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MOTTO:
Pentru ca să-ţi placă vântul, e nevoie de o pădure.
Pentru ca să-ţi placă ploaia, e nevoie de-un râu.
Pentru ca să-ţi placă zgomotul, e nevoie de clopote.
Pentru ca să-ţi placă pământul, e nevoie de rădăcini.
Şi… pentru a înţelege dorul,
e nevoie de-un sat.

Prolog

PROLOG
În era Internetului, când navigăm cu pasiune căutând să
stabilim contacte cu oameni din cele mai îndepărtate colţuri ale
lumii, uităm uneori de cei care ne stau aproape şi care ne
reprezintă ca indivizi şi neam.
Uitând că ,,veşnicia s-a născut la sat”, ne îndepărtăm de
obârşii, de balade şi de doine, de frumuseţea basmelor româneşti, de înţelepciunea pe care bătrânii satelor au păstrat-o cu
trudă de-a lungul vremurilor.
Cu toţii suntem conştienţi de trecut încă de la cele mai
mici vârste, pornind de la informaţiile pe care le aflăm din povestirile tradiţionale, proverbe, fotografii de familie, clădiri
vechi, până la cele pe care le aflăm azi prin intermediul
filmelor, al televiziunii şi al siturilor istorice. Dar pentru ca să
înţelegem trecutul, trebuie să învăţăm de timpuriu să formulăm
întrebări şi să răspundem la ele. Şi cum putem realiza asta mai
bine decât folosind sursele istorice?
Pornind de la ideea că numai contactul direct cu aceste izvoare constituie premisa realizării unor achiziţii de valoare privind istoria locală, am încercat să dau viaţă satului natal, punând în lumină valorile autentice ale acestuia, tradiţii şi datini
care au alunecat în uitare, oameni şi fapte care au dus peste
graniţele judeţului şi ale ţării numele pe care, ca fiică a satului,
mă bucur să îl reprezint: Ograda.
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Prin materialul fotografic, documentar, grafic şi ilustrativ
cules, am dorit şi sper că am şi reuşit, nu doar să şterg praful
aşezat peste documente de mult zăcând în arhivă sau în
sertarele mai vârstnicilor satului, ci totodată să dau un suflu
nou ideii de apartenenţă la o entitate, la un grup social atât de
bine individualizat cum este satul românesc.
Este o monografie ilustrată pentru generaţia de azi, dar şi
pentru cei care, peste vremi, îşi vor căuta rădăcinile. Şi, de ce
nu, este deopotrivă pentru „străinii” care vor dori să afle câte
ceva despre locuri neştiute, despre oameni de care nu-i leagă
nimic altceva decât acest îndemn de a ne cunoaşte prin lectura
prezentei monografii.
Astfel putem cunoaşte şi putem fi cunoscuţi, cu atât mai
mult acum, când informatizarea ne permite să ajungem în timp
real oriunde în lume, când putem afla printr-un singur clic informaţii despre oameni şi evenimente pentru care altădată se
scria istoria.
Cu speranţa că parcurgând această monografie, imaginile
vă vor încânta ochiul, iar cuvintele inima, şi astfel veţi fi mai
aproape de noi, nu doar la nivel informativ, ci chiar sufleteşte,
vă doresc: lectură plăcută!
Autorul
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ATESTARE DOCUMENTARĂ
Oricât de nefavorabile vor fi fost condiţiile de existenţă,
Judeţul Ialomiţa beneficiază de o continuă locuire a teritoriului.
Oamenii au întemeiat aşezări şi şi-au desfăşurat activităţile,
adaptându-se mediului în care aceştia vieţuiau.
Numeroasele atestări documentare din Evul Mediu
demonstrează faptul că pe întreg cuprinsul judeţului au existat
aşezări umane, multe dintre acestea dăinuind până în zilele
noastre. Lipsa surselor de apă a determinat apariţia şi dezvoltarea satelor de-a lungul cursurilor râurilor sau pe malurile
lacurilor. Cel mai elocvent este exemplul oferit de existenţa în
prezent a localităţilor pe cursul râului Ialomiţa, pe cel al
Dunării şi pe malul unor lacuri precum Strachina, Amara,
Fundata, Iezer, Bentu.
Cât de vechi sunt aşezările care apar astăzi pe harta
judeţului probabil că nu vom şti niciodată. Însă cercetările arheologice au demonstrat că pe amplasamentul mai multor localităţi ialomiţene au existat aşezări preistorice, urme de locuire
fiind prezente pretutindeni.
În Ograda nu au fost descoperite urme de locuire antică.
Însă, în nordul localităţii, mai există şi în prezent un număr de
doi tumuli funerari din perioada năvălirilor scitice din sec.
VI-V î.e.n.
Cercetările arheologice din anii `70 au scos la iveală săgeţi din bronz în trei muchii, pumnale din fier şi cazane rituale
din bronz. În anul 1980, acestea, împreună cu alte relicve
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antice descoperite la Hagieni, erau expuse în sălile Muzeului
de Istorie din Călăraşi.
Atestarea documentară a aşezării Ograda se plasează
între anii 1558/1559. Atunci, printr-un hrisov al voievodului
Mircea Ciobanul, se întărea ocina moşnenilor Vladul cu fraţii
săi, Neagul cu fraţii săi şi Gherghina cu fiii săi, conform
lucrării “Documenta Romaniae Historica”, vol.5. La începutul
sec. al XIX-lea, moşia Ograda aparţinea căminarului Ştefan
Ogrădeanu.
Se pare că acesta şi-a luat numele după moşia pe care o
avea în stăpânire. Însă, după anul 1850, moşia Ograda avea să
treacă în proprietatea familiei Peteu, Gheorghe şi Ana,
originară din satul Săcele de pe lângă Sibiu. Această familie
este cea care a ctitorit actuala biserică din sat.
De aici, moşia va ajunge la una din fiicele lui Gheorghe
Peteu, Ana, căsătorită cu Ioniţă Perlea, originar şi el din zona
Sibiului. Soţii Ioniţă şi Ana Perlea vor deveni părinţii lui Victor
Perlea, tatăl lui Ionel Perlea. În anul 1905, familia Perlea, care
preluase si pământurile deţinute de familia Peteu, deţinea peste
1500 ha de moşie la Ograda.
După organizarea administrativă realizată de A.I. Cuza
în 1864, Ograda devenea comună, făcând parte din Plasa Bălţi
şi având arondat satul Dimieni, apoi, între 1874-1876, şi satul
Sărăţeni. Situaţia reală a acestor sate este neclară astăzi. Astfel
că la 28 februarie 1554/26 decembrie 1557, un hrisov emis la
Bucureşti în timpul domniei lui Pătraşcu cel Bun, aminteşte
satele Buciumeni şi Sărăţeni.
După formarea satului Dimieni, denumirea de
Buciumeni aproape că dispare, acest fapt ducându-ne la ideea
înglobării Buciumenilor în satul Dimieni, dispunerea acestora,
de la E la V, fiind următoarea: Ograda, Dimieni, Buciumeni,
iar la o distanţă de 1,5- 2 Km, Sărăţeni. Satul Dimieni a fost
format la mijlocul sec. al XIX-lea de colonişti veniţi din
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Buzău, dovada fiind denumirea împrumutată de la Gura
Dimienii, sat din nordul judeţului Buzău.
În anul 1841 moşia Sărăţeni aparţinea Marghioalei
Ghica. Moşia Dimieni aparţinea în prima jumătate a sec. al
XIX-lea Lucsiţei Ritoridis, apoi familiei Papadopol, iar către
anul 1900, Mariei Sergiu. La sfârşitul sec. al XIX-lea, comuna
Ograda se întindea la sud de lacul cu acelaşi nume,
continuându-se către vest cu satele Dimieni şi Buciumeni. În
1968 devine sat arondat comunei Bucu, iar în 2004 redevine
comună.
Despre existenţa satelor care astăzi formează comuna
Ograda aflăm informaţii din numeroase surse. Harta Specht
din anul 1791 conţine si menţiunea satului Ograda. Pe Harta
Rusă din 1835 găsim satele Sărăţeni, Ograda, Buciumeanca
(Dimieni) şi Sărăţeni (altul). Pe Harta maiorului Dimitrie
Pappasoglu din 1864 întâlnim aşezările Dimieni, Ograda,
Sărăţeni şi Sărăţenii de Sus.
Din lucrarea profesorului Ştefan Grigorescu, ,,Aşezări
şi monumente ialomiţene” din 2006, aflăm că în anul 1876,
satul Sărăţeni făcea parte din comuna Bucu, fapt care rămâne
valabil şi în 1882.
În anul 1905, din comuna Ograda, Plasa Ţăndărei
făceau parte satele: Ograda, Buciumeni, Dimieni, conform
,,Anuarului judeţului Ialomiţa pe anul 1906″ realizat de Aureliu
Ursescu.
În anul 1938, din Plasa Ţăndărei făceau parte comunele
Bucu şi Ograda, după ,,Enciclopedia României II. Ţara
Românească”, ediţia 1938.
Anul 1968 găsea Ograda sat în cadrul comunei Bucu,
alături de satul Bălăşeşti. Despre existenţa acestuia din urmă nu
se cunosc informaţii. Localnicii mai vârstnici din Dimieni dau
şi în prezent această denumire zonei unde este amplasată moara
de la intrarea în sat. Putem crede că este vorba de vechiul
amplasament al satului Bălăşeşti.
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CONDIŢII GEOPEDOCLIMATICE
PEDOCLIMATICE
Situare
Coordonatele geografice ale comunei Ograda sunt:
44° 37' Nord, 27° 35' Est.
Comuna Ograda, este localizată în S-E
E României şi al
Câmpiei Române, în diviziunea cunoscută sub numele de
Bărăganul de mijloc, pe terasa ce însoţeşte malul stâng al râului
râ
Ialomiţa în partea central-estică
estică a judeţului Ialomiţa.

Aşezarea geografică a localităţii Ograda
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Localitatea se află la aproximativ 20 km de municipiul
Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomiţa şi 7 km de oraşul
Ţăndărei, pe Drumul European 60, care leagă Bucureştiul –
capitala României, de municipiul Constanţa – port la Marea
Neagră.
Localitatea Ograda este deservită şi de linia de cale
ferată: Slobozia–Ţăndărei–Feteşti - importante noduri feroviare
cu numeroase ramificaţii.
Vecinii localităţii sunt :
 la Nord – localităţile Valea Ciorii şi Scânteia;
 la Sud – râul Ialomiţa;
 la Est – localitatea Ţăndărei;
 la Vest – localitatea Bucu;
Suprafaţa totală a comunei Ograda este de 6.187 ha, din
care: 279 ha de teren intravilan (225 ha construcţii, 45 ha cu
drumuri, 3 ha spaţii verzi şi de agrement, 2 ha ape, 4 ha
gospodărie comunală) şi 5.908 ha teren extravilan, repartizat
astfel: 5.448 ha teren arabil, 124 ha păşuni, 26 ha vii, 66 ha
drumuri, 75 ha păduri, 86 ha ape, 65 ha drumuri şi 18 ha
terenuri neproductive.
Clima
Localitatea Ograda are un climat temperat continental,
care se concretizează prin contraste mari de la vară la iarnă.
Aceste mari contraste se datoresc poziţiei geografice a
localităţii, care este situată în partea de est a Câmpiei Române,
în plin Bărăgan, unde iarna pătrund masele de aer rece continental de pe întinsurile euro-asiatice şi vara cele fierbinţi şi
uscate dinspre Ucraina ori Mediterana şi Africa, ce dau o notă
specifică de ariditate.
Specificul climei localităţii îl desprindem din valorile
lunare şi anuale ale principalelor elemente climatice.
Ograda beneficiază de un potenţial caloric ridicat, de
circa 125 kcal/cm2. Aceasta este o consecinţă firească a duratei
7
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prelungite de strălucire a soarelui, care însumează anual 2.200
de ore, din care circa 1.500 se realizează numai în semestrul
cald, aprilie – septembrie, ceea ce se suprapune peste perioada
de vegetaţie a plantelor.
Ca urmare a acestui fapt, localitatea Ograda dispune de
un potenţial termic ridicat, valorile medii anuale fiind cuprinse
între 10-110C.
În timpul anului, temperatura aerului este într-o
continuă evoluţie, de la valori medii negative în intervalul
decembrie – februarie la valori pozitive în intervalul martie –
noiembrie.
Luna cea mai rece a anului este de regulă ianuarie când
valoarea medie a temperaturii scade sub -30C, însă uneori s-au
atins şi valori extreme de -300C.
Luna cea mai caldă este iulie, când valorile medii variază
în jurul a 230C, însă în ultima vreme se înregistrează frecvent
valori maxime de peste 390C.
Ca şi temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice au un
caracter continental, producându-se diferenţiat de la o lună la
alta, de la un an la altul.
Anual, pe teritoriul localităţii cad în medie între 400-500
mm de precipitaţii. Acestea se concentrează în general la sfârşitul primăverii şi începutul verii (lunile mai – iunie), când
însumează 1/4 din valoarea totală a acestora. În restul lunilor
de vară, valoarea precipitaţiilor scade simţitor, având un minim
în lunile august-septembrie, vremea având un caracter predominant uscat. Ploile de vară sunt scurte, repezi, cu caracter de
aversă, uneori însoţite de grindină.
Spre deosebire de acestea, ploile de toamnă sunt de lungă durată, caracterizate printr-o cantitate mică de precipitaţii.
În timpul sezonului rece, precipitaţiile au un caracter
mixt, ploi, lapoviţă şi ninsoare, însumând circa 1/3 din
cantitatea anuală de precipitaţii.
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O altă trăsătură caracteristică a climei localităţii o
constituie regimul vânturilor. Vânturile dominante sunt cele de
NE şi SV, care se explică prin poziţia localităţii în sud-estul
Câmpiei Române, vânturile neîntâlnind obstacole în cale.
În timpul anului însă, sensul circulaţiei atmosferice se
schimbă, de la circulaţia continentală din nord-est, caracteristică sezonului rece, la circulaţia oceanică din vest şi sudvest, caracteristică sezonului cald. Aceasta determină pătrunderea unor mase de aer mai umede, care aduc precipitaţii în
special la începutul sezonului de vegetaţie.
Iarna, din cauza întâlnirii aerului rece continental cu cel
cald mediteranean sau oceanic se produc viscole care spulberă
zăpada de pe câmp, troienind-o pe la adăposturi, la marginea
localităţii, căilor de comunicaţii, perdelelor forestiere, formând
cornişe prin văi şi prin excavaţiile reliefului.
Grosimea maximă absolută a stratului de zăpadă poate
atinge valori de până la 180 cm.
Deşi textele de specialitate prezintă clima acestui teritoriu
ca fiind temperat – continentală, cu caracteristicile prezentate
mai sus, totuşi în ultimii ani, din diferite cauze (cea mai importantă fiind poluarea), se observă o schimbare semnificativă, şi
anume schimbări bruşte de temperatură într-un interval scurt de
timp, temperaturi pozitive în perioadele de iarnă (temperaturi
de 100C în luna ianuarie), variaţii mari de temperatură de la zi
la noapte, ploi torenţiale (într-un interval scurt de timp de
câteva zeci de minute cad cantităţi de precipitaţii ce în mod
normal cad în decursul unei luni), etc.
Relieful
Relieful localităţii este predominant de câmpie, la care se
adaugă relieful de luncă, corespunzător văii Ialomiţei, acesta
impunându-se prin monotonia sa, fiind descris de Alexandru
Odobescu în Psseudokinegheticos ca „un ocean” nesfârşit.

9

Condiţii geopedoclimatice
Acest relief neted ascunde în el o suită de imagini care
s-au succedat de-aa lungul timpului, din care au rezultat, în
forma finală, pământurile de astăzi.
Un profil geologic pe direcţia nord-sud,
sud, efectuat între
localităţile Ciochina pe Ialomiţa şi Lipniţa la sud,
ud, în Bulgaria,
pune în evidenţăă succesiunea straturilor din fundamentul
Bărăganului, formate sub valurile unor mări care au populat
cândva teritoriul judeţului.

Secţiune geologică între Ciochina şi Lipniţa

În imaginea de mai sus see observă cum depozitele mai
vechi, care în apropierea
ierea Dunării sunt aproape de suprafaţă,
suprafa se
afundă sub altele mai noi spre nord, în groapa tectonică din faţa
fa
Carpaţilor, ceea ce face să se întâlnească
tâlnească la adâncimi diferite şi
ş
cu grosimi diferite.
Cu timpul apele mării s-au
u retras, astfel că în prima parte
a cuaternarului, pe teritoriul judeţului Ialomiţaa a mai rămas
doar un simplu lac, a cărui existenţă
ţă a fost condiţionată de mişmiş
cările eustatice ale Mării Negre, în funcţie de care îşi
şi mărea sau
micşora suprafaţa.
În acest lac s-au depus pietrişuri, nisipuri şii argile, care
car au
format straturile de Ftăteşti, cele mai vechi (pleistocenul
10
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inferior), nisipurile de Mostiştea şi pietrişurile de Colentina
(pleistocenul superior).
Concomitent cu acestea, pe câmpuri şi terase se
formează loessurile şi depozitele leossoide, care sunt cele mai
extinse depozite de cuvertură. O secţiune prin aceste depozite
pe direcţia nord-sud, între Ciochina pe Ialomiţa şi Canlia
(Bulgaria), pune în evidenţă succesiunea acestor depozite mai
noi.
Activitatea lacului care a dăinuit aici se stinge complet
la sfârşitul cuaternarului, când pe actualul traseu al Dunării se
mai întâlneşte doar un liman, un golf marin terminal, cu
dimensiuni apropiate de cele actuale. Este timpul când se
desăvârşeşte configuraţia actualei reţele hidrografice de pe
teritoriul judeţului.
După definitivarea cursurilor râurilor, un rol deosebit de
mare în modelarea reliefului de câmpie abia ieşită de sub apele
mării l-a avut factorul climatic, şi anume vântul şi precipitaţiile.
Terasa care însoţeşte râul Ialomiţa pe partea stângă, în
zona lacului Strachina are o înălţime de 10-12 m. Înclinarea
mică a reliefului şi natura depozitelor superficiale, slabe la
eroziune, au permis apelor râului să penduleze dintr-o parte în
alta a luncii şi să rătăcească căutând drumul spre vărsare,
festonând-o şi dantelând-o cu numeroasele sale meandre.
Astfel se formează maluri abrupte pe dreapta şi prelungi
pe stânga creându-se plaje, grinduri, depresiuni lacustre, cu sau
fără apă, înconjurate de vegetaţie de luncă, din care nu lipsesc
sălciile şi plopii; nici pădurea nu este absentă.
Date hidrografice
Datorită aridităţii climei de pe teritoriul judeţului
Ialomiţa, în care se dezvoltă reţeaua hidrografică de suprafaţă,
uneori, în alimentarea sa, rolul principal îl au apele freatice,
astfel încât între acestea se stabileşte o strânsă corespondenţă.
11
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1. Apele subterane
Caracteristicile litologice ale depozitelor cuaternare şi
chiar mai vechi (miocene şi pliocene) de pe teritoriul judeţului
Ialomiţa permit acumularea la diferite adâncimi a orizonturilor
acvifere cu nivel liber (ape freatice) şi sub presiune (ape
subterane). Natura depozitului magazin, a orizonturilor pe care
le străbat, ca şi condiţiile climatice specifice Câmpiei Române
de est în care se desfăşoară arealul lor dau acestora o notă
specifică, ceea ce se reflectă în primul rând în gradul lor de
mineralizare.
Cercetările hidrologice efectuate au permis studierea apelor freatice şi subterane sub mai multe aspecte şi clasificarea
lor după mai multe criterii şi anume: depozitul magazin, adâncimea nivelului hidrostatic, gradul de mineralizare şi duritate,
gradul de potabilitate, etc.
Astfel, pe teritoriul localităţii Ograda pot fi deosebite orizonturi acvifere cantonate în pietrişurile şi nisipurile ce alcătuiesc şesurile aluvionare din lunca Ialomiţei.
Apele freatice din acest complex litologic se caracterizează printr-un nivel hidrostatic ce variază între 2-4 m adâncime.

Schiţă hidrogeologică a judeţului Ialomiţa
(după harta hidrogeologică a Comitetului geologic, 1966)
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2. Apele de suprafaţă
a) Râurile
Teritoriul comunei se găseşte
te în bazinul hidrografic al
râului Ialomiţa, pe malul drept al acestuia. Obârşia
şia râului se
află în Munţii
ii Bucegi, la o altitudine de 2310 m, acesta străbăstrăbă
tând cele trei zone de relief: munţi, dealuri şii câmpie, ajungând
după aproximativ 410 km în Ograda, unde constituie limita
sudică a teritoriului administrativ al localităţii,
ii, pe o lungime de
circa 7 km. Suprafaţa bazinului hidrografic al Ialomiţei
Ialomiţ este de
10.350 km2.
Debitul mediu multianual al râului este de 46 m3/s.
Debitele maxime se produc în perioadele cu precipitaţii
precipita abundente, respectiv primăvara (luna aprilie), iar debitele minime se
înregistrează toamna (luna septembrie), din cauza deficitului de
precipitaţii
ii sau în unii ani în iernile foarte geroase, când apele
apel
râului îngheaţă.
Datorită faptului că la debite şii nivele maxime, în special
primăvara, ca urmare a ploilor abundente luncaa râului era frecfrec
vent inundată, au fost executate diferite amenajări hidrotehnice,
în special îndiguiri, pe o lungime de aproximativ 2,5 km.

Râul Ialomiţa
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b) Lacurile
În apropierea localităţii se află lacul Strachina, care face
parte din categoria limanurilor fluviatile, fiind folosit în special
pentru piscicultură.
Solurile, vegetaţia, fauna
a) Solurile
Pe teritoriul comunei Ograda se întâlnesc în proporţie de
peste 98% soluri de categoria cernoziomurilor, soluri caracterizate printr-o fertilitate ridicată determinată de cantitatea
mare de humus acumulat în orizontul superior şi acumulărilor
de carbonaţi din orizontul inferior.
Prezenţa unei bogate flore microbiene şi faune determină
o mineralizare rapidă a materiei organice şi eliberarea de elemente nutritive necesare plantelor.
Datorită proprietăţilor lor fizico-chimice, cernoziomurile
sunt folosite pentru o gamă foarte largă de culturi agricole, locul principal deţinându-l cerealele (grâul, porumbul, orzul),
floarea soarelui, mazărea, soia, rapiţa, etc.
Restul solurilor sunt reprezentate de aluviuni şi soluri aluvionare. Acestea sunt soluri mai slab dezvoltate, rezultate în urma depunerilor de aluviuni în urma inundaţiilor.
Aceste soluri au un grad ridicat de fertilitate, datorită
substanţelor nutritive şi regimului hidric favorabil, fapt ce le
face favorabile cultivării unei game largi de culturi agricole.
b) Vegetaţia
Vegetaţia judeţului Ialomiţa are caracter de stepă pe 65%
din suprafaţa sa, întâlnindu-se următoarele tipuri:
• de stepă primară, formată din graminee lipsite de
valoare furajeră;
• de silvostepă, cu păduri unde se înregistrează arborele
de stejar pufos şi brumăriu, cer, gârniţă, salcâm;
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• de stepă, cu arbori şi arboret de pădure, regăsiţi în
pădurile care cuprind frasinul, părul şi mărul pădureţ,
ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul
câinesc, măceşul, cornul, sângerul.
• de luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar;
• lacustră – orzoaica de baltă, brădişul, lintiţa, coada
calului, limba broaştei, săgeata apei, cucuta de apă,
piciorul cocorului ;
• alte tipuri : urzică, troscot, pălămidă, mohor, muşeţel,
coada şoricelului, păpădie, ceapa ciorii, ghiocel,
brebenel, etc.
c) Fauna
Fauna existentă în localitatea Ograda se poate clasifica
astfel :
• animale de stepă şi de pădure: popândăul, hârciogul,
orbetele, şoarecele de câmp, dihorul de stepă, iepurele
de câmp, prepeliţa, potârnichea, nevăstuica, căpriorul,
mistreţul, vulpea, şoarecele de pădure, viezurele, iar
dintre reptile menţionăm: şarpele rău, şopârla de stepă,
şopârla de câmp.
• păsări, cele mai numeroase fiind: prigoria, fluierarul,
dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica, guguştiucul, fazanul, prepeliţa, potârnichea, vrabia, sitarul, lişiţa, raţa sălbatică, şoimul dunărean, etc.
• ihtiofauna este alcătuită din: biban, plătică, crap,
caracudă, babuşcă, etc.
O parte importantă din fauna localității este de valoare şi
interes cinegetic, constituind o resursă pentru dezvoltarea
locală durabilă.
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ARHITECTURA
În Ograda există
astăzi câteva edificii ce
amintesc de vremurile
demult apuse. Unul
dintre acestea este biserica Sf. Gheorghe, construită între anii 18681870 de Ana şi
Gheorghe Peteu, mari
proprietari
funciari,
străbunici ai muzicianului Ionel Perlea.
Lăcaşul a fost
restaurat de mai multe
ori în cursul secolului
al
XX-lea; în anul
1978 a fost restaurată pictura interiorului de către Ana Nicolae,
iar în anul 1995 s-a restaurat pictura pridvorului,
vorului, de către
pictorul M. Motronea.
Edificiul este de tip trilobat şi dispune de tindă şi cele trei
încăperi clasice. Se remarcă la tindă cele patru coloane circucircu
lare, dintre care două semiîngropate.
îngropate. Absidele naosului sunt
realizate prin câte trei laturi în unghi drept, iar ferestrele
edificiului se termină în ogivă, amintind de arhitectura gotică.
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Singura turlă a bisericii încununează tinda şi este învelită
cu tablă, având un plan octogonal
al pe o bază pătrată. În tindă se
află mormintele unor membri ai familiei Peteu, cu lespezi de
marmură albă, Gheorghe Gh. Peteu, Aneta şi Amalia Peteu.
Un alt lăcaş de
cult găsim în Dimieni.
Biserica a fost ridicată
între anii 1862-1864
de moşierul Ioan
Papadopol şi soţia sa,
Maria. Este construită
din cărămidă arsă şi
învelită
cu
tablă
galvanizată, în forma
Sfintei Cruci, stilul
bizantin, având o
singură turlă la intrare
(pronaos). Pardoseala
este făcută din lespezi mari de piatră în formă rombică. Sfântul
Sfâ
Altar are o uşă care comunică cu exteriorul. Biserica este
ocrotită de trei mari sfinţi: Maica Domnului, Sf. Ierarh Nicolae
şi Sf. Ioan Botezătorul. Clopotniţa din lemn ridicată în anul
1954 s-a deteriorat din cauza trecerii vremii şi s–aa ridicat una
un
nouă, construită din calupi, în anul 1989. În curtea bisericii se
află mormintele ctitorilor şi credincioşilor din vechiul cimitir.
Biserica a avut drept slujitori clericali în trecutul îndepărtat pe
preotul Ioan Popescu, care a slujit până în anul 1940. Începând
cu 25 octombrie 1940 până în anul 1980 slujitor al bisericii a
fost preotul Neagu Badea, fiind îngropat chiar în curtea
bisericii.
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Din anul 1980, până în anul 1991 a slujit preotul Moncea
Gavriil. Între anii 1991-1996
1996 a suplinit preotul Drăghici
Dumitru, fiind paroh la parohia Ograda. În perioada 1996-2000
1996
biserica a avut ca slujitor pe preotul Manolache Victor. Din
anul 2000 este numit
it preotul Popa Ion. În ultimii ani, clădirii
i-a fost restaurată pictura şi i s-aa adăugat o nouă clopotniţă, din
zidărie, aflată în faţa edificiului.
Astăzi, în Ograda se păstrează atât case ţărăneşti vechi,
cât şi case care au aparţinut
ut unor moşieri precum Perlea sau

Casa Vasilescu

Vasilescu. Se face remarcată casa Vasilescu construită în anul
1908 de către Alexandru Georgescu, cu meşteri
teri italieni.
Se remarcă stilul eclectic, cu pridvor deschis, fronton baba
roc, volute, cornişă cu motivul ,,capului de leu” arcade semisemi
circulare susţinute de coloane dorice.
Casa memorială Ionel Perlea a fost ridicată la sfârşitul
sec. al XIX-lea de către Victor Perlea, iar după confiscarea sa
de către regimul comunist a servit ca depozit şi clădire a poştei.
18

Arhitectura
Începând cu anul 1983 a devenit casă memorială, fiind
restaurată la anii 1996-1997
1997 de către Muzeul Judeţean Ialomiţa,
a cărui secţie este. Construcţiei i-au
au fost aduse modificări, inin
trarea din faţă având astăzi o altă înfăţişare decât cea iniţială.
iniţi

Casa memorială Ionel Perlea

Acolo s-aa născut, la 13 decembrie 1900, Ionel Perlea (m.
1970), care a vizitat localitatea natală cu un an înaintea înceînce
tării din viaţă.

Casă țărănească

Casă ţărănească
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OAMENII SATULUI
Când spui țară vezi o întindere cu ape și munți, văi și
câmpii, râuri șoșotind, păduri și codri foșnind, peste toți și
toate tronând soarele în împărăția sa albastră unde străjeri sunt
luceferii și stelele.
Când spui țăran sentimentul este altul: ai în față un chip
pe care se văd liniile feței romanului, ochii de vultur ai dacului
și blândețea de veacuri în glas a străbunului.
Mâinile și chipul țăranului sunt o întreagă istorie. Cutele
feței arată cât de dârz au privit și înfruntat pe cotropitorul ce
voia pământ românesc, iar mâinile au palmele cu urme de la
uneltele cu care trudesc pe glia strămoșească, dar și de la coasele și topoarele pe care le-au ținut la hotare dând de înțeles
năvălitorilor și lacomilor de averi că „ pe aici nu se trece”.
Ogrădenii au fost oameni încercaţi. Ei au înfruntat vitregia istoriei şi asprimea locurilor, care li se citeau pe faţă.
Într-adevăr, oriunde îi întâlneai, muncind, la îngrijitul
culturilor sau la culesul roadelor, ei lucrau cu aceeaşi dăruire.
Cu feţele arse de soare şi supte de vânturile uscate şi cu
privirile aspre şi adânci, erau conştienţi că bunăstarea lor stă în
munca pământurilor locuite de veacuri.
Omul şi pământul, pământul şi omul, un tot care nu poate
fi tratat diferit.
Pentru pământ a luptat omul cu năvălitorii, cu boierii
lacomi de bogăţii, cu râurile care se încăpăţânau să se reverse
după orice ploaie mai mare. Ce este mai frumos decât un om
care, se confundă cu glia strămoţească şi mai ales atunci când
un Ion, un Gheorghe sau Vasile se aşează în genunchi şi sărută
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cu evlavie pământul care-l hrăneşte
te de mii de ani. Pentru el a
vărsat sânge în războaie, pentru el a suferit oprimări dar, când
este aplecat asupra lui, îl simte parcă
că tresărind în semn de
recunoaştere.
Ograda, pământ al Bărăganului, are o istorie zbuciumată.
Fiecare ţăran este o istorie vie care, oricând,
ricând, poate dovedi că
nimeni şi nimic nu-ll poate clinti de aici, nu se lasă dus pentru
că aici a văzut lumina zilei, a alergat cu piciorul gol glodul din
uliţă, a auzit doina bătrână şii basmul de la bunica, a ascultat
cântecul păsărilor din păduricea care mărgineşte
şte satul, şi-a
ş
muiat picioarele în apa Ialomiţei şi s-aa visat curgând cu ea spre
Dunăre căci „Ialomiţa,
a, apă dulce / Cin’te bea de aici nu se mai
duce”. Când armata l-a îndepărtat
tat de casă a stat cu dorul de
satul de câmpie, de oameni şi părinţi.
Privind ţăranul român poţi exclama cu pioşenie:
enie:
„Ţăran român / Măria ta” şi ai spus totul.

Familie de ţărani

Familia Arsene Tudor
lia
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Familia Arsene Tudor

Şerban Axente

Şerban Lina
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IONEL PERLEA
(1900-1970)

Între reprezentanţii de renume internaţional
ional în secolul al
XX-lea care au contribuit la zestrea de eminenţă şii prestigiu cu
care cultura românească s-aa afirmat pe scena istoriei culturii
uni-versale, numele lui Ionel Perlea, ca simbol al creaţiei
creaţ sale
de compozitor şii dirijor, ascende treptat dar sigur spre locul de
proeminenţă ce i se cuvine.
Compozitor şi dirijor de talie internaţională,
ională, Ionel Perlea
s-a născut în localitatea
atea Ograda, în familia Victor şi
ş Margareta
Perlea, la 13 decembrie 1900.
Copilăria şi-a petrecut-o
o alături de fraţii săi pe malurile
Ialomiţei, printre copiii ţăranilor din sat.
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Ionel Perlea şi-a
dezvoltat înzestrarea natunatu
rală într-un
un mediu familial
de iubitori ai artei sunesune
telor, atât tatăl – practicant
talentat
lentat al artei pianistice
cât şi mama – cu o educaţie muzicală şii gust artistic
bine formate.
Aptitudinile manifemanife
state încă din copilărie se
concretizează în anii de
liceu. Îşii definitivează
studiile la Academia de
Muzică din München, unun
de constituie o orchestră
semisimfonică de amatori.
În braţele mamei, împreună cu
sora Ana şi fratele lui, Victor

Printre primele sale compoziţii muzicale se numără şi
valsul
Plimbare la câmp,
intitulat mai târziu Ograda
vals.
La 17 octombrie 1919 dă
primul concert la Ateneul
Român din Bucureşti, în dublă
ipostază de interpret şi compozitor. În anul 1923 Ionel
Perlea se reîntoarce în ţară şi se
integrează în cercul reprezentanţilor consacraţi sau în
devenire
ai
spiritualităţii
româneşti interbelice, alături
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Ionel Perlea, dirijor al Operei
din Cluj - la 27 ani

Ionel Perlea
de alţi oameni de
muzică şi de cultură în general.
În anul 1926 i
se decernează Premiul I de compoziţie George Enescu
pentru
lucrarea
„Cvartetul
de
Coarde opus 10”,
scrisă la vârsta de
22 de ani.
Devine
dirijor al Operei Române şi al Orchestrei Radio, iar între anii 1929-1932
şi 1934-1936, directorul Operei Române.
În anul 1945,
după aproape un an
de detenţie în lagărele naziste, îşi reia arta dirijorală la Roma,
apoi la Milano, unde obţine elogiile unanime ale criticii de
specialitate.
I se propune să conducă prestigiosul conservator Santa
Cecilia însă, refuză oferta, pentru ca mai târziu, peste ani, să
predea arta dirijatului în Statele Unite.
Ionel Perlea este numit în anul 1946 dirijor permanent la
Teatro Scala din Milano.
În următoarea perioadă maestrul concertează pe toate
marile scene ale lumii: Varşovia, Paris, New York, Detroit,
Chicago, Los Angeles, Tokio, Atena, petrecându-şi o mare
parte din viaţă în străinătate.
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În 1952 Ionel
Perlea desfăşoară o
intensă şi bogată activitate: compune şi finalizează Variaţiunile
Simfonice pe o Temă
Proprie, îşi împarte
timpul între Scala din
Milano şi Metropolitan Opera din New
York, răspunde solicitărilor de a realiza imprimări de disc, la care
se adaugă responsabilitatea conducerii catedrei de dirijat a celebrei
Manhattan School of
Music din New York.
Tot acest efort
avea să determine imoIonel Perlea
bilizarea permanentă a
părţii drepte a corpului dirijorului. Totuşi,
şi, cu o nezdruncinată
voinţă şi cu deosebită tărie de caracter, a depăşit
it acest evenieveni
ment, reluându-şii succesiv activitatea concertistică, creaţia,
crea
îndrumarea tinerilor dirijori şii imprimarea de discuri din repertoreperto
riul simfonic.
Printre compoziţiile
iile sale se numără un concert pentru
vioară şii orchestră, piese de muzică de cameră, muzică simsim
fonică. A lăsat numeroase înregistrări pe discuri din repertoriul
simfonic sau de operă.
În primăvara anului 1969 revine în ţară,
ară, vizitându-şi
vizitându casa
părintească din Ograda.
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Ionel Perlea - Vizită la Ograda (1970)

S-a stins din viaţă la vârsta de 70 de ani, în data de 29
iulie 1970.
În anul 1983, casa din Ograda devine casă memorială
organizată şi administrată de Muzeul Judeţean
ean Ialomiţa
Ialomi şi apoi
de Centrul Cultural ,,Ionel Perlea”, fiind inclusă pe lista
Monumentelor Istorice din judeţul Ialomiţa.
Casa memorială, adăposteşte o colecţie
ie de peste 600 de
obiecte, colecţie constituită prin donaţiile
ţiile familiei Perlea şi
ş prin
achiziţii.
Atmosfera din casă a fost recreată cu piese de mobilier
m
originale, instrumente şii aparatură muzicală, lucrări de artă,
partituri, fotografii şi cărţii de o mare valoare istorică, docudocu
mentară şi artistică.
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Imagini din casa memorială
“IONEL PERLEA” OGRADA
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Începând cu anul 1992, în luna mai, a debutat la
Slobozia Festivalul şi Concursul Naţional
ional de Interpretare a
liedului „Ionel Perlea”, festival, care pas cu pas şii an de an a
evoluat căpătând strălucire şii renume, ajungând în 2010 la cea
de-a XIX-ea ediţie.

Moment festiv: prof.univ.Grigore Constantinescu la
Centenarul “Ionel Perlea” (13 decembrie 2000)
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Gala Laureaţilor, ediţia a XIII-a:
a: Silvia Totan, Iulia Surdu,
Iuri Ţiple, Florin Petre, Crimhilda Cristescu

Recital la Casa Memorială “Ionel Perlea”
(studenţi ai Academiei de Muzică Bucureşti)
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CASA MEMORIALĂ “IONEL PERLEA” OGRADA

Obârşii:
Coborâtori din neamul ţăranilor harnici, din preajma
Săcelelor din Braşov, români din Ţara Bârsei, cu voinţa
voi de cremene şii sănătatea pietroasă a omului de munte, înaintaşii
s-au
au dovedit vrednici crescători vite. Oieri cu renume, la vrevre
mea lor, crescători de vite cornute şi chiar de cai.
Trei mari neamuri de crescători trăiau, în acele vremuri
în Săcele şii în cătunele alăturate: neamul lui Pârlea, neamul lui
Peteu şii cel al lui Jalea. Toate erau alcătuite din familii mari şi
cu mare însemnătate locală. Aveau păşunii întinse şi cirezi, turtur
me şi herghelii şi se ocupau şi cu comerţul de vite şi cai către
Poarta de la Ţarigrad.
Două dintre aceste familii, Jalea şi Pârlea, tot trimiţând
animale către turci, şi-au organizat sălaşuri
uri printre românii din
câmpia Bărăganului, către Dunăre, în jos, unde veneau corăbii
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cu semilună, să încarce vietăţile, spre a le purta spre malul
Bosforului. În calea lor către braţul Borcei, la punctele de
preluare şi de îmbarcare statornicite de autoritatea românească
în înţelegere cu trimişii vistieriei otomane, fii ai familiilor
Pârlea şi Jalea, cu ajutoarele şi vechilii lor, şi-au aflat loc în
câteva aşezări săteşti româneşti din Bărăgan – în Coconari.
Aici, în Coconari, locuitorii se ocupau cu munca pământului şi
creşterea animalelor. Potrivnică le-a fost lipsa apei, care devenea insuficientă datorită creşterii numărului de animale. Acest
lucru i-a determinat pe cei din Coconari să se mute în alt loc şi
să-şi facă aşezare pe malul stâng al Ialomiţei, în apropierea
„unui ochi de apă mare cât marea” - lacul Strachina. Aşa a luat
fiinţă Ograda, aşezare rurală de sine stătătoare (care ulterior s-a
unit şi cu localitatea învecinată, Dimieni).
Printre cei de peste lanţul Carpaţilor care au pus bazele
statornice ale negoţului cu vite în Ţara Românească, printre
cei care se îndeletniceau cu oieritul, creşterea vitelor şi a cailor,
au fost şi familiile Peteu şi Pârlea. În timp ce o ramură a familiei Peteu s-a stabilit în Ograda, matca celor două familii a continuat să vieţuiască la Săcele, ţinând legătura cu Ograda şi
întreţinând astfel negoţul cu vite. Devenită astfel ogrădeană,
familia Peteu şi-a construit în noua aşezare, casă cu magazii în
locul pătulelor din nuiele împletite, a sprijinit sătenii cu care
lucra, ca să-şi încropească, fiecare, gospodărie proprie, pentru a
se lega de glie, şi astfel Ograda a prins conturul unui sat înfloritor, în plină creştere.
La Ograda, soţii Gheorghe şi Ana Peteu, socrii lui
Ioniţă Perlea, au adus îmbelşugare continuă, după cum, cu a lor
cheltuială, au ridicat biserica şi localul de şcoală.
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Cum viaţa nu se rezumă numai la muncă, şi
ş cum legăturile între familii erau strânse, iar relaţiile
iile de afaceri le întăîntă
reau neîntrerupt, preocupările părinţilor şii sentimentele
sentimentel
odraslelor s-au contopit într-o nouă înrudire:: Aneta, fiica lui
Gheorghe şi a Anei Peteu, a devenit soţia lui Ioniţă
Ioniţ Perlea.
Perlea sau Pârlea? În actele parohiale Ioniţăă apare cu numele
de familie Perlea. O greşeală a
preotului care a oficiat cununia
sau numai o deviere intervenită
datorită scrisului tremurat şi
aproape neciteţ din acea condică
de botezuri, de cununii şi de
îngropăciuni?
Aşa începe versiunea
Perlea. Aşadar, familia Perlea.
Victor şi Margareta Perlea,
părinţii marelui muzician au
avut patru copii: Ana, Ionel,
Victor şi Alexandru.
Victor şi Margareta Perlea

Ioniţă Perlea
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Eroii satului

EROII SATULUI
Într-adevăr, multă vreme, de-a lungul milenarei
existențe a poporului român, țărănimea a reprezentat cea mai
importantă forță socială a progresului. Concomitent cu punerea
în mișcare a acestei forțe social-economice, exprimată pe tărâmul celor mai diverse și mai complexe forme ocupaționale rurale, țărănimea a constituit forța principală a armatelor multor
mari conducători de oști, care au înscris pagini de înălțător
eroism în lupta împotriva cotropitorilor străini, pentru unirea
țărilor române, pentru cucerirea independenței de stat, pentru
închegarea statului unitar român.
Ne aplecăm cu veneraţie în faţa eroilor neamului, în
faţa celor care nu şi-au precupeţit viaţa pentru a asigura
libertatea şi progresul poporului român, care au pus, la timpul
lor, o piatră la temelia acestei ţări.
Şi localitatea Ograda şi-a adus jertfa ei pe câmpurile de
luptă, bărbații satului numărându-se printre eroii care au scris
pagini măreţe de istorie.
Mulți dintre ei au plătit cu prețul vieții dorința de
independență și libertate. Printre ei:
Bălan Marin
Bălan Tache
Bălan Vasile
Băltăreţu Grigore
Bărbuţă Gheorghe
Bărbuţă Ion
Bercaru Nicolae
Bilan Stan
Blaglosov Dumitru

Albu Constantin
Antohe Andrei
Apostol Coman
Arsene Axente
Axinte Constantin
Axinte Ion
Badea Constantin
Badea Dumitru
Bălan Gheorghe
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Iabraşu Grigore
Iancu Constantin
Ionescu Dumitru
Ioniţă Ion
Iorga Cristea
Marin S. Nicu
Marin Dumitrache
Marinescu Axente
Marinescu Ştefan
Mitu Gheorghe
Mladin Ene
Mocănescu Traian
Nedelcu Constantin
Negrea Ioan
Negrea Nedelcu
Negrea Dumitru
Nicolae Ion
Nicolae Dumitru
Oancea Ilie
Oancea Ion
Oancea Valere
Onica Ion
Panait Alecu
Panait Dumitru
Panait Aurel
Petrișor Ion
Petrișor Ilie
Petrișor Tudor
Răducan Ilie
Răducan Dumitru
Roman Contescu
Roman Gheorghe
Roman Vasile
Rotaru Zainea

Blaglosov Ştefan
Borş Mihai
Bozdoc I.Ion
Bozdoc A. Ion
Bunea Coman
Burlacu Costea
Căpriceru Constantin
Căpriceru Gheorghe
Caraman Ion
Chiţu Aurel
Chiţu Ion
Chiţu Mihai
Cojocaru Vasile
Cremene Iacob
Cruceanu Grigore
Cruţescu Oprea
Cruțescu Ilie
Cursaru Nicolae
Cursaru Petre
Dinu Vasile
Drăjneanu Dumitru
Dumitru Ion
Duru Ion
Duru Gheorghe
Enciu Ion
Florea Ion
Florea Spirea
Frangu Aurel
Frangu Alexandru
Frangu Ionel
Frangu Mihai
Ghiţă I. Tudor
Gongea Gheorghe
Iabraşu Enuţă
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Eroii satului
Sălceanu Gheorghe
Sârbu Iancu
Soare Călin
Spânu Constantin
Stan Ştefan
Stănescu Alexandru
Stănescu Ion
Stănescu Victor
Stroe Ion
Stroe Tudor
Şerban Vasile

Tache Alexandru
andru
Tănase Tudor
Teşeleanu Ion
Teşeleanu Constantin
Ţigău Nae
Ţigău Ştefan
Toma Ion
Vlăducă Spirea
Voinea Gheorghe
Voinea Stanciu

Monumentul eroilor
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ŞCOALA

VIZIUNEA ŞCOLII
Descentralizarea sistemului de învăţământ implică, trecerea accentului de la comunicarea pe verticală, descendentă, la
comunicarea pe orizontală şi pe diagonală.
În aceste condiţii de sporire considerabilă a autonomiei
şcolii, parteneriatul interinstituţional devine un instrument
esenţial al activităţii manageriale.
Considerăm că deosebit de importantă într-o şcoală este
relaţia educaţională fundamentală dintre profesori şi elevi.
Foarte important este de a urmări evoluţia societăţii şi de
a ne propune realizarea acelor obiective care promovează şcoala pe trepte tot mai înalte, care ţin cont de nevoile organizaţiei,
ale elevilor, ale părinţilor, ale cadrelor didactice.
Obiectivul major îl constituie creşterea calităţii actului de
predare, prin promovarea metodelor active şi aducerea noului
în procesul predării-învăţării.
Trebuie să avem în atenţie şi să urmărim formarea
competenţelor – cheie europene, cum sunt:
 Comunicarea în limba română;
 Comunicarea în limbi de circulaţie internaţională;
 Deprinderi de calcul matematic şi competenţe de bază
în ştiinţe şi tehnologie;
 Abilităţi în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
 A învăţa să înveţe;
 Competenţe civice şi interpersonale;
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 Anteprenoriat şi conştiinţă culturală.
Documentele de politici şi strategii europene şi naţionale
pun accent pe importanţa şi necesitatea dezvoltării reale şi eficiente, în societatea cunoaşterii a acestor competenţe în rândul
tuturor absolvenţilor învăţământului obligatoriu.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala noastră va urmări crearea unui cadru propice formării şi dezvoltării deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ, şansa către
dezvoltarea personală şi profesională, să devenim o şcoală deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri,
adulţi) indiferent de etnie sau religie, un centru de resurse
educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se
simţi competent, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi
respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.
Calculatorul va deveni unul dintre prietenii elevului.
De aceea, ne propunem să oferim şanse egale pentru educaţie şi cultură.
Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci
transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut,
cu răbdare şi temeinicie.
Opţiunea strategică a ultimilor ani în politica educaţională a fost şi este calitatea în educaţie. Şcolii i se cere să facă
faţă atât provocărilor prezentului cât şi aşteptărilor viitorului,
să dea răspunsuri complexe situaţiilor complexe, să reflecteze
în interior ceea ce se întâmplă în societate.
Idealul educaţional al şcolii vizează dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individului şi formarea personalităţii
autonome şi creative.
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Finalităţile specifice pe care dorim să le realizăm sunt:
 formarea personalităţii – prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;
 educarea – în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii şi
toleranţei;
 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi
de valorile morale şi civice;
 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor
afective şi a abilităţilor practice;
 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesară
autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi;
 dezvoltarea armonioasă, prin educaţie fizică şi educaţia
pentru sănătate, educaţia ecologică şi educaţia interculturală prin programe specifice;
 identitatea Şcolii cu clasele I-VIII Ograda va consta
într-o abordare flexibilă a curriculum-ului pentru a
răspunde nevoilor elevilor la diferite vârste şi etape;

SCOPURILE / ŢINTELE STRATEGICE
Domeniile pe care „Comunitatea educaţională” le consideră prioritare, pe care doreşte să le dezvolte sunt următoarele:
1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al
clasei în perspectiva egalizării şanselor;
2. Formarea corpului didactic pentru aplicarea metodelor
active, de grup;
3. Asigurarea, în fiecare an şcolar, pentru fiecare cadru
didactic din şcoală a cel puţin 40-50 de ore de pregătire
în funcţie de nevoile identificate;
4. Programe educaţionale specifice (educaţie tehnologică,
educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, cultură şi
educaţie civică);
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5. Dezvoltarea unor parteneriate locale;
6. Asigurarea, pentru fiecare elev din şcoală, a accesului
la calculator pentru o jumătate de oră săptămânal;
7. Surse noi de finanţare.
Tehnicile de implicare şi regulile şcolii în următorii cinci
ani vor fi proiectate pornind de la aceste deziderate. Efortul de
a realiza un convingător avantaj bazat pe un set de valori
solicită un înalt nivel de consensuri în şcoală şi o politică bună
de integrare.
Şcoala ar face o greşeală dacă ar utiliza numai promovarea pentru a-şi exprima avantajele distincte şi ar ignora celelalte instrumente de marketing educaţional care pot contribui la
realizarea unui profil credibil. Atmosfera, cultura şi mentalitatea trebuie impregnate de filozofia şcolii. Valoarea adăugată
pare astfel să fie nu „ce face şcoala” ci „modul în care lucrează” şi încrederea în această metodă de lucru.
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Ionel Perlea” Ograda îşi are începuturile prin anii 1835-1837, când funcţiona cu un număr de
două săli de clasă şi 10-15 elevi.
Următorul local de şcoală a fost construit de familia
marelui muzician Ionel Perlea, în anul 1876 în zona delimitată
de biserică, cimitirul vechi şi conacul Perlea, şcoală în care a
învăţat mai târziu compozitorul şi dirijorul primele trei clase
primare (1907 – 1909).
În anul 1963 a fost construit un nou corp de şcoală, în
centrul localităţii, cu şapte săli de clasă.
De-a lungul timpului numărul spaţiilor şcolare şi al
elevilor au crescut continuu, astfel încât astăzi activităţile educative se desfăşoară în trei clădiri dintre care una este nou
construită – grădiniţa (corpul C), iar una este reabilitată
(corpul A).
În prezent şcoala beneficiază de 14 săli de clasă, 1 laborator de informatică şi o bibliotecă. La acestea se adaugă 3
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cancelarii, 1 cabinet al directorului, 1 secretariat, o sală de
material didactic.
Numărul actual de elevi este de 351, în prezent
învăţându-se în două schimburi.
SCURTĂ DESCRIERE A DOTĂRILOR
Corpul A - în anul 2007/2008 a fost prins într-un
într
program de reabilitare, astfel
tfel că de la începutul anului şcolar
ş
2008/2009, condiţiile de care au beneficiat elevii
levii au fost unele
deosebite. Şcoala a fost dotată cu mobilier nou (în toate cele
opt săli de clasă), cu mijloace de învăţământ
ământ moderne (video(video
proiectoare, camere video, multifuncţionale,
ionale, laptopuri, calcucalcu
latoare, internet etc.)

Corpul A al Şcolii Ograda
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Sală modernă de clasă

Holul şcolii

Cabinetul de informatică
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Corpul B - a fost renovat în anul 2003, însă în prezent se
s
impun noi lucrări de îmbunătăţire.
ire. Există disponibilitate din
partea Primăriei ca în anul 2011, să se realizeze lucrări astfel
a
ca şi în acest local al şcolii să se asigure condiţii
ii moderne.
Cu sprijinul cadrelor didactice şi al Primăriei şi
ş acest corp
dispune de calculatoare şi este conectat la internet.

Corpul B al Şcolii Ograda

Corpul C – Grădiniţaa cu program normal, este nou
construită,
nstruită, fiind dată în folosinţă la începutul anului şcolar
ş
2008/2009, totodată beneficiind şii de mobilier nou în toate
sălile de clasă.

Grădiniţa Ograda
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Total

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

Învăţământ
gimnazial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Învăţământ
primar

Anul
şcolar

Nr.
grupe
Nr.
elevi
Nr.
clase
Nr.
elevi
Nr.
clase
Nr.
elevi
Nr.
clase
Nr.
elevi

Nr.
crt.

Învăţământ
preprimar

Dinamica structurii şcolii pe niveluri de predare în ultimii
11 ani se prezintă astfel:

6
6
3
3
3
3
3
3
4
4
4

135
120
59
65
60
60
60
81
97
81
80

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

112
122
136
147
142
153
162
151
136
122
123

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

145
161
159
160
155
162
160
157
153
153
148

180

22
22
19
19
19
19
19
19
20
20
20

392
403
354
372
357
375
382
389
386
356
351

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Înv. preprimar

Înv. primar

44

Înv. gimnazial

Şcoala
Dinamica structurii efectivului de cadre didactice pe
niveluri de predare în ultimii 5 ani se prezintă astfel:
Ciclul de
învăţământ
Ciclul preprimar
Debutanţi
Definitiv
Gradul II
Gradul I
Ciclul primar
Debutanţi
Definitiv
Gradul II
Gradul I
Ciclul gimnazial
Necalificaţi
Debutanţi
Definitiv
Gradul II
Gradul I

20062007
3
0
2
1
0
8
0
3
0
5
12
2
1
6
2
1

20072008
3
1
1
1
0
8
0
3
0
5
14
2
2
7
2
1

20082009
4
1
2
1
0
8
0
3
0
5
16
1
5
6
2
2

20092009
2010
4
1
2
0
1
8
0
3
0
5
16
2
5
7
1
1

20102011
4
0
3
0
1
8
0
3
0
5
13
0
3
6
1
3

Structura efectivului de cadre didactice pe grade
perioada 2006-2011:

în

100%

Gradul I

80%

Gradul II

60%

Definitiv

40%

Dedutant

20%

Necalificat

0%
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Începând cu data de 01.11.2007 – la iniţiativa unui grup
format din cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale –
parteneri educaţionali, părinţi – cu acordul Inspectoratului
Şcolar Judeţean – Şcolii Ograda i se atribuie denumirea de
,,Ionel Perlea”.
Şcoala – Biserica – Comunitatea vor fi implicate în felul
acesta mult mai puternic în educaţia tinerilor, deschizându-şi
larg uşile către aceştia pentru a-i atrage spre tezaurul de
nesfârşită bogăţie al învăţăturii şi înţelepciunii.
Şcoala cu clasele I-VIII Ograda se constituie ca entitate
ce vizează binele comunităţii, accentuând importanţa unor relaţii umane armonioase, bazate pe sensibilitate, toleranţă, bunăvoinţă şi respect reciproc.
Din acest punct de vedere, şcoala trebuie să evidenţieze
faptul că individul şi comunitatea au o responsabilitate reciprocă, că nevoile individuale trebuie să fie îmbinate în mod armonios cu nevoile grupului.
Următorii ani, cei după integrarea României în Uniunea
Europeană, vor fi dificili, îndeosebi pentru locuitorii din mediul rural, pentru cei cu calificări inferioare şi pentru cei cu un
nivel redus al educaţiei.
Criza învăţământului rural, unde includem şi Şcoala
Ograda, are o cauză serioasă în dezinteresul părinţilor pentru
educaţia copiilor, în neîncrederea acestora în rolul educaţiei ca
factor de integrare socio-profesională.
Vom promova în acest sens ideea că şcoala aparţine comunităţii şi vom urmări implicarea activă a tuturor celor preocupaţi de prosperitatea şcolii: personalul didactic, elevii, autoritatea locală, părinţii, partenerii educaţionali.
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OCUPATII
Din analiza documentelor vremii se desprinde concluzia
că ocupaţiile de bază ale locuitorilor comunei Ograda erau
agricultura şi creşterea animalelor. Se cultiva cu precădere
grâu, mei şi orz şi începând cu sfârşitul sec. al XVIII-lea
XVIII
şi porumb. Creşterea vitelor era o ocupaţie strâns legată de producproduc
ţia agricolă, iar în cadrul ei creşterea
terea oilor se situa pe primul
plan.
În acest domeniu dovezile de continuitate abundă, de la
cele arheologice la cele din izvoarele scrise.
Astfel documentele prezintă comuna la sfârşitul
sfârş
sec. al
XIX-lea ca având în proprietate 54 hectare de pământ arabil,
iar numărul prestatorilor este de 226, dintre care: 94 cu braţele,
braţ
71 cu 2 vite, 54 cu 4 vite şi 7 cu 6 vite.

Bîrsan Nicolae – podarul satului
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Un factor important care a contribuit la dezvoltarea vieţii
economice în această zonă a ţării îl constituie meşteşugurile şi
comerţul. Documentele amintesc prezenţa, în satul Ograda a
unor meseriaşi precum mecanici - 3 (Alexandrescu Toma,
Bîrsan C. Ioan, Gheorghe A. M.), tâmplari - 2 (Cristu Iordan,
Marcu Gheorghe), băcani - 1 (Neagu Stan), cârciumari - 6
(Badea Manole, Căpriceru Tudor, Dumitrescu Constantin,
Gongea Panait, Marinescu M., Teodorescu Ioan), cismari - 3
(Antofi Gh. Ioan, Florea G., Tache N. Ion), croitori - 3
(Bercaru I. Gheorghe, Dinu C. Cristea, Sârbu Alexandru).
De asemenea în această perioadă existau 2 proprietari de
moşii - Arbizani (Dimieni - 350 ha), Perlea Victor (Ograda 1436 ha) şi 1 arendaş de moşii - Livada D. Gheorghe (Ograda1364 ha).
Cultura cerealelor se pierde în negura vremurilor. Descoperirile arheologice şi mărturiile documentare atestă că
locuitorii ţării noastre au cunoscut întâi grâul, apoi orzul, meiul, ovăzul şi mult mai târziu porumbul, care a devenit cultura
principală, luând locul meiului în hrana ţăranului şi locul grâului în suprafaţa cultivată
Dar, cultura cerealelor pe suprafeţe mari e relativ recentă
în România, căci în perioada feudală aşezările au fost foarte
rare în spaţiile întinse şi nesigure din câmpie şi mai dese pe
văile apelor. Prefacerile politice, economice, agrar-sociale, care
au avut loc în decursul istoriei precum şi cerinţele din afară au
făcut cultura cerealelor mai rentabilă decât creşterea vitelor.
Stăpânirea turcească monopolizase însă comerţul extern
şi, de aceea, până la sfârşitul secolului al XIX-lea, economia
agricolă românească nu era decât în foarte mică măsură economie de schimb, rămânând economie de familie.
O epocă nouă începe pentru agricultura românească după
tratatul de la Adrianopol (1829). Această eliberare a agriculturii româneşti de constrângerile care-i împiedicau dezvoltarea a coincis cu o mai mare cerere de produse agricole din
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partea ţărilor
ărilor occidentale. Agricultura românească a început
atunci să producă tot mai mult pentru schimb, să se încadreze
astfel în economia capitalistă.
În condiţiile
iile în care, alături de vite, cerealele constituiau
produsul cel mai mult cerut pe piaţaa străină, vor fi reliefate, în
î
continuare, aspecte ale evoluţiei
iei cultivării lor până la reforma
agrară din 1921, pe teritoriul Ialomiţa.

Adăpatul cailor

La secerat
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La secerat

La moară

Sfârşitul secolului al XVIII-lea
lea găsea judeţul Ialomiţa
Ialomiţ
situat pe primul loc între judeţele Ţării Româneşti în ceea ce
priveşte cantitatea de grâne şi exportul
portul de cereale, loc pe care
şi-l păstrează şi la începutul secolului al XIX-lea.
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Dintre cereale,
o mare importanţă
se dădea cultivării
grâului şi orzului,
cum se menţiona
într-un
document
din 10 ianuarie
1809. Nu trebuie să
omitem însă nici
meiul, ovăzul şi
porumbul, cereale
care vor ocupa o
pondere importantă
în suprafaţa cultivată în întreg secolul al XIX-lea.
După
1829,
agricultura ialomiţeană va profita din
plin de avantajele
La depănuşat
create de tratatul de
la Adrianopol. Se măresc considerabil suprafeţele
ele cultivate,
mai ales cele cu grâu datorită în primul rând condiţiilor
condiţ
prielnice din zona de câmpie şi,
i, în al doilea rând, creşterii
cre
aproape duble a numărului populaţiei
iei venite aici de peste
Dunăre, din Dobrogea.
Deşi suprafeţele cultivate erau cunoscute parţial
ial şi înainte
de 1831, după această dată încep să fie cunoscute mai bine
datorită faptului că acum ocârmuirile erau obligate să alcăalcă
tuiască catagrafii în care erau redate ilustrativ toate suprafeţele
suprafe
cultivate de locuitorii judeţului precum şi producţiile
iile obţinute.
ob
Pentru Ialomiţa, datele trimise de Ocârmuire
ire arătau că în
cuprinsul judeţului
ului au fost cultivate în primăvara anului 1831
suprafeţe de 1.606 pogoane cu grâu şii 7.431 pogoane orz.
51

Ocupaţii
Se observă suprafaţa mare cultivată cu porumb – 7.289
pogoane, mei – 4.348 pogoane şi orz - 7.431 pogoane.
Deşi, în general, anul 1831 a fost un an bun pentru
agricultură, recolta nu putea însă satisface necesităţile de hrană
ale celor peste 6.500 familii de ialomiţeni. Cantităţile de
200.400 ocale grâu şi a celor 2.563.920 ocale porumb obţinute
de pe suprafeţele cultivate indică o producţie foarte scăzută la
hectar.
Pentru anii următori informaţiile deţinute sunt mai concludente şi aduc date în plus. Acum, Ocârmuirea trimite şi date
despre starea timpului, precum şi despre invazia insectelor
dăunătoare, în speţă lăcustele care îşi făcuseră apariţia în mai
multe rânduri în cuprinsul judeţului, provocând pagube mari,
aşa cum s-a întâmplat şi în anul 1834.
Prin prezentarea acestor date putem înţelege mai bine
recoltele foarte scăzute din anumiţi ani, cum au fost cele din
1834 şi 1848, când în raportul trimis Vorniciei din Lăuntru de
Ocârmuirea judeţului Ialomiţa se specifica: „Locuitorii sunt
mâhniţi cu totul din pricina recoltei ce acum se arată şi se văd
foarte nenorociţi că semănăturile de toamnă au început a se
ofili ca şi cele de primăvară şi foarte multe plante nu au ieşit şi
nici arături nu se mai pot face”.
În alţi ani ţăranii nu puteau ieşi la muncă din cauza unor
epidemii, aşa cum s-a întâmplat în 1848, când holera a făcut
multe victime în rândul locuitorilor de la sate.
Se pare că cel mai bun an pentru cereale din prima
jumătate a secolului al XIX-lea a fost anul 1844, când numai
producţia de grâu înregistra 18.229.647 ocale, dar e drept că şi
suprafaţa cultivată acum era de 20.337 pogoane.
Putem considera că până la 1848 suprafeţele cultivate cu
cereale au crescut paralel cu explozia demografică a populaţiei,
dar ceea ce este demn de semnalat este faptul că cerealele au
ocupat şi acum primul loc în hrana populaţiei, mai ales grâul şi
meiul. Producţia de cereale din această perioadă este, în imensa
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ei majoritate, producţia micii gospodării ţărăneşti îndreptată tot
mai mult spre piaţă, căci statul şi negustorii au pus acum un
mare accent pe producţia de grâu.
Ca urmare, în anul 1833, suprafaţa cu grâu s-a dublat
aproape în raport cu cea cultivată în anul 1829, iar la 1848
suprafaţa era de aproape 20 de ori mai mare.
Revoluţia burghezo-democratică din 1848, deşi
înăbuşită, a dat avânt dezvoltării capitalismului în economia
Principatelor. Cu toate că acest lucru era mai evident în
industrie, unde relaţiile capitaliste deveniseră dominante, şi în
agricultură apăreau din ce în ce mai evidente indiciile unor
transformări care trebuiau să ducă până la urmă la modificarea
relaţiilor agrare, în condiţiile în care agricultura rămânea
principala ramură a economiei, ea angajând cea mai mare parte
a forţei de muncă şi alimentând aproape în întregime exportul.
Datele statistice arată că suprafeţele însămânţate cu grâu
şi secară au crescut în mod substanţial între anii 1848-1864 (în
comparaţie cu perioada anterioară), fapt care se datoreşte
creşterii producţiei de grâu pentru piaţă.
În complexul vieţii agrare, gospodăria moşierească şi
proprietatea mănăstirească deţineau o mare parte din teritoriul
judeţului Ialomiţa şi pe aceste terenuri se obţineau importante
cantităţi de cereale, îndeosebi grâu. Dar gospodăria moşierească avea încă o productivitate foarte mică. De altfel, producţia medie de grâu nu depăşea 7 hl la hectar, faţă de 146 hl
cât se obţinea la acea dată în Franţa.
Cei care contribuiau prin munca lor la obţinerea producţiilor erau ţăranii, care munceau atât pământurile lor, cât şi
pe cele ale moşierilor şi arendaşilor. Continuând tradiţia revoluţionarilor de la 1848, o serie de gânditori progresişti (Ion
Ionescu de la Brad, M. Kogălniceanu ş.a.) şi-au îndreptat
atenţia către locuitorii săteni, cerând îmbunătăţirea situaţiei
acestora şi, în primul rând, împroprietărirea ca o primă condiţie
în obţinerea unor recolte bogate.
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Rezultat al luptei de veacuri a ţăranilor, reforma înfăptuită de Cuza în 1864, deşi nu s-a aplicat întocmai cu litera legii,
a favorizat dezvoltarea producţiei în grânarul României pe
care-l reprezenta Bărăganul. Acum este momentul când sporeşte populaţia judeţului prin întemeierea unor noi sate pe moşiile secularizate de la mănăstiri. Ca urmare, intră în circuitul
agricol o mare parte a pământului arabil, lucrat acum şi cu maşini agricole, ceea ce duce nemijlocit la sporirea producţiei cerealiere a judeţului.
Astfel, la 1870, în judeţul Ialomiţa se cultivau 45.421
pogoane de grâu, 20.098 pogoane cu secară, 59.731 pogoane
cu porumb, 28.369 pogoane cu mei şi 67.829 pogoane cu orz,
suprafeţe pe care s-au obţinut următoarele producţii: 37.711
kile grâu, 16.852 kile secară, 55.852 kile porumb, 28.766 kile
mei şi 52.656 kile orz. Din raportul pe care-l făcea prefectul
judeţului către Ministerul de Interne, reieşea că recolta anului a
fost satisfăcătoare, deşi grâul şi secara suferiseră mult de pe
urma secetei din luna mai, iar porumbul şi orzul, deşi cultivate
pe suprafeţe mari, n-au dat producţiile aşteptate din cauza
stricăciunilor provocate de ploile căzute în perioada culesului.
Deci, după reforma agrară din 1864, datorită sporirii
suprafeţei agricole, se cultivă pe suprafeţe din ce în ce mai
mari porumbul şi orzul, cereale ce constituiau hrana de bază a
animalelor al căror număr creşte în această perioadă.
Prezentăm, spre exemplificare, suprafaţa cultivată cu
cereale şi recolta obţinută pe anul 1873 în judeţul Ialomiţa.
Grâul se cultiva pe 25.749 pogoane de pe care se obţineau
29.875 kile, porumbul pe 83.598 pogoane obţinându-se numai
32.663 kile, iar orzul pe 118.993 pogoane cu o producţie de
101.915 kile. Se observă producţia foarte scăzută de porumb,
aceasta datorită întârzierii maturizării în condiţiile unei toamne
foarte umede şi răcoroase.
În condiţiile lipsei de interes pentru cultivarea porumbului din partea statului şi a marilor moşieri, acesta este
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nerentabil pentru ei şi producători, care nu dispuneau de posibilităţi materiale şi financiare, cultivându-l de multe ori prea
târziu.
De altfel, preţul de vânzare al porumbului, chiar şi atunci
când producţiile erau dintre cele mai mici, era inferior celui al
grâului 9128 lei kila de porumb, faţă de 150-230 lei kila de
grâu, şi aceasta pentru că în alimentaţia ialomiţenilor porumbul
era suplinit de mei, iar în hrana animalelor de orz.
În schimb, grâul câştiga treptat teren în defavoarea celorlalte culturi şi în primul rând a meiului. E adevărat însă, că prin
împroprietărirea însurăţeilor din 1878-1879, o bună parte din
moşiile statului, nelucrate până acum, va contribui la sporirea
suprafeţei cultivate cu grâu. Numai aşa ne putem explica cele
183.585 pogoane cultivate după 1890 cu grâu, faţă de 96.043
pogoane cu porumb, 64.357 pogoane cu orz şi numai 14.691
pogoane cu mei.
Dar de recoltele obţinute se bucurau marii proprietari,
care reuşiseră să limiteze suprafeţele expropriate în 1864 şi se
dedau la multe abuzuri, nerespectând în nenumărate rânduri
clauzele învoielilor agricole, şi asta sub oblăduirea guvernanţilor, care cu toate că în 1883, la înfiinţarea Ministerului
Agriculturii şi Comerţului, îşi propuseseră să aibă grijă în grijă
subzistenţa locuitorilor săteni, au dovedit că pot uita repede
promisiunile făcute.
Nu întâmplător, la 1888, în judeţul Ialomiţa ţăranii se
ridicau la luptă pentru pământ, pentru condiţii mai bune de
viaţă.
Deşi au urmat unele îmbunătăţiri în sistemul relaţiilor
agrare, peste 25 de ani Mihai Şerban scria, referitor la situaţia
ţărănimii: „Împrejurările actuale, deşi întrucâtva schimbate ca
formă, au rămas din nenorocire aceleaşi ca fond, făcând ca
nemulţumirile ţăranilor să fie în mare parte aceleaşi ca mai
înainte”.
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Astfel că începutul secolului al XX-lea nu aducea nici o
îmbunătăţire în viaţa sătenilor ialomiţeni care, deşi la 1907 nu
s-au ridicat la luptă cu aceeaşi intensitate cum o făcuseră în
1888, şi-au manifestat deseori nemulţumirea pentru faptul că
viaţa lor de fiecare zi nu se îmbunătăţea cu nimic. La această
stare de lucruri contribuiau şi recoltele slabe pe care le obţineau micii proprietari, lipsiţi de mijloace şi metode agrotehnice
avansate.
Astfel, din cele 151.340 ha grâu cultivate în 1907 în
judeţul Ialomiţa, 22.595 ha au suferit mari stricăciuni. Aşa se
explică recolta obţinută, care nu a fost decât de 1.260.350 hl
(8,3 hl/ha).
În acelaşi an, porumbul se cultiva pe 110.816 ha
(stricăciuni 1.091 ha) şi se obţinea o producţie de 1.275.218 hl
(11,5 hl/ha). Dintre celelalte cereale, în 1907 orzul s-a cultivat
pe 40.664 ha (504.183 hl), iar meiul pe 29.639 ha (241.955 hl).
Devenise deci preponderentă cultura grâului, în timp ce
orzul pierduse mult din suprafaţa cultivată. Porumbul rămânea
o cultură importantă şi se pare că meiul era din ce în ce mai
mult neglijat.
Putem aprecia că, pe măsură ce a crescut dependenţa ţăranilor faţă de arendaşi şi proprietari, care au pus succesiv mâna
pe proprietatea deplină a pământului, s-a înrăutăţit în mod
firesc şi starea lor economică.
O serie întreagă de elemente vin să concureze în menţinerea unor recolte slabe în judeţ, deşi condiţiile climaterice şi
de sol erau dintre cele mai favorabile. Dintre acestea, cele economice şi sociale sunt cele mai importante, la care se adaugă
modul defectuos de lucrare a pământului.
Dacă, într-adevăr, după 1900 sporesc necontenit suprafeţele cultivate ca urmare a intrării în exploatare agricolă a noi
suprafeţe, producţia cerealieră nu creşte în acelaşi ritm, ba
uneori stagnează sau este în regres, aşa cum s-a întâmplat şi la
1907.
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Până la declanşarea primului război mondial recolta cerealieră a judeţului atinge cote mari în 1912-1913, când producţia
medie de grâu se apropia de 18 hl/ha, iar cea de porumb era de
20 hl/ha.
Începând cu 1916 suprafaţa cultivată scade, ceea ce duce
implicit şi la micşorarea producţiei de cereale a judeţului din
cauza lipsei de braţe de muncă şi unelte, precum şi datorită
ocupării ţării de armatele germane. Anul 1918 a fost totuşi
apreciat ca bun pentru porumb şi în unele localităţi ale judeţului s-au obţinut recolte de 4 kile la pogon.
După război, în judeţul Ialomiţa începe să se pună în
aplicare reforma agrară promisă ţăranilor încă din 1917, dar cu
multe tergiversări şi amânări.
Din totalul de 300.226 ha expropriate conform legii, doar
169. 441 ha au intrat în posesia obştilor săteşti, restul rămânând
mai departe necultivate.
Prin legiferarea ei în 1921, reforma agrară dădea o nouă
speranţă ţărănimii ialomiţene, dar problemele legate de producţia de cereale obţinută de pe mănoasele câmpii ale Bărăganului
rămâneau în continuare în atenţia specialiştilor.
Se impun, în final, următoarele constatări:
Pe meleagurile ialomiţene cultivarea cerealelor e foarte
veche, dovadă, printre altele, fiind şi grânele carbonizate, datând din neolitic;
În feudalism, practicarea agriculturii a fost posibilă în
aşezările rurale care însoţeau marile cursuri de apă din judeţul
nostru;
Începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea,
cultivarea cerealelor capătă noi dimensiuni, deşi populaţia rurală se prezintă ca o ţărănime clăcaşă. Reforma agrară de la
1864 a adus libertatea de mult dorită şi ceva pământ, cultivat în
special cu cereale.
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Evoluţia cultivării cerealelor în judeţul Ialomiţa în perioada
1831-1919*
*Ocaua echivala, după regiuni, cu 1260- 1291; kila echivala cu cca. 500 kg

Datele sunt luate din I. Confucius, Agricultura Ţării Româneşti în
prima jumătate a secolului al XIX-lea,Bucureşti, 1969, p. 314-315; Arh. St.
Bucureşti, fond Direcţia generală a statisticii, d., 1157/1870 şi 1870/1897;
Arh. St. Ialomiţa, fond Prefectura judeţului, d., 4/1908; Administraţia
judeţului Ialomiţa în anul 1919, Călăraşi, 1919, p. 11
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TRADIŢII
OBICEIURI FAMILIALE
Indiferent de vicisitudinile care s-au
abătut de-a lungul secolelor asupra neamului românesc, înaintaşii noştri au găsit totdeauna timpul şi dispoziţia necesară pentru
a marca evenimentele
fundamentale ce apăreau şi apar în viaţa
fiecărei familii: naşterea, botezul, căsătoria
şi moartea.
S-au creat chiar
adevărate cutume sau
ritualuri ce s-au transmis din generaţie în
generaţie, îmbrăcând,
peste ani, haina obiceiurilor familiale, ce
Tânără în costum popular
se regăsesc în satul
Ograda, nealterate,
terate, în fondul lor principal, suferind însă, ineine
vitabil, influenţele modernismului.
O menţiune aparte se impune totuşi a fi făcută. Cu toate
încercările repetate, care uneori au căpătat şi aspectul unor
abuzuri (vezi limitarea timpului pentru desfăşurarea unor nunţi
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sau frecventele întreruperi de energie electrică în lumea satelor,
tocmai în zilele de sărbătoare, când se oficiau nunţi sau botebote
zuri) regimul totalitar comunist n-aa reuşit să denatureze caraccarac
terul tradiţional religios al unor obiceiuri familiale.

Întâlnire în cadrul familiei

OBICEIURILE LEGATE DE NAŞTERE
Cuprind mituri de apărare împotriva a tot ceea ce putea fi
dăunător noului născut, precum şi ceremonialul de integrare în
lumea creştină care să-ii asigure copilului o evoluţie firească în
viaţă. De regulă, la naştere, femeia însărcinată era asistată şi
ajutată
tată de moaşa satului, aleasă, de obicei, dintre femeile mai
vârstnice şi cu mai multă experienţă.
Moaşa avea numeroase îndatoriri faţă de noul născut.
Astfel, ea făcea prima baie fătului, cu care ocazie punea în apă
diverse lucruri cu semnificaţii simbolice:
ice: bani ca să aibă noroc,
să fie şi tare ca argintul, flori ca să fie frumos, ouă să aibă piepie
lea curată şi sănătoasă, miere ca să fie dulce.
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Apa de la prima
scaldă era aruncată
într-un loc curat, pentru a feri copilul de
boli.
În ultimul timp,
când marea majoritate
a naşterilor au loc în
spitale, momentul ursitoarelor este înlocuit
cu un obicei ce se
practică la "luatul
moţului", când copilul
este pus să aleagă de
pe un platou unde i se
aşează mai multe
obiecte şi în funcţie
de obiectul ales (carte,
bani,
aur,
pâine,
Familie cu nou-născut
născut
foarfece, cleşte, ş.a.)
se preconizează care ar fi viitorul profesional al copilului.
Urma un alt moment important din viaţaa nou-născutului,
nou
botezul, care se realiza, de regulă după şase
ase săptămâni, atunci
atunc
când lăuza avea dreptul să iasă în lume.
Era un moment deosebit în viaţaa fiecărei familii, pentru
că prin botez copilul lor, creştinându-se,
se, intra "în rândul lumii".
Pentru acest eveniment erau aleşi naşii,
ii, de regulă aceiaşi
ace
care cununaseră părinţii, deveniţi, dee aici înainte, un fel de
părinţii spirituali ai tânărului. Botezul se oficia la biserica din
sat după care urma petrecerea la care participau rudele şi
prietenii apropiaţi.
La un an după botez avea loc aşaa numita "cumetrie", când
naşii tăiau "moţul"
ul" copilului, act care încheia petrecerile
ceremonialului de naştere. "Moţul"
ul" era împletit sau legat cu un
61

Traditii
fir roşu împletit, după care se păstra într-o
o batistă, pus la loc
sigur de mamă.
În linii generale, aceste obiceiuri se păstrează şi
ş astăzi în
satele ialomiţene, relaţiile
iile de cumetrie stabilite cu acest prilej
devenind adevărate relaţii de rudenie, finii purtând un respect
deosebit naşilor, pe care îi vizitează cu prilejul
ilejul sărbătorilor relireli
gioase şi mai ales, de "lăsata secului", atunci când
nd finii merg
"cu plocon" la naşi.

OBICEIURILE LEGATE DE CĂSĂTORIE
Atunci când tinerii se apropiau de vârsta maturităţii, ieie
şeau la horă, prilej de a se cunoaşte mai bine şii de a se lega pripri
etenii trainice.
Când sentimentele îi îndemnau să facă pasul decisiv spre
întemeierea unei familii, băiatul avea obligaţia
ia să mărturisească
mă
dragostea lui părinţilor, să ceară acestora să meargă în peţit la
părinţii alesei inimii lui.

Nuntă tradiţională

62

Traditii
Cu acest prilej, dacă şi părinţii
ii fetei erau de acord, se
stabilea ziua nunţii, începând pregătirile
tirile de rigoare de ambele
părţi. Erau şi situaţii în care unii părinţii nu erau de acord cu
interesele lor, în care caz, în secret, tinerii fugeau împreună la
unele rubedenii sau prieteni apropiaţi, punându-şi părinţii în
faţa unui fapt împlinit. Urma aşa-numita "înţelegere",
elegere", când
părinţii acceptau situaţia de fapt şii cădeau de acord asupra
cununiei legale a copiilor lor, începând pregătirile pentru
nuntă. În cadrul obiceiurilor legate de viaţaa de familie - nunta,
deşi cunoaşte transformări şi înnoiri de la un an la altul, îşi
îş
păstrează încă în satele ialomiţene secvenţele
ţele tradiţionale
tradiţ
cunoscute de sute de ani, concentrate ca timp, din motive lesne
de înţeles.

Nuntă tradiţională

Pregătirile propriu-zise încep cu câteva zile înainte,
înainte când
atât acasă la mire, cât şii la mireasă se adună rudele şi se procedează la sacrificarea unor animale şi prepararea mâncărurilor
pentru nuntă. Prietenii şii rudele mirelui, mergeau în sat, din
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casa în casa şi, cu plosca plină cu vin, invitau sătenii să participe la nunta de duminică.
Ceremonialul propriu-zis, începea duminica dimineaţa
atât acasă la mire, cât şi la mireasă, care erau pregătiţi de
prieteni apropiaţi pentru a fi scoşi la biserică. Nu lipseau, bineînţeles, lăutarii care cântau, pentru mire "cântecul bărbieritului", iar pentru mireasă "cântecul miresei". După bărbierit,
mirele se prindea în ultima horă la un loc cu tinerii necăsătoriţi,
după care pleca spre naşi, urmând ca împreună cu aceştia să
meargă la mireasă. În acest timp, mireasa, gata împodobită, în
aşteptarea naşilor şi mirelui, aduce o găleată cu apa, şi în jurul
ei, în cântecul lăutarilor, împreună cu prietenele, se prind în
"hora miresei". Odată cu sosirea naşilor şi a mirelui, acesta din
urmă aduce o ramură de brad, care este pusă în găleata cu apă,
simbolizând constituirea noului cuplu. Fetele şi flăcăii împodobeau bradul cu panglici colorate, batiste, prosoape, mere şi
colaci. În jurul bradului se încingea o horă mare, ce simboliza
ultima petrecere a miresei, înainte de a părăsi casa părintească.
După nuntă, bradul se fixa în stâlpul porţii de la casa mirelui,
rămânând acolo până când se usca.
Înainte de a pleca la biserică pentru se cununa religios,
naşa rupea o turtă deasupra capului miresei, aruncând apoi
bucăţile în cele patru zări. Fetele nemăritate se grăbeau să
prindă din turtă în speranţa că va veni curând şi ziua măritişului
lor. După aceea, întregul alai pleca la biserică, unde se oficia
cununia religioasă, după care se îndrepta spre casa socrului
mare, aici fiind întâmpinaţi cu apă, turtă şi sare de către soacra
mare, care, după ce tinerii căsătoriţi gustau din pâine şi sare
erau stropiţi cu apă şi invitaţi în casă, gest care simboliza
integrarea miresei în familia ginerelui. Tânăra pereche turna
apoi naşilor apă să se spele pe mâini, oferindu-le, pentru a se
şterge, câte un ştergar curat de borangic. Se juca apoi, hora
“Nuneasca", în care se prindeau mirii, naşii, socrii şi rudele. În
timpul jocului, mireasa oferea daruri pentru ginere, naşi, socrii
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mari şi cumnaţi. În cântecele lăutarilor se dansa până la lăsatul
serii, când la casa mirelui se punea masa mare, la care erau
invitaţi toţi nuntaşii. La ziuă, era înlăturat voalul şi floarea
miresei, aceasta fiind legată cu o basma, ceea ce simboliza
intrarea ei în rândul femeilor.

OBICEIURILE LEGATE DE
RITUALURILE FUNERARE
Dacă naşterea şi căsătoria sunt evenimente dorite şi
aşteptate în fiecare familie, motiv pentru care marcarea lor este
pregătită din vreme, decesul survine de cele mai multe ori pe
neaşteptate, punând familia într-o situaţie limită şi provocând
mari dureri sufleteşti. Cu toate acestea, din vremuri ancestrale,
omul a dedicat şi acestui ultim moment din ciclul vieţii un
adevărat ritual.
Astfel, pentru uşurarea morţii, se obişnuia ca muribundul
să-şi ceară iertare de la rudele apropiate şi să primească ultima
împărtăşanie din partea preotului satului. Ultimele clipe şi le
petrecea înconjurat de cei apropiaţi şi dragi, care-i ţineau o
lumânare permanent aprinsă, pentru a-i lumina calea în îndelungata sa călătorie spre viaţa veşnică. După ce ochii muribundului se închideau pentru ultima oară, tocmai în vederea
"marii călătorii", mortul era spălat şi apoi îmbrăcat în haine
noi, pregătite din vreme, sau, în cazuri accidentale, cumpărate
în grabă.
În nopţile dinaintea înmormântării, rude, prieteni şi cunoscuţi veneau "la priveghi", existând credinţa că mortul nu
este bine să fie lăsat singur în casă. Cu acest prilej se desfăşoară cunoscutul ritual al "bocetului", când femeile transmit
prin sufletul mortului rugăminţile lor de a comunica cu cei pe
care Dumnezeu îi alesese deja în rândul celor drepţi.
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În drum spre cimitir,
ir, sicriul cu corpul neînsufleţit
neînsufleţ era
oprit la fiecare ,,răspântie”, unde se ţineau
ineau mici slujbe de
pomenire, iar membrii familiei aruncau cu bani.

Înmormântare

Ajuns la cimitirul satului, corpul neînsufleţit
it era îngropat,
de regulă, în apropierea rudelor deja decedate.
După înmormântare, familia îndoliată organiza o masă de
pomenire la care participau toţi cei care 1-au însoţit
it pe mort pe
ultimul său drum.
După înmormântare o persoană din familia celui decedat
trebuie să meargă zilnic timp de 6 săptămâni la cimitir,
cimitir pentru
tămâiat.
Urmează periodic parastasele: la nouă zile, la patruzeci
patru
de zile, la trei luni, la şase luni, la nouă luni şii la un an.
În cadrul parastaselor se fac „capete” (colaci),
(colaci colivă şi
se pregăteşte un coş cu patruzeci şi patru
tru de pachete care se
împart enoriaşilor din biserică. După aceea se merge împreună
cu preotul şi dascălul la mormânt şii se face o slujbă de eftenie.
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În casa familiei celui decedat se aşează o masă în cadrul căreia
preotul sfinţeşte mâncarea şi se face pomenirea celui adormit.

Parastas

În secvenţele sale esenţiale,
iale, ritualul înmormântării a rără
mas nealterat până astăzi, fiind singurul domeniu al tradiţiilor
tradiţ
populare în care modernismul n-aa pătruns decât foarte puţin
pu
(exemplu - înmormântarea cu muzică de fanfară).

OBICEIURI CALENDARISTICE
NDARISTICE
În afara obiceiurilor tradiţionale
adiţionale legate de ciclul vieţii, în
lumea satelor româneşti s-au
au păstrat numeroase obiceiuri legate
de anumite sărbători religioase, fie de anumite
mite momente
importante din viaţa comunităţii
ii sau generate de nevoia imim
plorării naturii în cazuri limită (spre exemplu, pentru Câmpia
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Bărăganului, avem obiceiurile legate de prevenirea secetei, atât
de frecventă aici în lunile toride de vară). Din motive de
tehnică a clasificării, etnografii au numit toate aceste obiceiuri,
obiceiuri de peste an sau obiceiuri calendaristice, clasificate în
funcţie de principalele sezoane ale unui an. Toate aceste
obiceiuri exprimau concepţiile unei populaţii sedentare, de
agricultori şi păstori, cunoscători ai ciclului vegetaţiei şi ai
unor rituri străvechi şi practici agrare transmise din generaţie în
generaţie.

OBICEIURILE DE IARNA
Obiceiurile de iarnă încep în satele ialomiţene din Ajunul
Crăciunului şi ţin până la Lăsatul secului pentru postul
Paştelui. Chiar dacă nu toate aceste obiceiuri au un caracter
religios, unele fiind preluate din fondul folcloric traco-getic,
ele au fost concentrate de-a lungul veacurilor în preajma unor
sărbători creştineşti, atunci când românii găseau timpul necesar
pentru datini şi obiceiuri.
1. Colindele sunt cele mai importante obiceiuri care se
practica şi azi, începând din ajunul Crăciunului, şi până în ziua
de Anul Nou. Din categoria acestora amintim: colindele de
Moş Ajun, colindele de Crăciun, Steaua, Irozii, Pluguşorul
Sorcova. Fără a intra în amănunte, întrucât colindele amintite
mai sus sunt specifice aproape întregului areal românesc,
subliniem doar valoarea deosebită a acestora, care ocupa un loc
aparte, prin tematica complexă, bogată şi diversă, precum şi
prin minunata poezie populară pe care o cuprind. Colindele
însoţesc unele jocuri mimice (capra, ursul) sau sunt comunicate
direct de grupurile de colindători. Tematica acestor colinde
îmbracă aspectele laice cu cele religioase şi abordează
principalele domenii ale vieţii satului (viaţa social-economică a
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gospodăriei, puterea şi frumuseţea tinerilor, eroismul şi iubirea,
văzute în perspectiva viitoarelor căsătorii).
Nu putem încheia aceste scurte consideraţii teoretice,
fără a aminti valoarea de excepţie a Pluguşorului, întrucât prin
conţinutul lui tematic, care variază de la o localitate la alta,
constituie o importantă sursă de cunoaştere a vieţii sociale specifice comunităţilor rurale. Prin datele istorico-etnografice pe
care le oferă, pluguşorul conţine elemente pe baza cărora se pot
recunoaşte străvechi tehnici agro-pastorale, relaţiile sociale
dintre membrii colectivităţilor săteşti, unitatea etnoculturală a
poporului român.
Din punct de vedere al modului de desfăşurare, obiceiul
de "a colinda" înseamnă de fapt a merge din casă în casă cu
diferite urări. La colindat participă tot satul tradiţional, deşi
efectiv colindă doar copiii şi flăcăii în cete. Gazda casei colindate era întrebată întotdeauna dacă primeşte colinde.
Celor care nu primeau colinda li se strigau strigături
batjocoritoare. Se cânta întâi, se colinda la uşă sau la fereastră,
iar apoi, la cererea gospodarului se intra în casă, unde se cânta
"colinda cea mare". Steaua şi Irozii se cântau totdeauna numai
în casă. Colindătorii erau răsplătiţi cu daruri tradiţionale
2. Boboteaza şi Iordanul, ca sărbători tradiţionale legate
de ciclul Anului nou creştin, au atât o tematică religioasă, cât şi
una laică. De Bobotează se petrece sfinţirea apelor şi a crucii,
care, după terminarea procesiunii religioase, este aruncată în
apă (râul Ialomiţa), numeroşi tineri întrecându-se apoi să o
recupereze neţi-nând cont de cât de rece este apa. Cel care
reuşea să se reîntoarcă cu crucea era cinstit de întreaga
comunitate sătească. Sfârşitul procesiunii de bobotează era
marcat de o paradă a celor mai frumoşi cai din sat.
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OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ
Toţi cei care s-au ocupat cu studierea obiceiurilor
româneşti sunt unanimi în a reliefa că obiceiurile de primăvară
erau strâns legate de sărbătorile mai importante ale ciclului calendaristic de primăvară, având un pronunţat caracter religios,
nelipsind însă nici manifestările cu caracter laic, unele preluând
chiar teme ancestrale.
Duminica floriilor.
Se obişnuia ca în biserică unde se oficia slujba din duminica floriilor, sătenii să aducă salcie înverzită care era sfinţită de preoţi, obicei care se păstrează şi azi, obiceiul fiind de
altfel extins în multe regiuni ale ţării.
După terminarea slujbei, ramuri de salcie erau luate şi
amplasate la intrarea în gospodării, la uşile şi ferestrele caselor,
precum şi la şoproane, grajduri şi coteţe, considerându-se că
acestea apără casa şi gospodăria de forţele răufăcătoare.
Rusaliile este sărbătoarea care face trecerea de la obiceiurile de primăvară la cele de vară, după cum afirmă cunoscutul cercetător Romulus Vuia, considerând că rădăcinile
acestui obicei se găsesc în lumea tracică: "Întoarcerea verii era
celebrată cu fast deosebit de populaţia tracă.
Mulţimea cuprinsă de o adevărată nebunie a dansului,
cu capete împodobite cu flori, invada grădinile şi dumbrăvile
înflorite şi, în sunetul muzicilor şi cântecelor, se învârtea hora.
Perioada cea mai potrivită pentru această serbare a fost
în zilele înfloririi rozelor, în mai sau iunie. De la acest cult al
rozelor a primit sărbătoarea numele de „rosalia”.
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OBICEIURI DE VARĂ
Odată instalată vara, după sărbătoarea Rusaliilor, încep
şi problemele legate de strânsul păioaselor şi lucrările de întreţinere pentru plantele prăşitoare.
Bucuria începutului recoltatului grâului era marcată cu
prilejul sărbătorii Drăgaica, despre care bătrânii îşi mai amintesc că se organiza la sfârşitul lunii iunie şi prilejuia o petrecere
cu cântece şi jocuri în care se prindeau flăcăi şi fete tinere împodobite cu cununi din spice.
Dar căldurile toride şi mai ales seceta din Bărăgan nu
dădeau locuitorilor de aici doar motive de bucurie. Din contra,
ei vedeau periclitate recoltele lor de toamnă şi atunci începeau
să invoce în ajutor forţele supranaturale.
Aşa au apărut obiceiurile paparudelor şi caloianului,
practicate şi azi (paparudele foarte rar).
Caloianul era organizat a treia săptămână după Paşti,
marţi, când copiii satului (fetele) modelau o păpuşă din lut galben, cât mai asemănătoare cu un bărbat, acoperită cu flori şi
coji de ouă roşii. După realizarea şi împodobirea păpuşii, se
mimează înmormântarea acesteia. Alaiul format din preot, dascăl, bocitoare conduc Caloianul prin tot satul, apoi îl duc şi îl
îngroapă într-o curte.
Tot timpul cât este plimbat prin sat, fetele îl bocesc:
Caloiene, Ene,/ Cum ne curg lacrimile/ Să curgă şi
ploile,/ Zilele şi nopţile,/ Să umple şanţurile,/ Să crească
legumele/ Şi toate ierburile.
În aceeaşi săptămână, joi, Caloianul se dezgroapă, se
boceşte din nou şi se aruncă în râul Ialomiţa.
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Caloiene, Ene,/ Mă-ta te cată/ Prin pădurea deasă,/ Cu
inima friptă, arsă,/ Prin pădurea rară, / Cu inima friptă, amară!
Alaiul revine apoi la curtea gazdei unde a fost îngropat
Caloianul. Acolo are loc pomana care constă în: gogoşi, plăcintă cu brânză, brânzoaice. Preparatele sunt realizate de gazdă,
dar cu contribuţia copiilor care adunau bani, făină, ouă, unt,
brânză, lapte, suc, etc. la casa gazdei.
La final participanţii se udă între ei cu apă, însă nici alţi
trecători prin zonă nu scapă fără a fi udaţi.
Este cert că rostul acestui ritual, păstrat încă şi astăzi în
multe din satele ialomiţene, este de a alunga seceta şi a invoca
venirea ploii atât de necesară grâului" la băgatul spicului", cât
şi porumbului (a nu se uita zicala foarte frecventă in zonă:
"dacă plouă în mai, avem mălai").
Paparudele, au constituit o prezenţă până în urmă cu
nu prea mulţi ani. În verile cu secetă prelungită, grupuri de
fete, în picioarele goale şi cu fuste confecţionate din frunze de
bozii, colindau satul recitând: "Paparudă, rudă/ Ia ieşi de ne
udă/ Cu găleata lată/ Peste toată gloata,/ Să sunăm cheiţele/ Să
curgă ploiţele/ Să dăm cu ulciorul,/ Să despicăm cerul./ Când
oi da cu sapa,/ Să ţâşnească apa" . Fetele erau întâmpinate de
gospodine care le udau picioarele cu apă. Se crede că în acest
fel, norii, care erau atât de mult aşteptaţi, îşi vor face prezenţa
şi vor satisface nevoia de apă a lanurilor de grâu şi porumb.
Interesul pentru obiceiurile şi datinile populare, evident
la specialişti, se regăseşte, în ultimul timp şi în manifestările
cultural-artistice, coregrafi şi regizori aducând în scenă diferite
aspecte ale tradiţiilor din zonă.
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LOCALITATEA ÎN PREZENT
A. ÎNFIINŢARE
Localitatea Ograda este unitate administrativ–teritorială,
reînfiinţată prin Legea nr. 84/2004 privind organizarea administrativă a teritoriului României.
Comuna Ograda are în componenţă un singur sat împărţit
în trei zone:
 zona I – Dimieni (partea de S-V);
 zona II – Ograda (centru);
 zona III – Ograda-gară sau Coştei (partea de S-E).
Aşadar Ograda devine comună de sine stătătoare începând
cu anul 2004, primar fiind ales domnul Badea Lilian.
Pe parcursul acestei perioade localitatea a suferit importante transformări: construirea unei noi grădiniţe, reabilitarea căminului comunal, reabilitarea şcolii, amenajarea şi
reabilitarea sediului primăriei, alimentarea cu apă potabilă,
asfaltarea şi pietruirea întregii reţele de drumuri comunale,
ridicarea Monumentului Eroilor, realizarea terenului de sport al
localităţii,.
În prezent, după aproximativ şase ani, primar al comunei
este tot domnul Badea Lilian, fiu al satului, care pune suflet în
toate activităţile ce privesc modernizarea comunei, evoluţia ei,
astfel încât locuitorii să beneficieze de condiţii de viaţă
prospere, asemănătoare celor din mediul urban.
Alături de actualul primar, un om la fel de dăruit comunităţii şi totodată un bun gospodar, este domnul viceprimar
Mihalea Victor.
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Acesta se implică în mod constant în activitatea
ivitatea şcolii,
fiind un colaborator eficient, îndrăgit de altfel şi de elevii
comunei pe care-ii transportă zilnic la şi de la şcoală cu
microbuzul şi pentru care a devenit, în umbra respectului
purtat, simplu, familiar: nea Victor.

Badea Lilian
Primarul comunei Ograda

Mihalea Victor
Viceprimarul
iceprimarul comunei Ograda

B. POPULAŢIA
Structura populaţiei de la ultimul recensământ se prezintă
astfel:
a) Pe categorii de vârstă:
 0-18 ani
– 641 persoane – 21%
 19-44 ani
– 1.067 persoane – 35%
 45-65 ani
– 732 persoane – 24%
 peste 65 ani – 611 persoane – 20%
b) După sex:
 bărbaţi
– 1068 persoane – 35%
 femei
– 1983 persoane – 65%
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c) După naţionalitate:
 români
– 3.020 locuitori – 99%
 rromi
– 31 locuitori – 1%
d) După religie:
 ortodoxă – 3.051 locuitori – 100%
Densitatea populaţiei este în anul 2010 de 13,36
locuitori/km2.
C. ECONOMIA
Economia localităţii Ograda reflectă caracteristica
resurselor de care dispune, pe suportul producţiei agricole
dezvoltându-se, în special, industria alimentară.
1. Mediul de afaceri este reprezentat în anul 2010 de un
număr de aproape 30 agenţi economici înmatriculaţi, din care
cei mai mulţi sunt constituiţi în societăţi comerciale cu
răspundere limitată (18), asociaţii familiale (5) şi activităţi cu
caracter independent (7).
În localitate este înmatriculată o societate comercială cu
participare străină la capitalul social.
2. Industria localităţii Ograda este de tip industrie uşoară
fiind reprezentată prin firme ca:
 S.C. Mariluc SRL (mobilă şi prelucrarea lemnului);
 S.C. Gecvimrom SRL (fabrică de pâine);
 S.C. Adi & Nick SRL (atelier confecţionare
termopan - uşi, ferestre).
3. Servicii:
 societăţi de transport intern şi internaţional;
 servicii pentru agricultură
4. Agricultura în localitatea Ograda este reprezentată de
un sector preponderent privat care deţine, ca urmare a aplicării
legilor fondului funciar, peste 5.400 ha, adică 99% din suprafaţa agricolă a comunei. În comuna Ograda se produc anual,
în medie, aproape 12.000 tone cereale, 2.000 tone plante
tehnice, 10 tone legume, etc.
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Dispunând de o largă bază cerealieră şi furajeră localitatea
Ograda are condiţii şi pentru creşterea animalelor, efectivele
însumând aproximativ 500 capete bovine, 1.100 capete porcine, 1.900 capete ovine şi caprine, 170 capete cabaline, 18.000
păsări şi altele.
5. Comerţul este preponderent în activitatea agenţilor
economici privaţi din localitate şi el cuprinde întreaga gamă de
produse: industriale, alimentare, nealimentare, comercializate
en-gros sau en-detail.
D. INFRASTRUCTURA localităţii Ograda este reprezentată de:
Reţeaua de transport
 rutier - însumează 32 km din care: drumuri naţionale
(DN 2A) – 4 km şi drumuri comunale – 28 km (20 km
pietruite şi 8 km asfaltate).
 feroviar - localitatea Ograda este deservită de linia de
cale ferată - Slobozia – Ţăndărei – Feteşti - noduri
feroviare cu numeroase ramificaţii.
Reţeaua de comunicaţii
Localitatea dispune de conectare la o reţea de televiziune
prin cablu, abonaţii beneficiind de un număr de 55 canale.
Localitatea dispune şi de reţea de telefonie fixă prin care
abonaţii sunt racordaţi la Oficiul Telefonic, dotat cu centrală
telefonică modernă, cu acces la reţeaua interurbană. Oficiul
Telefonic este racordat la reţeaua zonală de fibră optică.
În prezent comuna are acoperire la principalele reţele de
telefonie mobilă care operează în zonă.
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a fost recent
pusă în funcţiune în localitate, ea întinzându-se pe o distanţă de
14 km.
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice reprezentată
de linii de transport şi distribuţie a energiei electrice de înaltă,
medie şi joasă tensiune; staţii şi puncte de transformare a energiei electrice.
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E. PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN DOMENIUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, SĂNĂTĂŢII, CULTURII
1. Primăria
Până în anul 2004, Ograda a fost sat component al comunei Bucu, unde funcţiona de altfel şi Primăria. În anul 2004,
în urma unui referendum la nivel local, Ograda a devenit comună şi, drept urmare, acesta reprezintă momentul de început
al existenţei acestei instituţii - Primăria.
Clădirea în care funcţionează Primăria este vechiul local al
grădiniţei care a fost renovat şi modernizat, astfel că în momentul de faţă dispune de un număr de 6 birouri, o sală de
festivităţi şi alte anexe.
În aceeaşi clădire se află şi sediul Poliţiei Ograda, precum
şi sediul Poştei.
2. Învăţământ
Învăţământul este reprezentat printr-o unitate şcolară care
are în componenţă o grădiniţă (cu 4 grupe de preşcolari), un
corp cu două săli de clasă ( 4 clase de elevi I-IV) şi un corp cu
9 săli de clasă (12 clase de elevi I-VIII).
3. Sănătate
Activitatea de ocrotire a sănătăţii populaţiei în localitatea
Ograda se desfăşoară într-un cabinet medical unde asistenţa
medicală este asigurată de 3 cadre medicale: un medic şi două
asistente. Există şi un spaţiu în care funcţionează o farmacie cu
program redus (2 zile pe săptămână).
4. Cultură
În localitate se întâlnesc o serie de edificii care stau ca
mărturie importanţei pe care a avut-o şi o are cultura în rândul
locuitorilor.
a) Casa memorială Ionel Perlea – monument istoric casă construită de Victor Perlea. Aici s-a născut şi a
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

copilărit Ionel Perlea (1900-1970),
1970), compozitor,
compo
dirijor şi pedagog român de renume internaţional.
internaţ
Casa Vasilescu (datată 1908) – monument istoric casă construită în stil eclectic, de către Alexandru
Georgescu;
Construcţie în stil ţărănesc (datată 1880) - monument
istoric;
Biserica
ica „Sf. Gheorghe” (datată 1868-1870)
1868
–
monument istoric - ctitorită de Gheorghe Peteu,
bunicul muzicianului Ionel Perlea.. Biserică de zid, cu
plan în formă de cruce şii turlă pe pridvorul deschis;
deschis
Cruci de piatră (datare sec. al XIX-lea) – monument
istoric- cruci de pomenire;
Monumentul Eroilor din curtea Şcolii
colii cu clasele
I-VIII „Ionel Perlea”;
Căminul cultural.

Primăria Ograda
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Căminul cultural Ograda

Cruci de piatră Ograda (sec. XIX)
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EPILOG
Satul ialomiţean şi în speţă, Ograda, ca orice sat al zilelor noastre, parcurge un proces amplu de transformare şi modernizare pierzând, pe de o parte, valori autentice care l-au
conturat şi individualizat de-a lungul veacurilor, câştigând însă
pe alte paliere ca urmare în special a educaţiei, a facilităţii
transporturilor şi comunicării, a tehnologizării şi informatizării.
Până nu demult, satul constituia o comunitate destul de
izolată, cu oameni muncind din greu pentru acoperirea nevoilor
elementare, fără să le pese prea mult că prin lume sunt războaie, cutremure, inundaţii sau alte evenimente, pentru că ei înşişi aveau de dus propriul război: cu viaţa. Căci toate evenimentele majore ale lumii păleau pe lângă înştiinţările duse din
poartă-n poartă de reverberaţiile clopotelor, toate dramele lumii
se estompau în faţa unei nevoi imediate a vecinului.
Copilul de ieri a învăţat să-şi facă aliaţi printre lucrurile
de care depindea însăşi subzistenţa lui şi a familiei sale. Glia,
ploaia, anotimpurile au devenit astfel fraţii săi, de aceea, nu de
puţine ori, acestea au fost personificate în basme, poveşti sau
poezii populare.
Azi, din păcate, copilul de la sat s-a rupt de natură,
locul ei luându-l telefonul mobil, calculatorul, internetul.
E bine? E rău? Doar timpul va decide asta.
Sedus de beneficii materiale şi condiţii de viaţă comode, chiar şi săteanul adult uită că numai la sat poţi ieşi încă la
gard să întrebi: Pentru cine trag clopotele?
Uită că numai aici poţi fi “cineva” fără să fi făcut vreo
faptă de răsunet, pentru că numai aici tot omul este “cineva
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însemnat”, “cineva aparte”. Locuitorul de la sat nu are nevoie
de pseudonim, lui i se dă fără voie câte-o poreclă, “amprentă”
moştenită de multe ori generaţii la rând, fără ca cineva să se
simtă insultat pentru asta, ba, dimpotrivă, adesea constituind
chiar motiv de mândrie.
Acea mândrie specifică săteanului, însoţită de smerenie
şi nu de aroganţă, care transpare în toate acţiunile lui, în
banalul salut ca şi în biserică, într-o discuţie în familie ca şi la
comemorări sau celebrări festive.
“Drumul” satului este indiscutabil unul ascendent,
elementele moderne trebuie însă integrate coerent, armonios în
viaţa satului, altfel va semăna cu o incursiune agresivă care va
genera în locul unui sat autentic, o mixtură de tradiţionalism şi
modernism denaturată, forţată.
Oamenii îşi urmează destinul, vin şi pleacă, timpul se
scurge şi el neclintit, oprindu-se câte puţin doar la marile
evenimente, vrând parcă să-şi tragă suflarea sau, poate, pentru
a înveşnici acele clipe… doar satul, rămas locului, îşi cheamă
din depărtări fiii cu acele chemări inefabile pe care numai sângele şi glia le pot produce. Astfel, împletind laolaltă prezentul
cu trecutul, la confluenţa acestor lumi, fiecare îşi poată regăsi
rădăcinile – orizonturile natale.
Căci dacă timpul are menirea de a şterge, are în schimb
şi meritul nobil de a păstra.
Avem aşadar datoria morală să păstrăm aceste „lumi”
în memorie pentru că, aidoma timpului, şi ele par să fie
ireversibile.
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