole, în mai multe ziare și reviste din Județul
Olt, intre care amintim: revista „Popas jurnalistic și literarartistic”, revistă, la care a fost secretar general de
redacție și „Rusidava Culturală”. Este membru al Uniunii
ziariștilor profesioniști din România și al Uniunii
Scriitorilor Europeni.
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GRIGORE CĂLIN

Poetul Grigore Călin este născut la
10 martie, 1948, în comuna Văleni,
Județul Olt. A absolvit cursurile
școlii generale și Liceului Văleni.
După examenul de bacalaureat a
susținut examen de admitere și a
absolvit cursurile Facultății de
Medicină Veterinară din București.
A profesat ca medic veterinar, în
mai multe localități din județul Olt, între care amintim:
comunele Văleni, Topana, precum și in municipiul
Slatina. Este membru și în prezent vicepreședinte al
asociației ,,Liga Scriitorilor”, Filiala Olt și a scris mai multe
volume de poezii, dintre care enumerăm: „Iubiri de
toamnă”, „Îngeri de visezi”, „Rob al focului interior”,
„Călător printre galaxii”. Este organizatorul unor agore
literare și gale pentru scriitori și poeți olteni. A făcut și
face parte și în prezent din cenaclurile: „Dumitru
Caracostea” și „Memoria Oltului și Oltețului”. Este un
fervent participant la viața cultural a municipiului Slatina.
A colaborat și a scris diverse articole, în mai multe ziare
și reviste din Județul Olt, fiind și membru al Uniunii
ziariștilor profesioniști din România.
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17 . SPORT ŞI AGREMENT

Ing. George Șofaru - director tehnic al echipei de fotbal
„VEDEA VĂLENI - NICOLAE TITULESCU”.

În decursul timpului, activităţile sportive au fost mai
bine organizate în cadrul programelor şcolare.
Prima sală de sport a fost amenajată într-una din
clasele Şcolii Vechi şi aceasta era dotată cu aparate
pentru gimnastică şi cu o masă de tenis.
În sala de sport, iarna se juca şah şi tenis de masă
desfăşurându-se şi diverse activităţi sportive, specifice
programei şcolare. Mai târziu, prin anul 1975, în curtea
Liceului Văleni a fost construită o mare sală de sport,
independentă, cu dotările necesare. Aici se poate juca
tenis de masă, volei, precum se pot organiza şi alte
activităţi sportive.
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Au fost amenajate, între anii 1965-1975, porticuri
pentru exerciţii de forţă, în curtea liceului fiind amenajate,
de asemenea terenuri de: handbal, volei, baschet şi tenis
de câmp. Între anii 1965-1989 au fost organizate mai
multe întreceri sportive, de masă şi diverse competiţii,
cum a fost „Daciada”. Echipa de fotbal, a Asociaţiei
Sportive ,,Vedea Văleni” a activat în decursul timpului, în
Campionatul Judeţean de Fotbal şi începând cu anul
2002, primarul şi profesorul de sport Brăgaru Matei , un
împătimit al activităţilor sportive a înscris echipa în divizia
D, în competiţie cu oraşe cum sunt: Slatina, Caracal,
Corabia, Balş, Scorniceşti, Piatra-Olt sau Potcoava,
obţinând cu aceasta un onorabil loc trei.
A urmat o perioadă, când echipa a ieșit din
competiție, apoi din ediția 2013-2014, d-ul primar Șofaru
Ion a reânscris echipa „Vedea Văleni”, în campionatul
județean, seria D. Începând cu ediția de campionat 20152016, prin asocierea dintre comunele Văleni și Nicolae
Titulescu s-a format echipa „Vedea Văleni-Nicolae
Titulescu”, asociere, care a continuat și în ediția de
campionat, dintre anii 2016-2017. În aceste două ediții de
campionat s-au obținut rezultate meritorii, între care
amintim două calificări: una în semifinalele cupei
României, una în finală și două onorante locuri trei, în
campionatul județean, cu echipe redutabile din orașele:
Potcoava, Scornicești și Slatina, precum și din alte
comune din Județul Olt. Echipa „A.S. Vedea Văleni Nicolae Titulescu” a avut ca director tehnic, pe inginerul
George Șofaru și președinte de club, pe preotul
Tecuceanu Ilie, fiind sponsorizărizată de primarii: Șofaru
Ion și Gheorghe Tiutiu.
Baza sportivă comunală nu este aşa cum ar trebui,
iar asociaţia sportivă „A.S. Vedea Văleni’’ nu are un sediu
propriu, dar se consideră că, într-un viitor apropriat se va
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amenaja un astfel de sediu şi activitatea sportivă, în
general se va revigora. Sătenii călătoresc puţin şi
plimbări fac mai mult, când merg la cumpărături, în târgul
comunal sau la diverse sărbători.
Ca activităţi de agrement se pot include: vânătoarea şi pescuitul sportiv. Pe teritoriul administrativ, al
comunei Văleni fiinţează fondurile de vânătoare „DIANA”
ŞI „VULTURUL”. În Văleni, cel mai mult s-au vânat iepurii
şi căprioarele, iar dintre păsări: raţele, gâştele sălbatice şi
fazanii.
Tineretul este amator de pescuit sportiv şi în
Văleni, această activitate s-a desfăşurat pe lacurile:
Vităneşti, Bratcov, Călmăţui, Ciobântoiu şi de asemenea
şi pe râul Vedea. Speciile cele mai cunoscute de peşte,
în lacuri sunt: crapul de apă dulce şi carasul, iar în râul
Vedea: cleanul, mreana şi ţiparul. Pe canalul magistralderivaţie Drăgăneşti-Olt, care trece prin zona de nordvest a comunei, a început să-şi facă apariţia crapul de
apă dulce şi carasul.
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18. SĂNĂTATEA ŞI ASISTENŢA MEDICALĂ
Sănătatea este unul din domeniile care depind în
mare măsură de puterea economică a societăţii. Astfel
că, dacă în anul 1904, alocaţia bugetară era de 310 lei,
iar salariul moaşei comunale era de 300 de lei, numărul
consultaţiilor acordate era de 33. Prin urmare, ne putem
imagina despre, cât de sumară era asistenţa medicală, la
începutul secolului XX.
În Văleni, prin anul 1904 S.P. Radianu nota:
„Numărul boalelor care chinuiesc trupul sătenilor şi
întristează locuitorii rurali e mare.
Au fost în comună febră palustră 117 cazuri în
1902 şi 67 cazuri în anul 1903. Din cauza miseriei
fisiologice, locuitorii au slăbiciune generală.
S-au observat şi căteva cazuri de tuberculoză.
Hrana proastă, alimentaţia rea, lipsa de îngrijire şi de
îmbrăcăminte sunt causa frigurilor şi a boalelor.
Boale epidemice – scarlantina s-a arătat în anul
1902, în 17 cazuri şi au murit 6 de această boală. Pojarul
s-a ivit în anul 1903, în 47 de cazuri şi au murit 10”.
Pojarul şi scarlantina bântuiau copii, în vârstă de la 2 la
12 ani.
Această situaţie grea s-a perpetuat mulţi ani la
rând. Astfel, în anul 1938, comuna Văleni nu avea un
personal medical calificat, iar consultaţiile se dădeau de
medicul de plasă, pentru 10 – 15 persoane anual.
La data de 21 iunie 1933, în urma vizitei făcute de
către medic acesta nota : „interesându-mă despre cauza
morţii copiilor, 14 morţi din 31 născuţi, am dedus că au
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sucombat în urma maladiilor aparatului gastro-intestinal,
parte din ei, ceilalţi de friguri, iar alţii de miserie
fisiologică”.
În timpul celui de-al doilea război mondial şi chiar
imediat după război, sănătatea locuitorilor comunei
Văleni nu s-a îmbunătăţit prea mult. Abia, după anul
1958, politicile etatiste încep să acorde o mult mai mare
importanţă sănătăţii populaţiei şi prin anul 1969, alocaţiile
bugetare, pentru sănătate au crescut la 155531 lei, din
care s-au distribuit numai medicamente, în mod gratuit,
de 55000 lei şi au fost realizate un număr de peste 3670
de vaccinări, acordându-se totodată şi un număr de 8283
consultaţii gratuite.
Către anii 1950-1955, în dispensarul uman a fiinţat
şi o casă de naşteri comunală, gravidele fiind asistate la
naştere de două moaşe.
În anul 1969, în Văleni se aflau 2 medici şi 6 cadre
cu pregătire sanitară medie. Prin 1970, a fost construită o
farmacie comunală şi mai târziu, în anul 1978 a fost
construit noul dispensar comunal. Medicii şi personalul
sanitar au asigurat o bună stare de sănătate a populaţiei,
fapt ce a determinat şi o creştere a excedentului natural
al populaţiei.
În aceşti ani, în dispensarul comunal a funcţionat
cu intermitenţe şi un cabinet stomatologic, dotat cu
aparatura necesară, pentru tratamente şi executare de
lucrări dentare.
După anul 1989 şi până în prezent, în anul 2020,
dispensarul comunal Văleni a avut în permanenţă un
medic generalist şi personal sanitar.
În anul 2003, în comuna Văleni exista un cabinet
medical individual al medicului Irina Violeta Şipeanu, cu
două asistente medicale, cabinet care există și își
desfășoară activitatea și astăzi în anul 2020.
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În cabinetul ei, Medicul Irina Violeta Șipeanu
și asistenta Dascălu Ana.

În anul 2020, Medicul Irina Violeta Șipeanu,
asistentele medicale: Dascălu Ana, Creață Elena și Dascălu Georgeta-asistentă comunitară, împreună acordă
asistență medicală, pentru întreaga comunitate din
Văleni.
Acest cabinet medical are o sală de consultanţă, o
sală de tratamente şi o sală de sterilizare. Aparatura
medicală este însă veche şi deteriorată.
La dispensar există un electrocardiograf, care este
însă vechi şi incomplet.
De mulţi ani nu au mai fost făcute dotări şi investiţii
în aparatură medicală.
Dacă dispensarul medical ar fi dotat cu aparatura
necesară ( electrocardiograf, ecograf etc. ), atunci foarte
mulţi oameni din Văleni şi din împrejurimi ar veni la
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consultaţii. În prezent la acest cabinet medical sunt
arondaţi 2700 de pacienţi.
Cele mai frecvente boli în Văleni, la sfârşitul
secolului XX şi începutul secolului XXI sunt: hipertensiunea arterială, cardiopatiile ischemice şi bolile
cerbero-vasculare.
În ultimii 7 ani, în Văleni nu s-au înregistrat
epidemii şi nu există cazuri de sindrom imuno-deficitar
acut (SIDA).
Cauza acestor boli o constituie stilul de viaţă,
precum şi dezechilibrele metabolice, cauzate de muncile
agricole şi hrană.
Valoarea subvenţiilor la medicamente în anul 2003
a fost de 12000 lei, pe lună adică, aproximativ de 300
euro lunar.
Tabloul consultaţiilor, pentru copii şi adulţi,
acordate de medicul de circumscripţie, între anii 19972003 este după cum urmează :

ANUL
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

CONSULTAŢII
LA CABINET
COPII
ADULŢI
730
1468
666
1277
1050
1084
1310
1959
1528
1860
1560
2464
1405
2551

LA DOMICILIU
COPII
ADULŢI
200
76
173
44
218
81
208
43
213
56
168
71
198
60

Deşi subvenţiile nu sunt prea ridicate la
medicamente, totuşi starea generală de sănătate a
populaţiei este relativ bună. Se consideră că, în viitor
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frecvenţa bolilor cardio-vasculare poate scădea şi se
estimează că, aceasta se poate realiza printr-o mai bună
educaţie preventivă şi prin echilibrarea frecvenţei
consumului de alimente, cu conţinut mare de colesterol.
În vederea asigurării unui climat sănătos şi a unor condiţii
mai bune de muncă şi viaţă, pentru locuitori se impune
totuşi, dotarea dispensarului comunal cu aparatură
medicală de intervenţie şi cu o auto-utilitară, pentru
transportul bolnavilor de îndată, la cel mai apropiat spital.
Prin anii: 2001-2003, la etajul I, al dispensarului a
funcționat și un cabinet stomatologic, în care medicul
stomatolog Ileana Niculescu asigura asistenţă medicală
gratuită, pentru copii şi asistenţă cu plată pentru adulţi.
Aici, o zi pe săptămână se făceau tratamente şi diverse
lucrări dentare. Acum, în anul 2020, în Văleni fiinţează 2
puncte farmaceutice. Medicina populară nu a dispărut, iar
sătenii îşi mai procură plante, de pe câmp sau din
pădurile, din apropiere. Cei care au mai mulţi bani îşi
cumpără direct plante medicinale, pentru ceaiuri de la
farmacii sau de pe piaţă.
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19. STANDARDUL DE VIAŢĂ
La începutul secolului XX, locuinţele sătenilor din
Văleni erau modeste. Cele mai multe dintre acestea
aveau câte o încăpere sau două şi erau construite din
nuiele, lipite cu pământ şi foarte puţine erau din cărămidă
şi cu mai multe încăperi. Camerele de locuit erau mici,
pentru a fi călduroase iarna.
Vesela era din lemn, iar vasele pentru pregătirea
hranei erau din ceramică (linguri din lemn, găvane şi oale
de pământ). Grăsimea animală era păstrată, la loc
răcoros, în oale mari din ceramică. Mălaiul şi făina erau
puse în lacre şi hambare din lemn. Fiertul apei se făcea
în oale mari de ceramică şi mai târziu în tuciuri din
aluminiu sau în căldări mari din aramă. Acestea din urmă
fiind folosite şi pentru producerea săpunului de casă.
Aluatul pentru pâine se făcea în căpisteri din lemn, cu
turte iar vinul era păstrat în butoaie, de asemenea din
lemn. Varza şi murăturile erau puse la acrit, în hârdaie
sau putini, iar laptele prins şi untul se făcea în putineiuri.
Bradoşii, pâinea şi cozonacii se coceau în sobă, în ţeste
sau în cuptoare din lut ars. Până la începutul secolului
XX, iluminatul casnic era cel natural, mai târziu apărând
lămpile şi opaiţele, cu gaz (petrol lampant). Oamenii îşi
făceau baie, în hârdaie sau albii din lemn, iar vara în râul
Vedea. Îmbrăcămintea şi vestimentaţia sătenilor era
simplă şi era făcută, din ţesături de cânepă sau lână,
numai maramele, cârpele sau fişoanele, care erau
considerate podoabe se făceau din borangic. Iarna
bărbaţii purtau căciuli de miel, cojoace, iar femeile
broboade şi scurteici. Mobilierul casnic era destul de
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modest şi adeseori era format din mese, scaune şi
cuiere. Paturile erau din lemn şi cei mai săraci aveau
rogojini. Cei mai mulţi însă îşi acopereau paturile cu
aşternuturi din lână, iar mai târziu, camerele de locuit
erau împodobite cu prosoape, cusute cu arnici şi de
asemenea cu macate sau velinţe, ţesute în casă, la
război. Ştiinţa de carte era puţină, instrucţia şi educaţia
femeii mergând foarte încet, iar asistenţa medicală era
de asemenea modestă.
Sătenii călătoreau puţin şi cei ce plecau în cătănie
povesteau ani în şir, despre locurile, pe care ei le-au
văzut în drumurile lor.
Această situaţie s-a perpetuat mulţi ani, până
după război şi chiar după jumătatea secolului XX. În
Văleni, la recensământul populaţiei şi al locuinţelor din
anul 1941 s-au găsit 945 de case, iar după anul 1950
încep să apară mai multe case, cu fundaţii din beton şi
structură din lemn în scobeli, cu acoperiş din tablă.
Începe să crească numărul de camere şi suprafaţa
locuibilă, pe membru de familie. În anul 1948 se
introduce primul telefon, în camera din spate a clădirii
fostei primării, iar centrala telefonică avea la începuturi
10 numere şi se afla în casa lui Haralambie Dogeanu.
Curentul electric era produs de un generator, în vale la
moară, iar iluminatul public era numai pe o mică porţiune
(pe strada morii şi pe o parte din strada principală, până
la primărie). Prin politicile etatiste, care acordau o mare
importanţă omului a crescut numărul populaţiei şi odată
cu acesta şi numărul de copii, care erau şcolarizaţi
obligatoriu. În anul 1962 a fost construit Liceul Văleni şi
în anul 1964, Școala de la Mândra. În anul 1960 a fost
construit Căminul Cultural, iar în anul 1970, baia
comunală, farmacia şi apoi, prin 1978, noul dispensar
uman, comunal. Cooperativa de consum Văleni, prin
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contribuţia sătenilor a construit magazine săteşti în Olari,
Popeşti şi în Mândra. În anul 1970 a fost construit de
asemenea, un magazin universal, restaurantul unde era
responsabil Badea Pârjol şi un complex comercial, de
prestări servicii. Între anii 1959 – 1962 a funcţionat un
cuptor de pâine particular al săteanului Gheorghe Brutaru.
Brutăria fostei cooperative agricole de producție,
din Văleni a funcţionat, pe malul drept al râului Vedea, în
apropierea fostei băi comunale. Aici se cocea pâine
rotundă pe vatră, în greutate de două kg. şi mai târziu,
după revoluţie fiind deschise şi alte brutării particulare.
La începutul secolului XX, veniturile unei familii
ţărăneşti se compuneau din:
-

venituri din cultura cerealelor (grâu şi porumb),

-

venituri din terenurile muncite în dijmă la
proprietar,

-

veniturile din lucrările agricole, prestate la alţii,
precum şi din veniturile obţinute din chirii, cu
animalele de tracţiune ( cai şi boi de jug).

Cheltuielile se grupau în :
-

cheltuieli pentru hrană,

-

cheltuieli pentru încălzit,

-

cheltuieli pentru îmbrăcăminte,

-

cheltuieli pentru trebuinţe morale

-

taxe, impozite, alte dări.
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Ţăranii care nu aveau pământ sau aveau pământ
puţin şi familii mai mari erau nevoiţi a muncii pământ la
proprietari, prin învoieli agricole sau prin dijmă. Ei
rămâneau însă mereu datori, adică veniturile lor nu
acopereau cheltuielile casei. După cooperativizarea
agriculturii (1962), veniturile unei familii ţărăneşti se
compuneau din :
-

venituri de pe lotul în folosinţă,

-

venituri din cooperativă,

-

din creşterea animalelor,

-

alte venituri,

iar cheltuielile erau :
-

pentru hrană ( alimente ),

-

pentru locuinţă,

-

pentru vestimentaţie şi încălţăminte,

-

pentru trebuinţă morală,

-

alte cheltuieli, taxe şi impozite.

După anul 2000, veniturile unei familii ţărăneşti se
compuneau din :
-

venituri din mica proprietate de teren agricol,

-

din creşterea animalelor,

-

din pensii,

-

alte venituri,
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iar cheltuielile erau pentru :
-

plata lucrărilor agricole, fertilizare şi tratamente
chimice,

-

asigurarea hranei,

-

amenajarea, întreţinerea şi repararea locuinţei,

-

îmbrăcăminte şi încălţăminte,

-

întreţinerea copiilor la şcoli,

-

taxe, impozite, plata unor servicii.

Analizând echilibrul dintre venituri şi cheltuieli se
constată că şi după anul 2000, veniturile familiei ţărăneşti
nu acoperă cheltuielile şi trebuinţele generale. Cauza
acestor mari cheltuieli o constituie plata lucrărilor agricole
(arături, discuituri. seminţe şi semănat, recoltare).
Seceta, lipsa precipitaţiilor, în perioadele de vegetaţie,
până la maturarea culturilor este principala cauză a
scăderii nivelului de trai. Pe viitor sătenii şi autorităţile
comunale vor trebui să regândească asupra organizării
teritoriului, structurii categoriilor de folosinţă, asupra
tehnologiilor agricole şi de asemenea, asupra preocupărilor
din această importantă ramură a economiei comunale.
Este posibilă crearea de ferme asociative, asemănătoare
celor din U.E. şi schimbarea categoriei de folosinţă
pentru terenurile, mai puţin fertile, în sensul că acestea,
dacă acum sunt înregistrate ca arabil, să treacă la
păşune.
În lunca râului să se înceapă lucrări de irigaţii, care
să favorizeze grădinăritul şi cultura plantelor pentru
nutreţ. În zona de deal, ca urmare a schimbărilor
climatice și fenomenului de încălzire globală trebuie să
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se reia lucrările de irigaţii şi să se perfecţioneze sistemul
de desecare şi drenaj, a excesului de umiditate şi de
preluare a apelor provenite, din topirea zăpezilor. De
asemenea plantaţiile de pomi, în regim irigat, cultura viţei
de vie nobilă, creşterea animalelor în ferme, prin investiţii,
cu mai multă chibzuinţă pot fi din nou relansate. Sătenii şi
autorităţile locale vor trebui să acorde o mai mare
importanţă micii industrii, de materiale de construcţii sau
prelucrătoare a produselor agricole, de asemenea,
artizanatului şi meşteşugurilor. Crearea unor condiţii
favorabile, pentru atragerea de investiţii, cu capital privat
este de o mare importanţă pentru evoluţia urbei comunale.
Până spre anii 1940, hrana sătenilor se compunea
din: fasole, varză, ştevie, ştir, urzici, mămăligă cu poşircă,
ceapă şi murături.
După anul 1938, prin extinderea culturii de floareasoarelui şi mai târziu, a sfeclei de zahăr, creşterea
animalelor şi a păsărilor în gospodării, hrana sătenilor a
devenit mai consistentă. Prin anii 1965 – 1966, consumul
de zahăr era în valoare de 172350 lei, respectiv 205850
lei, iar cel de ulei era de 294956 lei, respectiv 260773 lei.
Unii săteni, care munceau pe şantiere sau în
oraşe îşi mai procurau zahărul, uleiul şi alte produse
alimentare, de la magazinele orăşeneşti. La chioşcurile
cooperativelor agricole din Văleni şi Mândra se mai
vindeau: legume, zarzavaturi, lactate şi uneori carne.
După anul 1991, anul desfiinţării cooperativelor
agricole, între anii 2003 – 2004 – 202020, sătenii îşi
procură legumele şi zarzavaturile din târgul comunal, de
săptămână, de la agenţi comerciali din sat sau de la
negustorii, care le aduc din împrejurimi.
Acum, între anii 2000 – 2020, de la firmele
comerciale, din comună se pot cumpăra: lactate, brânzeturi,
mezeluri în diverse sortimente, citrice, măsline, banane,
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zahăr, ulei, orez, pâine, diverse produse de panificaţie şi
conserve.
Cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei cuprind:
cheltuieli pentru plata energiei electrice, a apei potabile, a
lemnelor şi cărbunilor pentru încălzit, achiziţionare de
mobilier, precum şi cheltuieli pentru reparaţii zugrăveli şi
vopsitorii ale locuinţei sau ale anexelor gospodăreşti.
Îmbrăcămintea sătenilor nu se mai deosebeşte, de cea a
locuitorilor din oraş. Prin cheltuielile cu îmbrăcămintea,
sătenii îşi cumpără hainele, din târgul comunal de
săptămână sau din oraşele, din apropiere.
Spre sfârşitul secolului XX şi începutul secolului
XXI, portul popular tradiţional şi costumele populare mai
pot fi văzute decât, la serbările şcolarilor. Tineretul se
îmbracă simplu, vara cu tricouri, cămăşi cu mânecă
scurtă, blugi, pantaloni de vară şi se încalţă cu pantofi
sau adidaşi iar toamna, primăvara şi iarna cu pulovere,
pantaloni, geci, hanorace, pardesie sau paltoane, iar pe
cap s-au purtat basca, şapca, căciuli – de încălţat : pantofi
din piele, cizme scurte din piele, bocanci şi oteri ş.a.
Fetele şi femeile, vara se îmbracă cu bluze,
tricouri, fuste şi rochii de vară iar în sezonul rece cu geci
din fâş, pulovere, hanorace, blugi, fuste groase, pardesie,
paltoane, blănuri, pe cap cu batice, căciuli din blană sau
tricotate, încălţându-se cu pantofi, adidaşi sau iarna cu
ghete sau cizme din piele.
Tineretul şi sătenii, în general sunt îmbrăcaţi curat
şi îngrijit. Se poate spune de asemenea că, tineretul şi
familiile tinere cheltuiesc mai mulţi bani pentru diverse
săpunuri, parfumuri, deodorante sau loţiuni şi unii tineri
caută să fie chiar în pas cu moda vestimentară, din
oraşe.
O pondere importantă a cheltuielilor unei familii,
acum între anii 1992 – 2020, o constituie cheltuielile
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pentru întreţinerea copiilor la şcoli. Sătenilor le place ca,
fiii şi fiicele lor să înveţe carte şi să-şi găsească un loc de
muncă la oraş. În ceea ce priveşte cheltuielile pentru
impozite şi taxe locale, cea mai mare pondere, acum
între anii 2005 – 2020 o ocupă impozitul pe terenul din
intravilan şi pe construcţii. Între anii 1990 – 2020,
impozitele pe veniturile obţinute din agricultură şi
impozitul pe terenuri agricole au fost mici, dar se
consideră că, după anul 2020, acestea vor fi cu o
pondere apreciabilă în bugetul de cheltuieli, al unei familii
ţărăneşti. Sătenii mai plătesc şi alte taxe, între care, cele
pe maşinile agricole sau autoturismele proprietate
particulară. De asemenea, ei mai plătesc şi contravaloarea
abonamentelor radio – TV sau a abonamentelor
telefonice. Şi acum, în anul 2020, în comuna Văleni, pe
sate şi cătune funcţionează sisteme locale de alimentare
cu apă. Puţurile deservente au fost forate, la mare
adâncime şi acestea, prin staţiile proprii de pompare,
echipate cu electropompe multietajate HEBE și după
2002 cu electropompe submersibile asigură necesarul de
apă potabilă. Cu toate acestea, mai există încă multe
fântâni, publice şi sătenii şi-au construit fântâni, chiar în
curţile lor. La recensământul populaţiei şi locuinţelor din
anul 2002, 19 gospodării aveau apă în locuinţă, 17 dintre
acestea având un sistem propriu de canalizare, iar 19
aveau baie în locuinţă. Pentru că, în comuna Văleni nu
există un sistem de canalizare, la acestea au fost
amenajate fose septice, pentru deversarea apelor uzate.
La W.C.- ele publice şi W.C.-ul din curţile sătenilor, care
au fosă proprie, evacuarea dejecţiilor şi apelor menajere
se face prin vidanjare.
A fost întocmit un studiu de fezabilitate privind
amenajarea unei distribuţii de gaze naturale. Această
facilitate de racordare într-un viitor, nu prea îndepărtat, la
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reţeaua de distribuţie cu gaze va conduce la o creştere
de confort şi la atragerea de investitori. În anul 2020,
această investiţie, de realizare a unei distribuţii de gaze
este una din marile priorităţi şi dorinţe ale edililor şi
cetăţenilor comunei Văleni, drept pentru care se lucrează
la acest proiect.
Se speră că odată cu exploatarea gazelor din
Marea Neagră, vor fi gaze pentru incălzirea locuințelor și
alte investiții. Începând cu anul 1968, când s-a realizat
electrificarea întregii comune, cu sprijinul inginerului
Tunaru Nicolae, cetăţean de onoare al acestei comune,
standardul de viaţă al acestei localități a început să se
schimbe simţitor. În acest sens, dacă între anii 1957 –
1960, sătenii ascultau la „galene” şi la „defuzoare”, cu
antene, mai târziu, între anii 2002 – 2003 a fost introdusă
televiziunea prin cablu, de către firma S.C. Ivaşcu Rodica
SRL, cu origine în Şerbăneşti şi având sediul în
municipiul Slatina. La 29. XI. 2002. au fost racordaţi primi
abonaţi, între aceştia amintim: Primăria Văleni, dispensarul
comunal, A.F. Rădulescu şi S.C. Condor Păsărică S.N.C.
În prezent, în anul 2019, pe comună sunt înregistrate 694
de abonamente la televiziunea prin cablu. Numărul
receptoarelor radio a crescut de la 100, prin anii 1950 la
peste 1000 în anul 1969 şi la peste 1230, în anul 2003.
Dacă, prin anul 1964, în Văleni existau peste 120 de
televizoare alb-negru, acum în anul 2019 în Văleni sunt
peste 1000, din care 1000 color. De menţionat că, în
Văleni a mai existat un cinematograf, dar în prezent din
cauza concurenţei, exercitată de canalele de televiziune
și internet, acesta nu mai funcţionează.
Pentru pregătirea hranei, multe familii au renunţat
la vatra tradiţională şi la maşina de gătit. Aragazele cu
butelie au luat locul acestora şi dacă, prin anul 1969, în
Văleni existau în jur de 550 de aragaze şi 25 de frigidere,
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astăzi în anul 2020, în comună există peste 1080 de
aragaze şi 800 de frigidere. La cojocarii şi croitorii din
Văleni existau maşinile de cusut „Singer” sau „Himann”,
apoi către anii 1965 – 1970 a existat o cerere mare de
maşini de cusut şi dintre acestea amintim maşinile de
cusut: „Ileana” sau „Veronica”. După anul 1980, interesul
pentru aceste obiecte de uz casnic a început să scadă.
Călcatul rufelor, între 1950 – 1965 se făcea cu fiare de
călcat, încinse cu cărbuni aprinşi, iar mai târziu, după
electrificare îşi fac apariţia fiarele de călcat electrice.
Dacă, prin anul 1948 a fost instalat primul telefon, în
camera din spate, a fostei clădiri, a primăriei, numărul
telefoanelor fixe s-a extins la cooperativele agricole, la
celelalte instituţii comunale şi apoi la cetăţeni. Prin
renunţarea la centrala telefonică manuală, care ultima
data era instalata în clădirea fostei farmacii şi darea în
folosinţă în anul 2001, a centralei automate „Ericson”,
aflată în aceeaşi clădire, a fost făcut un mare pas pentru
modernizarea comunicaţiilor comunei Văleni. În anul
2004, în Văleni erau instalate 269 telefoane fixe şi 4
telefoane publice – unul în centrul comunei, unul în Olari,
unul în Popeşti şi unul în Mândra. După anul 1993 îşi fac
apariţia şi telefoanele mobile şi în anul 2004, în Văleni
erau peste 150 telefoane mobile și acum în anul 2020
sunt peste 650 de telefoane mobile și cele mai multe
dintre acestea conexate la internet.
Între anii 1965 – 1970, în Văleni, majoritatea
familiilor aveau biciclete „Carpaţi” sau „Tohan” şi peste 50
de familii deţineau motorete sau motociclete. Cele mai
cunoscute mărci de motorete, în Văleni erau : „Carpaţi”,
„Hoinar” şi de motociclete „Jawa”, „MZ” sau „Simpson”.
După anul 1970, în Văleni îşi fac apariţia şi
autoturismele proprietate personală, fabricate la uzina de
autoturisme Dacia din Piteşti. În anul 2004, în comuna
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Văleni se aflau înregistrate la primărie 155 de
autoturisme, din care 145 bucăţi aveau capacitate
cilindrică mai mică de 2000 cmc. şi numai 10 autoturisme
de teren, cu o capacitate cilindrică, mai mare de 2000
cmc. Predominau autoturismele DACIA şi autoturismele
de teren ARO Câmpulung. În ceea ce priveşte tehnica de
calcul, între anii 1975 – 2000 au predominat maşinile de
calcul pentru birou şi microcalculatoarele, iar după anul
2001 încep să-şi facă apariţia computerele personale.
În anul 2002, la Liceul Văleni existau 5 calculatoare
personale pentru învăţământ, iar din anul 2003 au mai
fost realizate dotări prin Banca Mondială, cu încă 25 de
calculatoare COMPAQ INTEL PENTIUM IV, legate într-o
reţea de ultimă generaţie deservind astfel procesul de
învăţământ. La Căminul Cultural şi la Primărie se află
câte un calculator personal şi de asemenea, la cetăţeni
se erau peste 10 calculatoare. În prezent în Văleni nu
sunt săli de jocuri pe calculator, dar există peste 100 de
calculatoare personale și peste trei sute de telefoane
mobile, racordate la INTERNET.
La restaurante nu există bawling, dar la unele sunt
plasme color, jocuri mecanice şi mese de biliard. La
firmele comerciale şi-au făcut apariţia cântarele electronice
şi de asemenea, casele de marcat.
În Văleni, în prezent, în anul 2020 sunt instalate
două faxuri și 7 copiatoare xerox, din care unul la Liceul
Văleni, 3 la Primăria Văleni și 2 la firme private.
Ceasurile electronice şi-au făcut apariţia în Văleni
începând cu anul 1975, dar mai ales, după revoluţia din
1989. După cum se vede, în Văleni se încearcă să se
ţină pasul cu noile tehnologii.
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20. ISTORIE POLITICĂ ÎN VĂLENI
ŞI EVENIMENTE ISTORICE
Comunitatea locală Văleni s-a aflat sub înrâurirea
politică a unor domnitori cum sunt: Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu, Alexandru Ioan Cuza, apoi sub
influenţa monarhiei, iar după anul 1900, a unor partide
politice şi dintre acestea amintim: Partidul Conservator,
Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, iar
după cel de-al doilea război mondial şi după proclamarea
la 6 martie 1945, a primului Guvern de largă concentrare
democratică – sub influenţa Partidului Muncitoresc
Român, care devine între timp Partidul Comunist Român.
După anul 1989, prin autodizolvarea P.C.R.,
spectrul politic din Văleni devine mult mai larg. La început
a fost Frontul Salvării Naţionale (F.S.N.), care apoi s-a
scindat şi la nivel local, în Partidul Democrat şi Partidul
Democraţiei Sociale din România, iar la stânga
esthablismentului politic local apar Partidul Socialist al
Muncii, Partidul Social Democrat Român şi Partidul
Socialist.
În ceea ce priveşte gruparea forţelor politice de
dreapta s-au coagulat Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
şi Democrat (P.N.Ţ.C.D.), Partidul Naţional Liberal
(P.N.L.), care la alegerile din 1996 au creat Convenţia
Democratică din România (C.D.R.), în alianţă cu Partidul
Democrat (P.D.). În Văleni s-au mai manifestat şi alte
forţe politice, cum sunt: Partidul Democrat Agrar şi
Partidul România Mare.
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Prin fuziunea dintre Partidul Social Democrat
Român şi Partidul Socialist se consolidează organizaţia
locală Văleni a Partidului Social Democrat Român, care
la data de 6 septembrie 2001 fuzionează cu organizaţia
locală a Partidului Democraţiei Sociale din România şi se
creează o organizaţie mult mai puternică a noii formaţiuni
politice, a Partidului Social Democrat. Conferinţa de
constituire a organizaţiei Văleni, a Partidului Social
Democrat a fost organizată la Liceul Văleni şi la ea au
participat simpatizanţi şi aderenţi ai curentului politic
social-democrat din Văleni, precum şi Domnul Marin
Diaconescu, Prefectul Judeţului şi Domnul Marin Ionică,
Preşedintele Consiliului Judeţean Olt.
Mai târziu, organizaţia Partidului Socialist al Muncii
fuzionează cu organizaţia Partidului Social Democrat, iar
organizaţia Partidului Democrat se scindează în
organizaţia Partidului Democrat şi în Forţa Democrată din
România.
Organizaţiile partidelor politice, din esthablismentul
local, al comunei Văleni au o viaţă politică de organizaţie
mult mai intensă, în perioadele premergătoare şi în anul
alegerilor – excepţie fac partidele politice, care ajung la
putere. Acestea din urmă având o viaţă politică de
organizaţie, aproape în întreaga legislatură, cât sunt la
putere.
20.1. EVENIMENTE ISTORICE
Având în vedere că, Vălenii sunt în apropiere de
Scrioaşte, locul unde s-au înscris ţăranii, spre a lupta în
oastea lui Mihai Viteazul, se susţine că şi din Văleni ar fi
fost oameni, care s-ar fi înscris şi ar fi luptat pentru Mihai
Viteazul.
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Este sigur însă că, din Văleni au fost 14 săteni,
care au luptat la 1877, în Războiul pentru Independenţă.
Între aceştia a fost şi Safta Radu din Popeşti, despre
care se spune că a fost ordonanţa maiorului Şonţu. În
acest mare război împotriva turcilor, din Văleni ar fi murit
unul Dumitru Gheorghe. După obţinerea independenţei
devenim naţie de sine stătătoare, dar viaţa ţăranilor nu sa îmbunătăţit. Relaţiile dominant feudale, conexate
uneori cu relaţiile de tip capitalist au dus la sărăcirea
populaţiei, astfel că, în anul 1907 şi ţăranii din Văleni sau răsculat împotriva orânduirii. La 3 martie 1907 a
izbucnit răscoala ţărănească şi în Văleni, sătenii au venit
la primărie, spre a vorbi cu primarul, dar nu l-au găsit şi
atunci au mers la el acasă. Erau adunaţi aproape tot
satul. Când primarul a ieşit în prispă l-au întrebat :”ce
ordin ai primarule ?” „... Am auzit că a venit un ordin să
dăm foc şi să distrugem mişunile”.
„— Nu e la mine, e la notar, a răspuns primarul”
După care, sătenii au plecat din nou la primărie,
dar notarul Niţă Preduşel fugise când a auzit că se
adunase tot satul. Seara se văzuse cerul înroşit, spre
Crâmpoia, Atârnaţi şi Ghimpeţeni, iar jandarmii se
retrăseseră, marele proprietar Constantin Colibăşeanu
fugise şi el. Sătenii dăduseră foc la pătulele cu porumb şi
apoi s-au îndreptat, spre casa primarului Petrache
Ţolescu, din satul Popeşti.
Oameni de-ai marelui proprietar fuseseră ascunşi
în biserica, din centrul comunei şi-i văzuseră pe cei care
îndemnau sătenii să dea foc şi să meargă la conacul lui
Constantin Colibăşeanu. Seara venise un detaşament de
jandarmi, din regimentul 3 Olt, condus de maiorul Mariot
iar noaptea, după ce sătenii s-au risipit pe la casele lor
au venit jandarmii şi i-au dus legaţi la primărie, apoi la
postul de jandarmi, unde au fost crunt bătuţi, cu parii de
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către jandarmi. Unii dintre sătenii răsculaţi muriseră în
bătăile jandarmilor, iar alţii au fost duşi la închisoare,
unde au stat 5 -6 luni, după care, când s-au întors în
Văleni nu au mai găsit nici urmă din casele lor, pentru că,
după ce au fost duşi la închisoare s-a dat ordin să li se
ardă casele. Numele ţăranilor, care au murit în răscoala
din 1907 a fost gravat pe o placă din marmură, în faţa
Căminului Cultural Văleni şi aceasta este ca o pildă
pentru generaţii.
Numele acestora este :
1. COSTACHE PATĂ ALBĂ,
2. PETRE STOICA,
3. GHEORGHE ZAMFIR,
4. ION CREAŢĂ,
5. NICOLAE TUDOR,
6. MARIN CIUCĂ,
7. TUDORACHE CINCĂ,
8. GAGIU GROZA,
9. ALEXANDRU PANĂ,
10. MIHAI NEAŢU,

Placă din marmură, din faţa
Căminului Cultural Văleni
cu numele țăranilor, care au pierit
în Răscoala din anul 1907.
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20.1.1. PARTICIPAREA LA RĂZBOIUL DE
REÎNTREGIRE NAŢIONALĂ 1916 – 1918
După retragerea guvernului de la Bucureşti la Iaşi
şi în Văleni s-au găsit efective ale ocupantului german,
care se spune că-şi adăpostise caii în biserica ortodoxă
şi distrusese arhiva şcolii din Văleni. Cei aflaţi sub arme,
ţărani tineri şi recruţi din Văleni au luptat cu eroism pe
câmpurile de bătălie, pentru reîntregirea naţională.
Ca recunoaştere a eroismului şi jertfei pe câmpul
de luptă, după înfăptuirea Unirii de la 1 Decembrie 1918,
a Transilvaniei cu România şi crearea Statului Naţional
Unitar Român, prin reforma agrară din anul 1921 au fost
împroprietăriţi în Văleni, un număr de 407 locuitori şi 22
orfani. Aceste terenuri agricole au provenit din moşia lui
Constantin Colibălşeanu 2386 ha şi 6 ha, din moşia lui
Petrache Ţolescu. În amintirea celor care au luptat în
Războiul de Reîntregire Naţională, între anii 1916 –
1918, în centrul comunei s-a ridicat un monument al
eroilor. Pe acest monument apar gravate nume a 100 de
eroi şi în partea sa superioară apare sculptată o flacără,
care simbolizează că, lupta eroilor va rămâne mereu vie
în amintirea generaţiilor din Văleni. Între nume de eroi,
din primul război mondial amintim :
1. LUŢĂ R. ION
2. PÎRVU R. CARP
3. STERPAN MARIN
4. CIOBANU E. MARIN
5. MANU NĂSTASE
6. ŞOFARU M. DUMITRU
7. DABU CĂLIN
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8. LUŢAN TUDOR
9. GHINDARU RADU
10. BOLBOAŞĂ VOICU
11. CÎRSTEA TUDOR
12. PĂCIUCĂ V. ION
13. NEAGOE ILIE
14. RĂDOI NEDELEA
15. CIULU IONIŢĂ
16. STOIAN C-TIN
17.PĂSĂRICĂB.C-TIN ŞI ALŢII.

MONUMENTUL EROILOR, din centrul COMUNEI VĂLENI.
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20.1.2. PARTICIPAREA LA CEL DE - AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL 1941 - 1945
Presiunile politico-militare, care s-au făcut asupra
guvernului de la Bucureşti au determinat intrarea
României, în cel de-al doilea război mondial. În ordinul
mareşalului Ion Antonescu se stipula : „Români, vă ordon
trece-ţi Prutul”. Trupele române au trecut Prutul şi au
luptat până la Nistru eliberând Basarabia de ruşi. Şi
combatanţi din Văleni, judeţul Olt au luptat, atât în prima
parte a războiului pentru eliberarea Basarabiei, cât şi în
cea de-a doua parte a sa, de partea noilor aliaţi, până la
învingerea Germaniei naziste. Memoria combatanţilor
eroi din Văleni, care au căzut în cel de-al doilea război
mondial va arde ca o flacără nestinsă.
Pe monumentul eroilor, din Văleni, aflat în centrul
comunei este gravat şi numele, a 60 de eroi, care au
pierit în cel de-al doilea război mondial şi între aceştia
amintim :
1. VLAD M. GHEORGHE,
2. PENCEA EFTIMIE,
3. PIEPTEA F ION,
4. NICULA MIHA,
5. CUTCUNEL MARIN,
6. SANDU M GHEORGHE,
7. IONIŢĂ I GHEORGHE,
8. LUŢĂ I GHEORGHE,
9. GRIGORE A CONSTANTIN,
10. PĂCIUCĂ FLOREA,
11. IANCU M ION,
12. IANCU M FLOREA,
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13. SIMU H DUMITRU,
14. BARBU ILIE,
15. VLAD IANCU,
16. DINU M DUMITRU,
17. STERPAN ION,
ŞI ALŢII.
Pe frontiscipiul Monumentului Eroilor din Văleni stă
scris: „OMAGIU ETERN EROILOR COMUNEI VĂLENI,
CARE AU PECETLUIT CU SÂNGELE ŞI VIAŢA LOR
TRECĂTOARE HOTARELE VEŞNICE ALE ROMÂNIEI
ÎNTREGITE ŞI INDEPENDENTE.”
20.1.3. REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989
România a fost o republică socialistă. Din
perspective politice, comunismul a fost, este şi va
rămâne o utopie politică. În România socialistă, achitarea
datoriei externe a făcut ca, după anul 1980, viaţa
cetăţenilor să devină tot mai cenuşie. Austeritatea
economică prelungită, desele întreruperi în alimentarea
cu energie electrică, raţionalizarea excesivă a alimentelor
de bază (pâine, ulei, zahăr), lipsurile de tot felul şi
atotputernicia structurilor socialiste de conducere au
generat şi în Văleni, ca în întreaga ţară, murmure şi vii
nemulţumiri, din partea cetăţenilor.
Toate aceste nemulţumiri mocneau în oameni, de
ani şi ani şi au determinat ca şi populaţia din Văleni, în
iarna anului 1989, să se revolte împotriva austerității și a
structurilor politice de conducere.
Astfel, în ziua de 22 decembrie 1989, un grup de
cetăţeni a pătruns în sala Comitetului de Partid din
Căminul Cultural şi au dat jos primarul comunist Raicu
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Alexandru, după care au plecat la postul de poliţie, la
care şef de post era Motrună Dumitru, de unde au luat un
steag şi i-au rupt stema, apoi au plecat în grup organizat,
spre Tirişneag, pentru a-l schimba pe Ghidoveţ Nicolae,
din funcţia de preşedinte al C.A.P. Unirea, după care au
luat-o, spre satele Mândra, Popeşti, unde alăturându-li-se
şi alţi cetăţeni au venit din nou, în centrul comunei
scandând „Jos Ceauşescu”, „Jos Comunismul” şi strigăte
de „Victorie”. Aceste manifestaţii au durat, până către
orele 1 noaptea, după care au fost reluate a doua zi, pe
23 decembrie dimineaţa, când s-a constituit şi Frontul
Salvării Naţionale. L-a adunarea populară, extraordinară,
ţinută pe scările şi în faţa primăriei, la care au participat
cetăţeni şi revoluţionari din comună s-a scandat : „Jos
Ceauşescu”, „Jos Comunismul”, „Jos Tiranul”. La această
adunare populară, extraordinară s-a propus ca 9 cetăţeni
să facă parte din Frontul Salvării Naţionale şi în urma
propunerilor au fost aleşi :
IONIŢĂ ST. RADU – preşedinte
1. TECUCEANU ILIE
2. BRICEAG MARIN
3. ISACHE MARIN
4. IVĂNESCU SORIN
5. MEDINŢU AUREL
6. CĂLIN GRIGORE
7. TRUŢĂ MARIN
8. STĂNESCU DANIEL
În ziua de 25 decembrie, 1989 a fost prezentat la
T.V.R. un comunicat al locuitorilor din Văleni.
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COMUNICAT :
„ŢĂRANI DIN COMUNA VĂLENI, JUDEŢUL OLT,
CARE SPRIJINĂ DIN TOT SUFLETUL REVOLUŢIA
ÎNFĂPTUITĂ ŞI CARE PÂNĂ LA 22 DECEMBRIE 1989
VENEAU LA BUCUREŞTI, DUPĂ PÂINE ADUC ACUM
MESAJUL LOR DE SOLIDARITATE, CU BUCUREŞTIUL,
GREU ÎNCERCAT ŞI UN AJUTOR CONSTÂND ÎN
URMĂTOARELE ALIMENTE :
-

825 PAINI DE 2 KG BUCATA,
400 LITRI LAPTE,
30 KG BRÂNZĂ,
150 KG CARNE DE PORC,

COLECTATE DE LA ŢĂRANI, DIN SĂRĂCIA LOR
LĂSATĂ DE TIRAN”.
SEMNEAZĂ CONSILIUL COMUNAL AL F.S.N.
Deplasarea, la Bucureşti a avut loc cu autocamionul,
condus de Ilie C. Florea (Florea Nistor) având numărul 21
OT. 284. Cetăţenii: Truţă Marin şi Cune Nicolae
înmânând comunicatul, către T.V.R., după care au predat
ajutorul în alimente, Consiliului Popular al Sectorului 4,
Bucureşti. În Văleni, vechile structuri ale organizaţiei
P.C.R., de partid s-au autodizolvat, puterea locală fiind
preluată de noua forţă politică, a F.S.N., care a continuat
cu schimbarea structurilor de conducere comuniste, din
instituţiile şi unităţile economice din Văleni. În ziua de 29
decembrie, 1989 are loc o nouă şedinţă, a Consiliului
Provizoriu, al F.S.N. având ca ordine de zi: lărgirea
Consiliului şi adoptarea de măsuri, pentru reluarea
activităţilor economice, a activităţii culturale şi a bunei
desfăşurări, a acestora pe viitor. În urma propunerilor
204

făcute şi după supunerea la vot s-a ajuns la următoarea
componenţă, lărgită, a C.F.S.N. Văleni: :
1. BRICEAG MARIN,
2. IONIŢĂ RADU,
3. CĂLIN GRIGORE,
4. CUTCUNEL M. ION,
5. IVĂNESCU SORIN,
6. DABU IOANA,
7. TECUCEANU ILIE,
8. ISACHE MARIN,
9. MEDINŢU AUREL,
10. DASCĂLU MINUŞ,
11. MIHĂILESCU ADRIAN,
12. CUTCUNEL B. ION,
13. JIDOVU D VASILE,
14. TRUŢĂ MARIN,
15. MANEA ION,
16. STĂNILĂ MARIANA,
17. OPRIŞAN FLORIAN.
S-a stabilit ca, profesorul Ioniţă St. Radu să
îndeplinească funcţia de preşedinte al acestui Consiliu
Provizoriu, până la alegerea biroului executiv al acestuia.
La şedinţa C.F.S.N., din 3 ianuarie 1990 a fost
ales un birou executiv, format din 9 membri :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRICEAG MARIN – preşedinte,
IONIŢĂ ST. RADU – vicepreşedinte,
CĂLIN GRIGORE – vicepreşedinte,
CUTCUNEL M ION – secretar,
MEDINŢU AUREL – membru,
TECUCEANU ILIE – membru,
ISACHE MARIN – membru,
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8. IVĂNESCU SORIN – membru,
9. DABU IOANA – membru.,
iar la şedinţa C.F.S.N. provizoriu, din 7 ianuarie 1990, în
urma precizărilor venite de la judeţ, în vederea conducerii
administraţiei locale de stat se constituie un organ
compus din: primar, secretar, 3 membri, aceştia vor fi
numiţi, dar aleşi de membri C.F.S.N. Componenţa
acestei noi structuri locale în Văleni a fost :
1.
2.
3.
4.
5.

BRICEAG MARIN – primar numit,
CUTCUNEL M ION – secretar,
LAZĂR MIRCEA – membru,
IONIŢĂ STANCU RADU – membru,
DASCĂLU DANIEL – membru.

Iar intre cei aleși, în componenţa Consiliului Comunal al
F.S.N. Văleni au fost :TRUŢĂ MARIN,
CĂLIN
GRIGORE, IONIŢĂ ST RADU, IVĂNESCU SORIN,
MEDINŢU AUREL, TECUCEANU ILIE, DABU IOANA,
ISACHE MARIN, STĂNILĂ MARIANA, MIHĂILESCU
ADRIAN, CUTCUNEL B. ION, JIDOVU VASILE,
MANEA ION, DASCĂLU MINUŞ, PIŢIGOI C-TIN.
Iar la constituirea Biroului Executiv, pe funcţii al
C.F.S.N. Văleni au fost aleşi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TRUŢĂ MARIN –preşedinte,
IONIŢĂ RADU – vicepreşedinte,
CĂLIN GRIGORE – vicepreşedinte,
IVĂNESCU SORIN –secretar,
DABU IOANA –membru,
ISACHE MARIN - membru,
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7. STĂNILĂ MARIANA – membru,
8. TECUCEANU ILIE –membru,
9. MEDINŢU AUREL – membru,
Au fost de asemenea alese 5 comisii de
specialitate :
-

Comisia pentru reconstrucţie şi dezvoltare,

-

Comisia organizatorică,

-

Comisia de tineret,

-

Comisia pentru ştiinţă şi învăţământ,

-

Comisia pentru cultură şi sănătate.

Mai târziu, pe 21.02.1990, la şedinţa C.F.S.N.
Văleni şi Adunarea populară din faţa primăriei, în locul
primarului Briceag Marin a fost ales şi numit un nou
primar. Au fost trei propuneri şi trei candidaţi şi dintre
aceştia a fost ales ca primar, profesorul Brăgaru Matei.
După 30 de ani, de la evenimentele din luna
decembrie 1989 privind retrospectiv, acum în anul 2020
se pot constata unele transformări pozitive. Între acestea
amintim evoluția tehnologiei informatice și dezvoltarea
infrastructurii comunale. În schimb, populația comunei a
scăzut, prin migrarea tineretului, în căutarea unui loc de
muncă, mai bine plătit și îmbătrânire. Se speră totuși că,
prin atragerea unor investiții, numărul familiilor tinere va
crește și astfel, comuna Văleni, în sensul unei dezvoltări
urbanistice își va schimba în bine înfățișarea.
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20.1.4. LISTA PRIMARILOR DIN COMUNA VĂLENI,
NUMIŢI SAU ALEŞI DUPĂ REVOLUŢIA DIN 1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BRICEAG MARIN– 1990,
BRĂGARU MATEI–1990,
IVĂNESCU EMIL – 1990 – 1991,
MĂGUREANU GH. ION 1992 – 1996,
MANU B. IOAN – 1996 – 2000,
BRĂGARU MATEI – 2000 – 2012,
ȘOFARU ION-2012-2020 și în prezent.
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22. ANEXE CU FOTOGRAFII DIN COMUNA VĂLENI,
JUDEȚUL OLT.

Primăria Comunei Văleni

Imagine, din centrul Comunei Văleni.

210

Încă o imagine, din centrul Comunei Văleni

Agenția C.E.C. Văleni.
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Imagine din anul 2001, cu grajdurile, fostei cooperative
„C.A.P. Văleni” și în plan apropiat, fosta stație de sortare
agregate de balastieră, a Antreprizei de Lucrări
Hidrotehnice Speciale.

Imagine cu grajduri și în fundal clădiri din centrul comunei

Podul de peste râul Vedea
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