MONOGRAFIA COMUNEI JOIŢA
Ediţia I

A. Scurt istoric
Pe cât de pitoresc este cadrul natural al comunei Joiţa, pe atât de
interesant este de relatat, cum vălul timpului s-a aşternut peste
amintirile încă vii din memoria bătrânilor localnici.
Istoria comunei Joiţa, nu se deosebeşte cu nimic de marea istorie a
poporului nostru, aici fiind păstrate, cum de altfel în toate regiunile
ţării, obiceiuri şi tradiţii, portul şi limba, înţelepciunea şi frumuseţea
ţăranului român, hărnicia şi dragostea faţă de glia strămoşească.
,,Satul Joiţa se află pe apa de legendă a râului Dâmbovița la
distanţă de 19 km. în partea de Apus de capitala ţării, iar în partea
de Apus – Miază – zi la o distanţă de 1 km. de sat, curge râul
Ciorogârla, satul găsindu-se între luncile acestor râuri care-i
fertilizează pământul”.(Monografia Bisericii Joiţa Judeţul Ilfov)
Joiţa, este o comună cu două sate, satul Joiţa şi satul Bâcu, fiecare
cu oamenii lor, cu istoria lor, fiecare cu frumuseţile şi realizările lor
de-a lungul timpului.
Comuna Joiţa se întinde pe comunicaţia ce face legătura capitalei cu
localităţile judeţelor, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa prin DJ 601 A,
numită de localnici Strada Principală, acum Calea Bucureşti, care o
străbate de la km. 16 până la km. 22 când se ajunge la graniţă cu
satul Cosoba, iar satele Joiţa şi Bâcu, sunt străbătute pe ambele
sensuri, de străzi adiacente acestui
drum principal denumite linii.
,,Locuitorii din zonă au fost clăcaşi
boiereşti, până la Cuza, iar de la
1864 au fost împroprietăriţi dar
moşia proprietarului fiind foarte
mare, ei au lucrat şi după 1864 pe
moşia boierului” (Monografia Bisericii
Joiţa Judeţul Ilfov).
,,Principalele lor preocupări erau agricultura, creşterea animalelor
mici şi mari, câteva meserii strict necesare comunităţii şi trocul
(comerţul în natură).”
Satul Joiţa este împărţit după spusele bătrânilor, în două mari tipuri
de comunităţi, ,,Sfrenţenii” şi ,,Fundenii”
care nu întâmplător se numesc aşa.
,,Sfrenţenii”, care ocupă partea de nordvest a satului Joiţa, ca să citez din surse
locale, ,,sunt un gen de locuitori care au
populat ceva mai târziu această zonă a
comunei”. Ei se mândresc cu acest
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,,renume” caracteristic zonei şi se remarcă printr-un mod de viaţă
aparte. Aici găsim oameni gospodari, cu frica lui Dumnezeu în sân,
oameni orgolioşi şi hotărâţi care nu fac lucrurile pe jumătate. ,,Ori
se apucă de treabă dusă până la capăt, ori renunţă şi încep totul de
la zero când bugetul casei le permite, din dorinţa de a nu se face de
râsul celor ce aşteaptă un astfel de prilej”.
La un ,,sfrenţean”, nu ai să vezi o casă bătrânească cârpită sau
acareturi fără rost prin curte, nu, el rade totul şi se apucă de o
construcţie nouă, lucru remarcat de oricine calcă pragul casei
,,sfrenţeanului”. Nici vorba lui nu este lăsată la jumătate în
propoziţie, atunci când are ceva de spus, o face cu voce tare şi clar
să înţeleagă toată lumea, sau dacă nu vrea să vorbească, atunci el
tace. Jumătăţile de măsură, sunt considerate de către ,,sfrenţean”,
treburi de om neserios, iar lucrul lăsat în ,,coadă de peşte” îi este cel
mai mare duşman. Ambiţia de a fi în frunte şi de a face concurenţă
vecinului, înseamnă pentru el un prilej de a demonstra că nu
degeaba i se spune ,,sfrenţean”.
Nu acelaşi lucru se poate afirma despre ,,Fundeni”. Ei sunt
consideraţi ,,băştinaşii şi întemeietorii de drept ai acestor
meleaguri”, care, din surse demne de luat în seamă, s-au stabilit pe
malul stâng al râului Dâmboviţa, încă de când, după spusele
bătrânilor ,,stuful era de 3 m pe ambele maluri ale râului, iar
vulpile săreau cu găinile în gură peste toată albia şi aşa destul de
îngustă, a apei de la nord de drumul Brezoaielor”.
Aşa cum era firesc, poziţia geografică a comunei Joiţa în general şi
a ,,Fundenilor” în special, i-a avantajat pe aceştia din urmă, dat
fiind faptul că la o distanţă de 19 km., se înălţa semeaţă capitala, iar
contactul cu Bucureştiul a condus inevitabil la o evoluţie rapidă şi
sigură a întregii societăţi.
Avantajele apropierii de capitală, le-au dat posibilitatea
,,fundenilor” să-şi ducă copiii la studii în Bucureşti, populaţia
matură migrând la un moment dat masiv, tot către Bucureşti, viaţa
spirituală şi culturală având permanent influenţe directe din zona
selectă a capitalei, provocând o revoluţie pe planul calităţii vieţii
lor.
Nu este mai puţin adevărat că transformările majore la nivelul
societăţii, sunt şi rezultatul migraţiei forţei de muncă în străinătate
de unde, …,,principalii artizani” ai calităţii vieţii, au trimis
fondurile necesare rezolvării la standarde moderne a unor obiective
edilitare ce păreau la un moment dat, doar dorinţe, au contribuit
consistent la schimbarea mediului familial, a unei gândiri şi
mentalităţi noi, europene, au adus noul în societatea joiţeană.
,,Fundenii”, au fost înzestraţi şi de ,,mama natură” cu un cadru
natural unic, nealterat şi nepoluat, de la porţile din Nord –
Vestul capitalei.
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Nu multe localităţi se pot lăuda că au în apropierea zonei edilitare
suprafeţe întinse de verdeaţă, pădure şi cantităţi suficiente de apă
potabilă, apă pe care
specialiştii o captează, o
tratează la ,,Staţia de
tratare Arcuda” şi o
distribuie capitalei.
Locuitorii satului Joiţa
trec drept cei mai
gospodari
dintre
locuitorii satelor din
împrejurimi, ,,le place
buna stare, frumosul şi
confortul iar pentru aceasta muncesc din zori şi până-n seară pe
întrecute, fie vreme bună fie vreme rea”, iar satul este cunoscut cu
,,un aspect plăcut întru-cât casele sunt construite majoritatea din
cărămidă, frumos tencuite, cu curţi îngrijite, pomi fructiferi şi multă
verdeaţă”. Nu întâmplător comunei Joiţa i s-a conferit LOCUL I
pe țară în întrecerea pentru cea mai frumoasă comună şi Ordinul
Muncii Clasa I – a în anul 1983.
De acelaşi cadru natural, nepoluat şi împădurit beneficiază şi
celălalt sat al comunei Joiţa pe nume, Bâcu.
Vecin în partea de nord cu ,,Arcuda” iar la est cu Pădurea Ileana
,,descendentă” din Marele
Codru al Vlăsiei, satul
Bâcu are privilegiul de a se
fi aflat la răscrucea de
drumuri ce leagă nordul cu
sudul şi estul cu vestul prin
căile de comunicaţii ce îl
străbat.
Satul Bâcu este prima
localitate nominalizată de
marele istoric Constantin
C. Giurescu, care apare sub denumirile de Popeşci-Bîcul,
Dragomireşti-Bîcu, încă de la anul 1456, (anul înscăunării pe tronul
Ţării Româneşti a marelui viteaz Vlad Ţepeş), cătun ce intra în
componenţa satului Popeşti-Manuc, sat ce avea de-a lungul
timpului să fie cale de tranzit a haiducilor către pădurile învecinate,
păduri ale căror ramuri îşi legănau podoaba la geamul ferestrelor
locuitorilor săi.
Piatra de temelie a localităţii Joiţa, este strâns legată de prezenţa
scurtă de numai 6 ani, 1456 – 1462, a marelui viteaz valah, Vlad
Ţepeş, sub a cărui domnie a fost mutată capitala Ţării Româneşti de
la Târgovişte la Bucureşti.
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COMPENDIU
Eveniment detalii 187
Prima mentionare a Bucurestiului
Data inceput eveniment: 20 septembrie 1459
Descriere:
Intr–un hrisov privilegiu al lui Vlad Tepes, orasul Bucuresti (Cetatea
Bucurestilor) este mentionat pentru prima oara intr–un document.
Aceasta este data la care a fost terminata "Curtea Veche",
construirea ei fiind inceputa la 13 iunie 1458.

Eveniment detalii 240
Atacul de noapte
Data inceput eveniment: 16 iunie 1462
Data sfarsit eveniment: 17 iunie 1462
Descriere:
In noaptea de 16 spre 17 iunie 1462 a avut loc una dintre cele mai
îndraznete actiuni din istorie - un atac de noapte sustinut de Vlad
Tepes asupra taberei armatei Imperiului Otoman, avand ca scop
uciderea sultanului Mahomed al II-lea. După ce Tepes a provocat un
mare macel, sultanul, pierzand încrederea în privinta reusitei
campaniei,
a
parasit
pe
ascuns
tabara
De fapt în iarna anului 1462, Vlad a reuşit să obţină mai multe victorii
prin hărţuire iar în timpul unei invazii, când sultanul, epuizat a ajuns
aproape de capitală, s-a confruntat cu o vedere înspăimântătoare:
mii de ţepe susţineau craniile a peste 20.000 de captivi turci, o scenă
terifiantă care a fost poreclită mai târziu ,,Pădurea Ţepelor”.
Imaginea a avut un efect puternic asupra celor mai de încredere
ofiţeri ai lui Mahomed, iar sultanul, obosit şi înfometat a recunoscut
înfrângerea şi s-a întors la Istanbul. (merită menţionat că până şi
Victor Hugo, în ,,Legende des Siecles” aminteşte de acest eşec
usturător al lui Mahomed,,
Retragerea otomanilor a fost grabnica si rusinoasa. Armata otomana,
bântuita de ciuma si înjumatatită, a ajuns la Andrianopole abia pe la
sfârşitul lui 1462

Eveniment detalii 239
Raport al ambasadorului Venetiei despre victoria lui
Vlad Tepes asupra Sultanului Mahomed al II-lea
Data inceput eveniment: 28 iulie 1462
Descriere:
Domenico Balbi, ambasador al Venetiei la Constantinopol (Istanbul)
in 1462, informeaza Republica Sf.Marcu despre victoria lui Vlad
Tepes asupra Sultanului Mahomed al II-lea, supranumit "Cuceritorul"
pentru marile sale victorii,

Grăitoare sunt documentele care atestă că primele aşezări
omeneşti pe meleaguri joiţene le găsim în satul Bâcu (comuna
Joița) în anul 1456 din cronicile marelui istoric Constantin C.
Giurescu însă la anul 1462, într-un Raport al ambasadorului
Veneţiei despre victoria lui Vlad Tepeş asupra Sultanului
Mahomed al II-lea de la data de 28.07.1462, se face descrierea
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,, Domenico Balbi, ambasador al Veneţiei la Constantinopol
(Istanbul) în 1462, informează Republica Sf.Marcu despre
victoria lui Vlad Ţepeş asupra Sultanului Mahomed al II-lea,
supranumit "Cuceritorul" pentru marile sale victorii’’......
,,Încheierea războiului şi victoria asupra turcilor, l-a determinat
pe domnitorul Vlad Ţepeş să aducă prizonierii pe malul stâng al
râului Dâmboviţa la marginea Marelui Codru al Vlăsiei, unde a
găsit aici câteva case răzleţe care legau malul drept cu un pod
de lemn şi un drum de care”. Anul 1459, în istoria românilor,
rămâne anul când, s-a aşezat piatra de temelie a oraşului
Bucureşti care a devenit capitala Ţării Româneşti.
Prima atestare documentară a Bucureştiului datează din secolul al
XV-lea (20 septembrie 1459) si este un act prin care domnitorul
Vlad Ţepeş confirma o donaţie făcută unor boieri, stabilirea
reşedinţei domneşti la Bucureşti în perioada domnitorului Vlad
Țepeș, care a avut un rol determinant în evoluţia ulterioară a
așezării.
,,De la 1409, când Mircea cel Bătrân aşeza capitala valahă la
Giurgiu (întemeiere genoveză mai veche), şi până la 1459, când
Vlad III sigila hrisovul pentru cetatea lui Bucur, la fel ca Mihail
al VIII-lea Paleologul, fără îndoială că şi prinţul român Vlad
Ţepeş dădea valoare absolută hrisovului ca parte esenţială în
gestionarea istoriei. Pentru drepturile cetăţii Bucureşti, Vlad III,
viitorul Dracula din povestirea lui Bram Stoker, organizează o
punere în scenă de neuitat : Parafează hrisovul de fondare
lângă o pădure de ţepe, în care stăteau otomanii răspunzători
de vărsarea de sânge la căderea Bizanţului. Despre această
scenă, Petre Ţuţea spune: “Vlad Ţepeş are meritul că a coborât
morala absolută [...] la nivel absolut.” iar opinia lui Petre Ţuţea
despre Vlad Ţepeş este excelentă’’.
Existenţa codrului uriaş al Vlăsiei care era străbătut la sud de râul
Dâmboviţa ,,Codrul stejarilor şi Râul stejarilor” - au favorizat
în timp construirea de hanuri pe lângă principalele drumuri, case,
o biserică, un pod de lemn, o moară şi o şcoală în satul Joiţa”.
De fapt, Marele Dicţionar Geografic al României, în volumul IV
la pag.114, dicţionar apărut în anul 1901 sub îndrumarea
istoricului George Ioan Lahovari, spune că:
,,Joiţa sat, face parte din comuna rurală Popeşti-Bîcul, plasa

Sabarul, judeţul Ilfov. Este situată la vest de Bucureşti, între
rîurile Dîmboviţa şi Ciorogîrla, stă în legătură cu cătunul Cosoba
prin o şosea vecinală. Aici e reşedinţa primăriei.
Se întinde pe o suprafaţă de 1950 ha., cu o populaţie de 826
locuitori.
Dl. Grigore Cerchez are 1275 ha., iar locuitorii 675 ha.
Proprietarul cultivă 830 ha., 8 ha. sterpe, 77 izlaz, 350 pădure.
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Locuitorii cultivă tot terenul afară de 8 ha., care sunt rezervate
pentru izlaz.
Are o şcoală mixtă, frecventată de 13 elevi şi 7 eleve, o biserică
cu hramul Sf.Nicolae, un preot şi doi cîntăreţi, o moară cu apă,
trei poduri stătătoare.
Comerciul, se face de 7 cîrciumari şi un hangiu.
Numărul vitelor mari e de 658 şi al celor mici de 448.”
,,Comuna Popeşti-Bîcul situată între rîurile Ilfovăţ, Ciorogîrla şi
Dîmboviţa, la 19 km depărtare de Bucureşti, este formată din
satele Arcuda, Ghionoaia, Ileana, Joiţa şi Popesti – Bîcu.
Comuna ocupa o suprafaţă de 3904 ha şi număra 1402 locuitori.
Satul Popesti – Bîcu, era format din două trupuri : Popeşti, la
nord de Joiţa, lîngă rîul Ilfovăţ şi Bîcu, la sud-est de Joiţa, între
rîurile Dîmboviţa şi Ciorogîrla. Avea o suprafaţă de 1020 ha şi o
populaţie de 285 locuitori. Aici se aflau o biserică şi o şcoală
mixtă.”
La data de 14 august 1865, fiind cerută ,,Noua împărţire
administrativă a Principatelor Unite Române” apare o tabelă a
primarului comunei Popeşti – Bîcu :

,,Principatele Unite Române.
Primarul comunei Popeşti – Bîcu, Judeţul Ilfov, Plasa Sabaru.
,,Această tabelă, fiind formată în toată stricteţea cerută în
prezenţa sub demnitarului şi legalizată după regulă.
Primaru Stan Mande,
Consilieri :
- Dinu Stoica, Dragomir Michi, Păun Vasile, Stanciu Niculae.
Delegatu fiscului, Ştefan Stoicescu
12 februarie 1865”.
Câteva luni mai târziu, în acelaşi an 1865, în urma reformei
agrare, într-o altă tabelă apar numele moşierilor şi al clăcaşilor
din zona Arcuda, Plasa Sabar.

,,Pricnipatele Unite Române
Primarul Comunei Popeşti – Bîcu
TABELĂ
de constatarea numelui clăcaşilor, a categoriei loru şi a sumei de
despăgubire cuvenită proprietarului din judeţu Ilfov, Plasa
Sabaru, Sat Arcuda.
14 august 1865”.
În această ,,tabelă” sunt menţionaţe familii de moşieri ai zonei ca,
Oteteleşanu Barbu, Atanase şi Dimitrie Tănăsescu, (proprietari ai
moşiei Ileana-Brobodiţi, împreună cu Florea Tănăsescu, ce îşi

6

aveau moşiile în stânga şi dreapta şoselei Bâcu-Ciorogârla),
familia Dan şi Maria Romanescu.
Moşierul
Sache
Tănăsescu, lângă una
din proprietăţile sale,
,,acolo unde se aflau
câteva case la drum, a
cumpărat
de
la
boieroaica Ileana” un
conac şi un han, în
cătunul ce purta atunci
numele Ileana, (astăzi
Bâcu ,,la plante”). Clădirea (din imagine) în care a funcţionat
hanul a fost restaurată în anul 1964 trăinicia ei în timp, găsindu-şi explicaţia în zidurile groase de 60-70 cm, construcţie din
,,cărămidă oltenească, spaţiile de depozitare din subsoluri aveau
firide tot din cărămidă oltenească, caracteristice fiind
proprietăţile împotriva umezelii”.
Denumirea Ileana, a fost dată cătunului şi pădurii din vecinătate,
de oamenii locului, după numele boieroaicei ce avea moşiile
amplasate în apropiere şi de unde izvoarele istoriei ne amintesc
de ,,...singurul loc de tihnă şi odihnă al drumeţilor veniţi din
Valahia de la Târgoviște către capitală, care, odată ajunşi la
porţile Bucureştiului, poposeau ,,La Ileana”, nume şi renume ce
avea să-l capete atât hanul, dar şi cătunul şi pădurea din
apropiere”, denumiri ce avea să nu se schimbe multă vreme.
Subsolul cu firide, construit din cărămidă oltenească.
Despre boieroaica Ileana, se spune că a fost
,,..o femeie destoinică,
ştiitoare de carte, harnică,
credincioasă şi foarte
frumoasă. Din cei care-i
călcau pragul puţini au fost
care să nu revină pe acele
meleaguri. După
cumpărarea hanului,
moşierul a păstrat în
continuare, pentru renume această denumire dată hanului, vecin
al cătunului şi pădurii din apropiere, fiind cunoscute în tot
ţinutul”.
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Mozaic în holul hanului Ileana.

Scară interioară în hanul Ileana.

.

Împreună cu soţia sa Maria, Sache
Tănăsescu a avut 4 băieţi toţi
împroprietăriţi de moşier ,,care le-a
mai lăsat şi alte mofturi după placul
fiecăruia”. Fiul cel mare, Nicolae, a
moştenit un castel în localitatea
Săbăreni, construit în anul 1910,
Dimitrie, (în imaginea alăturată)
stăpânea întinse livezi în zona
Săbăreni, dar era şi proprietarul vilei
,,La insulă”, denumire care ,,se trăgea de la prezenţa unei insule
înconjurată de ape, cu verdeaţă bogată de jur împrejur, livezi cu
pomi fructiferi, domeniu de pământ, ce aparţinea de moşia lui
Dimitrie, construită împotriva hoţilor”.
Insula boierului Dimitrie, a dăinuit multă vreme, fiind desfiinţată
în timpul orânduirii comuniste, terenul fiind redat agriculturii.
Atanasie-Puiu, ale cărui ,,cunoştinţe despre filosofie erau
remarcate imediat ce intrai în conversaţie cu dumnealui” a
primit în Bucureşti o mare vilă şi un apartament în centru, la Sala
Dales pe lângă alte moşii în jurul capitalei.
De mezinul familiei, Florea Tănăsescu se leagă mai multe fapte,
ce l-au făcut cunoscut în comuna Joiţa,
acolo unde se cunoştea că este proprietarul
unor întinse moşii, dar şi unde, în perioada
până la cel de al 2-lea război mondial
(1939-1944) a fost primarul comunei
Joiţa, împreună cu ,,vicele”, Pavel
Tomici, înhumat chiar în cimitirul din
satul Bâcu, (vezi monumentul funerar)
Crucea ,,vicelui”Pavel Tomici.
Despre Pavel Tomici, se cunoaşte că a avut o fată, care s-a
căsătorit cu viitorul mare sportiv, Gheorghe Pârcălăbescu şi au
locuit împreună în satul Bâcu, Comuna Joiţa, iar după
moartea marelui campion de rugby, soţia sa a rămas în casa
conjugală unde trăieşte şi în prezent.
În această perioadă, cât a fost viceprimar, Pavel Tomici,
împreună cu Florea Tănăsescu, primarul comunei Joiţa şi cu
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contribuţia implicată a generalului Paul Teodorescu au construit
,,Troiţa din Lemn din satul Bâcu, ridicată ca semn de omagiu
adus eroilor cazuţi în războiu” şi Monumentul eroilor din satul
Joiţa aflat în imediata apropiere de sediul primăriei comunei.
Ca proprietar al unor moşii întinse, Florea Tănăsescu împreună
cu inginerul Ion Mălureanu îndemnaţi de preotul Stan Marinescu
preotul - paroh al Bisericii din Joiţa, au introdus lumina electrică
în biserică în anul 1937. Tot împreună cu Ion Mălureanu în anul
1944 primar fiind în Comuna Joiţa, Florea Tănăsescu alături de
preotul paroh, Stan Marinescu ,,pe lângă ajutorul personal, pe
lângă străduinţa şi îmbărbătarea la treabă, prin cunoştinţele şi
intervenţiile lor, au fost aduse bisericii suma de 3.600.000 lei
sumă strânsă mai mult de la străini”! Între ctitorii de frunte ai
acestei lucrări trebuie aşezat
generalul
Paul
Teodorescu
prietenul
primarului
Florea
Tănăsescu, care a avut în satul
nostru o ,,sfoară de pământ” şi o
gospodărie
frumoasă”.,,Prin
străduinţa Domniei sale Paul
Teoderescu a fost permanent
alături cu sfatul şi încurajări de
preotul paroh Stan Marinescu, s-a obţinut un pictor de la Marele
Stat Major, Anatol Vulpe care nu a pretins nici un ban, dar la
sfârşitul lucrării i s-au dat 100.000 lei drept mulţumire”…. şi a
fost construită din lemn de stejar uşa bisericii în două canate în
mod gratuit de meseriaşii regimentului 6 Mihai Viteazu”.
(Monografia Bisericii Joiţa Judeţul Ilfov)
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Remarcabilă i-a fost contribuţia
lui Florea Tănăsescu, care
împreună cu generalul Paul
Teodorescu,
s-au
implicat
nemijlocit
si
decisiv
la
restaurarea Mănăstirii Dintr-un
Lemn,... ,,aşezământ monarhal
din comuna Frânceşti, judeţul
Vâlcea, la aproximativ 25 de
kilometri sud de municipiul
Râmnicu Vâlcea şi 5 km de
oraşul Băbeni, Vâlcea, care după
o restaurare importantă făcută de
către Ministerul Aerului şi
Marinei, restaurare făcută între anii 1938 - 1940, sfântul locaş
devine simbolic ,,loc de închinăciune şi rugă pentru aviatori şi
marinari”. O copie a mănăstirii este si astăzi în cimitirul Joiţa.
Bisericuţa din Cimitirul Joiţa a cărei copie se află şi astăzi în curtea
cimitirului comunei Joiţa.
La această mănăstire din comuna

Frânceşti, a şi fost înhumat
Florea Tănăsescu. Pe o placă
comemorativă, sunt evocaţi eroii
aerului şi marinei cazuţi în
luptele pentru apărarea patriei ca
semn al jertfei piloţilor şi
marinarilor români.
În viaţa personală a mezinului Florea Tănăsescu apar două
căsătorii. O primă căsătorie nereuşită, cu Blanche, apoi a doua
căsătorie cu Hilda, de pe urma căreia a rezultat o fiică Mioara
(actualmente Stăncescu), autorul
prezentelor date monografice
despre familia tănăseştilor, care
ne relatează că, ,,arborele
genealogic al familiei moşierului
Sache Tănăsescu nu este mare,
fiii lui neavând moştenitori,
excepţie făcând fiul Nicolae, care
a avut o fiică pe nume Nicol, dar
care s-a prăpădit, povesteşte autoarea prezentelor date”.
Urmând tradiţiile moşierilor vremii, fiii moşierului Tănăsescu,
toţi au făcut studiile în străinătate, la Paris ,, primind o educaţie
aleasă şi un bagaj de cunoştinţe ce au stârnit admiraţia citiţilor
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vremii.”….. ,,D. Tănăsescu, vicepreşedintele şi preşedintele

secţiei de rugby a sportului studenţesc Bucureşti, N.Tănăsescu,
Preşedintele ,,Comisiei de judecată” din F.R.Rugby,
A.Tănăsescu, a fost un excelent mijlocaş la grămadă a T.C.R
Bucureşti formaţi câte şi patru în marea şcoală a rugbyului
francez unde au activat ani de a rândul la terminarea studiilor ,
au venit în România unde au înţeles să activeze în sportul lor sub
diferite forme la conducere sau pe teren.”
Şi totuşi, urcând pe o scară a valorilor, merită amintit că
Dimitrie Tănăsescu, al 2-lea fiu al moşierului Sache Tănăsescu, a
adus de la Paris, în România sporturi ca, jocul de rugby,
echitaţie şi tenis de câmp, rugby, care s-a practicat la nivel
naţional dar se practică şi în prezent în Comuna Joiţa.
În anul 1730, boierii Ghica şi Golescu nemaiavând încredere în
slugile autohtone, au apelat la slugi din părţile ,,COSOVEI şi
NEVEASTA - Macedonia”- din fosta Iugoslavie, slugi primite cu
,,carte de recomandare” în satele din jur ca, Popesci - Bîcul,
Arcuda, Joiţa, Cosoba, Ciorogârla, Dragomireşti, Chiajna,
Brezoaiele.
În anul 1802, ca urmare a groaznicelor inundaţii, domnitorul
Constantin Ipsilanti a străbătut zona inundată de râul Dâmboviţa,
trecând prin localitatea Joiţa şi în urma unor studii, a dispus
,,realizarea unor lucrări hidrotehnice în jurul Bucureştiului, pe
lângă rolul de apărare împotriva inundaţiilor, au mai avut în
vedere suplimentarea debitului Dâmboviţei ,, în perioada apelor
mici’’ şi alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşului,
construind sistemul de canale, Brezoaiele – Joiţa - Arcuda,
Ogrezeni - Arcuda, Ogrezeni - Roşu.
Grigore Cercahez (sau Cherchez, Cerkez) (n. 5 octombrie 1850
- d. 1927) a fost un inginer, profesor şi arhitect român. A fost
unul dintre adepţii şi susţinătorii curentului de afirmare a
specificului
naţional
românesc
în
arhitectură. Opera sa în arhitectură şi
ingineria construcţiilor a fost imensă,
printre realizările sale putem enumera:
- o aripă a Palatului Cotroceni (Marele
Salon de Recepţie, reamenajat între 19251926) Banca Naţională a României, Filiala
Brăila (1886), Palatul Institutului de
Arhitectură "Ioan Mincu", Bucureşti (1912
- 1927), a participat la proiectarea palatului Academiei de Studii
Economice, Bursa din Bucureşti, Sediul Uniunii Artiştilor
Plastici (în stil gotic), modernizarea şi canalizarea Dâmboviţei
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(1880), Casa Manu din Aleea Alexandru - cca 1902, Casa
Dissescu.
Împreună cu sotia sa, Elena Cerchez a avut o fată pe nume Zoiţa
şi de aici numele comunei Joiţa ,, se trage de la numele de Zoiţa, fiica
moşierului Grigore Cerchez din satul Ghionea, decedată la vîrsta de 18 ani
iar în amintirea ei, a hotărît ca satul de la hotarul de răsărit al moşiei să
poarte numele fiicei sale”.

Ministerul de Interne,
Agricultură şi Lucrări Publice
Plasa Snagov.

Dată 07 aprilie 1865
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,,Locuitorii Comunei Popeşti – Mănăstiri formulează către ministrul
Argentoianu o petiţie prin care solicită să fie împroprietăriţi din moşia
boierului D. Râmniceanu loc unde se află şi Mănăstirea Sf. Ecaterina pe
Moşia Popeşti (îi zicea şi Gulia) din Districtul Ilfov Hotărârea a rămas ca
Mănăstirea să fie în proprietatea statului iar denumirea localităţii să fie
Popeşti – Sf. Ecaterina cu un cătun – Gulia, Plasa Snagov Districtul Ilfov.
În 16 iunie 1882 în Popeşti – Sf. Ecaterina era primar P. Rădulescu şi
localitatea se numea Popeşti – Dragomireşti Plasa Snagov Judeţul Ilfov”.

În această perioadă mai sunt semnalate şi alte moşii pe teritoriul
comunei Joiţa în zona Bâcu-Arcuda pe malul drept al
Dâmboviţei, aparţinând proprietarilor Dan V. George, Alexandru
V. Dan, Victoria V. Dan şi Maria C. Romanescu. Documentele
vremii arată că partea de moşie ce-i revenea Victoriei V. Dan a
luat denumirea de ,,Zega” după căsătoria cu doctorul Atanasie
Zega - denumire ce se păstrează şi astăzi în zona respectivă.
Răsfoind atent filele istoriei comunei Joiţa, aflăm din legende
,,că, în anul 1821, Tudor Vladimirescu şi-a stabilit tabăra în
pădurea Ileana (Popeşci-Ileana) iar pandurii lui Tudor crezând că
au ajuns la Bucureşti, au dat taberei numele BUCU”, nume ce
avea să corespundă cu denumirea actuală, având în timp denumiri
ca Popeşci-Bîcul, Dragomireşti-Bîcu, iar în Istoria Românilor
de, Constantin C. Giurescu, este menţionat ca ,,..o localitate
lîngă satul Dragomireşti în 1456, sat ce intră în componenţa
satului Popeşti-Manuc, apoi Popeşti-Bîcu. Satul se pare că a luat
numele de la Stareţul Mănăstirii Popeşti Manuc fiind împărţit în
două trupuri: Popeşti Manuc şi Popeşti Mănăstire unde găsim
timp de câteva secole Mănăstirea Sf. Ecaterina. Temelia
mănăstirii a fost descoperită în apropierea râului Bălcătaci la
locul numit Bâlboacă”.
În 1864, în baza unei legi dată de Al.I.Cuza cu privire la
,, linierea drumurilor, satul Joiţa compus din cîteva case pe
malul stîng al rîului Dîmboviţa a fost mutat pe malul drept al
rîului, care era mult mai înalt, avea drum comun cu calea de

comunicaţie dintre Dragomireşti şi Brezoaiele, ferind astfel
animalele din gospodării din calea lupilor din Codrii Vlăsiei”.
La anul 1900...”inginerul şef P.Cantuniari, şef serviciu,
Conductor N. C. Miruescu, întocmesc şi realizează - Planul
Şoselei vicinale Militari – Brezoaia,, drumul având să fie
delimitat şi prins în harta drumurilor Ministerului Instrucţiunilor
Publice, drum ce traversa şi localitatea Joiţa !
În plin război, Adunarea Constituantă din Iaşi a votat în vara
anului 1917 modificarea art. 19 din Constituţie care prevedea „…
,,principiul exproprierii proprietăţilor rurale pentru cauză de
utilitate naţională”. Astfel, în decembrie 1918 s-a emis Decretul
215 care prevedea normele de aplicare a operaţiunilor de
expropriere. Pentru ca toate terenurile expropriate să intre în
folosinţa sătenilor chiar în primăvara anului 1919, urmau ,,să se
înfiinţeze comisiuni locale care să aleagă şi să definească la faţa
locului porţiunea expropriată”.
,,Direcţia Funciară – Ministerul Agriculturii, a încheiat procese
verbale la data de 19.01.1919 între Atanasie şi Dimitrie
Tănăsescu, proprietari ai moşiei Ileana – Brobodiţi din Comuna
Joiţa şi fruntaşul comunei Joiţa Marin Tudose pentru
exproprierea moşiei Ileana – Brobodiţi ce aparţinea
proprietarilor Dimitrie, Neculae, Atanasie şi Florea Tănăsescu
situată în zona stânga – dreapta şoselei Bâcu – Ciorogârla
evaluată la suma de 1600 lei/ha, suprafaţa de 43 ha şi 8000 m2.
Exproprierea s-a realizat prin Decizia nr.207 din 2 decembrie
1920 a Comisiei Centrale judeţene de Expropriere din Judeţul
Ilfov.
Din comisie făceau parte Gheorghe Timiş – delegatul sătenilor
iar preţul a fost stabilit cu 3200 lei/ha.”
Tot la data de 19.01.1919 a fost încheiat Procesul verbal nr.183
între Comisia Judeţeană de Expropriere şi Elena Gr. Cerchez
pentru exproprierea suprafeţelor de 969 ha şi 8000 m2 situată –
Apa de la Ciopleag până la Apa Dâmboviţa spre Concaşi,
împroprietărirea locuitorilor din Comuna Joiţa cu vecinătăţile
următoare:
a) La răsărit apa de la Ciopleag, la apus apa Dâmboviţa, la miazănoapte cu moşia de la Cosoba, la miază-zi cu Popeşti – Săbăreni
şi puţurile de la Arcuda şi Moşia lui V. Dan.
b) Porţiunea de teren care începe de la Podul Banului spre satul
Ghionea cuprinsă între hotarul delimitării locuitorilor din Joiţa
şi moşia Păcurar în tot latul moşiei până la hotarul moşiei
Bolinitin Deal. Delegatul cetăţenilor din Comuna Joiţa era
Marin Tudose iar preţul de expropriere este 2500 lei/ha.”
Comisia judeţeană de expropriere cu reprezentantul local Marin
Tudose încheie Proces verbal nr.184 din 29.01.1919 care
hotărăşte: Din proprietatea Bîcu – Arcuda de pe teritoriul
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Comunei Joiţa proprietarii George V Dan, Alexandru V. Dan,
Victoria V. Dan (care după căsătoria cu doctorul A. Zega a
devenit Victoria Zega), şi Maria C. Romanescu nu se
expropriază deoarece porţiunea cuvenită fiecăruia nu trece de
100 ha din totalul de 387 ha supuse exproprierii”, conform
fişelor de parcelare nr.128, 258, 501 ale Direcţiei funciare şi
Ministerului Agriculturii aflate în evidenţa Arhivelor Naţionale
ale României.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea
de Popești-Bîcu,, făcea parte din plasa Sabar a județului Ilfov și
era formată din satele Arcuda, Ghionoaia, Ileana, Joița și PopeștiBîcu, având în total 1400 de locuitori ce trăiau în 318 case și 9
bordeie”. Existau în comună două mori cu aburi, două școli mixte
și două biserici (la Joița și Popești-Bîcu). Anuarul Socec din 1925 o
consemnează cu numele de Joița, în plasa Bolintin a aceluiași județ,
având 1990 de locuitori în
satele Ileana, Joița și
Popești-Bîcu și în cătunul
Arcuda.
În 1950, comuna a fost
transferată raionului Răcari
și apoi (după 1952)
raionului Titu din regiunea
București. În 1968, comuna
a revenit la județul Ilfov,
reînființat; satele Arcuda și
Ileana dispăruseră deja la
acea dată, fiind absorbite de
Joița. Comunei i s-au
arondat atunci și satele Cosoba și Săbăreni, ale căror comune
fuseseră desființate. În 1981, o reorganizare administrativă
regională a dus la transferarea comunei la județul Giurgiu. Cele
două sate, Cosoba și Săbăreni, s-au separat din nou prin referendum
în 2004, formând două comune de sine stătătoare.
Centrul administrativ al zonei de nord a judeţului Giurgiu este
oraşul Bolintin Vale, în jurul căruia gravitează întreaga activitate a
comunelor învecinate.
Comuna Joiţa, localitate situată în partea de nord a judeţului
Giurgiu, avea să devină nu foarte târziu una dintre cele mai iubite,
căutate şi râvnite localităţi din zona de nord-vest a capitalei,
constituind un propice mediu rezidenţial pentru investiţiile
metropolitane.
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B. Elemente de cadru natural şi aşezare.
Comuna Joiţa face parte din punct
de vedere geografic, din marea
unitate a Câmpiei Române,
localizată în Câmpia tabulară a
Vlăsiei, cu panta generală a
reliefului relativ mică, cu o
valoare medie de 1,5‰.
Din punct de vedere administrativ,
comuna
aparţine
judeţului
Giurgiu.
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Joiţa este aşezată
în partea de nord-vest a capitalei, la 10 km. de linia de centură,
între şoseaua veche Bucureşti - Piteşti la nord şi autostrada A1
Bucureşti - Piteşti la sud.
Apropiindu-ne de zona locuită, constatăm că localitatea este
aşezată pe o terasă superioară cu 4 m. faţă de albiile celor două
râuri ce o străbat, la nord râul Dâmboviţa iar la sud, râul
Ciorogârla, beneficiind de un cadru natural unic, creat de cele
130 ha.de rezervaţie anturală a Staţiei de tratare a apei ,,Arcuda”
şi de cele 180 ha. ce aparţin vestitei păduri Ileana, reminiscenţă a
Marelui Codru al Vlăsiei din vecinătatea satului Bâcu.

C. Încadrarea În teritoriu şi limite.
Regăsindu-se după anul 2004, în urma împărţirii teritoriului
administrativ al fostei comune Joiţa, într-o nouă prezentare
administrativ teritorială, noua comună Joiţa, are în componenţă
-localitatea Joiţa → sat reşedinţă de comună;
-localitatea Bâcu → sat component al comunei
Comuna are o populaţie stabilă de 3.285 locuitori, plus rezidenţi.
Situată la numai 19 km de Municipiul Bucureşti şi respectiv la o
distanţă de ≈ 100 km, faţă de Municipiul Giurgiu, reşedinţa
judeţului Giurgiu, Comuna Joiţa se învecinează pe limita
tertoriului administrativ cu comunele:
- comuna Bolintin Deal şi sat Ghionea - comuna Ulmi (judeţul
Giurgiu) → la sud-vest;
- comuna Ciorogârla (judeţul Ilfov) → la sud-est;
- sat Dragomireşti Deal-comuna Dragomireşti Vale(judeţul Ilfov)
→ la sud-est şi est;
- comuna Săbăreni (judeţul Giurgiu) → la nord şi nord-est;
- comuna Cosoba (judeţul Giurgiu) → la nord-vest şi vest.
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D. Accesul rutier pe raza comunei Joiţa.
Accesul rutier spre şi dinspre comuna Joiţa, se realizează prin DJ
601 A → străbate comuna de la Bucureşti la Brezoaiele,
asigurând legătura cu
judeţul Dâmboviţa prin
comuna Cosoba;
- DJ 602 → străbate
Joiţa dinspre comuna
Ciorogârla la comuna
Săbăreni,
asigurând
legătura cu DN 7 şi
implicit
judeţul
Dâmboviţa, prin comuna
Tărtăşeşti şi cu judeţul
Ilfov iar cu
Municipiul Bucureşti, prin comuna Chitila;
- DC 143 A → face legătura dintre DJ 601 A/DJ 602(sat Bâcu)
şi DJ 602 (comuna Săbăreni)→DN 7;
-cu Autostrada Bucureşti-Piteşti la 5,5 km., pe relaţia, satul Joiţa,
DC 147, podul
Banului peste râul
Ciorogârla,
DC
229, intersecţia cu
drumul Ghionea,
km.23, pe drum de
pământ şi piatră; cu
Autostrada
Bucureşti-Piteşti, la
10,5 km., pe relaţia,
satul Joiţa, satul Bâcu, DJ-602, comuna Ciorogârla, traversare
autostradă la km.19, pe drum de asfalt.
Legătura cu capitala se face prin DJ 601 A, prin comuna
Dragomireşti-Vale, linia de centură a capitalei, cu două
posibilităţi de acces în Bucureşti :
- prin comuna Chiajna către str.Uverturii, stânga - Podul Grand,
dreapta zona Lujerului cu legătură spre cartierul Drumul Taberei;
-pe linia de centură până la km.11 al Autostrăzii Bucureşti Piteşti, bulevardul Iuliu Maniu cartierul Militari.
În perspectiva transformării capitalei în metropolă, peisajul
arhitectural al comunei Joiţa va suferi mari transformări, urmând
să fie străbătută de a 2-a linie de centură pe patru benzi de

16

circulaţie, construcţie ce se va afla la sud – est de satul Bâcu şi al
cărui proiect este deja în derulare.

E. Suprafeţe
Datele statistice furnizate în anul 2008 de ing. Preda Ion, din
cadrul compartimentului Urbanism al Primăriei Comunei Joiţa
Judeţul Giurgiu, rezultate din lucrarea denumită ,, Reactualizare
plan urbanistic general”, ne conferă posibilitatea să constatăm
modul în care au fost utilizate suprafeţele din teritoriul
administrativ al localităţii :
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Bilanţul utilizării suprafeţelor din teritoriul administrativ
COMUNA JOIŢA
SPECIFICARE

TEREN AGRICOL – TOTAL,
din care :
arabil
păşuni naturale
fâneţe naturale
teren viticol
teren pomicol
TEREN NEAGRICOL – TOTAL,
din care :
păduri
ape
curţi-construcţii
drumuri
neproductiv
TOTAL TEREN
ADMINISTRATIV

COMUNA JOIŢA
SUPRAFAŢ
A
(%)
(Ha)
1.833,61
77,07
1.791,61
20,00
0,00
14,00
8,00
545,39

75,31
0,84
0,00
0,59
0,34
22,93

0,00
36,00
463,39
25,00
21,00

0,00
1,51
19,48
1,05
0,88

2.379,00

100

Bilanţ al teritoriului intravilan existent - SAT JOIŢA

SPECIFICARE
ZONA FUNCŢIONALĂ

TRU
P
JOIŢ
A
(Ha)

ALTE
TRUP
URI
IZOL
ATE
(Ha)

TOT
AL
JOIŢ
A
(Ha)

PROC
ENT
%
din
total
intravil
an
100,00

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT
din care :
Zona locuinţe şi funcţiuni
complementare
Zona instituţii publice
şi servicii
Zona activitaţi productive :
agricole, agrozootehnice
Zona activitaţi productive:
unităţi industriale, depozite
Zona gospodărire
comunală, cimitire, groapa
de gunoi
Zona aferenta construcţii
tehnico-edilitare
Zona sport, agrement, spaţii
verzi, amenajări publice
Zona spaţii verzi aferente
curţi-construcţii private
Zone cu destinaţie speciala

282,5
5

2,60

285,1
5

139,4
3
2,90

0,00

48,90

0,00

139,4
3
2,90

8,19

0,00

8,19

2,87

0,20

0,00

0,20

0,07

1,13

0,00

1.13

0,40

54,00

0,00

54,00

18,94

3,29

2,60

5,89

2,07

60,82

0,00

60,82

21,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Zona căi de comunicaţie
rutieră

12,59

0,00

12,59

4,42

1,02
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Bilanţ al teritoriului intravilan existent - SAT BÂCU

SPECIFICARE
ZONA FUNCŢIONALĂ

TRU
P
BÂC
U
(Ha)

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT
din care :
Zona locuinţe şi funcţiuni
complementare
Zona instituţii publice
şi servicii
Zona activitaţi productive :
agricole, agrozootehnice
Zona activitaţi productive,
unităţi industriale, depozite
Zona gospodărire
comunală, cimitire, groapa
de gunoi
Zona aferenta construcţii
tehnico-edilitare
Zona sport, agrement, spaţii
verzi, amenajări publice
Zona spaţii verzi aferente
curţi-construcţii private
Zone cu destinaţie speciala

168,1
9

Zona căi de comunicaţie
rutieră

ALTE
TRUP
URI
IZOL
ATE
(*Ha)

TOT
AL
BÂC
U
(Ha)

10,05

178,2
4

PROC
ENT
%
din
total
intravil
an
100,00
19

45,31

0,00

45,31

25,42

0,90

0,00

0,90

0.50

5,78

7,47

13,25

7,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

1,70

2,07

1,16

68,98

0,88

69,86

39,19

14,88

0,00

14,88

8,35

25,79

0,00

25,79

14,47

0,00

0,00

0,00

0,00

6,18

0,00

6,18

3,47

Bilanţ al teritoriului intravilan existent - COMUNA JOIŢA
TOTAL
JOIŢA
(Ha)

TOTAL
BÂCU
(Ha)

TOTAL
COMUNĂ
(Ha)

TOTAL INTRAVILAN
EXISTENT
din care :
Zona locuinţe şi funcţiuni
complementare
Zona instituţii publice
şi servicii
Zona activitaţi productive :
agricole, agrozootehnice
Zona activitaţi productive,
unităţi industriale, depozite
Zona gospodărire
comunală, cimitire, groapa
de gunoi
Zona aferenta construcţii
tehnico-edilitare
Zona sport, agrement, spaţii
verzi, amenajări publice
Zona spaţii verzi aferente
curţi-construcţii private
Zone cu destinaţie speciala

285,15

178,24

463,39

PROCENT
%
din total
intravilan
100,00

139,43

45,31

184,74

39,86

2,90

0,90

3,80

0,82

8,19

13,25

21,44

4,62

0,20

0,00

0,20

0,04

1.13

2,07

3,20

0,69

54,00

69,86

123,86

26,75

5,89

14,88

20,77

4,48

60,82

25,79

86,61

18,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Zona căi de comunicaţie
rutieră

12,59

6,18

18,77

4,05

SPECIFICARE
ZONA FUNCŢIONALĂ
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Noul intravilan. Platoul Bâcu spre Dragomireşti.
Teritoriul intravilan actual, este
alcătuit din satele componente
Joiţa şi Bâcu, la care se adaugă
cele patru trupuri aflate în
teritoriul administrativ luând în
consideraţie şi zonele adiacente
celor două sate cu perspectivă
de a deveni populate.
ZONA
DE
LOCUINŢE,
reprezintă 39,86 % din teritoriul administrativ intravilan, din care :
- 48,90 % în satul Joiţa şi respectiv
- 25,42 % în satul Bâcu, aceasta reprezentând ponderea cea mai
mare raportat la celelalte zone funcţionale.
În general construcţiile se prezintă în stare de întreţinere bună,
având asigurate utilităţi prin grija proprietarului, întru-cât în afară
de reţeaua electrică, de telefonie şi de alimentare cu gaze
naturale(aflată în lucru), celelalte echipări tehnico-edilitare lipsesc.
Administraţia locală deţine o zonă locativă, cu destinaţia – locuinţe
sociale, compusă din şase apartamente, amplasată în localitatea
Joiţa – „Ferma” CV 9.
Locuinţe noi în zona Bâcu.
ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII, reprezintă
0,82 % din teritoriul
administrativ intravilan, din
care : 1,02 % în satul Joiţa şi
respectiv 0,50 % în satul
Bâcu, fiind slab reprezentată
la nivelul întregii comune,
zone de servicii – turism.
Pe teritoriul comunei Joiţa,
în afara unităţilor de
învăţământ gimnazial şi a grădiniţelor înglobate în acestea, există
un oficiu poştal, două biserici (dintre care – biserica din satul Joiţa,
cu Hramul „Sfântul Nicolae şi cei patruzeci de mucenici”), este
declarată monument istoric pentru patrimoniu cultural local, trei
dispensare umane şi unul veterinar şi trei farmacii.
Alte categorii de servicii existente pe teritoriul comunei, sunt cele
comercial alimentare şi/sau nealimentare, cu caracter privat, precum
şi unităţi de prestări servicii.
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Construcţii tehnico-edilitare.
ZONA
AFERENTĂ
CONSTRUCŢIILOR
EDILITARE, reprezintă 26,75 % din
teritoriul administrativ intravilan, din
care : 18,94 % în satul Joiţa şi
respectiv 39,19 % în satul Bâcu,
cuprinde infrastructura edilitară, zona
Arcuda şi zonele de protecţie sanitară.

TEHNICO-

ZONA UNITĂŢILOR
PRODUCTIVE ŞI DE DEPOZITARE, reprezintă 0,04 % din
teritoriul administrativ intravilan, din care : 0,07 % în satul Joiţa,
cuprinde suprafeţe ocupate de unităţi private cu activităţi specifice.
Spaţii de depozitare.
ZONA PENTRU ACTIVITATI
SPORTIVE ŞI AGREMENT,
reprezintă 4,48 % din teritoriul
administrativ intravilan, din care 2,07
% în satul Joiţa şi respectiv 8,35 % în
satul Bâcu.
ZONA CĂILOR DE COMUNICAŢIE, reprezintă 4,05 % din
teritoriul administrativ intravilan, din care : 4,42 % în satul Joiţa şi
respectiv 3,47 % în satul Bâcu, aceasta reprezentând atât traseele
drumurilor judeţene, cât şi a celor comunale.

F. Reţeaua hidrografică, apele şi clima.
a) Apele .
Râul Dâmbovita. Scurt istoric.
Râul Dâmboviţa este artera hidrogafică
principală din apropierea localităţii Joiţa
şi a municipiului Bucureşti. Râul îşi are
izvorul în Munţii Făgăraş la confluenţa
a două braţe: Boarcăşu şi Valea
Vladului. Trece prin Bucureşti şi se
varsă în râul Argeş în apropiere de
Budeşti, Județul Călărași,
Râul
Dâmboviţa străbate următoarele unităţi
de relief: Carpaţii Meridionali, formând
limita dintre grupa Bucegi (la Est) şi
grupa Făgăraş (la Vest; Subcarpaţii,
formând limita dintre Subcarpaţii de
curbură (la Est) şi Subcarpaţii Getici (la
Vest); Câmpia Româna.
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Râul, în drumul său către municipiul Bucureşti, trece prin partea de
nord a judeţului Giurgiu străbătând comunele, Cosoba şi Joiţa,
unde, apa este captată şi pregătită pentru a fi trimisă spre consum
capitalei prin Staţia Arcuda.
Traseul Dâmboviţei mai suferă
o modificare în partea de nord a
capitalei, unde, apa este
acumulată în Lacul Morii, iar
apoi
pe o distanţă de
aproximativ 22 de km, parcurge
oraşul de la nord-vest la sudest. Deşi este principala sursă
de alimentare cu apă a
Bucureştiului, râul a ridicat dea lungul timpului diverse
probleme, datorită fenomenolor
hidrologice
rezultate
din
traversarea oraşului: inundaţii,
înmlăştiniri. Ca urmare a
acestor fenomene, cursul râului a suferit o serie de amenajări, în
prezent întregul său curs fiind canalizat.
La trecerea prin municipiul Bucureşti, râul este traversat de o serie
de pasaje, poduri rutiere iar în zona centrală a capitalei, la Piaţa
Unirii, râul are un curs subteran pe toată lungimea platoului pieţii.
În aval de acest lac, cursul râului a fost canalizat pe toată porţiunea
de albie care străbate capitala. Tot
în aval de Bucureşti, Dâmboviţa
are ca afluent râul Colentina.
Comuna Joiţa este străbătută de la
vest la est, pe latura nordică, de
acest râu Dâmboviţa care curge
leneş, în paralel cu şoseaua
principală, DJ 601 A, iar la sud
şerpuieşte râul Ciorogârla, un
afluient neînsemnat al Sabarului,
râuri îmbrăcate cochet de o
bogată vegetaţie specifică zonei.
Dâmboviţa. Cadru natural, vara.
Aceste două râuri Dâmboviţa şi Ciorogârla, fac parte dintr-o mare
arie de coborâre, pe care V.Mihăilescu o numeşte ,,Câmpia de
subsidenţă”, caracteristica acestei arii fiind dată de existenţa unei
reţele destul de dense de râuri, care sunt lipsite de terase.
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Dâmboviţa la intrare în Staţia ,,Arcuda”.
Procesul de aluvionare este destul de puternic, iar pantele mici şi
lipsa unor albii cu maluri
protectoare, facilitează revărsarea
apelor pe suprafeţe întinse în timpul
viiturilor puternice. Numeroase văi
şi viroage părăsite, fenomen
specific câmpiei de subsidenţă, sunt
reactivate în timpul revărsărilor şi
menţin apa o mare parte din an,
ceea ce are ca efect neutilizarea
unor suprafeţe agricole apreciabile.
Problema organizării teritoriale,
trebuie să aibă în vedere înlăturarea
sau cel puţin limitarea acestor procese generatoare de exces de
umiditate, fenomene ce se doresc înlăturate prin Proiectul de
Decolmatare a râului Ciorogârla, proiect aprobat pe Ordonanţa de
Guvern nr 7/2000, proiect ce aşteaptă finanţarea.
Râul Ciorogârla este un curs de apă, afluent al râului Sabar.
Debitele de viitură ale râului Dâmboviţa sunt captate la Brezoaiele
şi derivate în râul Ciorogârla pentru apărarea împotriva inundaţiilor
a oraşului Bucureşti.
Podul ,,Banului” peste râul Ciorogârla
Datorită încadrării comunei de către aceste râuri, pânza de apă
freatică subterană este în legătură directă cu cele două râuri,
caracterizându-se prin :
- adâncime mică faţă de nivelul terenului, 5-7 m.;
- debite bogate datorate depozitelor aluvionare de luncă;
- legătura hidrodinamică activă cu ape de râu;
- oscilaţii mari de nivel.
În zona de terasă, (axul comunei format din
DJ 601 A ), apa subterană apare la
adâncimi ce variază între 4,5-6 m, iar
calitativ pânza freatică conţine o cantitate
redusă de săruri minerale ceea ce o
încadrează în grupa apelor dulci.
Reţeaua hidrografică a acestei
zone, a constituit permanent o
resursă de apă potabilă, strict
necesară capitalei, astfel în anul
1888, la Arcuda ,,pitită printre
plute uriaşe, brazi şi duzi umbroşi
de o deosebită frumuseţe” intră în
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funcţiune prima Staţie de Tratare a Apei, de unde, pe un apeduct
lung de 15,5 km apa ajungea în Staţia de Pompare Grozăveşti şi de
aici la populaţie.
Dezvoltarea rapidă a capitalei, a impus şi dezvoltarea capacităţilor
de aprovizionare cu apă potabilă, astfel în anul 1969 se dau în
exploatare puţurile de la Arcuda, care se desfăşoară pe o lungime de
13 km, între şoseaua Ciorogârla- Bolintin Deal şi pădurea Râioasă,
valorificând pânzele freatice de suprafaţă.
Modernizările apărute în toate domeniile societăţii, au cuprins şi
Staţia de Tratare a apei ,,Arcuda” de pe raza comunei Joiţa,
modernizări materializate prin retehnologizarea şi automatizarea
procesului de captare, tratare, filtrare şi furnizare a apei potabile
către capitală.

b) Clima.
Teritoriul comunei Joiţa, ca de
altfel întreg teritoriul judeţului
Giurgiu, sunt stăpânite de o climă
temperat-continentală.
Iernile, influenţate de prezenţa
dominantă a maselor de aer rece
est-continental, sunt caracterizate
de
scăderi
apreciabile
de
temperatură, cu valori ce se
situează în general între –(3 - 10) C, cu căderi normale de
precipitaţii sub formă de zăpadă, media nedepăşind 10-15 cm.
Primăvara are durate şi apariţii diferite, în funcţie de caracterele
climatice ale anului respectiv, trecerea spre vară fiind de cele mai
multe ori nesesizabilă, alternanţa zilelor specifice verii cu cele
specifice primăverii fiind foarte frecventă şi manifestându-se într-o
perioadă mai lungă de timp.
Precipitaţiile sunt relativ bogate în această perioadă, mai ales către
sfârşitul ei, nedepăşind totuşi media precipitaţiilor la nivelul ţării,
datorită norilor cumuliformi de convecţie.
Înainte de precipitaţii.
Mişcarea aerului este în general moderată, uneori înregistrându-se
vânturi ceva mai puternice şi
mai uscate din direcţia nord-est.
Vara, datorită valorilor ridicate
ale bilanţului radioactiv, care
înregistrează 120 Kcal/cm2/an
şi pătrunderii maselor de aer
uscat şi cald din sud-estul
Europei, are un climat în care se
resimte destul de puternic
caracterul arid şi continental.
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Temperaturile medii se situează la valori cuprinse între +(25-28)
grade C.
Mişcarea aerului este condiţionată de acţiunea anticiclonilor din sud
şi est, neînregistrându-se însă decât valori moderate şi submoderate.
Precipitaţiile de vară, au caracter evident continental, sunt relativ de
scurtă durată dar de mare intensitate.
Toamna, are caracteristici normale, temperaturile din timpul zilei
fiind uşor asemănătoare cu cele ale zilelor călduroase de primăvară,
dimineţile sunt răcoroase ce ating temperaturi de +(12-15) grade C,
iar precipitaţiile urmează linia ascendentă ce se încadrează în
cantităţi cuprinse între 15-20 l/ mp.

G. Caracteristici geotermice şi de relief.
a) Caracteristici geotermice.
Din punct de vedere geologic, solurile comunei Joiţa s-au format şi
evoluat în strânsă legătură cu factorii de mediu naturali şi antropici.
Solurile aluviale şi freatic-umede din zona de luncă, slab
structurate, puţin evoluate, cu textură lutoasă, sunt folosite în
cultura legumelor.
Solurile evoluate de pe terase, cu o fertilitate ridicată sunt cultivate
cu cereale.
Subsolul acestei zone este constituit dintr-un pachet de depozite
sedimentare luturi (halocen inferior), nisipuri şi pietrişuri, cu
intercalaţii lenticulare de argile, într-un ansamblu cu o structură
încrucişată ( pliocen superior).
Valea Dâmboviţei este adâncită mai întâi în mantia de lut, ai cărei
martori sunt zonele cele mai înalte ale comunei, apoi în materialele
de terasă : pietriş, nisip şi bolovăniş.
Teritoriul comunei se află, din punct de vedere seismic, în zona C
de calcul (din normativul P.100 – 92), caracterizată prin valori ks
=0,20 ( ks este raportul dintre acceleraţia maximă a mişcării
seismice a terenului şi acceleraţia gravitaţională) perioada de colt
Tc = 1;5 sec., echivalent gradului VIII al intensităţii seismice pe
scara MKS.
b) Relieful.
Caracteristicile reliefului. Panta generală a reliefului este orientată
NV-SE şi se înregistrează o valoare medie de 1,5 %.
Lunca Dâmboviţei are un aspect plan, prezentând o înclinare uşoară
de 1 – 30 spre SE. Prezenţa a două trepte de terase locale, în lungul
văii Dâmboviţei, conferă o oarecare varietate reliefului comunei
Joiţa.
Versanţii Dâmboviţei, mult transformaţi de om, prezintă procese
complexe de eroziune, clar observate în malurile concave,
subsăpate.
În vatra comunei Joiţa, în unele zone, relieful iniţial a fost schimbat
prin amenajări antropice (îndiguiri, aducţiuni).
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Fragmentarea reliefului este destul de slabă, având valori medii de
0,5 km/km2, iar energia reliefului înregistrează 4–6 m.

H. Vegetaţia şi fauna.
Din cauza agriculturii intensive a anilor
comunismului, în perioada 1947-1989,
din acest codru mare al Vlasiei nu au
mai ramas decât cateva petice în jurul
capitalei, cum sunt pădurile Snagov,
Pustnicul, Cernica, Pădurea Româneşti,
pădurea Comana, pădurea Râioasă
situată de-a lungul comunicaţiei
Bucureşti - Târgovişte, lângă localitatea
Săbăreni şi Pădurea Ileana la ieşirea din satul Bâcu spre Bucuresti.
a)Vegetaţia. În vegetaţia pădurii învecinate, predomină cerul,
garniţa şi stejarul. Subarboretul care se
dezvoltă în pădurile de foioase este
reprezentat de gherghinar, lemn câinesc şi
sânger.
În cadrul vegetaţiei ierboase, care se
dezvoltă în poienile pădurilor şi pe fâşiile
înguste care au rămas neprelucrate agricol,
o răspândire mare o au păiuşul, negara,
sadina.
Păşunile şi fâneţele naturale sunt formate din asociaţii de firuţă cu
bulbi, graminee cu rizomi, peliniţa, pir, mohor şi leguminoase
mezofile.
Părţile marginale ale bălţii, sunt invadate de o vegetaţie alcătuită
din broscăriţă şi de vegetaţie submersă, ca pasa şi sarmuliţa.
b)Fauna.
Fauna, datorită particularității ei de
a fi "mai puţin fixă" în teritoriu, are
o răspândire largă, însă există specii
caracteristice etajelor de vegetaţie şi
de relief şi care, în acelaşi timp,
constituie şi valori peisagistice
deosebite.
În zona stepei şi silvostepei,
corespunzătoare câmpiei, caracteristice sunt: iepurele, dihorul,
hermelina, nevăstuica, vulpea, popândăul, hârciogul, orbetele, iar
dintre păsări - prepeliţa, fazanul, potârnichea şi dropia (declarată
specie ocrotită de lege), faună, caracteristică vegetaţiei ierboase de
câmp.
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I.Date despre primărie.
Sediul primăriei se află situat de-a lungul comunicaţiei DJ.601A, la
actuala adresă Calea Bucureşti nr.156, drum judeţean ce pleacă de
la linia de centură a capitalei, străbate Comuna Dragomireşti Deal,
Comuna Joiţa, Comuna Cosoba şi se termină la graniţa cu Judeţul
Dâmboviţa.
Clădirea ce reprezintă sediul administrativ al comunei, a fost
construită în anul 1924, format dintr-un corp de clădire, pe o
suprafaţă de 186 mp., construcţie solidă din cărămidă,,.. şi, pe locul
unde au fost
pe rând,
maternitatea satului Joiţa,
postul de miliţie şi apoi clasele
I şi II din învăţământul primar
local”, se află şi acum, în
curtea instituţiei încă un corp
de clădire ce este destinat
compartimentului contabilitate.
Sediul actualei primării nu a
suferit de-a lungul timpului transformări majore, fiind întreţinut din
modeste fonduri locale, păstrându-se cele două clădiri ce pot fi
lesne observate şi astăzi.
În anii 1983-1984 în curtea primăriei, pe locul unde se găseau nişte
magazii, a început construcţia unei clădiri cu un etaj prin muncă
voluntară a meseriaşilor satului şi cu fonduri de la ,,Secţia de
prestări servicii a Consiliului Popular Joiţa”, clădire ce a avut mai
multe destinaţii care au datat până în anul 2007.
Construcţiile din incinta sediului actual al Primăriei comunei Joiţa
au fost, pe măsura alocării fondurilor timpului,.. ,,văruite şi cârpite
după posibilităţi” până în anul 2005, când la iniţiativa consiliului
local şi cu sprijinul primarului Tănase Constantin, corpul principal
de clădire a fost complet renovat.
Transformări esenţiale a suferit şi corpul de clădire destinat astăzi
compartimentului contabilitate fiind renovat în totalitate, curtea
pavată cu pavele şi gazon.
Modernizările nu sunt doar de faţadă ci şi în spaţiile destinate
activităţii de administrare şi lucrul cu publicul. Astfel, au apărut
mijloace logistice moderne, cum ar fi un sistem computerizat de
supraveghere şi coordonare a întregii activităţi locale, sisteme de
asigurare a securităţii lucrărilor, aer condiţionat şi multe alte dotări
de ultimă generaţie.
Sediul primăriei are pe latura de est un reprezentativ monument al
eroilor căzuţi în primul război mondial ce datează din anul 1939, o
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mărturie în memoria joiţenilor căzuţi pe câmpul de luptă, acolo
unde elevii şi oficialităţile satului Joiţa depun coroane de flori spre
cinstirea celor care au căzut la datorie pentru apărarea patriei.

J.Administraţia locală Joiţa.
Administraţia locală a comunei Joiţa, a avut permanent în vedere,
crearea structurilor informaţionale noi în administraţia proprie,
privind:
• imprimarea unei dinamici favorabile schimbării;
• creşterea capacităţii interesului funcţionarilor publici pentru
schimbare, adaptare, modernizare şi implicare în rezolvarea
problemelor de interes local;
• asigurarea
informării
permanente a cetăţenilor în
legătură cu organizarea
instituţiei,
a
actelor
administrative emise şi a
obiectivelor urmărite.
• informare şi transparenţă
în actul administrativ.
Realizarea
analizei
situaţiei
existente la nivelul comunei în anul 2008, a permis identificarea
tuturor problemelor cu care s-a confruntat localitatea anterior.
Această analiză a fost un bun prilej de studiu şi sinteză asupra
priorităţilor avute în vedere, dar şi a resurselor prezente disponibile,
ceea ce creează premisele asigurării unei capacităţi competitive în
viitor pentru valorificarea potenţialului propriu de dezvoltare,
concretizat în:
1. creşterea capacităţii instituţionale de a elabora şi de a pune în
aplicare programe şi proiecte;
2. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii locale;
3. crearea de oportunităţi pentru ocuparea durabilă a forţei de
muncă;
4. stimularea cooperării interregionale prin promovarea de
proiecte de dezvoltare;
5. adoptarea unei politici fiscale pe plan local care să facă faţă
oricăror situaţii neprevăzute;

K. Primaria şi Consiliul Local Joiţa 2017
PRIMARUL COMUNEI – TĂNASE CONSTANTIN
VICEPRIMAR – PĂUN AUREL - ALEXANDRU
CONSILIERI
1.
ANDREI MARIA-MAGDALENA
2.
DINU M. CRISTIAN
3.
DINU ILIE
4.
DUMITRU FANUT
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

IORGA DANIELA
MARIN MARIAN
NICULAIE INA-ELENA
RADU MIHAI
STEFAN ION
STOIAN VASILE
TUDORACHE PETRE

Din arhivele documentelor de stare civilă ale comunei Joiţa judeţul
Giurgiu furnizate de referent Dragomir Doina am selectat
conducătorii destinelor comunităţii joiţene din perioada celui de al
II-lea război mondial şi până în prezent, preşedinţi şi primari după
cum urmează:
1939 – 1944 Preşedinte – FLOREA TĂNĂSESCU
1945 – 1946 Preşedinte – ALEXANDRU FRATE
1946 – 1947 Preşedinte – GOGU MÂNZU
1948 – 1949 – 1950 Preşedinte – ION TIŢĂ
1950 – 1951 Preşedinte provizoriu – ILIE ION(STAREA CIVILĂ)
1951 – 1955 PRIMĂRIA A APARŢINUT DE COMUNA Săbăreni.
1957 – 1962 Preşedinte – GRINDEŞ COSTACHE
1963 – 1967 Preşedinte - NICULAE RADU
1968 – 1972 Preşedinte - GRIGORE ION, Vicepreşedinte
TRONESCU ION
1973 – 1979 Primar GHEORGHIU IOAN, Viceprimar COMAN
ŞERBAN
1980 – 1989 Primar COMAN ŞERBAN, Viceprimar DASCĂLU
OCTAVIAN
1990 – 1992 Primar DRĂGHICI NICULAE
1992 – 1996 Primar TUDORICĂ MARIN, Viceprimar BĂJESCU
ALEXANDRU
1996 – 1999 Primar DRĂGHICI NICULAE, Viceprimari
GĂUJĂNEANU FLOAREA, BRATOSIN RADU, IOSIF VIOREL
1999 – 2004 Primar IOSIF VIOREL, Viceprimari LIXANDRU
CARMEN-GABRIEL, TĂNASE CONSTANTIN
2004 – 2008 Primar TĂNASE CONSTANTIN, Viceprimar
COSTACHE IOANA
2008 – 2012 Primar TĂNASE CONSTANTIN, Viceprimar
VASILE-PETRESCU PARASCHIV
2012 – 2016 Primar TĂNASE CONSTANTIN, Viceprimar
VASILE-PETRESCU PARASCHIV până în aprilie 2015, apoi
GRIGORE CONSTANTIN
2016 – 2020 Primar TĂNASE CONSTANTIN, Viceprimar PĂUN
AUREL-ALEXANDRU.
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Realizări şi Proiecte de perspectivă ale Consiliului Local Joiţa.
În perspectiva ridicării comunei Joiţa, la rangul de comună
europeană au fost analizate posibilităţile umane şi materiale care o
pot situa în această onorantă ipostază şi a fost întocmit un plan de
perspectivă pentru următorii ani fiind prevăzute cu prioritate
obiective tehnico – edilitare care să creeze premizele atingerii
scopului propus, astfel :
a) în anul 2006 s-a realizat din resurse proprii, asfaltarea drumului
judeţean D.J. 601A de la primărie până la graniţa cu Comuna
Cosoba;
b) în baza organizării unei licitaţii s-au creat premizele introducerii
gazelor naturale în comună până la sfârşitul anului 2008 şi
racordarea la reţeaua de alimentare în toamna anului 2008;
c) în acelaşi an, au fost finalizate lucrările realizării unei reţele de
televiziune prin cablu şi a unei reţele de internet prin fibră optică,
aparţinând firmei ,,IRIS TELEVISION” Bucureşti;
d) realizarea în anul 2005a unui pod pe tuburi de beton, de trecere
spre zona agricolă a comunei, peste râul Ciorogârla, pod ce va
însemna împlinirea visului de mulţi ani al cetăţenilor comunei, care
erau nevoiţi să ocolească mulţi kilometri pentru a-şi lucra pământul
şi a-şi strânge recoltele ;
e) repararea celor două şcoli
din comună, sat Bâcu – sat
Joiţa şi dotarea acestora cu
tehnică de calcul;
Pentru anii 2007 – 2008 au
fost stabilite obiective pe cât
de îndrăzneţe pe atât de
demne de luat în seamă, ca
valoare de investiţie cât şi utilitate civică, fiind prevăzute a fi
realizate prin programe europene, colaborări cu investitorii locali şi
din resurse proprii, astfel ;
a) asfaltarea drumului D.J.602, ce face legătura între satul Bâcu şi
comuna Ciorogârla, cale de acces spre oraşul Bolintin – Vale,
sediul administrativ al zonei de nord a judeţului Giurgiu ;
b) au fost prevăzute lucrări de investiţii pentru construirea unei
grădiniţe pentru mai multe grupe de vârstă şi încadrarea ei cu
personal didactic calificat pe raza satului Joiţa şi una similară pe
raza satului Bâcu;
c) o bază sportivă cu o sală de sport în satul Joiţa şi nu în ultimul
rând, crearea în regim de urgenţă a unui cimitir uman;
d) asfaltarea tuturor străzilor de pe raza comunei, luând în calcul şi
satul Bâcu şi amenajarea drumurilor comunale din planul doi ;
e) finalizarea Planului de Urbanism General, măsurarea la limitele
reale a întregii suprefaţe agricole a comunei, grăniţuire şi bornarea
acesteia;
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f) modernizare D.J.601A, cu două benzi de circulaţie de 3,5 m
lăţime amenajarea unor acostamente şi a trotuarelor pe raza
comunei ;
g) realizarea unei reţele locale de alimentare cu apă potabilă,
canalizare şi staţie de epurare.

L. Instituţiile şi principalele unităţi de servicii şi prestări
servicii existente pe raza comunei JOIŢA
Nr.
Crt.

DENUMIREA
INSTITUŢIEI / SOCIETĂŢII

SEDIUL

OBIECT
DE ACTIVITATE

0

1

2

3

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

PRIMĂRIA – CONSILIUL LOCAL
JOIŢA
POSTUL DE POLIŢIE JOIŢA
ŞCOALA GENERALĂ NR. 1 – JOIŢA
GRĂDINIŢA JOIŢA
ŞCOALA GENERALĂ NR. 2 – BÂCU
GRĂDINIŢA BÂCU
OFICIUL POŞTAL JOIŢA
DISPENSAR SANITAR-VETERINAR
CABINET MEDICAL - DR.
CEACHIR CONSTANTINA
CABINET MEDICAL - DR. PUŞCĂ E.
CABINET MEDICAL - DR.
MARINESCU MARIUS
PAROHIA JOIŢA
PAROHIA BÂCU
CLUBUL SPORTIV DE TIR TUNARI
- BUCUREŞTI

Localitatea Joiţa, str. DJ 601
A, nr. 130
Localitatea Joiţa, str. DJ 601
A, nr. 122
Localitatea Joiţa, str. Şcolii

Administraţie publică

Localitatea Bâcu, str. Şcolii

Învăţământ primar

Localitatea Joiţa, str. DJ 602
Localitatea Joiţa, str. DJ 602
Localitatea Joiţa, str. Şcolii

Activităţi de poştă
Activit.sanitar-veter.
Medicină generală

Localitatea Bâcu, str. DC 143
A
Localitatea Joiţa, str. DJ 601 A

Medicină generală

Religie ortodoxă
Religie ortodoxă
Tir sportiv

13.

SC „APA NOVA” SA BUCUREŞTI

14.

SC „PROLOGIS – JOIŢA INVEST
ROMÂNIA

Localitatea Joiţa, str. DJ 602
Localitatea Bâcu, str. Bisericii
Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr.
243, bl. 52, sc. C, ap. 95, et. 4,
sectorul 2.
Bucureşti, str.Aristide
Demetriade, nr. 2, sector 1
Sat Joiţa, Autostrada A1-Km
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15.

SC „NORDIC IMPORT-EXPORT
CO” - BUCUREŞTI

Bucureşti, Calea Vitan, nr.
240A, sector 3

16.

SC „STYLLE CONSTRUCT” SRL JOIŢA

Localitatea Joiţa, judeţul
Giurgiu.

17.

19.

SC „FAKOURI ELECTRICAL
ENGINEERING” SRL BUCUREŞTI
SC „RONA CONSTRUCT” SRL –
BUC.
SC „PRODAM” SRL - JOIŢA

Bucureşti, Şos. Bucureştii Noi,
nr. 44, sectorul 1.
Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu,
nr. 246, sectorul 6
Localitatea Joiţa

20.

SC „PRODAX” SRL - BUCUREŞTI

21.

ASOCIAŢIA „CLUBUL SPORTIV
JOIŢA - 07”
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „VIITORUL
JOIŢA 08”

Bucureşti, str. B-dul Păcii nr.
426; sectorul 6
Joiţa, CV 3 – „Malu’ Roşu”

10.
11.
12.

18.

22.

Joiţa, CV 3 – „Malu’ Roşu”

Activităţi specif. MAI
Învăţământ primar

Medicină generală

Producţie apă
potabilă
OBIECTIVE IND.
Hale depoz. =
140.000,00 MP
Hala procesare
legume-fructe; Ac =
3200,00 mp.
Birouri, hale şi platf.
prod. mater. de
construcţii
Creşterea puilor pt.
carne
Hală depozitare,
birouri şi anexe
Producţie ambalaje
carton
Producţie tâmplărie
PVC – TERMOPAN
Rugby.
Fotbal → categoria
ONOARE
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M. Potenţialul zonei.
Perioada dintre cele două războaie mondiale, constituie faza de
început, faza de formare şi cristalizare a actualei zone preurbane a
Bucureştiului, zonă în care este inclusă şi comuna Joiţa, care pe
rând a aparţinut de ,,Plasa Sabar Regiunea Bucureşti, raionul
Răcari, Sectorul Ilfov, judeţul Giurgiu.
După cel de al II-lea război mondial, se constată o afluire masivă a
forţei de muncă de la sat către capitală, pentru că oraşul, punea la
dispoziţie mijloace incomparabile de existenţă. Acest fenomen este
urmarea firească a migraţiei forţei de muncă dintre cele două forme
de administrare, sat-oraş, este rezultatul firesc al goanei după un loc
de muncă şi procurarea mijloacelor de trai. Astfel, satele au rămas
aproape pustii singurii continuatori ai obiceiurilor, tradiţiilor dar şi a
necazurilor, fiind bătrânii.
Nu acelaşi lucru se întâmplă după 1989, când datele problemei se
schimbă radical, acum relaţiile cu Bucureştiul se intensifică şi
diversifică permanent dar pe alte coordonate.
Acum constatăm că relaţiile cu capitala au alt sens, altă nuanţă,
acum este vorba de proprietatea privată a oamenilor de la ţară, acum
constatăm cum braţul balanţei se înclină în favoarea celor din
comuna Joiţa, fenomenul de migraţie find invers, de la oraş către
sat.
Acum, aici noii veniţi caută să
uite atmosfera tumultoasă,
aglomeraţia
şi
poluarea
metropolei, caută să uite
pavajul fierbinte al străzilor,
pe care doresc să le schimbe
cu iarba crudă a grădinii, cu
aerul proaspăt emanat de
cadrul mirific al pădurilor ce
înconjoară comuna Joiţa, caută o oază de pace şi linişte sufletească.
Există o preocupare permanentă de stabilire pe raza comunei, a
unor locuitori ai capitalei şi o tendinţă firească de revenire pe
plaiurile copilăriei, a foştilor joiţeni, o revenire la fosta vatră, ceea
ce permite o dezvoltare puternică a relaţiilor de interdependenţă cu
capitala şi cu localităţile învecinate.
Proiectul
Planului Urbanistic General al comunei Joiţa,
explicitează şi defineşte prevederile cu caracter de reglementare,
enunţând propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a localităţi
pentru perioada următoare.
Schimbările importante care s-au produs în această perioadă, de
natura activităţii economice şi sociale, ocupaţiile locuitorilor,
structura proprietăţii imobiliare, au generat noi necesităţi de
construire în unele zone ale localităţii ceea ce a condus la
modificări pe plan urbanistic.
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N. Opţiunea populaţiei comunei Joiţa.
În urma informării populaţiei, privind Planul Urbanistic General şi a
consultării acesteia, au apărut o serie de propuneri cu privire la
acest document, propuneri însuşite de primarul comunei şi Consiliul
Local Joița.

O. Punctul de vedere al Consiliului Local Joiţa şi al
Administraţiei publice locale.
Consiliul Local Joiţa, ales după anul 2004 şi administraţia publică
locală, conştienţi de valoarea şi posibilităţile zonei, au luat
cunoştinţă de solicitările şi opţiunile populaţiei comunei, le-au
însuşit şi le-au inclus în politica proprie de dezvoltare a localităţii
printr-un proiect denumit generic ,,Plan Urbanistic General şi
Regulamentul
Local
de
Urbanism”, documente la a căror
elaborare au contribuit, factorii de
decizie locală, investitorii de pe
raza comunei şi populaţia.
Lucrarea sus-amintită, este rodul
preocupărilor şi curajul membrilor
Consiliului
Local
Joiţa,
a
primarului Tănase Constantin,
eforturile
compartimentului
urbanism, prin ing, Preda Ion,
lucrare care a necesitat un mare volum de analiză şi prognoză a
dezvoltării în perspectivă a localităţii, dar şi a valorificării la maxim
a potenţialului de care dispune comuna Joiţa din judeţul Giurgiu.
Realizarea ,,Planului Urbanistic General”, împreună cu
,,Regulamentul Local de Urbanism” şi celelalte anexe, au fost
finalizate şi aprobate în Şedinţa de Consiliu Local din data de
18.12.2008, atunci când, cu unanimitate de voturi ,,a fost aprobat
şi semnat destinul dezvoltării în perspectiva următorilor 50 de
ani,” a comunei Joiţa judeţul Giurgiu.
Maniera receptivă în care a acţionat şi va acţiona şi în viitor
Consiliul Local Joiţa, reales cam în aceeşi formulă, în mare parte, în
anul 2008, poate fi soluţia
cîştigătoare şi un mod optim
de rezolvare a ofertei locale
pentru investiţiile majore pe
plan urbanistic.
Cadrul natural construibil în
zona extravilanului dar şi a
intravilanului
corespund
condiţiilor
impuse
de
maniera agresivă a unor
construcţii
reprezentative,
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dar şi de necesitatea respectării elementelor de fundare ale terenului
şi climă, ambele propice realizării de locuinţe şi spaţii
complementare lor, spaţii de depozitare şi nu în ultimă instanţă
ridicării unei zone industriale lângă principala cale de comunicaţie
din apropiere, Autostrada Bucureşti-Piteşti.
Materializarea punctelor de vedere, ale Consiliului Local Joiţa şi al
primarului Tănase Constantin din comuna Joiţa judeţul Giurgiu, le
găsim conjugate în aprobarea unanimă a ,,Proiectului de Zonificare
Funcţională” a Terenului comunei Joiţa astfel:

P. Propunerile Consiliului Local Joiţa pentru realizarea
P.U.G.
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INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ.
BILANŢ TERITORIAL.
Bilanţ al teritoriului intravilan propus - COMUNA JOIŢA
SPECIFICARE

ZONA FUNCŢIONALĂ

TOTAL INTRAVILAN PROPUS

TRUP
JOIŢA SI
BACU
(Ha)

ALTE
TRUPURI
IZOLATE
(Ha)

TOTAL
JOIŢA
(Ha)

PR
OC
EN
T
%
din
tota
l
intr
avil
an

2.078,72

0,12

2.078,84

10
0,0
0

Zona locuinţe şi funcţiuni complementare

784,33

0,00

784,33

Zona instituţii publice
şi servicii

350,52

0,00

350,52

7,47

0,00

7,47

Zona activitaţi productive: unităţi industriale, depozite

208,54

0,00

208,54

Zona gospodărire comunală, cimitire, groapa de gunoi

1,50

0,00

1.50

Zona aferenta construcţii tehnico-edilitare

129,02

0,12

129,14

Zona sport, agrement, spaţii verzi, private şi publice

382,88

0,00

382,88

Zona teren neproductiv

0,00

0,00

0,002

Zone cu destinaţie speciala

0,00

0,00

0,00

214,46

0,00

214,46

37,
73
16,
86
0,3
6
10,
03
0,0
7
6,2
1
18,
42
0,0
0
0,0
0
10,
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din care :

Zona activitaţi productive : agricole, agrozootehnice

Zona căi de comunicaţie rutieră

Propunerea urbanistică este justificată prin prevederea unor unităţi
teritoriale de referinţă, configurate în spaţiul propus pentru
actualizare P.U.G. al Comunei Joiţa, după cum urmează:
U.T.R. 1 – ZONA REZIDENŢIALĂ → LOCUINŢE
UNIFAMILIALE PE LOT (DE TIP IZOLAT SAU CUPLAT), - L 784,33 Ha, reprezinta 37,73% din noul intravilan, cuprinzând
locuinţe individuale cu regim de înălţime de maxim P+2; H MAXIM
LA CORNIŞĂ = 10,00 m; (se condiţionează eliberarea autorizatiei de
construire de existenta unui studiu geotehnic), utilităţi, spaţii verzi
şi parcări, pe terenuri aferente cuprinse între 500 şi 1000 mp. cu
următorii indicatori de suprafaţă : P.O.T. MAXIM = 35%; C.U.T
MAXIM = 0,80.
U.T.R. 2 – ZONA MIXTĂ (COMPATIBILĂ CU CEA
REZIDENŢIALĂ) → LOCUINŢE INDIVIDUALE, INSTITUţII +
SERVICII PUBLICE (învăţământ; sanitare; cultura-culte;
administrație publică;), SEDII FIRME, SERVICII SOCIALE,
SEDII Oganizaţii Politice, SPAŢII ACOPERITE pentru SPORT +
RECREERE, SPAŢII VERZI + AGREMENT + ODIHNĂ + DE
JOACĂ pentru COPII .

R. Transportul şi principalele căi de comunicaţii.
Comuna Joiţa este străbătută de la est la vest de D.J.601 A (drum
judeţean ) ce se întinde de-a lungul celor două sate pe o distanţă de
8.022 km.( de la km.11,500 la
km. 19,522),
are acces la
autostrada Bucureşti-Pitesti prin
linia de centură a capitalei, la
şoseaua veche Bucureşti-Piteşti
prin comuna Săbăreni pe
D.J.602, către oraşul Bolintin
Vale-centrul administrativ al
zonei de nord a judeţului
Giurgiu pe D.J.602 prin comuna
Ciorogârla şi prin D.C.143 A se face legătura cu comuna
Dragomireşti, prin satul Zurbaua, pe latura de est.
Transportul către capitală se realizează cu mijloace auto din
sectorul privat de tipul Maxi-Taxi după un program stabilit de
comun acord cu administraţia locală.
Consiliului Local Joiţa are ca obiectiv principal, modernizarea
tuturor căilor de acces către metropolă, dar şi reabilitarea
drumurilor comunale, cu prioritate acelea unde urmează să
primească noii oaspeţi.
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RETEAUA DE DRUMURI CLASATE SI NECLASATE COMUNA JOITA
N Codul de
r clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
Identificare

Anul
dobândirii
sau anul
dării în
folosinţă

4

c
r
t

0
1

Situaţia
juridică

1

2

3

1.3.7.1.

Strada DE
529/1→
„Avicolei - 1“;
Riverană T 66; T
67.
Strada DE
528/2→
„Avicolei - 2“
Riverană T 64
Strada DE 521→
între 63;65;68; 64;66;67;

Sat Bâcu; beton;
Lim.Sud – jud.Ilfov com.
Dragomireşti Vale

PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008

6

Sat Bâcu; beton;
Lim.Sud – jud.Ilfov;com.
Dragomireşti Vale

PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 22)

2

1.3.7.1.

3

1.3.7.1.

4

1.3.7.1.

5

1.3.7.1.

Strada

În satul Bâcu; pământ;
Electromontaj→ A1

6

1.3.7.1.

Strada

În satul Bâcu; pământ;

7

1.3.7.1.

Strada

În satul Bâcu; pământ;
………..

8

1.3.7.1.

Strada

9

1.3.7.1.

Strada Mişu
Ciobanu
balast;CV12CV13; 15;

În satul Bâcu; pământ +
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 5000 m.p.

1970

1
0

1.3.7.1.

Strada
Brigadiereului

În satul Bâcu; pământ + balast;
CV12-CV13; 15;
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 5000 m.p.

1970

HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)

1
1

1.3.7.1.

Uliţa CAP

În satul Bâcu; pământ + balast;
CV12-CV13; 15;
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 5000 m.p.

1970

HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)

Strada
Electromontaj
T 67 ÷ T 68
DExpl.
1
T 65; T 63

DExpl.
2
T 68; 65; 63
DExp.
3
T 68; 65; 63
DExp.
4
T 68

În satul Bâcu; pământ;
DJ 601A→ A1

În satul Bîcu; beton
DJ 601A→Electromontaj

În satul Bâcu; pământ;
………….

â
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1
2

În satul Bâcu; pământ + balast;
CV12-CV13; 15;
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 5000 m.p.
În satul Bâcu; pământ + balast;
CV12-CV13; 15;
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 5000 m.p.
În satul Bâcu; pământ + balast;
Lungime = 500 m;
Lăţime =10 m; Supr.=5000mp.

1.3.7.1.

Uliţa “Între
străzi”

1
3

1.3.7.1.

Uliţa Ţiganilor

1
4

1.3.7.1.

Uliţa
,, Cizescu”
CV12-CV13; 15;

1
5

1.3.7.1.

Strada Variantă
DJ 601A – 1/T69

În satul Bâcu; pământ +
balast;
Lăţime = 10 m;

2008

1
6

1.3.7.1.

Strada Variantă
DJ 601A – 2/T72

2008

1
7

1.3.7.1.

Strada Variantă
DJ 601A – BâcuJoiţa-Cosoba

În satul Bâcu; pământ +
balast;
CV12-CV13; 15;
Lăţime = 10 m;
În satul Bâcu; pământ +
balast;
Lăţime = 10 m;

1.3.7.1.

Intrarea ,, Trifu”

În satul Bâcu; pământ; CV10;
Lungime = 50 m;
Lăţime = 4 m;
SUprafaţa = 200 m.p.

1970

1.3.7.1.

DJ 602

DOMENIUL PUBLIC
C.J. GIURGIU

1.3.7.1.

Uliţa
,,Cimitirului”
CV8-CV9;

În satul Bâcu; pământ;
Lungime = 520 m;
Lăţime = 6 m;
Suprafaţa = 3.120 m.p.

1950

HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)

1.3.7.1.

Intrarea ,,
Cimitirului”

În satul Bâcu; pământ;
CV9;Lungime = 100 m;
Lăţime = 3,5 m;S = 350 m.p.

1950

1.3.7.1.

Intrarea ,, Trifu”

În satul Bâcu; pământ; CV10;
Lungime = 50 m;
Lăţime = 4 m;S = 200 m.p.

1970

1.3.7.1.

Uliţa “palii”
CV7-CV8;

În satul Bâcu; pământ + balast;
Lungime = 500 m;
Lăţime = 10 m;S = 5000 m.p.

1970

1.3.7.1.

DE 282
T 50; 61; 62; ÷ T
51

În satul Bîcu; pământ + balast;

1.3.7.1.

DE 276
T 51 ÷ T 46; 52

HOTAR SATE; pământ +
balast;

Drum comunal
143 A,
Bîcu-Săbăreni

În satul Bâcu; DJ 601 A- pod
Bălcătaci; pământ + balast;
Lungime = 1.030 m;
Lăţime = 13 m;
Suprafaţa = 13.390 m.p.

HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 15)

Strada Şcolii

În satul Bâcu; pământ + balast;

1
8
1
9

2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

2
6

1.3.7.1.

1970

1970

1970

2008

1880

HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 26)
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008
HCL
Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 29)

HCL
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2
7

1.3.7.1.

CV2;CV3-CV5;

Lungime = 420 m;
Lăţime = 12 m;S = 5.040 m.p.

1920

1.3.7.1.

Strada ,, Bisericii”
CV5-CV6;

În satul Bâcu; pământ + balast;
Lungime = 265 m;
Lăţime = 12 m;
Suprafaţa = 3.180 m.p.
În satul Bâcu; pământ;
Lungime = 340 m;
Lăţime = 5 m;
Suprafaţa = 1.700 m.p.
În satul Bâcu; pământ + pietriş;
Lungime = 60 m;
Lăţime = 4 m;
Suprafaţa = 240 m.p.
În satul Bâcu; pământ + pietriş;
Lungime = 290 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 2.900 m.p.
În satul Bâcu; pământ +
pietriş;
CV2-CV3;
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2
8
1.3.7.1.

Uliţa ,, Udrea”
CV3-CV4;

2
9
1.3.7.1.

Intrarea ,,
Miruţiu”
CV3;

1.3.7.1.

Uliţa ,, Cârâie”
CV2-CV3;

1.3.7.1.

Drum DE “între
tarlale”
T72; 73;÷ T 70

1.3.7.1.

DE 264
T 52; 46 ÷ T 53;
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În satul Joiţa; pământ +
balast;

1.3.7.1.

DE 263
T 53;45 ÷ T 44

În satul Joiţa; pământ +
balast;

1.3.7.1.

DE 342
Pod canal
deversor → R.
Ciorogirla
Uliţa 1539 ,,
Tunaru”

În satul Joiţa; pământ +
balast;

3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
1.3.7.1

3
6

1950

1940

În satul Joiţa; de pământ
CV7 – CV8;
Lungime = 200 m;
Lăţime = 6 m;
Suprafaţă = 1.200 m.p.
În satul Joiţa; de pământ; CV8;
Lungime = 140 m;
Lăţime = 4 m;
Suprafaţă = 560 m.p.

1900

1.3.7.1.

Intrarea ,,Ladea”

1.3.7.1.

Intrarea 1540 ,,
Ferma”

În satul Joiţa; de pămînt;
CV8-CV9;
Lungime = 200 m;
Lăţime = 6 m;
Suprafaţă = 1.200 m.p.

1890

1.3.7.1.

Aleea ,,
Strungaru”

1940

1.3.7.1.

Strada ,, 1542 “
,, Transformator”

În satul Joiţa; de pământ; CV9;
Lungime = 260 m;
Lăţime = 4 m;
Suprafaţă = 1.040 m.p.
În satul Joiţa; pietruit;
CV9-CV10;
Lungime = 515 m;
Lăţime = 16 m;
Suprafaţă = 8.240 m.p.

1.3.7.1.

Uliţa 1541 ,,
Alecu”

În satul Joiţa; de pământ;
CV10-CV11;
Lungime = 75 m;
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1.3.7.1.

Strada ,, Podul
Banului”
(DC 147)

1.3.7.1.

DE 1/ T37

Lăţime = 4 m;
Suprafaţă = 300 m.p.
În satul Joiţa; pietruit;
CV10-CV12;
Lungime = 3.100 m;
Lăţime = 16 m;
Suprafaţa = 49.600 m.p.
În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

DE 2/T37

În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

DE 3/T36

În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

DE 4/T 36

În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

DE 5/T36

În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

DE 6/ T 36

În satul Joiţa; de pământ;
CV10-CV11;

1.3.7.1.

DE 220
R. ciorogirla
→lim com Ulmi;

În satul Joiţa; de pământ;
T 34÷T35

1.3.7.1.

DE 215
T33 ÷ T34

În satul Joiţa; de pământ;

1.3.7.1.

Uliţa Primăriei

1.3.7.1.

Uliţa ,, Cartier
Nou”

1.3.7.1.

Uliţa
1543,,Agricultori”

1.3.7.1.

Uliţa 1545 ,,
Ţărneni”
CV14-CV15;

În satul Joiţa; pietruit;
CV12;
Lungime = 150 m;
Lăţime = 7 m;
Suprafaţa = 1.050 m.p.
În satul Joiţa; pământ + balast;
CV12;
Lungimea = 270 m;
Lăţimea = 6m;
Suprafaţa = 1620 m.p.
În satul Joiţa; pământ+ balast;
CV13-CV14;
Lungime = 420 m;
Lăţime = 12 m;
Suprafaţă = 5.040 m.p.
În satul Joiţa; pământ + balast;
Lungime = 230 m;
Lăţime = 10 m;
Suprafaţa = 2.300 m.p

1.3.7.1.

DJ 601 A

DOMENIUL PUBLIC
C.J. GIURGIU

1.3.7.1.

Drum agricol,,
Fieraru”
CV1-CV2;

În satul Joiţa; pământ;
Lungime = 200 m;
Lăţime = 5 m;
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1.3.7.1.

Drum agricol
,, Malu Roşu”.

1.3.7.1.

Drum agricol
,, Şanţ comunal”

Suprafaţa = 1.000 m.p.
În satul Joiţa; pământ;
CV3-CV4;
Lungime = 200 m;
Lăţime = 5 m; S = 1000 m.p.
În satul Joiţa; pământ;
CV12; 13; 14.

1.3.7.1.

Drum agricol
,, Brancovici”

În satul Joiţa; pământ;
CV7; CV8;

1950

1.3.7.1.

Strada ,, Şcolii”
CV5-CV6;

În satul Joiţa; pietruit;
Lungime = 285 m;
Lăţime = 16 m;
Suprafaţa = 4.560 m.p.
În satul Joiţa; pământ; DJ
602Lungime = 250 m;
Lăţime = 6 m;
Suprafaţa = 1.500 m.p.

1805

5
7
5
8
5
9
6
0
1.3.7.1.

6
1

Drum servitute
,, Poligon tir “

1950

1950

1962

(Poz. 12)
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(Poz. 13)
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–
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–
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IZAT 2008
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Nr.03/30.01.2
002
(Poz. 14)
PUG JOITA
–
REACTUAL
IZAT 2008

S.Mediul comunei este caracterizat prin lipsa surselor de poluare,
apele uzate fiind preluate de dotări proprii ale populaţiei şi dirijate
prin vidanjări către staţiile de epurare. În perspectiva anului 2018
comuna v-a tăia panglica unui modern sistem de canalizare.
În prezent deşeurile menajere sunt colectate de firme specializate,
cu care administraţia locală a încheiat contracte de colaborare.

Ş.Economia locală. Realizări şi dotare tehnico-edilitară.
Localitate în plină dezvoltare, comuna Joiţa s-a înscris pe
coordonatele modernizării, unde oamenii locului tind să o alinieze
la standardele comunelor europene.
Economia comunei are o structură elastică cu o paletă diversificată
de activităţi, sectoarele preponderente fiind:
- agricultura, a fost si rămâne
preocuparea
de baza
din
activităţile țăranului român. In
timp a evoluat de la plugul de
lemn şi carul cu boi la utilaje
moderne
mecanizate.
Este
principal vector de dezvoltare a
economiei rurale, componenta
definitorie care necesită o nouă viziune cu privire la integrarea
acesteia într-un mod avantajos în circuitele economiei de piață. Are
un potential
de creştere
satisfăcător însă insuficient
exploatat.
- transporturile.
Istoria și
evoluția transporturilor sunt
strâns legate de dezvoltarea
comerțului,
ramuri
care
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împreună au condus la diversificarea şi modernizarea căilor rutiere.
In prezent transporturile de mică şi mare capacitate, de mărfuri şi de
persoane se desfășoară cu mijloace rapide, sigure şi nepoluante şi
cum comuna Joita se află la o mică distanță de capitală, locuitorii ei
au îmbrățișat una din meseriile de baza ale localităţii și anume
șoferia.
Ambiția și dorința de bună stare a șoferului joitean l-a determinat să
ia toate gradele necesare transportului de mărfuri şi de persoane pe
cursele interne și cele internaționale, de mică şi mare capacitate. O
statistică neoficială ne arată că un segment de 68% din populaţia
comunei lucrează în domeniul transporturilor.
- comerţul La nivelul comunei îl putem defini prin două categorii
de activităţi: producătorii individuali de produse agroalimentare din
resurse proprii, care asigură zilnic
aprovizionarea
cu
produse
proaspete a cartierelor din zona
de nord - est ale capitalei şi
comercianţii locali care prin
magazine proprii asigură o gamă
diversificată populației locale
într-un mod civilizat în spaţii
moderne
desfăşurat
de
întreprinderile mici şi mijlocii;
- serviciile publice sunt mijloacele administrației publice locale
prin care se prestează cetățenilor servicii de interes general care la
nivelul comunei au asigurat şi asigură în continuare satisfacerea
nevoilor populaţiei.
Serviciile se împart în mai multe categorii cum ar fi:
- servicii publice vitale- alimentare cu apă, canalizare, distribuția
gazului şi electricităţii, apărarea ordinii publice:
- de interes general al căror scop este satisfacerea directă şi
individuală a cetățenilor, care oferă
avantaje particularilor în mod
indirect, destinate colectivității în
ansamblu.
Distingem aici şi o categorie de servicii
ale cetățenilor autorizați către populație
cum ar fi: în domeniul transporturilor de
tip maxi-taxi, în domeniul auto de tipul auto service, spălătorii auto,
de natura indeletnicirilor individuale – de tipul coafură, manichiură,
frizerie, croitorie, sau în sfera construcției de locuinţe, ca zidarie,
etc..
Principala preocupare a Consiliului Local al comunei, a fost aceea
de a atrage pe teritoriul comunei marii investitori care au menirea să
creeze fonduri necesare realizării infrastructurii locale, fapt realizat
în timp record, numai în doi ani, 2006 - 2008.
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Mobilizaţi de principii comune, în vederea ridicării standardelor de
viaţă, primarul împreună cu Consiliul Local, au iniţiat o serie de
proiecte şi au reuşit:
• asfaltarea drumului judeţean D.J.601A între satul Bâcu şi
Joiţa,
• asfaltarea drumului judeţean D.J.602 ce face legătura
comunei Joiţa prin satul Bâcu, cu oraşul Bolintin Vale prin
comuna Ciorogârla;
• betonarea şi asfaltarea inelului ce pleacă dela D.J. 601 A pe
str.Şcolii, str.Biserici până la primărie;
• asfaltarea inelului ce leagă DJ 601A cu str.Şcolii, biserica
şi înapoi la DJ 601A din satul Bâcu;
• betonarea DC 147 din satul Joița;

• asfaltarea DJ 601 A de la intrarea în comună până la limita
satului Bâcu;
• asfaltarea tuturor străzilor din satul Bâcu;
• au extins reţeaua de iluminat public, au pietruit străzile din
comună pe o lungime de 4.5 km,etc.
• asfaltarea str.Transformatorului, str. Agricultori şi
str.Ţărneni, din satul Joiţa;
• printr-un proiect ,,SAPARD”, s-a asfaltat DC 149 şi DC
149A care leagă comuna Joiţa de comuna Săbăreni;
• betonarea soşelei pe comunicaţia Comuna Joiţa Comuna
Ulmi Joiţa către Trestieni spre autostrada București- Pitești
Km. 23;
• decolmatarea râului Ciorogârla;
• construirea unui nou pod modern peste Râul Ciorogârla.

T. Strategia de dezvoltare a comunei Joiţa.
În ultimii ani, s-au observat schimbări importante ale activităţii
economico-sociale, locale, în ocupaţiile locuitorilor, în structura
proprietăţii imobiliare, reconversia unităţilor industriale din oraş şi
redobândirea proprietăţilor imobiliare private, care toate au generat
noi necesităţi pe plan urbanistic şi nu numai.
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Obiectivele generale, identificate în cadrul strategiei viitoare de
dezvoltare durabilă a Comunei Joiţa, corespund obiectivelor
generale de dezvoltare şi modernizare a spaţiului rural românesc,
evidenţiind factorii favorizanţi, dezvoltarea infrastructurii de bază,
conservarea şi protecţia mediului, regenerare urbană, eradicarea
sărăciei.
Elementele ce individualizează această comună în mod deosebit,
faţă de alte comunităţi de tip rural sunt, apropierea de Bucureşti şi
puternica influenţă a metropolei, probleme care totuşi depăşesc
capacitatea factorilor locali de a gestiona rezolvarea tuturor
obiectivelor cu resurse proprii.
Pentru soluţionarea acestor probleme, sunt necesare studii de
specialitate în domeniile demografiei, sociologiei, urbanismului,
arhitecturii, mediului şi cel economic.
Spaţiul rural trebuie să beneficieze de strategii specifice pentru
protecţia mediului, a tezaurului cultural, a conservării tradiţiilor, a
spaţiului ambiental şi a şansei locuitorilor la creşterea calitativă a
vieţii.

Ţ.Viziunea şi obiectivele ec-soc. ale Consiliului Local
Joiţa.
a) În viziunea Consiliul Local Joiţa s-a aflat o analiză reală a
resurselor proprii, a forţelor şi mijloacelor de care dispune, a
posibilităţilor materiale şi a stabilit ca principală strategie,
,,Crearea premizelor de dezvoltare a unor structuri
administrativ teritoriale
în concordanţă cu cerinţele
programelor de dezvoltare rurală impuse de Uniunea
Europeană” şi a ales cu prioritate obiective mai lesne de atins şi
mai repede de realizat, după cum urmează:
• Rigurozitate şi transparenţă în realizarea scopurilor şi
obiectivelor propuse.
• Atragerea în continuare pe teritoriul comunei, a investitorilor,
al căror aport financiar să creeze o lejeritate în adoptarea şi
realizarea unor proiecte pe plan local.
• Crearea de noi locuri de muncă, atractive, pe profilul
pregătirii şi specializării populaţiei autohtone, în vederea
stopării migraţiei forţei de muncă în străinătate.
• Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonale, prin
valorificarea resurselor proprii, îmbunătăţirea infrastructurii
locale.
• Realizarea unor oportunităţi (proiecte în domeniul utilităţilor)
care să permită să se realizeze dezideratul ,,Joiţa comună
europeană”.
b) Priorităţi.
- Accelerarea dezvoltării infrastructurii locale,
- Îmbunătăţirea serviciilor către populaţie,
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- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului,
- Ridicarea calităţii vieţii.
Consiliul Local Joiţa îşi propune ca în perioada imediat următoare
să aibă în atenţie :
a)
realizarea infrastructurii de utilităţi publice pentru a reduce
marile decalaje dintre rural şi urban; alimentare cu apă, canalizare,
staţie de epurare, alimentare cu energie electircă, gaze naturale,
servicii de internet, etc.
b)
protecţia şi valorificarea mediului înconjurător;
c)
crearea şi dezvoltarea infrastructurii ce vizează spaţiile de
agrement şi turistice;
d)
încurajarea parteneriatului public - privat;
e)
instrumentarea unor proiecte în domeniul Sănătăţii, în Sport,
Educaţie şi Cultură.
În vederea punerii în practică a obiectivelor şi a priorităţilor
susamintite, Consiliul Local Joiţa a acordat o mare atenţie realizării
Programelor Anuale de Achiziţii Publice, programe pe care doreşte
să le aplice pe priorităţi şi care vor fi întocmite anual, pe măsura
îndeplinirii obiectivelor propuse şi a listelor de investiţii
corespunzătoare acestor programe de achiziţii.
Principalele prevederi ale acestor Programe de Achiziţii, ne sunt
creionate chiar de şeful compartimentului achiziţii publice din
primăria comunei Joiţa, dna Găujăneanu Maria-Cristina care ţinând
cont de cerinţele Uniunii Europene în domeniul dezvoltării
localităţilor din mediul rural, de termenele de execuţie şi condiţiile
ce trebuiesc îndeplinite, a enumerat cele mai importante obiective :
- aplicarea întocmai a prevederilor Planului Urbanistic General al
comunei Joiţa;
- instrumentarea unor proiecte FEADR privind alimentarea cu apă
potabilă, canalizare şi staţie de epurare, prin promovarea de proiecte
de dezvoltare în parteneriat cu alte comune din zona de nord a
judeţului Giurgiu;
- modernizări ale zonei pietonale de pe drumurile comunale
adiacente DJ 601;
- măsuri de ridicarea calităţii condiţiilor de cazare şi învăţămînt de
pe raza celor două sate, Joiţa şi Bâcu, prin montarea unor sisteme
centralizate de încălzire;
- construirea unui număr de două grădiniţe pe raza celor două sate
ale comunei;
- amenajarea unui cimitir uman;
- achiziţionarea unor sisteme electronice pentru supraveghere, pază
şi protecţie, necesare în şcoli şi primărie;
- completarea inventarului compartimentului ,,Servicii de Urgenţă”,
prin achiziţionarea unor generatoare electrice, etc.
Priorităţile Consiliului Local Joiţa mai vizează realizări şi în
domeniul tehnico-edilitar, cum ar fi :
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-relaţionalizarea teritoriului cu restul teritoriului
administrativ, cu capitala şi cu celelalte localităţi din zona
suburbană;
-eliminarea disfuncţionalităţilor, reglementarea traficului
rutier, a transportului de mărfuri şi de persoane, funcţie de prognoză
de trafic şi de relaţiile din teritoriu;
-echiparea tehnico - edilitară corelată cu capacităţile şi
direcţiile de dezvoltare;
-condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate
publică.

U. Miscarea Sportiva de pe plan local.
La prima vedere, în comuna Joiţa ,,se părea” că sportul în general,
nu prea a avut ecou în rândul locuitorilor, cu toate că privirile celor
dornici de mişcare, se îndreptau către această activitate. În vremuri
nu de mult uitate ,,se băteau popicele până se gogeau bilele din
lemn pe pista din spatele casei lui Mande Dinu” spunea Fane
Găvănaru iar această activitate nu se desfăşura mai departe de
bodega cârciumarului ,,Stefan cârciumaru,, care cânta din
armonică, astăzi la,,Agripina” de unde jucătorii se aprovizionau cu
,,energie”!
De remarcat şi nu fără importanţă, este faptul că, spre norocul
joiţenilor, în localitatea lor de baştină, a apărut unul din fiii
moşierului Tănăsescu, pe nume Dimitrie, care a adus din Franţa în
România şi evident, în satul unde avea proprietăţile, sporturi ca:
echitaţia, tenisul de câmp şi rugby, sporturi care la nivel naţional au
constituit o noutate, dar şi pe plan local. De aici şi pâna la
declanşarea ,,fenomenului” sportiv, nu a fost decât un pas, această
activitate fiind în atenţia tineretului, dar şi a edililor localităţii, care
de-a lungul timpului, au avut preocupări de a ,,urni din loc’’
corabia mişcării sportive însă cu succese minime.
Astfel, de-a lungul timpului, pe plan local, au funcţionat asociaţii
sportive Viitorul Joiţa, Unirea Joiţa, clubul de tir talere, echipe de
fotbal care au evoluat în diferite campionate judeţene, raionale sau
cupe.
Cu toate că localitatea Joiţa nu a avut posibilitatea de a susţine
financiar formaţii sportive de mare performanţă, pe plan local au
fost resurse umane care au fost interesate de-a lungul timpului de
organizarea unor competiţii ce au rămas în istoria mişcării sportive
din Joiţa.
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Tir-Talere.
Poligonul Tir–Talere ,,Anatolie Sălceanu”Joiţa.
Încă
de
pe
vremea
regimului comunist, în anul
1983, în partea de Nord a
comunei,
peste
râul
Dâmbovita, a fost construit
un poligon de Tir-Talere, la
iniţiativa şi cu directa
implicare a regretatului
mare campion de tir
,, Anatolie Sălceanu”,
poligon ce-i poartă numele şi în zilele noastre.
De numele lui se leagă nenumărate performanţe sportive, nu numai
pe plan local, ci şi pe plan international, echipa formată, antrenată şi
condusă de Anatolie Sălceanu, participând cu succes în competiţiile
desfăşurate în incinta acestui poligon, dar şi la concursuri cu
parteneri de întrecere redutabili, pe plan mondial de unde s-au
evidenţiat trăgători ca Ionica Ion, Matei Marin, etc., componenţi ai
clubului Unirea Joiţa.
Titlurile şi performanţele obţinute de-a lungul timpului, ne fac să ne
mândrim cu amintirea acestor sportivi care au un loc de onoare în
istoria sportivă a comunei Joiţa judetul Giurgiu.
Miscarea sportivă pe plan local merită atenţie având reprezentanţi
de seamă care au evoluat la cluburi cu renume din Europa, amintind
din perioada interbelică sportivii adoptaţi de Comuna Joiţa, fraţii
familiei Tănăsescu Dimitrie, Anatolie, Nicolae şi Florea,

…,,formaţi câte şi patru în marea şcoală a rugbyului francez unde
au activat ani de a rândul”.
De-a lungul timpului, inventatorii jocului cu balonul oval au citat
… ,,jocul de rugby este un joc de
golani, practicat de gentelmeni”.
Clubul Sportiv Joiţa – 07.
Pasiunea pentru sport şi dragostea
faţă de copii au condus la crearea
unui club cu 2 secţii rugby şi fotbal în Comuna Joiţa, C.S. Joiţa –
07, având ca membri fondatori pe Dinu Daniel, Vlăduţ Gheorghe,
Mande Gheorghe, Grigore Constantin, Tudorache Petre, Polizache
Teodor şi Costea Nicolae.
Prin crearea acestui club mişcarea sportivă locală a luat avânt,
conducând la prezenţa şi participarea sub culorile celor două secţii
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(rugby şi fotbal) la competiţii interne, unde rezultatele obținute de
sportivii nostri au fost remarcabile.
Demne de luat în seamă, sunt rezultatele rugbyştilor din categoria
de vârstă 12-14 ani care deja au depăşit cu mult aşteptările celor
care le-au îndrumat paşii spre marea performanţă. Astfel, dacă până
mai ieri, foştii elevi ai Scolii Gimnaziale nr.1 Joița si sportivi ai
C.S. Joița 07, învăţau
abecedarul, de astăzi,
sunt elevi la liceele
sportive de specialitate
din
capitală
şi
componenţi ai loturilor
naţionale de rugby, la
categoriile de vârstă la
care participă. Având
înaintaşi de seamă cu
succese remarcabile în competiţii naţionale şi internaţionale, pe
sportivul de mare performanţă regretatul rugbyst ,,Gheorghe
Pârcălăbescu’’, din Satul Bâcu, Comuna Joiţa, copiii noştri au
ambiţia să-i egaleze
sau chiar să-i depăşească palmaresul.
Gheorghe Pârcălăbescu component şi căpitan de echipă al primei
reprezentative de rugby a României, are rezultate ce nu au fost înca
egalate de către niciun sportiv din această disciplină unde a evoluat
în întreaga sa carieră, unele la care
ar râvni chiar şi marii jucători ai
lumii sportive, care se pot
exemplifica astfel :
-căpitanul echipei sale de club,
Griviţa Roşie;
-component şi căpitanul echipei
naţionale de rugby între anii 19511955;
-câştigător al Cupei Campionilor
Europeni cu echipa sa de club
Griviţa Roşie, în anul 1964;
-titlul de antrenor emerit;
-titlul de Maestru Emerit al
Sportului;
În memoria personalităţii marcante a marelui campion de rugby,
membrii Consiliului Director ai Clubului Sportiv Joița - 07, au
instituit o competiţie locală intitulată ,,Memorialul Pârcălăbescu”
care încă de la prima ediţie, 2007, s-a bucurat de succes, unde au
participat un număr de 124 de sportivi, copii componenţi ai marilor
cluburi bucureştene, Steaua, Dinamo, Select, etc.. Buna organizare
nu a rămas fără ecou, astfel că la a II-a ediţie, în anul 2008, numărul
participanţilor a fost dublu fiind prezente şi alte cluburi bucureştene
cum ar fi, R.C. Griviţa, R.C.Pantelimon, R.C. Olimpia, toate
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alăturându-se formaţiilor participante la prima ediţie, de unde nu a
lipsit echipa gazdă clubul C.S. Joiţa – 07.
Rezultatele bune obţinute pe plan sportiv, dar şi activitatea
neobosită a conducerii clubului sportiv, Joiţa – 07, au avut ca
rezultat, includerea acestui memorial, în programul competiţional
al Federaţiei Române de Rugby şi înscrierea C.S. Joiţa – 07, în
competiţiile Asociaţiei Municipale de Rugby Bucureşti apoi în
A.J.R Ilfov. Ediţia a III-a a ,,Memorialului Pârcălăbescu”, a
constituit, examenul de rezistenţă
al membrilor Consiliului
Director al C.S. Joiţa – 07, care a avut de făcut faţă unei participări
numeroase, a tuturor cluburilor bucureştene la această competiţie,
iar ecourile bunei organizări se pot observa în invitaţiile adresate
clubului nostru, de a fi prezente la competiţii similare în companii
selecte ale unor echipe de top, bucureştene;
Citând
de pe
site-urile
F.R.R,

prezentăm mai jos aspecte din activitatea sportivilor cluburilor
noastre:
Memorialul Victor Wardella se joacă pe stadionul Olimpia.
Sâmbăta, 17 octombrie 2009, pe stadionul “Olimpia” va avea loc
turneul de rugby “Memorialul Victor Wardella” în organizarea
clubului sportiv Olimpia Bucuresti, Asociaţia Municipală de Rugby
Bucureşti cu sprijinul Federaţiei Române de Rugby şi a Direcţiei
pentru Sport a Municipiului Bucureşti.
Competiţia va reuni la start echipe la categoriile de vârsta : U-10
rugby în 8, U-12 rugby în 10, U-14 rugby în 12, din cadrul
cluburilor: C.S.S-3 Steaua, C.S Dinamo, R.C. Flamingo, R.C.
Pantelimon, R.C. Select, R.C. Grivita, C.S. Olimpia, Clubul
Copiilor Buftea, C.S.S-6 Steaua, C.S.S. Triumf, C.S. Joita-07.
Într-un comentariu inserat în Jurnalul C.S. Joiţa–07, sunt apreciate
unele ,,excepţii” de la regula generală, cu care echipa din Joiţa, s-a
prezentat la competiţie:
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,,Aşa cum îi stă bine unui om de onoare, nu am refuzat invitaţia
clubului Olimpia Bucureşti, unde am participat la ,,Memorialul
Victor
Wardella”
cu
efective cu mult
peste aşteptările
gazdelor, astfel,
la
acest
memorial C.S.
Joiţa-07 a fost
prezentă
şi
înscrisă
în
competiţie, cu
două
echipe,
una de copii U10, cu rezerve şi
o echipă de fete U-12. După cum bine se poate observa, fără lipsă
de modestie, C. S. Joiţa – 07, am fost singurul club la această
competiţie, care a participat cu două echipe, una dintre ele fiind de
fete, iar cealaltă fiind de copii care încă nu au împlinit vârsta de 10
ani. Rezultatele obţinute, poate contează mai puţin, esenţial fiind
faptul că, generaţiile consacrate de rugbyşti plecaţi din Comuna
Joiţa, au urmaşi de nădejde cu care ne putem mândri şi cu care
avem să facem schimbul celor ce vor promova în loturile de
seniori”.
Întreaga mişcare sportivă
locală s-a putut desfăşura
în mare măsură datorită
sprijinulul nemijlocit al
primarului
comunei
Tănase Constantin şi
Consiliului local, doi
iubitori ai sportului lângă
care s-au alăturat Marin
Mirel, Păun Ionel şi
Hroniade Silviu, staff-ul
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Giurgiu.
De acelaşi sprijin material s-a bucurat şi echipa de fotbal a comunei
care pe rând a purtat nume ca, Viitorul Joiţa, C.S. Joiţa – 07, Unirea
Joiţa, primăria implicându-se în tot ce înseamnă mişcare sportivă pe
plan local asigurând fonduri necesare dotării cu echipament sportiv,
asigurării baremelor de arbitraj și deplasării fotbaliștilor la și de la
competiții, efort care a condus la promovarea în echipa națională a
fotbalistului Daniel Niculae.
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Ziarul UNIVERSUL SPORT, din iunie 1939
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V. Culte.
Istoricul Constantin
C. Giurescu afirmă că
„Suntem în această
parte a Europei cei
mai vechi dintre
creştini”. Pe tot
cursul râului
Dâmbovita, deci şi pe
vatra localităţii Joita,
se menţionează;
,,existenţa pe valea
Dâmboviţei, a
bisericilor acoperite
cu şiţă, cu geamuri mici, cu pământ pe jos, aşezate de o parte şi de
alta a râului, iar bisericile din zid erau mici, fiindcă însăşi satele
numărau suflete puţine. Preoţii nu aveau şcoli, decât pregătire
practică”.
La începutul sec. al XIX-lea majoritatea bisericilor din lemn au
devenit neîncăpătoare şi s-au construit altele din zid ,,proces de
înnoire prin care a trecut şi Sfânta biserică cu Hramul Sf. Nicolae şi
Sfinţilor părinţi PATRUZECI DE MUCENICI.” din comuna Joiţa,
judeţul Giurgiu alături de Biserica Filială Bâcu.
Pisania – pomelnic, inscripţionată pe placă din marmură, atestează
data 1834 când a fost zidită din
temelie ,,cu ajutorul logofeteci
ZMARANDI PASTI şi copiii dumisale
ELENKA, KREŢULIASKA şi de
ALEKSE IOANU, a BADILUIESKU
şi locuitorilor săteni în anul : 1834”
şi reperată reparat după cum să
vede, de crucerul MANOLAKE
FAKA, soţia dumnialui ANIKA,
născută
RAKOVIŢĂ,
fiica
moştenitoarea moşiei ZMARANDA la
: 1859 septembrie 10”.

De-a lungul istoriei existenţei şi
funcţionării Bisericii Comunei Joiţa cu Hramul ,,Sf. Nicolae si
Sfinţilor părinţi PATRUZECI DE MUCENICI” s-au implicat o
seamă de personalităţi pentru repararea, pictarea şi modernizarea
acesteia.
Din ,,Monografia Bisericii Joiţa Judeţul Ilfov” cităm:
,,Biserica Comunei Joiţa se află în mijlocul satului pe şoseaua
Săbăreni – Cosoba, aproape de apa Dâmboviţei la intrarea în Staţia
Arcuda. Este zidită din cărămidă având o singură turlă cu clopote.
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Tâmpla Bisericii este de o influenţă gotică făcută din lemn, pe care
nu se află decât icoanele împărăteşti şi încă alte şapte icoane
diferite. Biserica se compune din altar, care are o încăpere deosebită
pentru proscomidie, din naos şi pronaos despărţite prin stâlpi de zid
cu trei arcade. Biserica are formă de cruce cu sânurile destul de
pronunţate”.
Pe pisania Bisericii făcută din
marmură alba scrisă cu litere
chirilice la 1859 scrie: ,,Aciastă
sfântă biserică, s-au zidit din
temelie cu ajutorul logofeteci
ZMARANDI PASTI şi copiii
dumisale
ELENKA,
KREŢULIASKA şi de ALEKSE
IOANU, a BADILUIESKU şi
locuitorilor săteni în anul : 1834 şi
c-au reparat după cum să vede, de
crucerul MANOLAKE FAKA,
soţia dumnialui ANIKA, născută
RAKOVIŢĂ, fiica moştenitoarea
moşiei ZMARANDA la : 1859
septembrie 10 şi ca praznuieşte
HRAMUL Sfântului NIKOLAE şi Sfinţilor părinţi PATRUZECI
DE MUCENICI.”
Astfel de la anul 1859 până în anul 1887 noiembrie 5 ,,nu s-a făcut
nicio modificare în Arhitectura Bisericii”. O altă reparaţie făcută
bisericii aparţine preotului Gh. Marinescu în anul 1904 iar în anul
1911 s-au făcut o serie de lucrări de renovare, preotul fiind sprijinit
de ing.Romulus Mincu. În vara anului 1940, preotul Stan
Marinescu parohul bisericii face o reparaţie generală a bisericii
însă cutremurul din 1940, o deteriorează destul de mult provocând
crăpături în zidărie şi deteriorarea picturii iar începutul războiului
1941, găseşte biserica stricată. Abia în anul 1944 s-a făcut
subzidire, au fost restaurate zidăria şi pictura graţie pictorului
Anton Vulpe care fiind sub arme a fost detaşat de la Marele Stat
Major la intervenţia generalului Paul Teodorescu la această sfântă
biserică.
Tot în anul 1944 au fost făcute cele 36 de strane din lemn, sprijin
substanţial primind preotul paroh, Stan Marinescu de la ing. Ioan
Mălureanu şi primarul Florea Tănăsescu.
Între anii 1945 – 1946 s-a făcut şi împrejmuirea completă a curţii
bisericii cu gard de lemn în suprafaţă de 2.200 mp. Dacă la început
cimitirul bisericii a fost împrejurul bisericii, în anul 1893 s-a mutat
pe un alt teren nu departe de biserică şi de atunci nu s-a mai
înmormântat nimeni în curtea bisericii. Suprafaţa cimitirului a fost
de 3.600 mp iar în anul 1930 s-a mai cumpărat o suprafaţă de 800
mp de la Vintilă Niţu. În 1962 suprafaţa cimitirului s-a mărit cu
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300 mp teren cumpăraţi de la Nicolae Niţu la care s-au adăugat
200 mp donate de preotul Stan Marinescu.
Din şoseaua principală până la cimitir se ajunge pe o alee lungă de
200 m plantată cu brazi.
Lucrări deosebite şi interesante prin vechimea lor şi istoria
bisericii noastre sunt:
1. Un potir argintat lucrat de mână cu implantaţii de metal, în mod
artistic donat în anul 1838 de Gheorghe Berendei potir pe care
stă inscripţionat numele donatorului şi anul.
2. O linguriţă de argint lucrată tot manual în acelaşi gen cu potirul
donată probabil tot de Gheorghe Berendei.
3. Un disc sub formă de taler simplu care se pare a fi de argint pe
care scrie: ,,Rugăciunile robului Dumnezeu Constand şi Tănase
tatăl său 1838”.
4. Mai este un alt disc de alpaca cu care se serveşte în Sfânta
Biserică pe care scrie cu litere latine: ,,S-au cumpărat de robii
lui Dumnezeu Dumitru şi Ana şi preotul Constantin şi Stana
Preoteasa, se dăruieşte Bisericii din Comuna Joiţa”.
5. Crucea Răstignirii din Sfântul Altar făcută şi pictată la 1890 de
pictorul Iordache P. Dumitrescu.
6. Un antimir din mătase şi pânză de culoare gri deschis în stare
uzată dăruit Bisericii de Iosif Mitropolitul Umbro – Blahiei în
noiembrie 1884.
7. În biserică se găsesc o semă de icoane cum ar fi :
a. Icoana Domnului Hristos, icoană împărătescă dela 1834
când s-a zidit Biserica şi până în 1913 când s-a înlocuit cu
alta. Este de un fond verde auriu, chipul Domnului Hristos
fiind foarte expresiv.
b. Icoana Sfântului Mina, lucrată tot în stil bizantin pe un fond
galben cu oarecare valoare artistică făcută în prima
jumătate a secolului 19 probabil făcută de pictorul care a
pictat Biserica în 1834.
c. Tot în stil bizantin se află şi Icoana Sfântului Nicolae care a
fost de la zidirea Bisericii adică de la 1834 icoană
împărătească până în 1913.
d. Se mai găseşte în Biserică o icoană de la zidirea bisericii cu
Sfinţii Anastasie, Ioan Botezătorul şi Alexie, în stil bizantin
citindu-se pe chipul lor austeritatea şi căutarea şi ridicarea
gândului dincolo de această lume. Este în stare mediocră.
e. Mai găsim o icoană a Maicii Domnului stând pe jilţul
împărătesc, în stil bizantin, dar cu un specific al unei şcoli de
pictură din Moldova de la sfârşitul secolului 18. Este dăruită
Bisericii noastre de o doamnă, al cărui nume nu se cunoaşte,
în anul 1944, refugiată din Moldova pe care scrie că este
pictată de Toma Diaconu şi Constantin la 05 decembrie
1792.

54

Printre cărţile de slujbă ce s-au păstrat în ordine cronologică a
apariţiei lor sunt:
1. Penticostarion, tipărit în anul 1800, legat în piele, în stare
mediocră.
2. Evanghelia, tipărită în anul 1812 la Buda, îmbrăcată în
catifea grena şi este în stare bună.
3. Cazania, tipărită la Buzău, îmbrăcată cu scoarţe de piele
uzate.
4. Triodion, tipărit la 1816 la Mânăstirea Neamţ, în stare bună
îmbrăcat în scoarţe de piele.
5. Antologhion, tipărit în anul 1825 tot la Mânăstirea Neamţ, în
stare bună.
6. Apostol, tipărit la Buzău în anul 1836, îmbrăcat în piele
uzată.
7. Octoih sau Paraclitiki, tipărit la Bucureşti în 1854, cu
scoarţă de carton, în stare mediocră.
8. Biblia, tipărită la 1856 la Buzău, cu scoarţe de pânză, în
stare bună.
9. Kiriacodromiu sau tâlcuirea evangheliilor, tipărit în anul
1857 la Bucureşti, cu scoarţe din carton, în stare bună.
Într-o însemnare a preotului Gheorghe Marinescu din 1906 în
legătură cu un memoriu cerut de Protcierie se citeşte astfel: ,,Ca
preoţi au fost în trecut răposaţii, Preot Gheorghe, Preot Panait,
Preot Costache şi actualmente Preot Gheorghe Marinescu. Aceasta
este ordinea cronologică a slujitorilor Bisericii Joiţa trecuţi într-un
Domnul cunoscuţi”.
Despre Preotul Gheorghe Marinescu se ştie că el a restaurat şi
pictat Biserica în anul 1887 de asemenea a făcut reparaţii în anii
1904 şi 1911 făcând şi un pridvor în faţa bisericii. După 46 de ani
de păstorit în anul 1925 a trecut în lumea celor drepţi.
În anul 1916 preotul de la Biserica Bâcu moare şi nu se mai
numeşte alt preot în locul său iar Filiala Bâcu este deservită până
în anul 1938 de preotul de la Joiţa ajutat de cântăreţul Ştefan
Petrescu care este pensionat în anul 1956 după 49 de ani.
Se cunoaşte că după Preotul Gheorghe Marinescu la Biserica Joiţa
a venit ca pastor Preotul Gheorghe Antonescu care a păstorit
Parohia Joiţa şi Biserica Filială Bâcu până la începutul anului
1936 an când a fost transferat în altă localitate. Se cunoaşte că
Preotul Gheorghe Antonescu a mărit cimitirul Joiţa, a cumpărat
câte un rând de veşminte preoţeşti de fir şi câte o evanghelie cu
scoarţe de metal argintie şi aurite pentru ambele biserici din Joiţa
şi Bâcu.
La data de 15 martie 1936 a urmat Preotul Stan Marinescu, a fost
preot vrednic, el a învelit cu tablă nouă de galvan Biserica Filială
Bâcu (notă: din anul 1968 Filiala Bâcu s-a făcut Parohie iar
Preotul Stan Marinescu a rămas la Parohia Joiţa.). Ambele biserici
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în timpul păstoriei sale
au fost foarte bine
întreţinute
merite
recunoscute de toată
comunitatea”.
(Monografia
Bisericii
Joita)
Au urmat în ordine
cronologică Preotul Paroh
Pârcălabu Cornel, apoi
Preotul Paroh Stuparu
Iustin sub a cărui păstorie
biserica comunei Joița a cunoscut transformări semnificative.
Inca de la instalare în anul 2009 Preotul Paroh Stuparu Iustin a
propus Consiliului Local Joita din care făceau parte, Viceprimar,
Vasile-Petrescu Paraschiv, Tudorache Petre, Mande Gheorghe,
Vlăduț Gheorghe, Păun Constantin, Grigore Constantin, Stoian
Vasile, Alexandru Paul, Soare Rodica, Dumitru Fănut, Păun
Marian, Nenciu Ștefan si Pârcălabu Bogdan, o serie de măsuri
menite să creeze cadrul legal dar şi prielnic desfășurării activității
Sfintei biserici locale. Astfel, sprijinit de consilierii susamintiți și de
buna credință a primarului Tănase Constantin în timp record
biserica și cimitirul au cunoscut înnoiri astfel:
- S-a realizat lucrarea de cadastru la cimitir și curtea bisericii;
- S-a realizat inventarierea locurilor de veci;
- A fost refacută instalația electrică în biserică;
- S-a ignifugat podul bisericii;
- A fost împrejmuit cu gard de beton cimitirul comunei;
- A fost introdusă instalația de calorifere și alimentarea cu gaze în
biserică;
- A fost introdus iluminatul în cimitir;
- Sa refăcut clopotnița și clădirea adiacentă;
- A fost ridicat din temelie un lumânărar nou;
- S-au montat instalații de aer condiționat în biserică;
- S-a construit o capelă și trapeză corespunzătoare cerințelor
normelor U.E.
Cu fonduri proprii și sprijin din partea administrației publice locale,
Parintele Paroh Stuparu Iustin a reușit achizitionarea unui clopot nou,
înnoiri care au fost realizate în scurt timp cu dragoste față de
localitate, pasiune pentru parohie. (Surse: Hotărârile Consiliului Local
Joița și Părintele Paroh, Stuparu Iustin)
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Pisania Bisericii Bâcu.

,,Parohia este așezată în satul Bâcu comuna Joița, județul Giurgiu.
Denumirea este aceeași de când s-a înființat această localitate .
Actualmente satul Bâcu se află în componența comunei Joița.
Parohia Bâcu a luat ființă în anul 1840 când s-a terminat construcția
bisericii. Până la acea dată sătenii mergeau la biserică din comuna
Joiţa, Parohia Bâcu fiind filială. Construcția bisericii cu hramul
"Adormirea Maicii Domnului" a început în anul 1836 și a durat 4
ani până în anul 1840, an în care a avut loc și sfințirea acesteia. Pe
peretele de la intrare în Sf Biserică se află o pisanie în care apare

următorul text:
"Această sfântă și Dumnezeiască biserică este zidită din temelie
de robii lui Dumnezeu: Mihail Gherman și soția sa Maria și cu
domnul Gheorghe Constantin Gherman nepotul dumnealui. S-a
început în 1836 și s-a săvârșit în anul 1840 octombrie 10, în zilele
prea înălțatului domn al nostru Alexandru Dimitrie Ghica
Voievod al Țării Românești, Milostiveşte-te Doamne către noi și
ne binecuvântează !"
Biserica este în formă de cruce cu turlă octogonală în naos și
lungimea de 12 m, lățimea de 8 m și 15 m la strane are o singură
turlă pe care este montată o cruce de inox. Ușile de la intrare sunt
din fier masiv. Pictura bisericii este realizată în tehnica uleiului,
fiind executată prima oară în 1840 de pictor necunoscut. Pe
parcursul anilor pictura a fost spălată și refăcută în numeroase
rânduri tot de pictori necunoscuți.
Cimitirul parohial are un cimitir la circa 200 m și altul, cel vechi, în
jurul bisericii.
Profilul actual al parohiei (activități pastoral-misionare, catehetice)
Date de contact parohie sat Bâcu Strada Bisericii nr 28 "Adormirea
Maicii Domnului,, comuna Joița județul Giurgiu". (Sursa, Părintele
Paroh Ticuleanu Stefan, Parohia Bâcu)
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W. Participarea locuitorilor comunei
la marile evenimente ale istoriei
naţionale. În marea epopee pentru
libertatea şi suveranitatea patriei străbune, fii
Joitei şi-au adus contribuţia prin fapte eroice
nepieritoare. Cetăţenilor din zona Joița/ Bâcu,
le-a revenit cinstea şi marea datorie patriotică
pentru susţinerea materială a frontului şi cu
participarea cu oştenii în marea confruntare
militară dusă pentru independenţa României. locuitorii comunei au
sprijinit armata română cu hrană, adăpost şi mijloace de transport.
Jertfa lor pe câmpul de luptă a rămas astăzi în memoria noastră prin
cele două monumente ridicate în satul Joița şi Bâcu. Bilanţul jertfelor
din războiul din 1916-1918 pentru localităţile Joița şi Bâcu a fost de
19 soldaţi, un ofiţer superior, doi ofiţeri, opt sergenţi, opt caporali şi
şase voluntari printre care şi Marioara Vlad de la Crucea Roşie. In
cel de-al doilea război mondial şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă
241 fii ai localităţilor Joița si Bâcu. În memoria tinerilor înrolaţi în
campaniile de eliberare a teritoriului, în cinstea lor au fost ridicate
două monumente pe raza comunei, o troiţă în satul Bâcu şi un
monument în satul Joiţa.
Monumentul eroului necunoscut din incinta Cimitirului Sf. Nicolae
In categoria monumente, pe
teritoriul administrativ al
comunei Joița găsim 2
obiective incluse în lista
monumentelor istorice din
judetul Giurgiu, fiind
monumente istorice
reprezentative pentru
patrimoniul cultural local.
Biserica cu hramul ,,Sf. Nicolae și Sfinții părinți Patruzeci de
mucenici” și ,,Pavilionul administrartiv ARCUDA” din incinta Apa
Nova care dateaza din perioada anilor 1900. (sursa: Memoriul PUG
Primaria Joita).
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Y. Învăţământul local
În perioada domniilor fanariote se emit primele legi privitoare la
înfiinţarea şcolilor, îndeosebi în
oraşele mari şi pe lângă episcopii.
Odată cu Reforma Învăţământului,
prin aplicarea Legii instrucţiunii
publice din 1864, începe o nouă etapă
în istoria învăţământului Legea
instrucţiunii publice, adoptate pe 25
noiembrie 1864, stabilea trei grade de
învăţământ: primar, secundar şi
superior, cel primar fiind obligatoriu şi
gratuity. Al.I.Cuza
La anul 1901, marele istoric George Ioan Lahovary, face mentiunea
că ,,Joița are o şcoală mixtă
frecventată de 13 elevi si 7 eleve’’
Mult mai târziu, în perioada dintre
cele două războaie mondiale,
învăţământul local, se desfăşoară
în condiţii improprii, în clădirea ce
adăpostea doar două săli de clasă,
situată în imediata apropiere a
primăriei.
Abia după anul 1962, când ,,şcoala mai funcţiona şi în clădirea
Arcuda’’, au început şi finalizat în anul imediat urmator, 1963,
lucrările școlii cu învaţământ de 7 clase, denumită acum ,,Şcoala
veche’’, amplasată lângă domeniile proprietarului Brancovici, la
intrarea pe DJ 601 A, din comuna Joiţa.
Gradul de pregătire al populaţiei comunei Joiţa, nu este cu mult
diferit de media generală la nivelul ţării, totuşi observăm o creştere
semnificativă în sfera învăţământului universitar, de stat sau
particular, acolo unde prin posibilităţile materiale şi potenţialul
uman, suntem îndreptăţiţi să credem că avem de-a face cu un exod
către învăţământul superior al tineretului local.
Reţeaua şcolară, la nivelul comunei cuprinde : o Şcoală Gimnazială
cu clasele I – VIII, în satul Joiţa, care cuprinde un număr de 334
elevi, un număr de 16 cadre didactice, o grădiniţă cu 2 grupe de
vârstă şi o o Şcoală Gimnazială cu clasele I – VIII, în satul Bâcu,
care cuprinde un număr de 75 elevi, un număr de 10 cadre
didactice, o grădiniţă cu 2 grupe de vârstă, care au înscrişi un număr
de 22 de copii.
Pe raza comunei Joiţa, în cele două sate funcţionează două şcoli
care cuprind un număr de 409 elevi, care sunt repartizaţi pe grupe
de şcolarizare astfel.
• Învăţământul primar - 232 elevi,
• Învăţământul gimnazial - 177 elevi.
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Prin grija consiliului local al comunei Joiţa şi cu fonduri destinate
cu prioritate învăţămîntului, elevii celor două şcoli Bâcu şi Joiţa, de
pe raza comunei, beneficiază de condiţii moderne de studiu, şcolile
trecând în ultimii ani, 2007 - 2008, printr-un amplu proces de
renovare şi modernizare.
Principalele obiective ce au stat la baza modernizării au fost:
• înlocuirea acoperişului celor două şcoli din satele Bâcu şi Joiţa;
• izolarea termică şi zugrăvirea faţadelor:
• înlocuirea uşilor şi ferestrelor de lemn cu ferestre şi uşi din
termopan;
• înlocuirea sobelor pe lemne cu instalaţii centrale pe gaze;
• dotarea cu echipamente moderne de tehnică de calcul a celor două
şcoli;

Z. Marile personalitati ale comunei se leagă de nume de
prestigiu de prim rang care au văzut lumina zilei în Joiţa sau care
au fost adoptaţi datorită valorii lor de comunitatea locală.
Amintim aici nume sonore ca:
✓
Pictorul PANAIT TUDOR, născut la data de 15 noiembrie
1923 în Joiţa, absolvent al institutului de Arte Plastice ,,Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti. Debutează în anul 1953 la ,,Anuala de
Stat” cu lucrări cum ar fi, ,,Bustul, compoziţii de factură realistă
dedicate unor figuri de muncitori şi tărani, tematici sportive ,,Alergătorul, Aruncătorul de greutăţi”, obţine premiul III la
festivalul Mondial al Tineretului de la Bucureşti în acelaşi an 1953
şi Premiul de Stat tot în 1953.
✓
Comuna Joiţa se mândreşte cu prezenţa pe teritoriul său a
sculptorului ROMULUS LADEA, cunoscut și ca Romul Ladea, (n.
17 mai 1901, Jitin, Caraș-Severin a fost un sculptor român,
profesor universitar la Cluj cunoscut prin lucrările: ,,Horia, Simion
Bărnuţiu, Iovan Iorgovan, Iubire părintească, Puiul mamei,
Tinereţe, Maternitate, Şcoala Ardeleană”. Lucrările sale de artă
împodobesc numeroase orașe ale țării. Opera sa este una profund
realistă, care exprimă o atitudine de înfruntare a destinului, dar și
dragostea, mila, bunătatea, blândețea și grația. Fiind de fapt
fondatorul școlii românești de sculptură modernă, Ladea a exercitat
o influență importantă asupra artei românești.
Alături de participarea consecventă la expoziții de grup și colective,
lucrările sale au fost prezentate publicului în retrospectivele
organizate în 1958 la București, și în 1965, la Muzeul de Artă din
Cluj. Înalta prețuire a muncii și a creației sale s-a concretizat în
acordarea titlurilor de Artist emerit (1957) și Maestru emerit al artei
(1964). Se stinge din viaţă în anul 1970 la Arcuda – Joiţa şi este
înhumat în Cimitirul Belu.
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✓
Doctorul IOAN LADEA s-a născut la 18 februarie 1935
(dar declarat în acte cu o zi mai devreme), la Zărneşti-Braşov, ca
unic fiu al unei familii de artişti: tatăl, Romulus Ladea (19011970), cunoscut sculptor bănăţean, iar
mama, Lucia Ladea, sora tenorului Ion
Piso, născută Piso, (1915-1971)
pictoriţă, licenţiat în acupunctură în
Ecuador de unde s-a întors cu
manuscrisul ,,Jurnal din Quito”
comandat de George Anca (09 ianuarie
– 11 februarie 1999) caiet de 200 file
caligrafiat în creion în care naratorul îşi
aşterne trăirile creştine anticomuniste.
Prieten cu directorul Jony Niculescu
acesta îi pune la dispoziţie o serie de
cărţi de chineză veche de unde apare
chemarea sa către acupunctura. Au loc recuperări miraculoase şi
vindecări ce îi aduc în scurt timp un mare renume şi o mulţime de
pacienţi, dintre care unii grav bolnavi, fără nici o şansă din punctul
de vedere al medicinii alopate. Se stinge din viaţă în comuna Joiţa,
la data de 15 martie 2001 lăsând medicinei româneşti o imensă
moştenire în tainele acupuncturii.
✓
Merită amintit antrenorul Lotului Naţional de Tir – Talere
al României, ANATOLIE SĂLCEANU, (n: 19... – dec: 19...) un
exemplu de pasiune şi dăruire pentru sportul românesc despre care
Rectorul Institutului Militar generalul Bungescu afirma: …,,a avut
ca idol soţia, ca pasiune tirul şi munca de antrenor”. De ,,bagheta sa
magică” se leagă numele comunei Joiţa care a dat lotului naţional
de Tir – Talere nume sonore participanţi în competiţiile europene şi
mondiale, Ionica Ion, Matei Marin, etc.
Tot pe teritoriul comunei au locuit perioade mai scurte sau mai mari
de timp personalităţi din diverse domenii pe care numele lor îl
amintim cu drag pentru memoria locuitorilor locali, astfel:
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✓
Preşedintele Apimondia
inginerul agronom FLORIN
HANGANU, născut la Iaşi în
anul 1924 – dec. 2016 în
comuna Joiţa, dintr-o mare
familie de apicultori. Pe lângă
titlurile academice oferite de
Apimondia, are meritul de a fi
inventatorul fagurelui artificial
care dă rezultate foarte bune şi
în ziua de astăzi.
✓
BUCUR ŞCHIOPU originar din comuna Ungra, fiind fiul
unei familii de țărani români, Ioan Șchiopu (1873-1947) și Ana
născ. Blaga (1883-1962) (n. 1911, Ungra, comitatul Târnava Mare
- d. 1991, București) a fost un eseist, om politic socialist, de
profesie economist. A fost ministru al Agriculturii în primul
deceniu de regim comunist în România, a condus Ministerul
Gospodăririilor Agricole de Stat (1955-1965), Ministerul
Industriei Alimentare în guvernele Petru Groza (15 aprilie 1948 23 noiembrie 1949) și Ion Gheorghe Maurer (9 decembrie 1967 12 martie 1969). Bucur Șchiopu a fost primul demnitar care a
ocupat funcția de ambasador al Republicii Socialiste România în
Canada (1970-1976). Bucur Șchiopu a făcut parte din delegația
României la Congresul de Pace de la Paris din 1946, fiind numit
reprezentantul comisiei economice a delegației. A fost profesor
universitar și membru al Academiei de Știinte Agricole din
București. Bucur Șchiopu a fost o personalitate, care a avut ca
preocupare constantă de-a lungul vieții, dezvoltarea și
modernizarea agriculturii românești și propășirea spirituală și
materială a țăranilor, din mijlocul cărora s-a ridicat. I s-a atribuit în
mod controversat vina sacrificării cailor din perioada anilor '50 '60, ca măsură de mecanizare forțată a agriculturii (Surse: Tudorache
Petre și Vasile-Petrescu Paraschiv)

X. Locuri de tradiţie, amintiri.
1.
,,La ‘an la drum”. Legenda denumirii este dată de existenţa
unui han lângă o plantaţie de salcâmi la intersecţia, D.J. 601A cu
Str.Transformatorului loc unde drumeţii care veneau ,,pe un drum
de care” de la Târgovişte către capitală prin marele codru al
Vlăsiei pe relaţia Săbăreni poposeau până a 2 - a zi ca să ajungă
dimineața la Bucureşti.,,Aici erau întâmpinaţi de două gazde, tată
şi fiu primitori şi ospitalieri având cum este şi normal purtare
bună faţă de cei care se opreau la acest han pentru odihnă pe
timpul nopţii”. ,,De acelaşi tratament se bucurau şi caii sau boii,
care dejugaţi fiind primeau o porţie de fân sau ovăz şi o găleată
de apă proaspătă de la puţul cu cumpănă ce scârţâia în bătaia
vântului toată noaptea”.
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2.
,,Crucea Manii”. La marginea de sud – vest a comunei
Joiţa se află punctul terminus a două uliţe care formează litera ,,T”.
Bătrânii povestesc de existenţa în această zonă a unui ,,haiduc” pe
nume Manea care locuia în apropiere, un … ,,om simplu, muncitor
şi priceput care toată ,,agoniseala” o dădea pe băutură. Putea fi
văzut ,,în răspântie” cât îi zulica de mare povestind ,,verzi şi
uscate” îndemnat de jumătatea de ţuică sau de vin căpătate pe
timpul zilei în urma muncii ca argat în curţile boierilor”. Seara,
după asfinţitul soarelui se aşeza la pândă şi tot ce trecea prin zonă
era pus pe fugă până într-o zi când într-o încăierare a fost lovit cu
copita de un cal şi acolo i-a fost sfârşitul. Sătenii l-au îngropat
creştineşte, i-au pus o cruce în locul cu pricina şi de atunci zona se
numeşte crucea lui Manea sau ,,Crucea Manii”.
3.
,,Podul Banului”. Peste râul Ciorogârla se afla construit un
pod din lemn ridicat cu mare trudă şi efort financiar de
administraţia locală a acelor vremuri, pod ce lega satul Joiţa cu zona
de sud către Bolintin şi Ghionea. Pentru cei care circulau cu carele
peste pod şi pentru a-şi recupera investiţia trebuia plătită o taxa de
,,.. doi bani ..” către primărie.
Joiţenii îşi amintesc de acest pod care mai mereu era prilej de
nemulţumire faţă de ,,taxa” cerută de primărie la trecerea peste pod.
Taxa nu a funcţionat prea mult în timp deoarece personalul care o
colecta îşi însuşea ,, .. partea leului…” aşa că s-a renunţat foarte
repede la ea dar denumirea podului a rămas şi s-a transmis până în
zilele noastre.
4.
,,La Plante”. Locul este încărcat de istorie, aici aflându-se
hanul boieroaicei Ileana şi mai apoi a moşierului Sache Tănăsescu
în satul Bâcu. În timp, în anii de după al II – lea război mondial, au
fost construite depozite pentru cereale şi grajduri pentru animale.
După 1989 clădirile au fost dezafectate rezistând doar câteva
încăperi de unde sătenii comunelor din jur cumpărau seminţe pentru
plante, pesticide, insecticide de la ,,Tanti Vali’’ pentru nevoile
proprii iar sătenii au numit locul ,,La Plante”.
5.
Sătenii comunei Joiţa, au încă vii în memorie ,,amintirea
fluieraşului” IONIŢĂ GHEORGHE, zis Gheorghe Purcel poreclă
ce venea de la statura sa fiind ,,scund şi îndesat”, mânca cu
amândouă mâinile şi se murdărea exact ca un purcel. Era talentat
delectându-şi trecătorii cu frumoasele sale melodii interpretate din
fluier ,,cât îi ziulica de mare” fără să ceară nimic în schimb. În
zilele de sărbătoare era invitat pe la petreceri ocazionale sau la
,,înstăriţii satului” pentru deliciul auditoriului. Era singura ocazie
când gazdele mulţumite fiind îi dădeau câteva parale, îmbrăcăminte
şi nelipsita sticlă cu vin.
6.
De Moş Andrei Preda, a auzit tot ţinutul Sabarului, Răcarii
şi multe sate învecinate care participau la şezători, la concursuri sau
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la mese oficiale. Era recunoscut ca un bun recitator şi narator,
câştigător al multor premii şi concursuri pe plan zonal fiind prezent
la toate manifestaţiile culturale ale comunei dar şi la cele organizate
de particulari ,,datorită talentului său inegalabil”.

Obiceiuri populare, datini, ritualuri, superstiţii.
,,România ,este patria noastră şi a tuturor românilor,
E românia celor de demult şi-a celor de mai apoi,
E patria ceor dispăruţi şi a celor ce va să vie.”
Barbu Ştefănescu Delavrancea.
Obiceiuri populare de Înălţare şi de Rusalii
Ispasul si... Paştele Cailor
Ziua Înăltării (prăznuită la 40 de zile după Înviere) poartă în popor
și numele de Ispas. În anumite zone se țin Moșii de Ispas, casele și
mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin, iar la ferestre se
pun frunze de leuștean. Se fac pomeni pentru morți, împărtindu-se
mai ales pâine caldă, brânză, ceapă verde și tărie. Sunt marcate
vițele și se taie mieii. Este ultima zi în care se mai pot roși ouă și în
care se mai folosește salutul pascal ("Hristos a înviat!... Adevărat a
înviat!"), dar mai ales în formă adaptată: "Hristos S-a înălțat!...
Adevărat S-a înălțat!". Conform unei legende populare, la nașterea
lui Iisus, în grajdurile lui Crăciun, boii au fost blânzi și liniștiți, dar
caii și-au cam dat în petec. Atunci Maica Domnului i-ar fi blestemat
să nu fie sătui decât în ziua de Ispas sau Înălțare (joia din săptămâna
a șasea de după Paști), căreia i s-a spus și "Paștele Cailor". Cu
timpul, expresia "la Paștele cailor" a ajuns să însemne nu "mai
târziu" sau "altă data", ci "nicicând" (echivalentă cu "la Sfântu"
Așteaptă").
Moșii de vară sau de Rusalii
Peste an, românii au nu mai puțin de 18 sărbători ale Moșilor
(strămoșii neamului, morții în general), dar cea mai importantă e
cea din ajunul Rusaliilor, când e obiceiul să se țină și târguri mari
(cum erau, până nu demult, la București, cele din Obor), unde
oamenii găsesc cele necesare pomenilor, dar și prilej de veselie și
desfătare. În felul acesta vag încreștinat, supraviețuiește desigur un
cult precreștin al strămoşilor, marcat de atitudinea de moș, de altfel,
de origine traco-dacică. Se credea că sufletele morților/ moșilor,
după ce părăsesc mormintele în Joia Mare (cea de dinaintea
Păștilor), se preumblă printre cei vii, înapoindu-se la locul lor fie în
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ajunul Rusaliilor, fie la Rusitori (sărbătoare a «despărţirii de morţi»,
ținută la 7 sau 9 zile după Rusalii). Pomenile au rolul de a-i face pe
morți să plece îmbunați la ale lor.
Rusaliile
Numele acestei sărbători stă în legătură, desigur, cu vechea
sărbătoare română Rosalia, când se puneau trandafiri pe morminte,
dar peste aceasta s-au adăugat fel de fel de alte tradiții (ca Rusalcele
slave, un fel de zâne ale apelor, asemănătoare sirenelor), inclusiv o
umbră de creștinism popular (rusaliile ar fi, bunăoară, fiicele lui
"Rusalim împărat", personificare a Ierusalimului biblic). Rusaliile,
considerate îndeobște totuna cu ielele, sunt zâne rele, care-i pocesc
pe oameni sau le iau mințile. Pentru a se feri de ele, oamenii trebuie
să poarte asupra lor frunze de pelin, iar dacă le întâlnesc, să nu le
vorbească. Fiind zâne ale apelor, de ziua lor e bine să nu te scalzi,
căci te paște înecul. Legat de Rusalii este și faimosul joc al
călușarilor (executat de cete de flăcăi), dans ritual de origine
străveche și neclară, cu funcție magică, pe de o parte patronat de
iele, pe de altă capabil să vindece relele acestora. În Descrierea
Moldovei, Dimitrie Cantemir notă: "Mulțimea superstițioasă crede
că ei au puterea de a izgoni bolile cronice, iar vindecarea se face
astfel: după ce bolnavul s-a așternut la pământ, aceia încep sariturile
lor și, la un anumit loc al cântecului, călcă, unul după altul, de la
cap până la picioare, pe cel culcat; în sfârșit, îi suflă la ureche
câteva cuvinte anume ticluite și poruncesc bolii să iasă". Dacă
bolnavul nu se lecuiește nici după aceasta, se zice că el nu mai are
scăpare.
În noaptea de Bobotează, fetele își pun busuioc sub pernă pentru
a-și visa ursitul.
Fetele care cad pe gheață în ziua de Bobotează pot fi sigure că se
vor mărită în acel an.
Sărbătoarea Bobotezei aduce cu sine o serie de obiceiuri care în
zilele noastre se păstrează mai mult sau mai puțin. Boboteaza era
asociată, din vechime, cu gerul, dar datina străveche nu ține cont de
numărul gradelor, chiar dacă puțini mai respectă datina străveche.
În unele sate oamenii pregătesc sărbătoarea de Bobotează prin
manifestări specifice tuturor sărbătorilor, izvorâte din tradițiile
populare. Se colindă, se fac și se prind farmece și descântece, se
află ursitul, se fac prorociri ale timpului și belșugului în noul an. În
ajunul Bobotezei se pregătește o masă asemănătoare cu masa din
ajunul Crăciunului. Pe masă, se așterne o față de masă, aleasă
special pentru acest moment, sub față de masă se pune fân sau
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otavă, iar pe fiecare colț se pune câte un bulgăre de sare. Deasupra
se așază douăsprezece feluri de mâncare: colivă, orez cu prune
afumate, sarmale, borș de pește, pește prăjit, plăcinte de post
umplute, plăcinte cu mac. etc. Până la sosirea preotului cu Iordanul
nimeni nu se atinge de mâncare, iar imediat după sfințirea mesei,
parte din bucate sunt adăugate în hrană animalelor pentru „a fi
protejate de boli și pentru a fi bune de prăsila”. În noaptea de
Bobotează, fetele își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul.
Din bătrâni se spune că în noaptea de Bobotează, fetele nemăritate
trebuie să-și lege pe inelar un fir roșu de lâna ori mătase, de care să
prindă o rămurică de busuioc luată de la popă și să pună apoi
noaptea crenguță sub pernă. Seara se face o turtă de făină foarte
sărată, înainte de a mânca din această se bea doar un strop de
agheasmă și se merge la culcare. Noaptea tinerele își vor visa
ursitul. În plus, fetele care cad pe gheață în ziua de Bobotează pot fi
sigure că se vor mărită în acel an. Până la Bobotează expiră
termenul de pețire al fețelor. În noaptea de Bobotează fetele număra
parii de la gard, ghicesc în oglindă, răscolesc în focul din vatră
pentru a ieși scântei și apoi spun: „Cum sar scânteile din jăratic, așa
să scânteie și inimă lui” și nu întețesc focul, ci întețesc inimă lui!
Se spune că apa din acea zi are puteri miraculoase; ea nu se strică
niciodată; apa sfințită ţine timp de câteva săptămâni. In ziua aceea
nu se spală rufe în apele curgătoare; cu ea se stropesc nutrețul
animalelor, apoi fiecare gospodar bea, pe nemâncate pentru a sfinți
sufletul.

Tradiții

Calendarul obiceiurilor

Poporul român era, în trecut, foarte credincios, numeroase sărbători
tradiționale, de multe ori păgâne, își aveau un corespondent în cele
religioase. Astfel că în unele locuri, la mari sărbători, se mai
păstrează diferite obiceiuri care duc cu gândul la timpurile trecute.
I. A. Candrea, în cartea „Calendarul Babelor" scrie că, mai ales la
țară, se țineau 96 de sărbători cu date fixe, 34 sărbători cu date
mobile, cele 52 de duminici din an, 12 vineri din post plus marțea și
joia din Postul Paștelui. Totalul zilelor în care nu se lucra deloc sau
se lucra parțial era de 196, rămânând astfel 169 de zile integral
lucrătoare.
IANUARIE
Gerar
Numele vine de la gerul mare ce caracterizează această lună.
Sfântul Vasile-1 ianuarie: masa de Sfântul Vasile, la care participă
tinerii, este un obicei care încă se mai păstrează în diferite zone ale
țării. În cele patru colțuri ale mesei se așază, sub față de masă,
diferite obiecte: un ban, o bucată de mămăligă, o oglindă, o bucată
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de cărbune. Fetele și băieții trebuie să aleagă unul dintre colțuri fără
să știe ce este dedesubt. Obiectul aflat sub fața de masă va indica
lucrul de care va avea parte tânărul în anul respectiv: Cel care a
nimerit banul va fi bogat, cel care a aflat mămăliga va avea bucate
din belșug, cel care a nimerit oglinda va avea chip frumos, iar cel
care a dat peste cărbune va fi rău și cu inimă neagră.
Obiceiul părului de porc are caracter de premoniție: pe o vatră
încinsă, doi tineri așază două fire de păr de porc. După ce se
încălzesc, firele se răsucesc și sfârâie; dacă în momentul acesta ele
se apropie, tinerii se vor căsători, dacă se îndepărtează, nu se va
realiză căsătoria.
Bobotează (Iordanul)-6 ianuarie: la Bobotează nu se spală rufe, apa
sfințită luată acum are puteri miraculoase, ea nu se strică niciodată.
La Bobotează se sfințesc toate apele, iar preotul se duce la o apa
unde va aruncă crucea. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o
aducă înapoi, iar cel care va scoate crucea din apa va avea noroc tot
anul.
Iordănitul femeilor: în satele din nordul țării, pe vremuri, femeile se
adunau în grupuri mari acasă la cineva și duceau alimente și
băutură. După ce serveau masa, ele cântau și jucau toată noaptea.
Dimineață ieșeau pe stradă și luau pe sus bărbaţii care apăreau
întâmplător pe drum, îi luau cu forţa, amenințându-i cu aruncatul în
apă. În unele regiuni, avea loc integrarea tinerelor neveste în
comunitatea femeilor căsătorite prin udarea cu apă din fântâna sau
dintr-un râu. În noaptea de Bobotează, tinerele își visează ursitul.
Ele își leagă pe inelar un fir de mătase şi o rămurică de busuioc pe
care o pun sub pernă. Fetele care cad pe gheaţă în ziua de
Bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an.
Ioan Botezătorul-7 ianuarie: acest obicei, numit „Udatul Ionilor",
are loc Transilvania şi Bucovina. În Bucovina, la porțile tuturor
care au acest nume se pune un brad împodobit, iar aceştia dau o
petrecere cu lăutari. În Transilvania cei care au acest nume sunt
purtați cu alai prin sat până la râu unde sunt botezați/ purificați.
Circovii de (15-17 ianuarie): divinități meteorologice răspunzătoare
pentru viscole, pentru pagubele aduse turmelor de oi. Oamenii
cinsteau; erau consideraţi diavoleşti; nu se lucra pieile de animal.
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel , Grigorie Teologul Ioan de Aur
(Trisfetitele) (30 ianuarie)- zi interzise toate activitățile casnice.
sărbătoare se ținea la casele unde erau de măritat, pentru norocul
lor.
FEBRUARIE
Faurar
Denumirea de Făurar vine de la Faur, adică timpul când se ascuțeau
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uneltele pentru începutul sezonului agrar. Pentru că are 28 sau 29 de
zile, Făurar este considerat fratele cel mic al lunilor anului.
Sfântul Trifon (Trif Nebunul): sfânt care apără viile și livezile de
omizi, lăcuste, viermi, gândaci. Pentru a proteja holdele de insecte,
era sărbătorit prin diferite interdicții la muncă. Oamenii se duc
dimineață la biserică că să ia aghiazmă făcută anume, cu care
stropesc viile, livezile, grădinile.
Numele de Trif Nebunul, după istorisirile populare, i se trage din
faptul că a speriat-o pe Maica Domnului atunci când această se
ducea la biserică după 40 de zile de la Nașterea lui Iisus Hristos.
Sfântul Vlasie (11 februarie): în această zi încep să se întoarcă
păsările migratoare; Sfântul Vlasie este protectorul femeilor
gravide; sărbătoarea este respectată de femeile gravide pentru a
naște copii sănătoși.
Dragobete-Sărbătoarea Îndrăgostiților (24 februarie): este fiul
Dochiei, identificat cu Cupidon în mitologia română și Eros în
mitologia greaca. În unele zone Dragobetele poartă numele de
Navalnicul, flăcău care ia mințile fețelor și tinerelor femei. El a fost
transformat de Maica Domnului în floarea cu același nume. Acum
păsările încep să își facă cuiburi. Băieții și fețele trebuie să se
întâlnească de Dragobete că să rămână îndrăgostiți tot anul.
MARTIE
Martisor
Mărțișorul (1 martie): după calendarul vechi, 1 martie era
considerat începutul unui Nou An; sărbătorirea venirii primăverii la
1 martie are origini române; în acel timp se sărbătorea zeul Marte,
zeul forțelor naturii, al primăverii și al agriculturii. Mărțișorul era
format dintr-un fir roșu și unul alb, de care se atârnau monede de
aur sau argint. Culoarea roșie, dată de foc, sânge și soare, era
atribuită vieții, deci femeii. În schimb, culoarea albă, conferită de
limpezimea apelor, de albul norilor era specifică înțelepciunii
bărbatului. Fețele îl purtau timp de douăsprezece zile la gât, după
care-l prindeau în păr și-l țineau astfel până ce înflorea primul pom
(de obicei până la sfârșitul lunii martie). După aceea, cu șnurul
legau creangă pomului, iar cu banul respectiv își cumpărau caș,
pentru că tot anul să le fie față frumoasă și albă.
Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia (9 martie): tradiția cere că la
această sărbătoare să se facă colacei („Mucenici") în formă cifrei 8.
În Moldova, ei se fac din aluat dospit și se coc în cuptor, după care
se ung cu mire și se dau prin nucă. În Muntenia, ei sunt din aluat
nedospit și se fierb în apa, după care se adaugă zahăr și nucă în
zeamă fiartă. Numărul lor trebuie să fie de 40 sau 44; o altă tradiție
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din această zi este să se bea 40 de pahare de vin sau de țuica pentru
ca „sa fii sănătos și să nu se lipească bolile".
Bunavestire (25 martie) avea în Apuseni și o altă semnificație pe
lângă cea religioasă. Acum cânta pentru prima dată cucul, vestitorul
unor lucruri importante în viață omului. Când o persoană îl auzea
pentru prima oară cântând, trebuia să numere de câte ori cântă
pentru a ști câți ani mai are de trăit.
Sfântul Teodor (Santoader) (26 martie): sărbătoare cu data mobilă,
care este celebrată în prima sâmbătă a Postului Paștelui. Era prilejul
pentru necăsătoriți de a culege popilnicul; erau întreceri cu caii. În
această zi erau interzise muncile feminine; pentru respectarea
acestei sărbători, Santoader le oferea acestora unul dintre apanajele
frumuseții: părul bogat, lung. Pentru obține acest lucru, se spălau
pe cap cu popilnic, pe care-l luau din ieslea cailor.
APRILIE – Prier
Timpul prielnic pentru semănături și pentru turmele de vite.
Sfântul Gheorghe (Sangiorz) (23 aprilie): peste un vechi zeu al
vegetației, identificat cu Cavalerul Trac, calendarul ortodox l-a
suprapus pe Sfântul Gheorghe, Purtătorul de biruința. Conducător în
oastea romană, el a salvat-o pe fiică conducătorului din Lida din
ghearele dragonului, fiind venerat în toată lumea creștină. Sfântul
Gheorghe a fost patronul militar al Moldovei medievale.
Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru (Sâmedru) (26 octombrie)
sunt sfinți de o mare importantă în calendarul pastoral, deoarece
între Sangiorz și Sâmedru este vară pastorală, iar între Sâmedru și
Sangiorz, iarnă pastorală. De asemenea, în trecut, la oraș, casele se
închiriau între aceste date, fiind tradițional că toată lumea să își
găsească o locuința nouă de Sfântul Dumitru, contractul durând
până la Sfântul Gheorghe.
Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminică Floriilor) (24 aprilie):
această sărbătoare s-a suprapus celei dedicate zeiței române Floră.
În ultima duminică din postul Paștelui, toată lumea merge la
biserică că să ia ramuri de salcie, sfințite de preoți. Aceste ramuri de
salcie au înlocuit ramurile de finic cu care locuitorii Ierusalimului lau întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos. Salcia este mereu înflorită
în această perioadă a anului, o expresie a fertilității și a reînvierii
naturii. Din aceste ramuri se fac coronițe și se pun la icoanele din
casele credincioșilor. De asemenea, se spune că e bine să te încingi
cu aceste ramuri de salcie că să nu te doară mijlocul.
Lazarelul (Sâmbătă lui Lazăr): sărbătoare cu dată mobilă, fixată în a
șasea sâmbătă din postul Paștelui. Este dedicată zeului vegetației,
fiind un dans al tinerelor fecioare conduse de Lazarita (o fată
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îmbrăcată în alb) și spune povestea tânărului păstor care a plecat cu
oile, a murit în încercarea de a le da frunză din copac. Surorile lui
l-au găsit, l-au adus acasă, l-au înmormântat fiind transformat
ulterior în vegetație .
MAI
Florar
Acum este timpul florilor, iar activitatea agricolă este în toi.
Învierea Domnului-Paștele (1 mai): simbolul celei mai importante
sărbători din calendarul creștin ortodox este oul. Se spune că una
dintre femeile mironosițe a adus un coș cu ouă pe care l-a așezat la
picioarele crucii Mântuitorului, acestea fiind înroșite de sângele lui
Iisus Hristos. Dar mai există și alte variante, în tradiția populară.
Legendă ouălelor roșii: două fete tinere, o româncă și o evreică, se
întorceau de la târg cu coșurile pline de ouă. Ele vorbeau pe drum
despre credința creștină și despre Domnul Iisus Hristos. Auzind
despre Înviere de la româncă, evreica spunea că nu este adevărat,
precum ouăle din coșurile lor sunt albe și nu roșii. Uitându-se în
coșuri, au văzut că ouăle se înroșiseră și, de frică, au leșinat. Doi
tineri care treceau pe acolo le-au stropit cu apa, iar când fețele s-au
trezit le-au dăruit ouă roșii. În amintirea acestei zile, băieții stropeau
cu apa fetele a două zi de Paști și primeau în schimb ouă roșii.
(După Simion Florea Marian).
Un obicei în ziua de Paști era ca, la masă, gospodarul să ciocnească
un ou roșu cu soția sa pentru a se întâlni în lumea cealaltă. Oul se
tăia apoi în feliuțe mici din care mâncau toți membri familiei. Ei
credeau că, dacă au mâncat aceste feliuțe, dacă se vor rătăci în
pădure, va fi suficient să își amintească cu cine au mâncat oul de
Paști că să găsească drumul. Obiceiul încondeierii ouălelor este
prezent mai ales în Moldova, dar și în Vrancea.
Simbolistica
culorilor:
Roșu-simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei și bucuriei de
viață.
o Negru-absolutism, statornicie, eternitate;
o Galben-lumină, tinerețe, fericire, recoltă, ospitalitate;
o Verde-reînnoirea naturii, prospețime, rodnicie, speranța;
o Albastru-cer, sănătate, vitalitate;
o Violet-stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate.
Ornamentica ouălelor decorative este extrem de variată, fiecare
linie având o semnificație deosebită:
o linia dreaptă verticală-viață;
o linia dreaptă orizontală-moartea;
o linia dublă dreaptă-eternitatea;
o linia cu dreptunghiuri-gândirea și cunoașterea;
o linia ușor ondulata-apa, purificarea;
o spirală-timpul;
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o dublă spirală-legătura dintre viață și moarte.
Izvorul Tămăduirii (6 mai): la mănăstirea Dervent din județul
Constanța este un izvor tămăduitor. Tradiția spune că Sfântului
Apostol Andrei i s-a făcut milă de unul dintre ucenicii săi căruia îi
era sete și a lovit în stâncă cu toiagul, de unde a izvorât apa.
Acest izvor curgea într-o singură zi din an, la această sărbătoare.
După redeschiderea mănăstirii, închisă în timpul regimului
comunist, izvorul curge aproape tot timpul anului. Apa izvorului
este dulce și nu se strică, fiind considerată apa pură, asemenea
agheasmei.
Sfinții Împărați Constantin și Elena (21 mai): Împăratul Constantin,
care a domnit asupra Bizanțului în secolul III d. Hr., a fost foarte
evlavios, mamă să, Elena, fiind cea care a scos la lumină lemnul
Sfintei Cruci de pe Golgota. Acum păstorii sărbătoresc Sâmbra
Oilor sau Ruptul Sterpelor când se hotărăște cine va fi baci și unde
vor face stanele. Se realizează diferite ritualuri care au că scop
purificarea stăpânilor și a turmelor de oi prin stropirea cu apa
sfințită sau spălatul cu rouă plantelor. Totul culminează cu o
petrecere câmpenească unde se mănâncă alimente specific
românești.
IUNIE
Ciresar
Primele fructe care se coc sunt cireșele; acum vegetația ajunge la
maturitate.
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica) (24
iunie): Drăgaica se practică de fete nemăritate în număr de 4, 6, 8 și
urmărea asigurarea prosperității holdelor. Este o rămășiță a
practicilor antice prin care zeițele erau invocate să apere lanurile.
Fata care reprezintă divinitatea poartă pe cap o coroană din flori de
sânziene și spice de grâu și este îmbrăcată în alb. Ceremonialul se
desfășura mai mult pe la casele oamenilor, grupul de fete juca de la
o casă la altă o horă rotită de trei ori. Sânzienele sunt patroanele
semănăturilor, apărau recoltele și vitele, continuând rolul
preoteselor zeițelor Ceres și Diana (Sancta Diana-Sânziene).
Sfinții Apostoli Petru și Pavel (Sân Petru) (29 iunie): Sfântul Petru
este cel mai iubit și respectat sfânt din calendarul tradițional
românesc. El este cel care umblă pe pământ și are parte de situații
foarte omenești-i se fură boii, se îmbăta la cârciumă, este bătut de
oameni. Fiind foarte credincios, lui îi sunt încredințate cheile
Raiului; împarte hrană animalelor sălbatice, mai ales lupilor.
Importanta sărbătorii este subliniată de postul care o precede, acesta
fiind variabil, în funcție de data Paștelui.
IULIE
Cuptor
Cea mai călduroasă luna a anului.
Sfântul Mucenic Chiriac (15 iulie): se ținea pentru sporul casei; în
această zi femeile își puteau bate bărbații.
Sfântul Ilie (20 iulie): se ținea în trecut că să îi apere pe oameni de
trăznete și de fulgere. Timp de câteva zile în apropierea acestei
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sărbători se spune că Sfântul Ilie umblă cu carul sau prin cer și de
aceea plouă cu tunete și fulgere.
Sfântul Focă (23 iulie): rău de foc, se ținea pentru ca gospodarii să
fie feriți de foc și de pagubele aduse de acesta.
26 iulie: ultima zi a perioadei Panteliilor (13-26 iulie). Sunt două
săptămâni, în mijlocul verii, înainte și după Sfântul Ilie, stăpânite de
zeitățile focului. Năprasnicele surori ale Sfântului pârjolesc și ard
recoltele celor ce nu le cinstesc. În zilele dedicate Panteliilor, sătenii
daruiau apa și fructe călătorilor.
AUGUST
Gustar
Numele de „Gustar" vine de la faptul că acum se coc cele mai multe
fructe, care acum se „gustă", se mănâncă.
Schimbarea la Față (6 august): acum se gustă poamă nouă din rodul
viilor. Sărbătoarea ortodoxă a Schimbării la Față a Mântuitorului pe
Muntele Taborului a fost suprapusă pe o sărbătoare deja existența în
calendarul românesc. La această data se schimbă fructele care până
acum fuseseră „veninoase"; este „prima" dulceață a fructelor.
Adormirea Maicii Domnului (15 august): importantă sărbătoare
ortodoxă, precedată de un post de două săptămâni. După ce și-a
săvârșit sorțul apostolic care i-a fost încredințat și anume să ducă
credința în Muntele Athonului (Athos), Maica Domnului dorea să
se mute la Fiul Sau. Această cerere i-a fost îndeplinită, fiind astfel
săvârșită și dorință creștinilor că trupul Maicii Domnului să nu fie
supus putreziciunii și să fie luat la cer, ca și Iisus Hristos.
În această zi este celebrată și Ziua Marinei, deoarece Maica
Domnului este patroană marinarilor. Se fac serbări la malul mării
(Constanța), dar și în orașele dunărene.
La țară, în vii se angajează pândarii și se spune că se „leaga" ciocul
păsărilor pentru a nu mai putea strica boabele de struguri.
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august): este o zi de
post, în care, potrivit tradiției, este bine să nu se mănânce roșii,
pepene roșu și alte fructe, mâncăruri sau băuturi de culoare roșie, în
memoria sângelui care a fost vărsat la tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul.
Unii mănâncă numai struguri sau ajunează. Lumea satului nu tăia
nimic cu cuțitul, totul se rupea cu mână. Nu se mânca varză, căci
Sfântului Ioan Botezătorul de șapte ori i s-a tăiat capul pe varză și
iar a înviat.
SEPTEMBRIE
Rapciune
Numele ei vine de la generalul român Septimus și era luna a șaptea
din an. Este luna cea mai importantă pentru cei care au trudit
pământul, acum fiind culese roadele muncii de peste an.
Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie): una dintre sărbătorile
Maicii Domnului, numită popular și Sântămăria Mică, ce anunță
hotarul astronomic dintre vară și toamnă, marcat de închiderea
pământului pentru insecte, de plecarea păsărilor migratoare spre
țările calde; se făceau observații meteorologice și astronomice.
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Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie): zi de post; se începea
culesul strugurilor și se culegeau nucii plantați la vie. Acum se face
mustul și vinul. Ziua Crucii reprezintă momentul când pământul se
închide în preajmă iernii, luând cu sine insectele, șerpii, plantele
care au fost lăsate la lumina de cu primăvară. Sărbătoarea se mai
numește Crucea Mare, Ziua Șarpelui. Se spunea că, dacă va mai
tuna după Ziua Crucii, toamna va fi lungă.
OCTOMBRIE
Brumarel
Brumărel sau Brumarul cel mic, în această lună cad frunzele din
copaci, țăranii se ocupă mai mult de treburile gospodăriei; acum se
fac însămânțările de toamnă.
Sfântă Cuvioasa Parascheva (14 octombrie): sărbătoare foarte
importantă pentru români, deoarece moaștele Sfintei se află în
Catedrala Mitropolitană din Iași de peste 250 de ani. În preajmă
acestei zile se organizează pelerinaje care durează până la trei zile,
Sfântă Parascheva fiind Protectoarea Moldovei. Tradițional, ziua de
vineri este considerată ziua Cuvioasei Parascheva. Moaștele
Cuvioasei Parascheva au fost aduse în Moldova în timpul domniei
lui Vasile Lupu, după ce acesta a plătit mulți bani pentru datoriile
Patriarhiei Constantinopolului. Drept mulțumire, Patriarhul de
atunci a acceptat strămutarea moaștelor ei de la Constantinopol la
Iași.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (Sâmedru) (26 octombrie): este
timpul în care păstorii coboară de la munte pentru a lasă oile în grijă
stăpânilor lor. În tradiția populară Sfântul Dumitru și Sfântul
Gheorghe sunt frați, iar după cum s-au înțeles, Sfântul Dumitru
trebuie să desfrunzească acum pădurile și să-i cheme pe toți la
sărbătoarea recoltei.
Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi (27 octombrie)-este o
sărbătoare importantă pentru români, deoarece mostele acestui sfânt
se află la Catedrală Patriarhală din București. Acum se organizează
un pelerinaj care durează până la trei zile, sosesc credincioși din
toată țara la București.
NOIEMBRIE
Brumar
Este timpul brumei, sunt însămânțate toate grânele de toamnă și
totul este gata pentru iernat.
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie): cea
mai importantă sărbătoare din această luna a anului; sunt căpeteniile
oștirilor îngerești, Arhanghelul Mihail fiind cel care a luptat
împotriva îngerilor râului, care au fost alungați din Răi, iar
Arhanghelul Gavriil este cel care aduce Bunavestirea Maicii
Domnului, că îl va naște pe Iisus Hristos.
Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat-Ocrotitorul României (30
noiembrie): prilej pentru a cerceta ce va aduce anul următor, un
timp în care se interferează planurile malefice cu cele benefice. Se
mai păstrează obiceiuri precreștine, păgâne, de apărare împotriva
acestor spirite malefice, instrumentul utilizat fiind usturoiul. Acesta
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este „pazit" de către fete și flăcăi toată noaptea tocmai pentru a
înzestra usturoiul cu calitățile necesare. Usturoiul va putea ulterior
să asigure protecție persoanei respective ca remediu terapeutic sau
chiar aducere de pețitori. Nu trebuie uitat faptul că usturoiul este un
apărător puternic împotriva vampirilor.
DECEMBRIE
Undrea
Denumirea de Undrea sau Andrea vine de la faptul că încă se
păstrează amintirea Sfântului Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie.
Sfântul Ierarh Nicolae (Sănicoară) (6 decembrie): după tradiția
populară, este prima zi de iarnă; Sfântul Nicolae este un moș care
aduce zăpada scuturându-și barba. La români, Sfântul Nicolae este
un moș care aduce copiilor daruri dacă aceștia au fost cuminți sau
nuielușe dacă au făcut trăznăi sau au fost neastâmpărați. În tradiția
populară românească Sfântului Nicolae îi sunt atribuite calități
sporite, fiind unul dintre sfinții cei mai de vază alături de
Dumnezeu, cel care se plimbă cu Acesta pe pământ în timpurile
primordiale și nu numai.
Sfântă Mucenița Filofteia (7 decembrie): sfintele sale moaște au
fost aduse în Țara Românească, după moartea sa. Originară din
Bulgaria, de la Târnovo, moaștele sale au fost aduse prin voința ei
la biserică Curtea de Argeș, fiind așezate în Paraclis.
Perioadă sărbătorilor de iarnă este împărțită în două: între Ignat (20
decembrie) și Crăciun (25 decembrie) era perioada nefastă; atunci
se deschideau mormintele, iar sufletele morților circulau printre vii.
De Ignat se sacrifică porcul, substitutul unei divinități preistorice.
Acum sunt tolerate abaterile de la normele sociale; acestea amintesc
de saturnaliile române. (Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste
an, 1997). Moș Crăciun nu ține de tradițiile populare românești, ci
este un împrumut apusean târziu, atestat la noi prin secolul al XIXlea. Tradiția creștină spune despre Crăciun că era proprietarul
sălașului unde Fecioara Maria l-a născut pe Pruncul Iisus, iar soția
lui, Craciuneasa, a ajutat-o la naștere.
Nașterea Domnului (25 decembrie): până în secolul XIX, românii
au sărbătorit Anul Nou în ziua de Crăciun. Pentru că această avea o
importantă atât de mare, Biserică a suprapus acestei date
sărbătoarea Nașterii Domnului. Această se sărbătorea pe 6 ianuarie,
această din urmă rămânând doar o Naștere spirituală prin botez.
Crăciunul este un zeu solar întâlnit la popoarele indo-europene,
specific teritoriului locuit de către geto-daci. Acest zeu era
întruchipat de Saturn la români și de Mithra la persani. Denumirea
de „moș" reprezintă vârstă zeului la sfârșitul anului calendaristic,
care trebuie să moară și să reînvie anul următor.
Sfântul Arhidiacon Ștefan (27 decembrie): a fost primul mucenic
care a pătimit fost ucis cu pietre pentru Hristos.
31 decembrie: Pluguşorul: această tradiție se mai păstrează în forme
încă nealterate în regiunile din nordul țării, scopul ei fiind de a ura
gospodarilor belșug în anul care urmează. Grupuri de băieți
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îmbrăcați gros și cu căciuli împodobite cu panglici colorate și cu
bice pornesc pe la vecini. Obiectul emblematic al Plugusorului este
buhaiul (o putinică de lemn căreia i se scoate fundul și se
înlocuiește cu o piele de oaie prin care se trece o șuviță de păr de
cal). Muind mâinile în borș și trăgând părul de cal se obține „un
muget ca de bou". Gazdele îi răsplătesc pe urători cu mere, nuci,
covrigi, bani.
Jocul caprei: întruchipează simboluri ale fertilității și fecundității.
Capul caprei, cioplit din lemn, cu maxilarul inferior mobil, este
acoperit cu un amalgam de materiale care de care mai colorate și
mai strălucitoare, mărgele, clopoței. Trupul Caprei este realizat din
covoare, țesături roșii. Dansul Caprei este repetat frenetic în fiecare
gospodărie.
Jocul ursului: foarte bine păstrat în Moldova, ursul este simbolul
morții și al reînvierii naturii. Îmbrăcați cu o blană de urs sau de
oaie, flăcăii care execută acest dans se află sub conducerea unui
„ursar" (fără masca și cu un coif pe cap) care îi îndeamnă să se
miște tot mai alert în ritmul tobelor. „Uraţii" însoțesc alaiurile de
Crăciun fiind personaje caricaturale care reprezintă cele mai
respingătoare- râcile- ale caracterului uman. Ei au rolul de a crea
buna dispoziție, atrăgând atenția prin coloritul costumelor lor.
Anul Nou: superstiție: Se spune că obiectul pe care îl ții în mână la
12 noaptea, la trecerea dintre ani, acela va fi cel mai important pe
planul vieții tale. Dacă ții bani în mână, îți va merge bine cu banii,
dacă ții iubita de mână, îți va merge bine cu dragostea, dacă ții
paharul, va fi un an vesel. De asemenea prima persoană care va bate
sau va sună la ușă în noul an trebuie primită, mai ales dacă este
,,parte bărbătească’’, copil, fecior, bărbat ori bătrân, pentru a-ți
merge bine tot anul.
Descântece de dragoste, de spor și noroc, făcături și vrăji,
demonstrează o dată în plus că forțele universului nu pot fi
cunoscute în totalitate dar că există oameni care, posesori ai unor
calităţi remarcabile, se pot folosi de aceste puteri spre folosul lor
sau al altora.
Îmbietor și misterios, există un inventar de magie care ne poartă
spre energiile din noi, către acea parte din necunoscut care exercită
asupra noastră irezistibile atracții.
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,,Mulţumirea sufletului meu, ar fi mare, dacă,
modestele mele căutări ar avea darul să
inspire în timp şi alte talente pentru a duce
mai departe tabloul pe care am încercat să îl
schiţez astăzi, cu privire la apariţia, evoluţia
şi realizările cetăţenilor comunei Joiţa din
Judeţul Giurgiu.”
Autor: Consilier local 2004-2008, 2008-2012
Col.(rez) Vlăduţ Gheorghe.
Povestea acestei monografii începe cu mai mulţi ani în urmă, era
prin 2005 iar evenimentele principale care au condus la scrierea ei,
s-au petrecut ca urmare a unei dispute verbale cu un confrate de
Consiliu Local care se adresa cu expresia ,,vinitici” celor care
locuiau pe teritoriul comunei dar nu erau născuţi pe aceste
meleaguri.
De la acest moment şi până la primii paşi către sediul arhivelor
naţionale nu a fost decât o chestiune de timp şi o serie de formalităţi
privind aprobările şi accesul în instituţia respectivă. Astfel, susținut
de consilierul local Tudorache Petre, cu voia lui Dumnezeu, cu
răbdare şi pasiune am început activitatea de cercetare a apariţiei,
evoluţiei şi realizărilor comunei, jertfindu-mi timp, bani şi osteneală
din dorinţa de a lăsa cititorilor mei câteva rânduri despre comuna
lor, Joiţa.
Este lesne de înţeles că mai toate figurile familiilor locale trec
uneori neobservate prin sita timpului însă pitorescul peisaj rămâne
pur şi nealterat, rămâne acelaşi.
Nu sunt convins că în acest mic spaţiu tipografic am reuşit să mă
fac înţeles şi nici nu am pretenţia că în cele prezentate se găseşte
adevărul absolut de aceea las cititorilor mei şi celor care doresc să
contribuie la îmbunătăţirea monografiei dreptul de a o completa în
ediţiile ce vor urma.
Autor, Vlăduţ Gheorghe.
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