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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
 
Sunt deosebit de bucuros și de onorat să alcătuiesc, la rugămintea călduroasă a 

domnului Pavel Enache, acest Cuvânt-înainte ce deschide prețioasa lucrare de față a 
domniei sale, în care pune la dispoziție unui larg public roadele cercetării sale referitoare 
la parcursul istoric al satului Nedelea, de la întemeiere acestei așezări rurale situate pe 
malul răsăritean al răului Prahova și până la Reforma Agrară din anul 1864. 

Bucuria și onoarea sunt prilejuite în special de caracterul inedit al conținutului aces-
tui volum, în care autorul – în urma analizei, deloc facile, pe care o întreprinde asupra in-
formațiilor fragmentare și uneori contradictorii despre satul Nedelea oferite de documente 
care nu sunt numai decât la îndemână publicului – reconstituie trecutul cel mai îndepărtat 
al vechii așezării Braniceni, astăzi Nedelea, trecut în multe privințe uitat și probabil nicioda-
tă cunoscut și prezentat (fie și pe cale orală) într-o manieră sistematică, similară demersu-
lui încununat de succes al domnului Pavel Enache. Dincolo de apreciabila analiză critică a 
datelor istorice pe care autorul o face, valoarea lucrării de față decurge firesc din cea a 
informațiile brute extrase din prețioasele documente accesate. 

Din punct de vedere structural, lucrare este constituită dintr-o secvență de șapte 
secțiuni, precedate de o scurtă introducere și urmate de anexe. Seria de secțiuni care al-
cătuiesc miezul volumului de față debutează cu apreciabilul demers al autorului de recon-
stituire istorică a începuturilor așezării rurale Nedelea, a cărei întemeiere o plasează la 
jumătatea deceniului al nouălea al secolului al 18-lea, imediat după reprimarea peste Car-
pați a răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Conștient că istoria așezării rurale se întrepă-
trunde cu cea a bisericii parohiale, puse ab initio sub ocrotirea Sf. Arh. Mihail și Gavriil, 
întrucât locuitorii s-au constituit dintru început într-o parohie (locuind și gravitând în jurul 
Bisericii – ca instituție fundamentală a comunității), autorul restituie, în a doua secțiune, 
lista tuturor preoților care au slujit la Sfântul Altar al bisericii din Nedelea, în primele două 
secole de existență a așezării rurale (~1785-1985). Pentru că numele de familie întâlnite în 
prezent în sat sunt relevante pentru reconstituirea istoricului localității, în următoarea sec-
țiune autorul face o generoasă prezentare a originii istorice și, după caz, și etimologice a 
celor mai răspândite numele de familie din Nedelea. În cea de-a patra secțiune prezintă 
câteva concluzii interesante ale studierii registrelor de stare civilă ale botezaților, cununați-
lor și decedaților din Nedelea între anii 1832-1864, după care, în secțiunea a cincea, auto-
rul înfățișează situația satului Nedelea potrivit recensământului din anul 1838 (care, în 
comparație cu datele oferite de recensământul din 1810, indică faptul că, la cinci decenii 
de existență a satului, așezarea era în plină expansiune, numărul locuitorilor fiind în creș-
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tere). În vreme ce în secțiunea a șasea este ilustrată situația satului Nedelea la împroprie-
tărirea țăranilor clăcași în contextul Reformei Agrare din anul 1864, inițiate de guvernul 
Mihail Kogălniceanu, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cea de-a șaptea și ul-
tima secțiune, autorul trece de la general la particular, prezentând arborele genealogic al 
familiei sale, ocazie cu care se constată fondul genetic compozit al ascendenților săi. 

Deși ultimul prezentat, înaintea prețioaselor anexe, arborele genealogic al familiei 
autorului reprezintă, potrivit mărturiei sale, punctul de început al întregii aventuri, care de 
la o investigație particulară (a obârșiilor sale, din punct de vedere genealogic) s-a extins, 
în mod fericit și extrem de util, spre orizonturi de interes general pentru istoria satului (și, 
implicit, a parohiei) Nedelea. 

Vă încredințez companiei distinsului autor al acestui volum, domnul Pavel Enache, 
care, în calitate de fiu al satului Nedelea, vă va călăuzi într-o incursiune istorică deosebit 
de interesantă, menită scoateri la lumină a multor aspecte ale perioadei de început a aces-
tei localități, incursiune deosebit de utilă pentru maturizarea conștiinței colective a comuni-
tății și piesă fundamentală pentru o viitoare monografie a satului/parohiei Nedelea, de la 
întemeiere și până în prezent. 

 
 

Preot paroh Victor-Lucian Georgescu 
Parohia Nedelea 

25 iunie 2021 – Duminica a 5-a după Rusalii 
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INTRODUCERE 
 
 
În lucrarea de față am să prezint o istorie a satului Nedelea bazată pe date și docu-

mente. Am început această muncă având intenția să fac arborele genealogic al familiei 
mele, obiectiv îndeplinit. Am plecat de la datele și documentele recente și mai puțin recen-
te pe care le aveam în familie și de la povestirile părinților referitoare la părinții și bunicii 
lor. Regret că, atunci când erau în viața, nu am înregistrat toate amănuntele pe care mi 
le-au relatat. Am început studiul serios după ce am ajuns la documentele de stare civilă 
din perioada 1832-1864, emise de Biserica Sfinții Voievozi din Nedelea și păstrate la Arhi-
vele Naționale, filiala județului Prahova. Pentru o mai bună imagine a satului privind familii-
le, animalele pe care le posedau și pământul pe care-l lucrau, o să prezint și transcrierea 
din „Obșteasca Catagrafie1 a Țării Românești de la 1838”, pentru satul Nedelea, docu-
ment care se află la Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), din București. Toate 
aceste documente au fost scrise de mână, cu caractere chirilice, ceea ce a creat o reală 
dificultate în a le studia. Voi încheia cu „Reforma agrară din anul 1864”, document care 
se află tot la ANIC, acesta fiind scris cu caractere latine. Aici am văzut evoluția satului în 
acești treizeci de ani, în care a ajuns fruntașul plăși2 Filipești. 

Modul de cercetare pe care l-am folosit a fost următorul: din anii de naștere ai părin-
ților mei, scădeam vârsta părinților lor din acel moment și ajungeam la anul nașterii bunici-
lor. Având acești ani, am mers la arhivă, unde am căutat actele de naștere ale acestora. 
Din datele pe care le-am găsit aici am mers mai jos în timp și am căutat actele de naștere 
ale străbunicilor și așa mai departe. Cel mai greu a fost atunci când a trebuit să caut în 
documente emise înainte de 1865, care erau scrise de mână, cu caractere chirilice. Pe 
acestea nu le puteam citi la fața locului, așa că am fotografiat toate documentele și în de-
curs de peste doi ani le-am transcris în caractere latine. Le-am aranjat în format electronic 
pe ani și stare civilă și am început cercetarea. Am reușit să găsesc toți strămoșii mei, dar 
în același timp am găsit și liniile familiilor din sat. De mare ajutor mi-a fost și cartea profe-
sorului Ion R. Dedu „Așezări prahovene, repere istorice”, unde am găsit titlul și numă-
rul documentelor pe care le-am cercetat ulterior la Arhivele Naționale. Tot în aceasta carte, 
la secțiunea care se referă la satul Nedelea, am văzut că procentul de fruntași din acest 
sat, la împroprietărirea de la 1864, depășea cu mult procentele din satele vecine, compo-
nente ale plasei Filipeștii de Târg. Vă prezint la capitolul „Reforma agrară” tabelul făcut de 
mine după originalul de la A.N.I.C. și originalul. (Tab. I și II). 

                                                            
1 CATAGRAFÍE, catagrafii, s. f. (Înv.) 1. Inventar. 2. Recensământ. – Din ngr. kataghrafi. 
2 PLÁSĂ3, plăși, s. f. (În vechea organizare administrativă a țării) Subdiviziune administrativă mai mică decît un județ.  
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Cartea de fața va putea fi folosită de cei care vor să-și facă arborele genealogic și au 
strămoși în satul Nedelea. De asemenea am transcris datele de stare civilă și pentru sate-
le Ariceștii de Sus și Ariceștii de Jos, dar acestea vor face obiectul altei lucrări. 

 
 

ISTORIC 
 
 
Primul document referitor la satul Nedelea, dar ultimul descoperit, se găsește în 

cartea „Județul Prahova în Catagrafia din 1810” pe care am publicat-o anul trecut la Ed. 
Ploiești Mileniul III, o transcriere din caractere chirilice în caractere latine, a manuscrisului 
Documente Istorice CMXVII/2, aflat în Biblioteca Academiei Romane. Redau mai jos frag-
mentul despre satul Braniceni, așa cum se chema Nedelea în 1810: 

„Satul Braniceni3, hramul Sfinţii Voievozi, biserică de zid cu toate orânduelile ei 
bune. Într-acest sat se află case 32, într-însele suflete parte bărbătească 65, parte feme-
iască suflete 57, peste tot suflete 122, români şi ungureni. La această biserică se află un 
preot. 

Preotul Ioachim sin Popa Ioachim, 40 de ani, de neam ungurean, fecior de preot, 
cu citire bună, fără nicio patimă, neglobit, hirotonisit de preasfinţia sa Vlădica Sevastis chir 
Dionisie, cu blagoslovenia preasfinţiei sale proin4 Mitropolit Dositei, în leat 1800, mar. 1, 
pe biserica Sfinţii Voievozi dintr-acest sat, unde şi acum se află. 

Ioan5, fiul lui, 12 ani, învaţă la Ceaslov româneşte, 
Ioachim6, alt fiu al lui, 8 ani, învaţă la Bucoavnă7 româneşte, 
Gheorghe8, alt fiu al lui, 5 ani, 
Ioan9, alt fiu al lui, 1 an, 
Eva, preoteasa lui, 32 ani, 
Bucura, fată, 10 ani.” 

În Marele dicționar geografic al României, alcătuit și prelucrat după dicționarele 
parțiale pe județe (București, 1898-1902, 5 volume), de George Ioan Lahovari, C.I. Brătia-

                                                            
3 Braniceni, numele vechi al satului Nedelea. Numele vine de la zona Branului, jud. Brașov, locul de origine al locuitori‐
lor acestui sat. În actele de stare civilă din anii 1830, am găsit aici nume ca: Pintea Moiceanu (de la Moeciu), Ioan Ru‐
căreanu (de la Rucăr). 

4 PRÓIN adj. m. (învechit, în legătură cu o titulatură) Fost, ex‐ 
5 În Catagrafia de la 1838 apare ca Ioan sin Ichim, cârciumar, în mahalaua Sf. Ioan din Ploiești. 
6 Este viitorul mare preot în Ploiești, 1834‐1857, la biserica Sf. Vasile la care a fost și ctitor alături de alți doi. 
7 BUCOÁVNĂ, bucoavne, s. f. (Înv.) Abecedar (cu caractere chirilice); p. gener. carte veche tipărită cu litere chirilice. – 
Din sl. azŭbukovĭno. 

8 În Catagrafia de la 1838 a satului Nedelea, este trecut ca Gheorghe sin Popa de 35 ani, având soție pe Chira și copii 
pe Moise, Gheorghe și Chiva. El este strămoșul neamului Popa din Nedelea. 

9  Ioan este viitorul preot din sat  între anii 1835‐1840. Cred că apoi a plecat  la Ploiești, pentru că nu  l‐am găsit că a 
murit în 1840. 
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nu și Grigore Tocilescu, Nedelea este prezentată în felul următor: „Nedelea, com. rur., jud. 
Prahova, pl. Filipești. Despre înființarea acestei comune se povestesc următoarele: În anul 
1792, câteva familii de români din Transilvania au trecut cu oile în România și s-au așezat 
pe moșia Baba-Ana din județul Buzău, proprietatea hatmanului Mihăiță Filipescu. Și fiindcă 
acolo suferea de lipsă de apă pentru vite, în anul 1793, cu voia proprietarului, s-au mutat 
pe moșia Filipeasca, tot a hatmanului Mihăiță Filipescu, pe malul stâng al râului Prahova, 
unde nu locuia decât o singură cârciumăreasă, numită Nedelea, în jurul căreia s'au așezat 
pentru totdeauna. Tot în acel an, unul dintre ei, care știa carte, anume loachim, prin 
stăruința și recomandația proprietarului, a fost hirotonit preot, punându-se și temelia bise-
ricii. Este situat pe malul stâng al râului Prahova, la 17 kil. de capitala județului și Ia 2 kil. 
de reședința plășei. Are o populație de. 995 suflete,din cari 170 contribuabili, locuind în 
194 case; o biserică,fondată la 1793 prin ajutorul și stăruința proprietarului moșiei, hatma-
nul M. Filipescu, și a preotului loachim, reparată în anul 1849 de D-l C. Filipescu, proprie-
tarul moșiei și acum deservită de 2 preoți; o școală, care funcționează de la 1870 și e frec-
ventată de 61 băieți și 4 fete; o moară, pe iazul Moruzzi sau Leaotul, desprins din râul 
Prahova. 

Locuitorii pe lângă agricultură,se mai ocupă cu transportul lemnelor de la pădure, cu 
olăria, dulgheria și cizmăria. Produsul muncii agricole și olăria se desfac Ia orașul PIoiești. 
Locuitorii, în număr de 117, s'au împroprietărit Ia 1864, pe moșia Nedelea, din care li s-au 
dat 533 hect. 

Vite sunt: 74 cai, 334 boi, 59 vaci, 32 bivoli, 48 viței, 1203 oi, 38 capre, 362 porci. 
Suprafața teritoriului comunei este de 2000 hect., din care:1120 pogoane suprafața proprie 
a comunei cu locurile delimitate după legea din 1864, între care se cuprinde și 54 pogoane 
pe seama proprietarului, 1066 pogoane sunt ale locuitorilor comunei. In termen mediu, 
țuica se fabrică aici anual 1 100 decalitri. Se cultivă gândaci de mătase. 

Comerțul se exercită în comună de 5 cârciumari. Budgetul comunei e la venituri de 
2936,72 lei, și la cheltueli,de 2550,16 lei. 

În comună sunt două șosele: una apucă spre E. și înlesnește comunicația între com. 
Nedelea și Ploești și alta spre S., care înlesnește comunicația între Nedelea și Aricești. 

Toată partea de N. și E. a comunei este o câmpie întinsă, pe care se află 21 movile. 
În partea de V. a com. trece râul Prahova și iazul Moruzzi. Se mărginește cu comunele: 
Aricești (S.); Ploești și Băicoi (E.); Filipești (V.); Florești (N.).” 

În Marele dicționar al lui Lahovari scrie ca primul preot a fost Ioachim, unul dintre 
ciobani, care știa carte. Dar, în cartea „Un Apostol al moților trecut pe vremea lui Horia 
în Țara Românească și urmașii lui ploieșteni” din anul 1936 a profesorului G.M. Pe-
trescu Sava, se spune ca preotul Ioachim, participant la Rascoala lui Horia Cloșca și 
Crișan din anul 1784 și condamnat pentru aceasta la spânzurătoare, evadeaza și trece 
munții în Țara Românească, la Câmpulung Muscel. De aici este adus de boierii Filipești 
preot la Nedelea. 
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Satul Braniceni (NEDELEA) în Catagrafia de la 1810 
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