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Cuvântul autorilor 
 

Cu emoţiile specifice debutului, amplificate de 

asumarea responsabilităţii, în sfârsit „Biruit-au gândul …”, 

vorba lui Miron Costin, de a aduna, selecta şi apoi redacta o 

primă încercare de act de identitate a unei comunităţi. Fără a 

folosi cuvinte mari, îndrăznim să considerăm acest demers ca 

un modest gest de patriotism local, din partea autorilor. 

De fapt monografia comunei s-a scris, se scrie şi se va 

scrie în fiecare zi, prin faptele de muncă şi viaţă ale 

consătenilor noştri, indiferent de vârstă, profesie, funcţie, în 

plan individual sau colectiv. 

Se cuvine să precizăm şi faptul că ne-au fost de un real 

folos contribuţiile numeroşilor noştri colaboratori care, cu 

amabilitate şi chiar rigoare, uneori, ne-au pus la dispoziţie date, 

documente, amintiri, sugestii, începând cu administraţia locală, 

instituţiile din comună precum şi sprijinul primit din partea 

unor organisme judeţene specifice (Arhivele Naţionale - 

Serviciul Judeţean Botoșani, Muzeul Judeţean de Istorie, 

Centrul de Creaţie Botoşani). 

 

     Le mulţumim din suflet! 

 

Totodată, pornind de la preceptul că niciodată nimic nu 

e perfect, invităm pe toţi doritorii de completări sau chiar 

corecturi, să vină cu eventuale sugestii pentru o viitoare ediţie a 

lucrării de faţă. 

Aşadar, începând de astăzi, comuna noastră, LUNCA- 

Botoşani, are prima sa,, carte de vizită”. Se umple astfel un gol 
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în istoricul comunei, dorinţa probabilă a multora dintre fiii 

satului. 

De altfel, proaspăta tipăritură, realizată cu sprijinul 

autorităţilor locale, personal a d-lui primar Marcel Marcu, se 

doreşte a fi un dar preţios oferit luncăşenilor şi nu numai. 

Mai precizăm şi faptul că, de-a lungul timpului, au mai fost 

iniţiative de a cunoaşte şi reflecta dezvoltarea economico-

socială, istorică, geografică, cultura locală, reamintind că o 

sinteză monografică era în atenţia primăriei, bisericilor, şcolilor 

(aici erau chiar mici muzee şcolare), iar la clasele primare se 

preda “Geografia judeţului Botoşani” neputând uita, printre 

altele: săpăturile profesorului de istorie Ilie Anton, preocupările 

muzeistice ale profesorului Gheorghe Dumitrescu de la 

Stroieşti sau ale domnului învăţător Mihail Huianu, iar la 

Zlătunoaia, soţii Viorica şi Gelu Damian, Gheorghe Livadariu, 

Mihai Pascaru ş.a. 

Considerăm că se conştientizează astfel vechimea, 

frumuseţea şi importanţa locurilor natale precum şi a oamenilor 

din comuna Lunca. 

     

            Cu stimă şi lectură placută!  
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CAPITOLUL I:  

Caracterizare fizico-geografică 

 

Aşezare geografică / limite / vecini 

 

 Coordonatele geografice ale comunei Lunca sunt: 

47
0
37’30” latitudine nordică şi 27

0 
01’12” longitudine estică. 

 Comuna Lunca este situată în partea de sud a judeţului 

Botoşani, la 34 km de municipiul reşedinţă de judeţ, legătura cu 

acesta se face prin drumul judeţean nr. 297 (vezi anexa - foto1). 

Mergând spre sud, Lunca comunică cu satele Siliştea, Cerneşti, 

Todireni, Hlipiceni, Răușeni, Călăraşi, Santa-Mare. Comuna Lunca 

comunică şi cu două căi ferate, care sunt: gara Todireni la distanţă 

de 15 km și gara Botoșani (din municipiul reşedinţă de judeţ). 

 În cadrul judeţului Botoşani, comuna Lunca se 

învecinează în nord-est  cu comuna Albeşti, în est se află 

comuna Todireni, în sud- est comuna Hlipiceni, în sud comuna 

Flămânzi, în sud-vest comuna Copălău, iar în nord-vest 

comuna Suliţa (vezi anexa- foto 9). 

 

Relieful 

 

 Din punct de vedere geografic, comuna este situată în 

Câmpia Moldovei, mai exact în Câmpia Jijiei, în bazinul 

hidrografic al Jijiei, în zona dealurilor Cozancea- Guranda, 

fiind străbătută de râul Sitna.  

 Datorita acestei poziţii geografice, comuna Lunca, se 

regăseşte din punct de vedere geomorfologic în marea unitate 

structurală cunoscută sub denumirea de „Platforma  

Moldovenească”.  
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 Din punct de vedere geologic, regiunea se sprijină pe un 

fundament de roci sarmaţiene de tipul argilelor și marnelor, iar 

la suprafaţă sunt prezente argile prăfoase, profiluri 

argilonisipoase, formaţiuni aluvio-eoliene. 

 În perioadele secetoase se formează numeroase sărături sub 

formă de pete albicioase datorate apariţiei la zi a argilelor şi 

marnelor. În urma spălării formaţiunilor mărnoase de către apele de 

şiroire, sărurile pot ajunge pe suprafaţa plană a şesurilor, 

contribuind la sărăturarea solurilor de aici şi anume în valea Sitnei.  

 Între satele Stroieşti şi Bâznoasa, pe dreapta Sitnei s-au 

format coaste în unghi, iar în apropiere de Bâznoasa şi Valea 

Lungă-Stroieşti, apar văi obsecvente, sub formă de torenţi cu 

bazine de recepţie dezvoltate, afectând forma unor mari hârtoape
1
.  

 În bazinul Sitnei, la Stroieşti şi Bâznoasa, materialele 

erodate sunt rostogolite de către apă şi uneori fragmente 

marnoase și argiloase se undesc, dând naştere unor sfere cu 

diametrul de 10- 20 cm, care se împrăştie pe suprafaţa 

conurilor de dejecţie active
2
. La vest de Bâznoasa, pe versantul 

drept al Sitnei, eroziunea liniară a dat naştere unor ravene cu 

adâncimi de peste 3 m, în talvegul cărora apar numeroase trepte 

şi marmite condiţionate de alternanţele mărnoase şi nisipo-

argiloase care au fost amenajate prin construcţii de baraje din 

piatră şi lucrări de îmbunătăţiri funciare, executate în anii 

1970-1980, de către fostul O.I.F (Oficiul de Îmbunătăţiri 

Funciare). Relieful, se prezintă sub formă de culmi domoale, 

joase, sub 200 m, orientate NV-SE care se pot observa pe harta 

comunei din anexa - foto 2. 

                                                 
1 Vasile Băcăuanu - Câmpia Moldovei - studiu morfologic- Ed. Academiei 

Republicii Socialiste România, București 1968, p. 69. 
2 Idem, p. 85. 
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 În zona satului Stroiești se află dealul Gornet care este 

despărţit de dealul Lunga prin valea Gornet şi pod. Lupăriei. 

Spre sud de acest sat se succed dealurile: Găinăriei şi Lanul 

Sec apoi dealul La Crucea de Piatră şi hârtopul Horlaci. La est 

de satul Lunca se află Coasta Livezii, pod. Benchiului, şesul 

Borcilei şi dealul Răzeşilor. La est de satul Zlătunoaia se află 

dealul Cozancea şi dealul Tălpoaiei (vezi anexa-foto 2) . 

 Dealul Cozancea are altitudinea de 265 m şi reprezintă 

o parte din Dealurile Cozancea-Guranda, una din cele trei 

diviziuni ale reliefului judeţului Botoşani, cea mai înaltă 

regiune din câmpie.  

 ,,Câmpia Moldovei oferă condiţii din cele mai 

favorabile pentru formarea şi dezvoltarea alunecărilor de teren, 

de forme, dimensiuni şi vârste diferite care afectează suprafeţe 

de mii de hectare. Caracteristice pentru terenul comunei Lunca 

sunt alunecările în movilă, care depăşesc uneori 10 m grosime, 

creând aspecte specifice pe valea Sitnei. Semnificative sunt 

alunecările de teren de pe dealul satului Bâznoasa (dinspre 

pădurea Luchii), datorită infiltraţiilor provocate de o reţea de 

izvoare subterane; mulţi dintre locuitorii afectaţi au fost 

strămutaţi în Lunca (cotul bâznoşenilor). În cea mai mare parte 

şi aceste alunecări sunt vechi şi stabilizate. Utilizarea lor prin 

arături este însă dificilă din cauza neregularităţii terenurilor, 

nepracticându-se arăturile pe curbe de nivel”
3
.  

 

Clima  

 

 Aşezarea în partea de nord-est a ţării determină influenţe 

climatice continentale ale Europei de Est şi mai puţin celor ale 

                                                 
3 Vasile Băcăuanu, op.cit.p. 91-92. 
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Europei Centrale ori de Sud şi Sud-Vest, iar majoritatea 

precipitaţiilor sunt provocate de masele de aer care se deplasează 

dinspre vest şi nord-vestul Europei
4
. Faptul că teritoriul comunei 

se află în apropierea Câmpiei Euro-Asiatică, determină un climat 

continental de nuanţă excesivă, cu ierni aspre şi veri calde 

secetoase, cu temperatura medie anuală 8,   C (ianuarie -3- 4,   C, 

iar în iulie 19- 21  C); precipitaţiile atmosferice medii anuale 

aprox. 500 mm uneori şi 3 0 mm (max. iunie 720 mm şi min. 

februarie 19 mm cu secete sau ploi torenţiale)
5
. Vânturile ating 

viteze destul de mari, vântul predominant are direcţia NV- SV şi o 

viteză medie lunară de 3,8 m/s. De obicei, vântul provoacă 

venirea ploilor, viscolelor şi a secetei
6
. 

 Temperatura maximă s-a înregistrat în anul 1952, când 

mercurul termometrelor s-a ridicat la 39°C, iar cea minimă 

absolută a fost de -30°C în anii 1911, 1937, 1940
7
.  

 

Hidrografia 

 

 Reţeaua hidrografică a teritoriului comunei Lunca este 

reprezentată de râul Sitna. Sitna (65 km) îşi are izvoarele în 

aproprierea şeii Bucecea şi se varsă în Jijia în dreptul localităţii 

Todireni, pe cursul său acumulând apele unor mari iazuri 

(Stăuceni şi Dracşani) traversând teritoriul comunei Lunca. 

Dintre afluenţii săi menţionăm: Cozancea, Zlătunoaia, Lozia. 

Râurile, pâraiele, bălţile şi iazurile sunt influenţate de 

                                                 
4 Andrei Cardaș, Botoșani - Monografie, Editura Sport - Turism, București, 

1980, p. 20. 
5 Ibidem. 
6 Idem, p. 22. 
7
 Strategie 2008 - 2013, p. 14. 
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caracteristica climatului temperat-continental, având volum 

mare şi foarte mare primăvara, când se topesc zăpezile, ori vara 

şi toamna în perioadele de ploi abundente. Iarna, scurgerea este 

nulă pentru toate râurile, iar vara destul de scăzută.  

 Alimentarea râurilor, pâraielor se realizează în proporţie 

de aproximativ 8 % din precipitaţiile atmosferice (ploi şi 

ninsori). În apropierea râului Sitna, terenul de fundare prezintă 

indici de consistenţă redusă ca urmare a prezenţei apei 

subterane freatice de suprafaţă, condiţii ce impun adoptarea 

unor măsuri speciale de amenajări la fundaţiile clădirilor şi, în 

primul rând, necesitatea efectuării unor studii geotehnice 

amănunţite pentru elaborarea proiectelor de execuţie la toate 

tipurile de construcţii
8
.  În lungul văii Sitna şi mai în aval spre 

satul Lunca, apar două terase distincte: una cu altitudine de 

circa 8 m formată din luturi nisipoase, iar alta de 20 - 25m
9
.   

 De altfel, Sitna ar trebui inclusă în lista lucrărilor de 

regularizare. Tot din reţeaua 

hidrografică a comunei, fac 

parte şi cateva amenajări 

locale: micul iaz din Pruteţ 

(lângă fostul SMA 

Zlătunoaia), rămas de pe 

timpul fostului C.A.P. 

Zlătunoaia, precum şi o 

mică baltă, pe Budăi 

(Stroieşti) amenajată ca 

adăpătoare pentru animale. 

 

                                                 
8
 Plan urbanistic nr. 1904/2000, Primăria Lunca, p.14.  

9 Vasile Băcăuanu, op. cit., p. 186. 

Râul Sitna 
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Vegetaţia 

 

 Vegetaţia naturală predominantă zonei este silvostepa 

ierboasă şi pajişti stepizate secundar în locul pădurilor de 

stejari, fâneţe. Suprafețele actuale de păduri relativ reduse 

(3,47%) din suprafaţa teritoriului administrativ, reprezentate 

prin pădurile: Luchii, Cornu-Foc, Gornet, Benchiu, Colţisor 

(plantaţie din anii ’70), constituie un important potenţial atât 

prin fondul forestier (pentru combustibil, constructii) cât şi prin 

valorificarea fondului cinegetic. Unele aparţin de Ocolul Silvic 

Truşeşti, iar altele au fost retrocedate din fosta Obşte Dracşani. 

 Vegetaţia arborescentă este caracterizată de prezenţa  

stejarului (Quercus robur) în amestec cu alte specii lemnoase: 

arţar tătăresc (Acer tataricum), gorun (Quercus petraea), 

carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia tomentosa), corn (Cornus 

mas) şi alternează cu pajişti 

secundare de păiuș (Festuca 

Valesiaca) şi culturi 

agricole
10

. O serie de 

terenuri rezultate prin 

defrişarea masivă a pădurii, 

au fost cultivate cu: grâu, 

porumb, floarea soarelui, 

sfeclă de zahăr, plante 

tehnice, etc.  
 

Fauna  

 În zona comunei Lunca întâlnim un tip de faună de 

stepă şi silvostepă, altul de pădure.  

                                                 
10 Andrei Cardaș, op. cit., p. 29. 

Pădurea Luchii 
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 Fauna de stepă şi silvostepă este reprezentată de 

rozătoare ca: popândăul (Citellus citellus) dăunător pentru 

culturile cerealiere, căţelul pământului (Spalax 

microphhalmus), şoarecele de câmp (Sicista subtilis), iepurele 

de câmp (Lepus europaeus). Pe seama lor trăiesc dihorul 

(Putorius putorius) și nevăstuica (Mustela nivalis)
11

. Dintre 

păsări, graurul, care coboară toamna în stoluri, pitpalacul - 

numai oaspete de vară, ciocârlia de câmp, precum şi unele 

răpitoare, între care uliul porumbar. Dintre reptilele mai 

frecvente sunt şopârlele, iar dintre insecte: lăcustele, cosaşii, 

greierii, iar de pe iaz, ţânţarii
12

.  

 Fauna de pădure (pădurea Cozancea este reprezentată 

mai ales prin mistreţi (Sus scrofa), căpriorul (Capreolus 

capreolus), veveriţa (Sciurus vulgaris), bursuci. Dintre păsări se 

întâlnesc: mierla, sturzul cântător, gaiţa, piţigoiul, pasărea 

răpitoare - uliul iar pe scoarţa copacilor se caţără ciocănitoarea 

- pasăre sedentară
13

. 

 Peştii se găsesc în râul Sitna, ex : bibanul, caras 

argintiu, crapul
14

.                                                   

 

Solurile  

 

 Solurile caracteristice comunei Lunca sunt cele din 

grupa cernoziomurilor levigate. Aceste soluri au ca rocă mamă 

argile sau marne, iar stratul de la suprafaţă prezintă în proporţie 

                                                 
11 Ibidem. 
12 Andrei Cardaș, op. cit., p. 30. 
13

 G. Posea și colaboratorii, Enciclopedia Geografică a României, Editura 

Enciclopedică București, 1982, p. 279. 
14 Ibidem. 
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de  0% cernoziom şi argilă
15

. Cernoziomul cambic din clasa 

molisoluri, caracteristic pentru această zonă şi cu o fertilitate 

mare, favorizează atât dezvoltarea culturilor vegetale, în special 

cereale şi pepenele verde (harbuz) cât şi creşterea animalelor. 

Cultivarea pepenelui verde a devenit o tradiţie pentru locuitorii 

din comună (îndeosebi pentru cei din Bâznoasa), iar acest lucru 

este valorificat an de an, în cadrul „Festivalului harbuzului”, 

care în 2016 ajunge la a IX-a ediţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Vasile Băcăuanu, op. cit., p. 187. 
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CAPITOLUL II 

Cadrul istoric al aşezării 

 

Atestarea documentară şi corpusul descoperirilor arheologice 

 

 Satele comunei au apărut pe vetrele unde au staţionat 

corpuri din oastea lui Ştefan cel Mare, această zonă oferind un 

spaţiu prielnic pentru o confruntare a oastei moldovene cu 

armata otomană în drumul ei spre cetatea Sucevei. 

 Aici, Ştefan cel Mare, mai târziu Petru Rareş, poartă 

lupte împotriva otomanilor, cunoscută fiind lupta de la 

Dracşani, din 23 august 1616
16

. Satele ar fi luat denumirea 

după numele unor căpitani din oastea lui Ştefan cel Mare: 

Bîznosu (Bâznoasa) şi Stănescu (Stăneşti). 

„Comuna noastră a avut   mari proprietari:  

1. Prinţul Dimitrie M. Sturdza a moştenit domeniul Stroesci - 

Novaci- Zlătunoaia, de la defunctul sau părinte, fostul voievod 

Mihail Sturdza.  

2. Prinţul Mihail D. Sturza a moştenit moşia Cernescii prin 

danie de la bunica, principesa Smaranda Sturza.  

3. Domnul Constantin Gh. Codrescu, proprietarul moşiei, 

posedă această moşie astfel: o parte ca zestre şi o parte 

cumpărată.  

4. Domnul Alexandru Stăicescu a cumpărat moşia Costiugeni. 

5. Domnul Nicu Stan Georges a cumpărat două părţi din moşia 

Stănescii de la defuncţii fraţi Grigore şi Ion Cristea.  

                                                 
16 Ștefan Ciubotaru, Monografia comunei Sulița, Editura AXA Botoșani, 

2001, p. 168 
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6. Domnul Mihalache Popovici - Bâznoşanu a cumpărat a treia 

parte din moşia Stănescii de la defunctul Vasile  Cristea”
17

.  

 Satul  Lunca - Este rezultatul împroprietăririlor ce au 

urmat după războiul de independenţă, satul conturându-se în 

anul 1887. Numele satului se datorează aspectului geografic al 

locului, vatra satului fiind situată în lunca râului Sitna, cursul 

inferior (primele locuinţe au fost situate în zona „Bulboanei” 

de pe Sitna, zonă cunoscută şi astăzi sub numele de satul 

vechi). 

 În urma Legii din 190 , arondată la plasa Târgul, Lunca 

devine comună formată din statele: Bâznoasa, Cordunul, 

Dracşani, Gârbești, Iureşti, Lunca, Novaci, Stăneşti, Stroieşti, 

Zlătunoaia Mare, Zlătunoaia Mică. După împărţirea 

administrativă din 19  , apare formată din statele: Bâznoasa, 

Lunca, Stăneşti, Stroieşti şi Zlătunoaia. Din 19 8 şi până astăzi 

are în componenţa sa satele: Lunca, Stroieşti şi Zlătunoaia, 

conform Legii nr.2, din acelaşi an, privind organizarea 

administrativă a ţării noastre (Lunca incluzând şi cătunul 

Bâznoasa / Lunca2, iar Zlătunoaia – cătunul 

Stăneşti/Zlătunoaia2
18

) . 

 Urme de locuire 

 Aşezarea de la nord-vest de sat (punctele Valea Seacă şi 

Morişca) în care s-au descoperit fragmente ceramice atribuite 

sec. XIV- XV şi XVII- XVIII, reprezintă vatra unui vechi sat 

dispărut, posibil Lunca. 

                                                 
17 DJANBT, Samoil Vasilevici fost notar și picher al comunei Zlătunoaia, 

Monografia Comunei Rurale Zlătunoaia, Plasa Târg Miletin, jud. Botoșani 

20 mai 1904, f. 225.  
18 Documente privind Istoria României - DIR, (A.Moldova vol.III 1571 -

1590), Ed. Academiei RPR., p. 14. 
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 Valea Seacă - la o distanţă de cca  00 m nord- nord-

vest de sat; pe partea stângă a Văii Seci s-au descoperit 

fragmente ceramice aparţinând perioadei feudalismului 

dezvoltat (sec.al XV-lea), fără a exclude sec. al XIV-lea şi 

continuarea sec. al XVI-lea. O parte din aceste fragmente 

ceramice se află în colecţia Muzeului Judeţean Botoşani, în 

stare bună
19

 (vezi anexa- Harta comunei Lunca). 

 Morişca- în partea de nord-vest a satului, pe partea 

dealului Cheleşului, în punctul numit Morişca, situat pe partea 

stângă a râului Sitna, s-a descoperit o întinsă aşezare din care  

s-au cules fragmente ceramice aparţinând culturii Cucuteni 

(faza A), epocii fierului (Hallstatt feudalismului dezvoltat 

sec.al  XIV-lea). Pe aceeaşi suprafaţă s-au observat resturi de 

platformă, bucăţi de chirpici şi de lipitură de la pereţi şi tot de 

aici s-au adunat diverse oase de animale.(vezi anexa - Harta 

comunei Lunca
20

) .  

 Menţionăm şi faptul că primele săpături (neoficiale) au 

fost efectuate aici de către profesorul de istorie Ilie Anton, care 

a şi amenajat un mic muzeu şcolar cu fragmentele găsite (parte 

dintre ele fiind preluate la Muzeul Judeţean Botoşani).  

 De asemenea, pe teritoriul comunei Lunca au fost 

semnalate două movile :  

A. Movila Zamca, aflată la nord-vest de satul Lunca 

(necartată).  

B. Movila Condurache, situată la est de satul Bâznoasa, pe 

podişul Novaci (necartată).  

                                                 
19 Al.Păunescu și colaboratorii, Repertoriul Arheologic al Județului 

Botoșani, Bc 1976,vol  II, p. 311 
20

 Idem, p. 342 
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 Bâznoasa - apare ca sat al ocolului Jijiei, contopit cu 

Stroieşti, conform  Condicii Visteriei Moldovei, din anul 1816, 

„...Stroieşti, ce le zic şi Bâznoasa, a Mănăstirii Sf. Sava, loc de 

hrană îndestul, bez 81 panţiri isprăvniceşti cu 92 liudi 

birnici….”, iar în 187  este menţionată ca o comună, formată din 

satele: Bâznoasa, Cernești, Gârbești, Stroieşti şi Zlătunoaia Mare.  

 De-a lungul vremii a purtat diferite denumiri: 

Bâgnoasa, Bâsnoasa, Bîznoșanul, Bugneasa, Buznoasa. 

 Moşia pe care se află această localitate a aparţinut în 

vechime jandarmului Buznea, după aceea lui Stroici, apoi lui 

Luchi care ar fi trecut-o către un boier Costandachi, iar în 1904 

a devenit proprietatea prinţului Dimitrie M. Sturza, care a 

primit-o ca moştenire de la părintele său defunctul voievod 

Mihai Sturza. În acest sat se află în 1907 reşedinţa  comunei
21

.   
 

Stroieşti  
 

 „Satul Stroieşti (Stroesci) din dreapta Sitnei - numele de la 

un fost proprietar Stroescu,  alţii zic că s-a numit Stroici. În 

vechime satul a purtat denumirea de Panţiri (probabil că locuitorii 

acestui sat au fost ,,panţiri” ai lui Ştefan cel Mare care în urma 

războaielor avute cu tătarii şi alte naţii, s-au statornicit în acest sat) 

– moşia este proprietatea prinţului Dimitrie Sturdza”
 22

.  
 

Atestare documentară 
 

Cea mai veche atestare documentară datează din   martie 1438 : 

’’…un sat la Sitna, anume satul Diacului, mai sus de Stroia…’’
 23

. 

                                                 
21 DJANBT, op.cit., f. 226 
22 Ibidem 
23

 M. Costăchescu „Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare”, 

vol II, Iași 1931, pag 14-18. 
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 Satul apare sub numele de Diacul (Diacăuţi), apoi 

înglobat de satul Stroieşti, la   martie 1438, la Vaslui, Ilie şi 

Ştefan voievozi dăruiesc Neagăi, soţia  lui Giurgiu Piatră, satul 

lui Diacul, cu o selişte lângă el, pe Sitna, cunoscut în 

documentul: 

  

 „Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie Voievod şi fratele domniei 

 mele, Ştefan Voievod, domnii ţării Moldovei, facem cunoscut 

 cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea 

 sau o vor auzi citindu-se, că pe această adevărată panie a 

 panului Giurgiu Piatră Neagă, am miluit-o cu deosebita 

 noastră milă şi i-am dat ei în ţara noastră un sat pe Sitna, 

 anume satul lui Diacul, mai sus de Stroia şi seliştea care 

 este în acelaşi hotar…” 
24

.  

 

 La 18 aprilie 1 7 , Petru Şchiopul - voievod dăruieşte 

Mănăstirii Sf. Sava de la Ierusalim satul Stroieşti, scutindu-l de 

dări: 

 

   „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, troiţă 

 sfântă, cea de-o fiinţă şi nedespărţiţi  Iată eu, robul 

 stăpânului meu, Iisus Hristos şi închinător al troiţei, Io 

 Petru Voievod, din milă lui Dumnezeu, domn al ţării 

 Moldovei. Iată am binevoit domnia mea, cu a noastră 

 bunăvoire şi inima luminată şi curată şi din tot sufletul 

 nostr...am dat şi am miluit sfânta mănăstire Sfântul Sava de 

 la Ierusalim, unde este hramul blagoveşteniei, cu un metoh 

 şi cu satul Stroeștii pe Satna şi cu mori în Satna, pentru că 

                                                 
24 Documenta Romaniae Historica A Moldova volumul I, Academia de 

Știinte Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, Editura 

Academiei RSR, pag 256-257. 
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 acest sat mai sus scris, anume Stroeștii pe Satna şi cu mori 

 în Satna, a fost drept domnesc ascultător de Sipote, că să fie 

 sfintei mănăstiri uric şi cu tot venitul şi cu ilişul şi cu lucrul 

 şi cu desetină pentru albine şi cu gorstina de oi şi de porci. 

 Numai birum împărătesc să aibă a da. Iar hotarul acestui 

 metoh mai sus scris şi a satului Stroesti pe Satna şi cu mori 

 pe Satna, să fie din toate părţile după vechiul hotar, pe unde 

 din veac au folosit “ 25.  

 

 O altă menţionare a satului Stroieşti (denumit aici 

Strojeschti), se găseşte într-o hartă a României, publicată la 

Breslau (Germania), în 1887 de Rudolf Bergener (sursă 

semnalată de Daniel Maxim), (vezi foto10- anexă). 

 Din fragmentul „Hărţii Cailor de Comunicaţii din 

Judeţul Botoşani, 1897” rezultă că fostul şleah (vechiul drum 

al comercianţilor, legând Botoşaniul de Iaşi prin Hârlău trecea 

şi prin Stroieşti (venind dinspre Suliţa şi continuând prin 

Novaci, Prisăcani), (vezi foto11 - anexă). Sunt menţionate aici: 

Stroiesci (=Stroieşti), Busnova (=Bâznoasa), Zlatinoia 

(=Zlătunoaia). Acestea făceau parte la acea dată din Plasa 

(Plaiul) Târgu. 

 Conform Cond. 1816 este contopit cu satul Bâznoasa, 

iar după IND. 1887 apare ca sat din comuna Zlătunoaia. După 

împărţirea administrativă din 1929-1931 figurează ca sat al 

comunei Suliţa, iar din 1939 este sat component al comunei 

Lunca.  

 

 

                                                 
25

 DIR, Documente Privind Istoria României – Academia Republicii 

Populare Romane, veacul XIV A Moldova vol. III ( 1571-1590) - ed. 

Academiei Republicii Populare Române, 1951, p. 66. 
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Urme de locuire 
 

 În punctul Pe Budăi s-au decoperit diverse fragmente 

ceramice: un topor de silex trapezoidal şlefuit în porţiunea 

tăişului precum şi un celt de bronz cu urme de uzură care au 

intrat în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani(colectate 

iniţial de prof. Gheorghe Dumitrescu)
26

 , (vezi anexă-foto 4-6). 

 În tarlaua „Puturosul Mic”, pe terenul stroieştenilor, în 

urma lucrărilor agricole cu utilaje performante, au fost scoase 

la suprafaţă fragmente ceramice (semnalate de Mihai Achiței / 

vezi anexa - foto 7) fiind vorba de o posibilă aşezare precum şi 

de peste 20 de cuptoare, după cum s-a apreciat la o primă 

evaluare, făcută de un specialist de la Muzeul Judeţean 

Botoşani, urmând a se efectua cercetările de rigoare promise. 

 

Zlătunoaia  

 

 În „Monografia Comunei Rurale Zlătunoaia, de Samoil 

Vasilevici- fost notar şi picher al comunei Zlătunoaia, Plasa 

Târg Miletin, jud. Botoşani - 20 mai 1904”, (document existent 

în Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Botoşani), se 

precizează că: moşia pe care este situat satul Zlătunoaia a 

aparţinut odată Mănăstirii Dragomirna din Bucovina, după 

spun cronicile acelui sfânt lăcaş, (Eromonacul Păise dispărând 

din acea mănăstire şi-a însuşit hrisoavele moşiei deci au fost 

înstrăinate), apoi a devenit proprietatea vornicului Iordachi 

Roznovanu acestă a trecut-o către un boier Voinescu, care a 

trecut-o în proprietatea prinţului voievod Mihail Sturdza, iar în 

                                                 
26

 Al.Păunescu și colaboratorii, op. cit., p. 364. 
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1904 este proprietatea prinţului Dimitrie M. Sturdza. Numele 

de Zlătunoaia, se precizează în aceeaşi sursă, îl are de la 

cuvântul ,,zlat” fiind aici în vremuri vechi statorniciţi unii ruşi 

care lucrau argintul şi cositorul. 

 Din documentele existente reiese că satul a suportat mai 

multe ,,silistiri” în diferite perioade, sub diverse nume. Într-un 

document din 23 martie 1 28, apare menţionat satul Drujăști, 

între Sitna şi pârâul Cozancea asimilat de satul Zlătunoaia. Din 

act reiese că fiica şi nepoţii lui Druje cel Bătrân, vând lui Petru 

Rareş „..ocinile lor drepte din uricile lor drepte, din privilegiile 

bunicului lor, Druje cel Bătrân, de la stabunicul nostru 

Alexandru voievod, şi de la strămoşii noştri, de la Ilias şi 

Ştefan voievod, două sate pe Sitna …satul Drujesti, unde a fost 

curtea bunicului lor Druja cel Bătrân şi cu pricutul, satul 

Chisălești şi cu mori pe Sitna”
 27

. . 

 Satul Drujăști apare menţionat ulterior în mai multe 

documente: la 20 august 1616 într-un act de danie
28

, apoi într-

un alt document din 30 mai 1617 care întărea vânzarea satului 

către Bernat postelnic de către boierul Stroici, de la curtea lui 

Radu Mihnea voievod
29

 . Se regăseşte într-un document din 28 

martie 1620
30

 , iar din 1 34 satul nu mai este menţionat în 

documente.  

 Al doilea sat din documentul din 23 martie 1528 mai 

sus menţionat, este Chisălești, care a constituit cel mai probabil 

vetrele de sat pentru Zlătunoaia Mare şi Zlătunoaia Mică, sate a 

căror existenţă este menţionată în Catagrafia Moldovei din 

                                                 
27 DRH, A Moldova, vol. XIX, București, 19 9, p. 61. 
28 DIR, A Moldova, veacul XVII, vol. IV, București, 1956, p. 26. 
29 Idem, p. 172. 
30 Idem, p. 438. 
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1772/ 1774 şi în “Împărţirea administrativă a Moldovei din 

1833”.  

 În anul 181 , în Condica visteriei este menţionat satul 

Zlătunoaia “Zlătunoaia a dumisale vistiernicului Iordache 

Roset, …cu 68 liudi birnici”
 31

 . Numele aşezării ar fi de 

origine slavă de la cuvântul zloată teren mocirlos pentru că 

satul apare la un moment dat şi sub numele de Zlătunovca. 

 

 Stănești, fost sat în partea de NE a satului Zlătunoaia 

înglobează probabil satul Costiugeni, conform ’’COND’’ 

(181 ). Este sat desfiinţat, înglobat la satul Zlătunoaia, comuna 

Lunca, în urma Legii administraţiei din 1968.  

 Menţionat documentar în H.183  şi în documentul din 

data de 18 aprilie 1 81, emis la Iaşi ,,..mai sus lângă Rediu, 

pânâ în drumul Stăneştilor şi de acolo pe marginea 

pădurii..’’
32

.  

 Din ,,Monografia Comunei Rurale Zlătunoaia- de 

Samoil Vasilevici fost notar şi picher al comunei Zlătunoaia, 

Plasa Târg Miletin, jud. Botoşani, 20 mai 1904”, (document 

existent în Arhivele Naţionale Serviciul Județean Botoşani), 

rezultă: Satul Stănesci (moşia Stănesci) a fost a defunctului 

Ban Ştefan Cristea, care se zice că s-a opus dorinţelor de 

expansiune ale fostului voievod Mihail Sturdza. De asemenea 

se precizează că numele de Stănesci îl are moşia de la 

proprietara jupâneasa Stana.  

 La 18 aprilie 1 81, Iaşi - Iancu Sasul, voievod întărește 

existenţa unui loc numit fundătura:  

                                                 
31 Corneliu Istrati “Condica visteriei Moldovei din 1816” Iași 1979 p.102. 
32 DIR, op. cit., p. 155 
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 „Io Iancul voevod din mila lui Dumnezeu, domn al tarii 

 Moldovei. Iată au venit înaintea noastră înaintea boierilor 

 noștri slugile noastre Tudoran și nepotul lui, Loghin și frații 

 lor fiii lui Ciurba și verii lor Draga și Talaba și frații lor, 

 … privilegie ce au avut ei de la Petru voevod, cel Bătrân, pe 

 o bucată de <pământ>, dintre satul Petreștilor și dintre 

 satul Babicanilor, ce se numește Fundătura din rediul 

 Borzei, mai sus lângă rediu, până la drumul Stăneștilor și de 

 acolo pe marginea pădurii….”33. 

 

Urme de locuire 
 

1) În anul 1960, s-a descoperit un Denar Marcus Aurelius (anul 

175 e.n.). Moneda se află în prezent la Cabinetul numismatic al 

Institutului de Arheologie Bucureşti
34

.  

2) În octombrie 1972, cu ocazia tăierii unui nuc din grădina 

personală a cetăţeanului Baghici D. Ioan, din cătunul Stăneşti 

s-a descoperit un mic tezaur cuprinzând obiectele de podoabă 

și monede medievale, tezaurul aflându-se la rădăcina 

copacului. (vezi anexa-  foto 8) 

 „Tezaurul format din: 2 cercei, 12 nasturi, 6 mărgele și 

2  monede feudale, poate fi văzut astăzi în cadrul expoziției de 

bază a Muzeului Judeţean Botoşani, în sala nr.9.  

 Obiectele de podoabă: cerceii, năsturaşii, margeluţele, 

prezintă urmatoarele caracteristici:  

 Cei 2 cercei, din argint şi argint aurit, au forma unui 

lacaţel, fiecare se compune din două plăci cu diametrul de 2,2 

cm şi respectiv 2,5 cm şi o lătime de 1 cm. Înălţimea la cercelul 

                                                 
33 Ibidem. 
34 Gabriela Coroliuc, Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia-Lunca, 

județul Botoșani (sec.XV- XVI), în Hierasus I anual 1978, p. 192 
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de argint este de 3,  cm și la cel aurit de 4 cm. Greutatea 

cercelului de argint este de 13,25 g, celalalt fiind puţin mai 

mare, cantareste 22 g.  

 Nasturii sunt din argint de formă globulară executaţi din 

două emisfere sudate. Din cei 12 nasturi, 4 sunt neornamentaţi, 

7 au la un pol un ornament din granule dispuse în formă de 

piramidă, 3+1 şi un singur nasture de forma romboedrică.       

Cele   mărgelute sunt din pastă sticloasă ce imită perlele, de 

formă ovoidală având o lungime de 0,4 cm.  

 Din cele 26 monede de argint din tezaur, 19 piese sunt 

denari ungurești, 6 piese emisiuni ale regilor Poloniei și un 

aspru turcesc.  

 Monedele ungureşti datează de la Matei Corvin, 6 piese 

făra dată, cele mai vechi din tezaur, 2 piese de la Wladislav al 

II-lea Jagello emise în anii 1505-1508, 7 piese de la Ferdinand 

I emise între anii 1536-1560, 3 piese din anul 1575, emise în 

timpul lui Maximilian al II-lea și o piesă din anul 1594 de la 

Rudolf al doilea.  

 Emisiunile poloneze constau în monede a trei groşi 

fiecare, din care două au fost bătute pentru orașul Riga, una de 

la Ştefan Bathory din anul 1 84 şi alta din 1588 de la 

Sigismund al III-lea Wassa între anii 1590-1596.  

  Tezaurul de la Zlătunoaia mai cuprinde un aspru turcesc 

neidentificat, datat în secolul al XVI-lea, şi fiind caracteristic 

secolului al XV- XVI-lea, poate fi pus pe seama dezvoltării 

comerţului, ştiind că târgul Botoşani se găsea la intersecţia a 

două mari drumuri comerciale, unul care lega porturile Mării 

Baltice prin Lvov cu porturile de la gura Dunării şi de pe ţărmul 

Mării Negre, altul care trecea peste Carpaţi, legând oraşele din 
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Transilvania cu Europa Orientală, astfel explicându-se existenţa 

acestui tezaur ”
35

. 

 De asemenea, pe teritoriul comunei Lunca au mai fost 

descoperite o serie de movile (morminte tumulare), în anul 2009, 

de către regretatul botoșănean, arheologul Octavian Liviu Sovan: „ 

în punctul Movila din Dealul Crucii situată la 1500 m SE de satul 

Lunca, între coasta Hârtopul Horlaci la  E și Valea Loziei la V; 

Movila de lângă Fundătura situată la 1850 m NV de biserica 

satului Zlătunoaia, la 500 m NE de pârâul Zlătunoaia, Movila Nord  

situată la 1030 m NV de biserica satului Zlătunoaia și la 600 m NE 

de pârâul Zlătunoaia, Movila din Grindul Livezilor situată la 2050 

m NE de biserica satului Zlătunoaia și la 300 m NE de pârâul 

Cozancea, Movila din Dealul Tălpoaiei   situata la 2600 m E de 

biserica satului Zlătunoaia pe un platou aflat între valea bisericii la 

E și valea Cozancea la V, Movila din lanul Valea Seaca situată la 

1100 m NE de satul Lunca și 600m V de Valea Pruteț, Movila din 

Dealul Cozancea situată la 3350 m SE de biserica satului 

Zlătunoaia și la 700 m SV de pârâul Cozancea, Movila din Pădurea 

Benchiu situata la 3000 m S-SE de biserica satului Zlătunoaia și la 

1000 m V-SV de Movila din Dealul Cozancea, Movila din Dealul 

Răzeșilor situată la 480m NE de șoseaua Lunca-Todireni și 1550 m 

SE de Movila din Pădurea Benchiu, Movila din Dealul Găinăriei 

situată în capul NV al Pădurii Luchii și la 500 m E de satul 

Stroiești, Movila din Șesul Borcilii situată la 2800 m E de 

Bâznoasa, la 600 m NE de pârâul Sitna, Movila din Olenic situată 

la 4700 m SE de Bâznoasa, la 1900 m S de pârâul Sitna, Movila la 

Crucea de Piatră situată la 2300 m SE de Bâznoasa și la 2600 m 

NV de Movila din Olenic, Movila Flămânzanca situată la 1500 m 

                                                 
35 Idem, p. 353-359. 
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SE de Movila la Crucea de Piatră și la 550 m NE de izvorul 

pârâului Hranaci, Movila din Dealul Lanul Țiganului situată la 

2100 m S de Bâznoasa și la 2650 m V de Movila Flămânzanca. 

 Bahna la Bazine situată în dreapta și stânga șoselei Lunca- 

Sulița la 2000 m V-NV de satul Lunca, s-au descoperit așezări 

deschise aparținând perioadei eneolitic dezvoltat, cultura Cucuteni 

faza A, perioada bronzului târziu cultura Nouă și perioadei La 

Tene, la Chelis situat în stânga șoselei Sulița la 2500 m V-NV de 

satul Lunca și la N de bazinele din coada iazului Sulita, așezare 

deschisă eneolitic dezvoltat Cucuteni faza A, epoca fierului și 

medieval târzie descoperite în anul 1968 de Octavian Liviu Sovan 

și profesorul Ilie Anton, Hârtopu Găvanu situat la 600 m S de satul 

Stroiești, la N de pădurea Gornetului și la 3600 m V-NV de Movila 

din Dealul Lanul Țiganului, asezarea deschisă perioada eneolitic 

dezvoltat, cultura Cucuteni descoperită în anul 2007 de arheologul 

Octavian Liviu Sovan”
36

 (vezi tabelul 1 din anexa). 

 

Principalele evenimente din istoria patriei reflectate în 

documente ce atestă participarea locuitorilor comunei 

 

 De-a lungul timpului și locuitorii comunei noastre s-au 

confruntat cu vitregiile istoriei. Astfel, în anul 1865 a fost o 

secetă cumplită iar toamna, fiind foamete în județul Botoșani, a 

apărut holera asiatică, făcând multe victime”
37

. 

 Până în anul 1864 țăranii din comuna noastră au avut 

situație caracteristică iobagilor. Mulți țărani nu stăpâneau nici 

colibele în care locuiau, deoarece și stuful din care erau 

                                                 
36 Octavian Liviu Sovan, „Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani”, 

Botoșani 2013, proiect finanțat de AFCN, p. 2  -270  
37 Ștefan Ciubotaru, op. cit., p. 37    
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construite aparțineau boierilor. Împroprietărirea din 18 4 nu a 

ușurat situația țăranilor, deoarece răscumpărarea pământului 

moșieresc a dus la înrobirea țăranilor săraci și la ridicarea 

proprietății chiaburești”
38

.  

 „M. Sturdza a decedat în 1884 la Paris și lasă moștenire 

fiului său Grigore prin testament cota mică de 10% în care intra 

și moșia Dracșani, de care aparțineau satele Stroiești și Drujăști 

(Zlătunoaia)”
39

 ( vezi anexa- foto 3). 

 Pe moșiile boierilor din jur (aproximativ 8000 hectare 

arabil, fânețe și pășuni), care își aveau conacele la Flămânzi și 

Dracșani, din cauza lipsei de pământ și a mizeriei în care trăiau, 

locuitorii din satele comunei munceau la cultivarea pământului 

arabil, la fabricarea de spirt care era la Novaci și Dracșani, ca 

păstori de oi.  

 La începutul lunii februarie 1907, țăranii din satele 

Flămânzi, Novaci și Stroiești domiciliați pe moșia principelui 

Dimitrie Sturza, moșie în întindere de peste 10.000 de falci, 

ținute în arendă „de către cunoscuții speculatori, fratii Fischer, 

se jeluiau că în ultimii 10 ani Fiseher i-a exploatat în așa fel că 

nu le-a mai rămas nimic: „Până acum am răbdat mult, dar 

acum nu mai putem răbda că ne-a ajuns cuțitul la os!”
40

  

 Primele manifestări ale răscoalei au avut loc în februarie 

1907 la Flămânzi, comună învecinată cu a noastră care aparținea 

principelui Dimitrie Sturdza și arendată de frații Fischer, țăranii 

acționând sub binecunoscuta deviză: ,,Noi vrem pământ !” 

                                                 
38 Monografia din 1963 Sfatul Popular Raion BT, Monografia din 1963,  

secția organizatorică, dosar 21/ 1963, p. 63/73. 
39 Ștefan Ciubotaru,op. cit., p.38. 
40 Marea Răscoală a țăranilor din 1907, Ed. Academiei București 1907, p. 

188. 
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 Numeroase jalbe ale țăranilor evidențiază lăcomia 

arendașilor care foloseau diferite metode pentru a stoarce cât 

mai mult de la țărani, lăsându-i fără principalele mijloace de 

existență”
41

.  

 Creșterea exagerată a prețurilor de arendă și a terenului 

pentru cultură, cât și pentru imaș, era evidențiată cu claritate 

într-o jalbă către prefect a sătenilor din Zlătunoaia. Ei arătau că 

arendașul a scumpit peste măsură prețurile pământului: 
 

 „..... așa că pentru falcea de pământ de proastă calitate ne ia 

 câte 50 de lei, imașul pe care îl plăteam cu 7 lei pentru o 

 vită și 15 lei perechea de boi, plătim azi 15 lei pentru o vită 

 și 50 de lei perechea de boi, iar în ultimul an nici cu acest 

 preț nu voiește să ne dea imaș la vitele noastre, nici pământ 

 de hrană.”42  
 

 Din „Petiția muncitorilor lucrători de pământ din 

Stroiești comuna Lunca” din 19.02.1907 ce se află la Muzeul 

Județean Botoșani se arată:  

 

 „Noi suntem oameni săraci, ne ocupăm numai cu munca 

 câmpului; ei bine, pământ de hrană nu avem… aşa că 

 suntem nevoiţi de a cumpăra cu bani de pe unde 

 putem...până acum am răbdat mult, dar acum nu mai putem 

 căci ne-a ajuns cuțitul la os, nu avem de unde să ne luăm o 

 bucată de pământ pentru hrana noastră și a copiilor noștri 

 așa suntem de amenințați că murim de foame – domnule 

 prefect vă rugăm respectuos și cu lacrimi pe obraz ca să 

 interveniți către arendașii acestei moșii să vie în localitate 

 spre a conveni cu noi asupra condiţiunii preţului… aşa, ca 

                                                 
41 Idem, p.189 
42 DJANBT, fondul PJBt, ds 93/1907, vol III f. 38 . 
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 cel mai târziu la 1 martie a.c. să putem începe semănăturile, 

 iar în caz că până la acea dată nu vom căpăta vreun rezultat 

 satisfăcător, vă declarăm că cu forţa ne vom duce pe 

 moşie… şi că nu vom da înapoi chiar cu riscul vieţii 

 noastre”. 
 

 Dorința principală era încheierea contractelor de 

arendare direct cu proprietarul. 

 Lipsa de pământ, munca grea prestată, au făcut ca 

țăranii din satele comunei Lunca să manifeste solidaritate cu 

țăranii din Flămânzi, Vlădeni și Stroiești (Frumușica), care s-au 

răsculat împotriva boierilor și a arendașilor, în 1907, 

participând la răscoală prin diferite forme de luptă: țăranii din 

satul Zlătunoaia au distrus conacul boierului Mavrocordat, iar 

cei din Stroiești au participat la devastarea conacului Alevra 

din Dracșani, pătrunderea în păduri și distrugerea lor.
43

. 

 Despre acest eveniment stau mărturie alte documente 

privind corespondența purtată între oficialitățile vremii.  

 

1)Nr.46 ,83./222/286                                 1907 martie 1/14 Botoșani                                                                     

Prefectura jud.Botoșani  

Serviciul administrativ  

Nr.1   590 

Domnule prim-ministru , 

 „În urma știrii unor mișcări ce mi se semnalează, chiar 

acuma sosesc de la Lunca, Todireni, Dracșani unde am plecat 

imediat după reîntoarcerea mea de la Hârlău, Flămânzi, Deleni 

                                                 
43 Marea Răscoală a țăranilor din 1907, Ed. Academiei București 1907,   
p. 132. 
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etc.......Am constatat acolo aceleași cauze de nemulțumiri, dar și 

aceeași atitudine respectoasă a locuitorilor . 

 Nimic nu ne poate face să chemăm  revolta cele întâmplate 

până astăzi în jud. Botoșani care toate cu toate   cu o oarecare 

stăruință pot reintra în starea normală, locuitorii nemulțumiți ne-au 

manifestat pe cale legală dorința de a ne vedea, ne-au expus 

doleanțele lor cu tot respectul datorat autorității și au continuat a 

păstra cea mai perfectă liniște după ce le-am arătat că numai prin 

asemenea atitudine vor putea avea, ca până acum, tot concursul 

administrativ pentru a li se înbunătăți soarta, declarându-le ca la 

cea mai mică abatere de la buna liniște a tuturor, la cel mai mic 

arbitar vom fi siliți a recurge la mijloacele mai energice pentru a se 

respecta legile și a nu tulbura liniștea în țară. 

Termin domnule prim ministru, rugându-vă, cu insistență să 

binevoiți a chema d-voastră în persoană pe d-nii Mochi Fischer, 

Avram Zaharia, Winticut, Lanetti-Roman, Borman Juster. 

 Binevoiti va rog domnule prim-ministru” 44 

  Prefect , 

 (sc) I Vasescu  

 

2) Nr.83                                                  1907  martie 4/17, București 

Telegrama 

Cearsac, primar Lunca, Botoșani 

 „Spune oamenilor noștrii să fie liniștiți că o să fie bine de ei. 

De poți, comunică și flămânzenilor. Răspunde-mi imediat telefonic 

starea spiritelor” 45. 

                                                 
44

 Art.St .Botoșani  fond Pref. Botoșani, dos.149/1907,f. 7-8. 
45

 Ion Popescu Puțuri, Andrei Oțetea (coordonatori), Marin Badea, 

Augustin Deac, Marin Florescu, Coralia Fatna, Ion Ilincioiu, Mircea Iosa, 

Gheorgeta Tudoran, Documente privind marea răscoală a țăranilor din 

1907 - Desfășurarea răscoalei în Moldova, volum II, Editura Academiei 

RSR, București, 1983, p. 109.                 
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1907 martie 29 aprilie 10 Botoșani 

Pag. 212     

Domnule prefect, 

 

 De la numirea mea în postul de inspector al plasii Târgului și 

până astăzi am inspectat partea de sus a  plasii acolo unde spiritul de 

revoltă a bântuit cu mai multă furie, concretizându-se în o întreită 

devastare a Târgului Sulița și în întocmirea de contracte de 

subarendare în condițiuni oneroase pentru arendași și impuse cu frica. 

 Deocamdată îmi permit d-le prefect să vă reamintesc că a 

rămas stabilit ca „condițiile care se vor primi” de locuitorii de la 

Flămânzi să slujească de bază și pentru învoielile cu sătenii din Lunca 

și că aștept că aceste condițiuni să ia forma definitivă a unui contract cu 

d-l M.Fisther, pentru a le aduce la cunoștință luncanilor nerăbdători. 

Pentru aceste cuvinte și dat fiind că Flămânzii  nu-s în plasa Târgului 

vă rog d-le prefect să binevoiți a dispune, a vesti de îndată ce un 

contract se va întocmi de domnul M.Fischer și locuitorii din Flămânzi. 

 Fie-mi îngăduit domnule prefect ca fără a pierde din vedere 

îndatorirea care o am de a respecta și face să se respecte orice 

manifestație legală care ar decurge din exercitarea dreptului de 

posesiune să vă atrag atențiunea că comuna Lunca se află în 

preajma unuia din focarele primordiale ale revoltei și deci să îmi 

exprim dorința și nădejdea ca domnul M.Fischer cântărind și D-lui 

greutatea acestui argument și ținând seama și de interesul general al 

țării de a se restabili liniștea pretutindeni, va adera și D-lui cît mai 

curând la principiile admise de arendași și proprietarii acestui județ, 

astfel cum sunt expuse în manifestările de către săteni. 

Primiți, d-le prefect, asigurarea considerațiunii mele . 

Inspector comunal  

(Ss) Indescifrabil46 

                                                                                                        
 
46 Idem, p. 212 
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 Din anul 1907 țăranii au muncit la moșierii Mihalache 

Armeanu ( 000 hectare pământ). Mai târziu la Bâznoșanu Ion, 

Cristea Lazarovici și la cheaburi ca: Pantelimon cu 40 hectare, C. 

Duman. 

 Reamintim că răscoalei din 1907 i s-a dedicat un muzeu la 

Flămânzi, distrus ulterior prin incendiu, muzeu în care existau și liste 

cu semnături ale țăranilor din comuna noastră între care figura și 

numele Zamfirescu (se pare că e tatăl lui Trifan Zamfirescu din 

Stroiești). 

 Locuitorii comunei noastre au fost implicați și în următoarele 

evenimente desfășurate pe firul istoriei țării, între care cele două 

războaie mondiale, eroilor cazuți atunci închinându-li-se 

monumentul inaugurat la 24.05.2009. Eroii menţionaţi au fost 

identificaţi de domnul Curecheru Valerică, referent la Primăria 

comunei Lunca, cu sprijinul preoţilor parohi din parohiile comunei şi 

al doamnei Codău Carolina – Genoveva, secretar al Consiliului 

Local Lunca, precum şi cu aportul urmaşilor celor căzuţi la datorie 

(vezi anexa - foto 81-88). 

 Situație statistică eroi: Lunca - 32,  Bâznoasa - 34, Stănești - 

32, Stroiești - 78, Zlătunoaia - 88. Veterani: 2015 anul veteranilor, 

printre cei 1138 de veterani din județul Botoșani, în viață, din cel de-

al doilea război mondial Lunca – Iacob B. Ilie (vezi anexa- foto72), 

Maxim Vasile; Stroiești: Condurache Gheorghe (vezi anexa-foto 

74), Curecheru Vasile, Corlat Gheorghe , Robu Gheorghe (vezi 

anexa-foto 71); Bâznoasa: Heros Mihai, Florea Gheorghe, Timofte 

Gheorghe, Bresug Gheorghe; Zlătunoaia: Oica Constantin (vezi 

anexa-foto 75), Macovei Darabaneanu Dumitru, Miron Constantin, 

Munteanu Frunză Petru.  

 Din evidenţele Filialei Judeţene Botoşani a Asociaţei 

Naţionale a Veteranilor de război rezultă că în Subfiliala din comuna 
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noastră au fost declaraţi potrivit prevederilor legale, un număr de 14  

veterani de război, 71 veterani de război premilitari, 14 văduve de 

război şi 188 văduve de veterani de război (mai multe amănunte le 

va oferi „Cartea de aur” care se află în lucru, realizată de filiala locală 

„Cultul Eroilor și Asociația Veteranilor de Război” - Lunca). 

 

Gavril Gheorghe 
  

 Gavril Gheorghe, născut la 21.04.1964 

în satul Zlătunoaia și decedat la 22.12.1989 în 

timpul revoluției din 1989 în orașul Sibiu, face 

parte din cei 11 martiri ai eroicului decembrie.  

 După cum consemnează presa locală, pe 

22 XII.89, ,,Pe străzile Sibiului au iesit iarăși, sfidând 

moartea, grupuri numeroase de manifestanți…”
47

. Ca și în ziua 

precedentă, au fost întâmpinați cu gloanțe. Printre cele 16 

persoane ucise cu acest prilej se află și eroul nostru din 

ZLĂTUNOAIA – LUNCA - BOTOȘANI. 

 Așadar (statistic vorbind, deși statistica nu mângâie 

durerile familiei și ale celor din jur) eroul din Zlătunoaia este 

unul dintre cei aproximativ 100 morți din Sibiu, trecut și pe 

placa comemorativă din piața centrală 

a orașului. 

 De menționat și eforturile 

familiei pentru a-i aduce rămășițele 

pământești în satul natal, dupa cum 

aflăm de la Aurel Munteanu tatăl-

socru al celui ce era proaspăt 

căsătorit. 

                                                 
47 Ziarul Dimineața din 26 .V.1990, p.3 

Mormântul Eroului Martir din 

cimitirul Zlătunoaia 



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

33 

CAPITOLUL III 

Organizarea administrativ-teritorială 

 

 „Ca forme principale de organizare administrativă a 

Moldovei în prima jumătate a sec.al XV-lea au fost ținuturile, 

care erau conduse de pârcălabi și vătafi cu atribuții 

judecătorești, militare și fiscale”
48

. 

 Cea mai veche unitate administrativă a fost ținutul care 

s-a păstrat până în anul 18 4 când apare prima lege modernă 

administrativă de împărțire teritorială a României în timpul 

domnitorului Al. I. Cuza.  

 După alegerea lui Al. I. Cuza, începând cu anul 1859, în 

locul numelor de ținut, ocol, ispravnic și privighetor să se 

utilizeze „...tot mai frecvent, în mod tacit și fără decizie 

oficială, denumirile corespunzătoare: district, județ, plasă, 

prefect, subprefect, pretor”
49

. 

 „Conform art.4  din Constituția din 1866, teritoriul țării 

era împarțit în județe, județele în plăși, plășile în comune. 

Comuna era condusă de un primar și împreună cu alte comune 

formau o plasă, mai multe plase un district și apoi un județ.            

Conform articolului  1 din legea comunală, primarul comunei 

era ales de alegătorii comunei și apoi aprobat de prefectul 

județului”
50

.  

                                                 
48 Constantin Cojocariu - Județul Botoșani - structuri administrativ-

teritoriale”, Editura Quadrat, Botoșani,2008, p. 17. 
49 A. Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între anii 

1832-1862, în  AIIA, tom.XIX,1982; tom XX, 1983; tom XXI, 1984; tom 

XXII, 1985; tom XXIII,1986, p. 493. 
50

 Ștefan Ciubotaru, op.cit., p. 15. 
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 Până la Constituția din 29 martie 1923 s-a păstrat 

aceeași organizare teritorială (comuna, plasa, județul). 

 „Din 14 iunie 1925 „Legea pentru unificarea 

administrației” împărțea teritoriul României în județe și 

județele în comune. Plășile existau conduse de pretor dar numai 

în cadrul județului care îndrumau și controlau activitatea 

autorităților comunale”
51

. 

 14 august 1938 prin ,,Decret lege” s-a adoptat noua 

lege administrativă prin care, pe lângă (comună, plasă, județ)  

s-a creat o nouă unitate administrativă ținutul. 

Ținuturile erau conduse de rezidenți regali numiți prin decret 

de către regele Carol al II-lea pe 6 ani. 

 După înlăturarea regimului antonescian, 23 august 

1944, s-a repus în vigoare Constituția din 1923. 

 „Pentru perioada comunistă după abolirea monarhiei, 

30 decembrie 1947, conform Legii nr. 5/1950, teritoriul 

României s-a împărțit în regiuni, raioane, orașe și comune, deci 

județul și plasa erau desființate și au fost înlocuite cu regiunea 

și raionul după model sovietic”
52

. 

 Legea nr.2 din februarie 1968, stabilea ca teritoriul 

României să se împartă în județe, municipii, orașe și comune. 

 În baza Legii nr.5 din 20 iulie 1990, apare prefectura 

condusă de un prefect, doi subprefecți, un secretar și șapte 

membri, iar primăriile de un primar, viceprimar, secretar și 

membri. Urmează legea nr. 9/1991 și Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001. 

 

                                                 
51 ,,Monitorul Oficial” din 14 iunie 192 , p. 339. 
52 ,,Buletinul Oficial al PCR”, nr. 77 din 8 septembrie 1950. 
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 „Din punct de vedere administrativ, teritoriul actual al 

comunei Lunca nu s-a prezentat ca un tot unitar în același 

teritoriu de administrație. Satele componente au făcut parte din 

comune diferite și, abia mai târziu, în a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, comuna Lunca, din punct de vedere 

administrativ are înfățișarea de astăzi.  

 La sfârșitul secolului al XIX-lea apare comuna 

Zlătunoaia cu satele: Stănești, Gârbești, Iurești, Bâznoasa, 

Stroiești, în anul 1885 apare comuna Lunca cu satele: 

Zlătunoaia, Bâznoasa, Stroiești, Gârbești și Iurești. În 190  este 

formată din satele: Bâznoasa, Cordun, Dracșani, Gârbești, 

Iurești, Lunca, Novaci, Stănești, Stroiești, Zlătunoaia Mare și 

Zlătunoaia Mică”
53

. 

 În anul 1908 comuna este arondată la plasa Todireni, 

formată din satele Bâznoasa, Cernești, Gârbești, Iurești, Lunca, 

Novaci, Zlătunoaia Mare și Zlătunoaia Mică. Între 1911-1929 

este comună în plasa Sulița. În 1925 comuna formata din 

Bâznoasa, Lunca, Zlătunoaia Mare și Zlătunoaia Mică, 

desființată între 1929-1931. În 1931 include și satul Stănești și 

face parte din plasa Botoșani,  ca între anii 1932-19 0 să facă 

parte din plasa Sulița.  

 Între 1950-1965 este comună în raionul Trușesti, iar 

între anii 1965-19 8 este comună în raionul Botoșani. Începând 

cu anul 19 8 este comună în județul Botoșani, formată din 

satele: Lunca, Stroiești și Zlătunoaia. 

  

 

 

                                                 
53

 Sursa strategia de dezvoltare 2008/2013.  
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Galeria primarilor 

 

 Primul primar ales după legea din 1864 a fost 

GHEORGHE GRIGORAȘ, venerabil bătrân gospodar din satul 

Zlătunoaia, om fără știință de carte, dar vrednic și onest. A 

înființat primăria și școala Zlătunoaia.  

 În 1867 au avut loc alegeri în toamnă și a fost înlocuit 

cu un fost notar de atunci GHEORGHE JORASCU, care era și 

perceptor fiscal, înlocuit în 18 9 din nou cu Gheorghe Grigoraș 

până în 1870 . 

 În 1870 a fost ales DUMITRU VORONEANU, care 

strămută arhiva primăriei în Bâznoasa în casa locuitorului 

Gheorghe Croitoru, unde stă până în 1877 când este readusă în 

Zlătunoaia – rămâne în Zlătunoaia până în 1890, apoi depusă la 

Bâznoasa, iar în 1907 este strămutată și așezată în Lunca . 

 Din informațiile culese din documentele existente în 

DJANBT (Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Botoșani) 

și în Arhiva Primăriei Lunca, prezentăm următorii primari: 
  

 1891 - HARALAM GRECULESCU 

 1902 - CONSTANTIN GRIGORIU 

 1907 - GHEORGHE CIORSAC   

 1910 - IOAN BERGEA 

 1920 - CONSTANTIN SEREMET 

 1940 - MARCU DUMITRU 

 1946 - ALECU CORDUNEANU 

 1956 - GAVRIL DUMITRU DURNEATA 

 1960 - EMIL LAZARIM 

 1978 - DAMIAN MIHAI 

 1982 - GALAN IOAN 

 1989 - ILAȘ GHEORGHE 
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 DEC.1989 - IAN.1990- VIOREL MAXIM   

 IAN 1990 - MART.1990 INTERIMAT- MURĂRAȘU 

CONSTANTIN 

 1990 - DUMITRU CORNILĂ 

 1996 - 2004 - GHEORGHE LIVADARU 

 2004 - prezent - MARCEL MARCU 

 

Evoluția organizării administrativ - teritoriale a satelor 

comunei Lunca 

 

Comuna Lunca  
 

„Com. Zlătunoaia, ind 1887, legea 1892, ind. 1896;  

- Com. Zlătunoaia – Bâznoasa legea 1904;  

- Com Lunca legea 1906, tablou 1908, ind. 1912 decret 1925;  

- Com Sulița decret 1929 ind. 1930;  

- Com Lunca tablou 1931 împărțirea administrativă 1943, 

1950, 1952, 1956, 1965 , Înglobează Bâznoasa legea 1968”
54

.  

,,Novacii fost sat la S-E de satul Stroiești; 

- Moșie a ocolului Miletinului cond. 1816;  

- Odaia pruncului cat. 1820;  

- Odaia de pe Moșia cat. 1831;  

- Odaia cat. 1832;  

- Odaia Novaciului cond. 1833;  

- Înglobat probabil în satul Prisăcani 1841;  

- Sat com Bâznoasa ind 1966;  

- Sat com Zlătunoaia ind. 1887, legea 1892;  

- Velnița – Harta pad. 1900;  

                                                 
54 Tezaurul Toponimic al Romaniei – Moldova volumul I, partea 1, 1772-

1988 - Ed. Academiei Romane Bc 1991, p. 653.  
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- Sat com Lunca, legea 1906;  

 Înglobat în sat Dracșani cf. decret I 1925 unde nu mai 

apare ind.1941”
55

.  

 

Satul Lunca 
 

„1887-1904 sat în comuna Zlătunoaia;  

- 1904-1906 arondat la comuna Zlătunoaia - Bâznoasa;  

- 1906-1929 sat în comuna Lunca;  

- 1929-1931 trece la comuna Sulița;  

Din 1931 este sat în comuna Lunca, iar în anul 19 8 înglobează 

satul Bâznoasa”
56

.  

 

Stroiești  
 

„Sat Ocolul Jijiei rec. pop.II 1774, cont II, 1803;  

- Contopit cu Bâznoasa cond 1816, separat de Bâznoasa cat. 

1820;  

- Considerat împreună cu satul Bâznoasa harta 1830;  

- Sat Ocolul Jijiei cond 1833;  

- Ocolul Miletin tabla 1834 include Codrovița L. 1835;  

- Com. Zlatunoaia 1865;  

- Com. Biznoasa ind. 1876;  

- Sat com. Zlătunoaia legea 1892;  

- Ind 189  denumirea de Panțîrii;  

- Sat com. Zlătunoaia Bâznoasa legea 1904;  

- Sat com. Lunca legea 1906;  

- Sat com. Dracșani tablou 1908 și 1926;  

- Sat com. Sulița decret 1929;  

                                                 
55 Idem, p. 779. 
56 Idem, p. 653. 
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- Sat com. Lunca dec 1939, imp. Adm. 1943, 1950, 1952, 

1956, 1965; 

Alte denumiri: Panțîrii ind 189 , Storeschti 1774 , Storeștii 

1835, 1839, 1841” 
57

. 
 

Zlătunoaia  
 

,, 1803 înglobează satul Mateieni; 

- 1820 Drujăști sau Zlătunoaia, sat împărțit în două: Zlătunoaia 

și Odaia lui Iane Grecul; 

- 1825 include părți din Moșia Brănești și Feredeni;  

- 1833 sat unificat în Ocolul Jijiei;  

- 1834 sat în Ocolul Miletinului; 

- 1838 înglobează satul Stănești ; 

- 1865-187  jumătate de sat este la comuna Zlătunoaia și altă 

jumătate la comuna Dracșani; 

- 1876-1904 Zlătunoaia Mare este în comuna Bâznoasa, iar 

Zlătunoaia Mică este în comuna Dracșani;  

- 1904-190  satul Zlătunoaia Mare era în comuna Zlătunoaia - 

Bâznoasa iar Zlătunoaia Mică în comuna Dracșani; 

- 1906-1929 sat unificat în comuna Lunca; 

- 1929-1931 sat în comuna Sulița ; 

- După 1931 este sat în comuna Lunca ; 

- Din 19 8 înglobează satul Stănești”
58

   

 

 

 

                                                 
57

 Tezaurul Toponimic al României Moldova, volumul I repertoriul istoric 

al unităților administrative teritoriale 1772 - 1988, partea 2, Ed. Academiei 

Române București, 1992 Stroiești p. 1123.    
58 Idem, p. 1678. 
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Comuna Zlătunoaia  
 

„Comuna plasa Miletin tablou 18 4 formată din Bâznoasa, 

Cernești, Costiugeni, Gîrbești, Stănești, Stroiesti, Zlătunoaia  

- Include și satul Iurești 1873 indice  

- Comuna plasa Miletinul – Târgul include satul Lunca și 

Novaci ind 1887  

- Comuna plasa Sulița legea 1892  

- Comuna plasa Miletinul – Târgul ind. 1896  

- Comuna plasa Sulița legea 1904  

- Desființată conform legii 190  unde nu mai apare”
59

.  

 

Stănești   
 

„Sat Ocolul Jijiei 1772  

- Înglobează probabil Costiugeni cond 1816;  

- Pierde Cătun Costiugeni devenit sat cat 1820 cat 1833;  

- Sat Ocolul Miletinului table 1834;  

- Înglobat în Zlătunoaia cf. cat. 1838, legea 1892;  

-Sat com Zlătunoaia - Bâznoasa legea 1904;  

-Considerat de două ori, odată comuna Lunca, altădată în 

comuna Măscățeni legea 1906;  

-Sat com. Albești decret 192  împărțirea administrativă 1926;  

-Sat comuna Sulița decret 1929;  

-Sat comuna Lunca decret 1932;  

-Sat comuna Albești împărțirea administrativă 1943;  

-Sat comuna Lunca împărțirea administrativă, 1950, 1952, 

1956, 1965;  

-Înglobat în satul Zlătunoaia legea 1968;  

                                                 
59 Ibidem. 
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Alte denumiri: Keneschti 1774, Stănești 1772”
60

. 

 Astăzi, conform Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 

1107 din 27 mai 1968, privind organizarea administrativă 

teritorială a Botoșaniului, avem comuna Lunca cu satele Lunca, 

Stroiești și Zlătunoaia (adica Bâznoasa contopit cu Lunca și 

Stănești cu Zlătunoaia). Centrul administrativ al comunei este 

la Lunca, unde funcționează principalele instituții: primăria, 

poliția, dispensarul medical şi veterinar, căminul cultural, 

oficiul poştal. 

 Conform Legii administraţiei publice locale nr. 

21 /2001 cu modificările şi completările ulterioare, comunele 

sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită 

autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează 

autorităţi ale administraţiei publice: Consiliile locale cu 

caracter deliberativ şi Primarul ca autoritate executivă.  

 În propunerea de viitoare stemă a comunei, sub formă 

de scut taiat undat, verde – argint în campul 1 pe verde, o 

potcoava flancată de 2 roze heraldice toate din aur, iar în 

câmpul 2 pe argint, un cap de țap negru. După cum precizează 

d-l Catalin Hriban (cercetator la Institutul de Arheologie Iași, 

inițiatorul acestei variante), între elementele constitutive, vor 

figura termeni simbolici pentru comuna noastră: tăietura 

undată se referă la râul Sitna, combinația verde-argint face 

referire la numele comunei Lunca, capul de țap, stema 

vorbitoare pentru dealul și apa Cozancea pe care e așezat satul 

Zlătunoaia, coz = capră în slava. La data redactării propunerea 

a fost aprobată de Comisia județeana de heraldică și a ajuns la 

Comisia zonală pe Moldova. 

                                                 
60 Idem, p. 1107. 
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   CAPITOLUL IV 

Populația 
 

 „Până la Regulamentul Organic din 1832 nu se ținea niciun 

fel de evidență a populației. Odată cu acesta, evidența se ținea de 

către preoți la biserică, unde se înregistrau nașterile, botezurile, 

căsătoriile și decesele. În 1864 apar primele legi moderne, iar cu 

apariția primăriei, starea civilă trece de la biserică la aceasta, 

folosindu-se registre speciale de nașteri, căsătorii și morți”
61

.  

 „În perioada 1820-1850 apar în Moldova catagrafiile, 

pentru ținutul Botoșani au fost catagrafiile din 1820, 1831, 1832, 

1839, 1845 „
62

. 

 „În Catagrafiile Visteriei Moldovei este menționat satul 

Zlătunoaia, care era a vistiernicului Iordachi Roset, Stroieștii a 

Mănăstirii Sfântului Sava, Stănești a paharnicului Ștefanachi 

Cristea”
63

. 

 La recensământul din 1899, Zlătunoaia - plasa Miletin, 

apare cu 4465 persoane, 1108 familii, religia (4420 ortodocși, 37 

mozaică, 1 catolică, 5 armeni, 2 lipoveni)”
64

. La 19 decembrie 

1912: comuna apărea cu 4004 persoane (1981 bărbați și 2023 

femei), avea primărie, post de jandarmi, 4 biserici ortodoxe, 3 școli 

primare: Bâznoasa, Cernești, Zlătunoaia Mare. Date exacte 

privitoare la numărul locuitorilor din comuna Lunca sunt oferite de 

recensămintele din 1966, 1977, 1992, 2002, 2011. 

                                                 
61 Ștefan Ciubotaru, op. cit., p.  8. 
62 Idem, p. 59. 
63 Mircea Ciubotaru și Silviu Văcaru, Catagrafiile Visteriei  Moldovei 

(1820-1845), Hârlau, Partea1(1820), p. 266-301. 
64

 L. Colescu, Recensământul General al Populațiunei României, Buc. 

Institutul de Arte Grafice Eminescu 1905, p. 876.  
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Lunca
37,3%

Zlătunoa
ia

42,0%

Stroiești
20,7%

Structura populației comunei 
Lunca, pe sate componente, în 2013

Sursă: Primăria Lunca, calcule proprii

Zlătunoaia
42,0%

 Cea mai mare valoare a densității medii a locuitorilor a 

fost înregistrată în 1907 (92,3 loc/km pătrați) datorată 

numărului mare de locuitori din comună, 6673, și cea mai mică 

suprafață de teren de 7340 ha. Valoarea cea mai mică a 

densității în anul 2013: 58,6 loc/km pătrați, suprafața comunei 

rămânând aproape aceeași de aproximativ 7387 ha, populația 

aflându-se într-un proces de scădere.  

 „Populația se află într-o scădere continuă. Volumul 

demografic înregistrat în 2014 este cu 23,8% mai redus decât 

cel din 1990 și cu 14,1% mai scăzut față de anul 2000. În 2014, 

comparativ cu anul precedent, numărul populației stabile din 

comună a scăzut cu 1,7%”
65

 

 „Populația stabilă a comunei Lunca număra, la 1 

ianuarie 2014, 4.254 persoane, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică”
66

. 

De religie ortodoxă sunt 4.149 

locuitori ai comunei Lunca, iar de 

religie penticostală – 3  dintre acești, 

potrivit datelor rezultate la 

Recensământul Populație și a 

Locuințelor din 2011. La 

Recensământul Populației și 

Locuințelor realizat la nivelul 

României s-a obținut un efectiv al populației stabile din comuna 

Lunca de 4.3   persoane. Distribuția populației pe sexe este una 

echilibrată, puțin peste  0% dintre locuitori fiind de sex feminin 

                                                 
65 Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020, 

p. 4. 
66 Idem, p. 7. 
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5.580

5.715

5.147

5.093

4.980

4.981

4.924

4.896

4.886

4.940

4.951

4.929
4.989

4.991

4.918

4.897

4.853

4.813

4.691
4.618

4.593
4.473

4.362

4.328

4.254

Evoluția populației stabile a comunei Lunca, în perioada 1990 - 2014

Sursă: INS; calcule proprii

(2.162 persoane), iar 49,2% de sex masculin (2.092 persoane), 

conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 

1 ianuarie 2014. 

 În anul 2013, densitatea populaţiei este de 58,6 locuitori 

/km
2
, această valoare fiind inferioară celei de la nivel naţional 

(89,4 locuitori/km
2
). Pe de altă parte, densitatea populaţiei din 

judeţul Botoșani este de 88,4 locuitori/km
2
, această valoare 

fiind puternic influenţată de densitatea populaţiei din 

localităţile urbane; pe de altă parte, densitatea rurală a județului 

este inferioară celei din comuna Lunca, fiind de  7,2 

locuitori/km
2
. 

 Conform datelor Primăriei Comunei Lunca pentru anul 

2013, în satul Zlătunoaia este înregistrată cea mai numeroasă 

populație (42,0% din populația totală), urmat de satul Lunca 

(37,3% din populația totală). Satul Stroiești înregistrează doar 

20,7% din efectivul populației.  

 

„Comparativ cu anul precedent, se observă o scădere cu 2,9% a 

populației din Zlătunoaia și cu 0,7% a celei din Lunca. Satul 

Stroiești avea, în anul 2013, o populație stabilă de 890 

persoane, cu 0,4% în scădere față de 2012”
67

.  

                                                 
67 Idem, p.10. 
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 În anul 2014, rata de îmbătrânire demografică a fost de 

1. 83,2‰, ceea ce presupune că la 1.000 persoane tinere, de 

până la 14 ani, revin aproximativ 1. 83 vârstnici. Cu alte 

cuvinte, la fiecare 5 tineri din comună revin aproximativ 8 

persoane vârstnice.  

 Rata de îmbătrânire demografică este superioară atât 

valorii înregistrate la nivelul județului Botoșani (933,7‰; la 

fiecare   tineri revin 4,7 vârstnici), dar și mediului rural 

botoșănean (1.089,2‰; la fiecare 5 tineri revin 5,4 vârstnici).  

 Îmbătrânirea demografică a populației este o problemă 

extrem de sensibilă, cauzată de creșterea alarmantă a populației 

vârstnice, pe fondul scăderii efectivului populației tinere. Acest 

proces are un adânc impact asupra tuturor generațiilor și asupra 

sectoarelor economice. 

 În vederea stimulării natalității și consolidării familiei, 

începând cu anul 201 , prin hotărâre de consiliu local, se 

acordă din bugetul propriu câte o indemnizație de 300 lei la 

prima căsătorie și același cuantum pentru un nou născut, având 

în vedere că la nivelul anului 201  s-au înregistrat 19 născuți, 

32 decedați și s-au oficializat 7 căsătorii. 
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CAPITOLUL V 

Economia 

Ocupații trecut/prezent 
 

Meșteșuguri țărănești  
 

 Torsul și țesutul  sunt meșteșuguri cu o îndelungată 

tradiție în comuna noastră. 

Țesutul: s-a dezvoltat pe măsura trecerii timpului. S-a țesut 

mult pentru îmbrăcăminte și pentru interiorul țărănesc. În zona 

comunei Lunca, țesutul textilelor care împodobesc interiorul 

țărănesc constituia, în primul rând, preocuparea mamelor ce 

pregăteau zestre fetelor. Materia primă folosită era lâna și 

cânepa, care era prelucrată de către femei în casă, manual și 

transformată în fire pentru țesut. 

 „După ce oile au fost tunse, lâna este spălată în câteva 

ape fierbinți, clătita cu apă rece și pusă la uscat pe gard, pe 

frânghie sau pe prispă. După uscare, aceasta era scărmănată cu 

mâna. Apoi cu ajutorul a doi piepteni se separau firele lungi, 

aspre, rezistente (părul) de lâna moale (canura) și pregătite 

pentru tors. „Părul” se toarcea subțire, bine răsucit și se folosea 

ca urzeală, iar canura se toarcea mai gros fiind întrebuințată ca 

bătătură. După ce se vopseau, firele de lână erau date pe 

rășchitor, pentru a forma sculurile. Nuanțele erau obținute din 

amestecul mai multor plante (ceapă, frunze de nuc, etc.)”
68

. 

 Sistemele de țesut întâlnite în zona noastră erau: cel în 

două ițe, care era cel mai simplu sistem, dar care s-a complicat 

cu timpul prin alesătură, dar oferea un ornament mai bogat și 

                                                 
68 Paveliuc Olariu Angela, Zona Etnografică Botoșani, Ed. Sport-Turism, 

1983, p. 40. 
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mai variat. Prin alesătură, se introducea cu mâna un fir colorat 

diferit față de fond, printre firele de urzeală, urmărind un 

anumit motiv care se forma. Țesătura cu alesătură se realizează 

prin trei sisteme: țesătura „în găurele”, în care porțiunile 

colorate diferit nu sunt legate între ele, țesătura „legată”, 

țesătura prin și peste fire
69
. Astăzi este frecvent folosit sistemul 

țesăturii legate, unde suprafețele de culoare diferită sunt unite 

între ele prin încrucișarea alternativă a firelor de bătătură. În 

cazurile mai rare, firele de bătătură colorate divers se 

încrucișează trecând peste firul de urzeală dintre ele. 

 Prin iscusința în aceste meșteșuguri erau renumite în 

satele comunei: Boicu Maria, Breșug (Valuca) Teodora, 

Musteață Maria, Maxim Olga s.a. (vezi anexa –foto 136-140). 

Alți meșteșugari locali: fierari ( frații Acasandrei Ilie, Vasile, 

Ghe., Feraru Ghe, Boicu Constantin / Artichi, Luca Ghe, 

familia Borcoi, Ignat Ion, Voroneanu Dumiru / Lăcătușu, 

Breșug Ilie/Musculii), tâmplari/dulgheri (frații Croitoriu 

Toader și Dumitru, Simionică/Moglanu, Bejan Costache, 

Bozian, frații Vatamanu Ion și Mihai, Budaca , Diaconu etc. 

Munteanu Petru, Achiței Petru), fântânari (Anton Ilie, Borș, 

Bolohan Cătălin), împletituri (Breșug / Gura de ham, Sandu 

Adam, Pușchiu Gheorghe) s.a. 

  

 

 

 

 

                                                 
69 Idem, p. 43. 
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Evoluția agricolă - reforme 1864, 1921, 1945, Întovărășiri / 

GAC / C.A.P. 

 

 Agricultura și creșterea animalelor au fost întotdeauna 

ocupații principale, dat fiind faptul că ele au asigurat existența 

populației autohtone din timpuri preistorice. Agricultura – una 

dintre ocupațiile practicate din cele mai vechi timpuri de 

locuitorii comunei Lunca se datorează și reliefului de câmpie și 

șes, potrivit unei asemenea îndeletniciri.  

 Cum se lucra pământul? Pământul era arat cu unelte 

agricole rudimentare trase de animale (boi, cai sau chiar vaci). 

Țăranii mai săraci se întovărășeau punând fiecare câte un 

animal, adesea aceasta fiind și singura vacă ce trebuia să dea și 

lapte. Arăturile erau executate în fața, iar semănatul se făcea 

numai cu mâna.  

  Îngrășarea terenului nu se făcea aproape deloc la câmp, 

gunoiul de grajd fiind aruncat adesea la gârlă sau numai în 

grădini. Țăranul nu era încă pe deplin conștient de importanța 

gunoiului de grajd și aceasta datorită slabei propagande 

agricole.  

 Arături adânci de toamnă nu se făceau. Acestea se 

executau numai înaintea semănatului de primăvară, așa cum se 

proceda la porumb. Porumbul era aruncat pe locul nearat și 

după aceea se trecea la arat. Ponderea cea mai mare în cultura 

plantelor de câmp o deținea porumbul, apoi grâul. Porumbul 

constituia principala hrană a țăranului luncășean, a animalelor 

și a păsărilor de pe lângă casă. Se consuma numai tradiționala 

mămăligă, iar pâinea se făcea sau se cumpăra numai la 

sărbători, adesea o dată pe săptămână. În afară de grâu și 
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porumb se mai semăna pe suprafețe mici orzul, ovăzul, floarea 

soarelui, cânepa și cartoful.  

 În perioada anilor 19 0, treieratul grâului se făcea cu 

batoza: țăranii își aduceau snopii de grâu de pe câmp (după ce-l 

făcuseră clăi), îl clădeau în stoguri pe 2 rânduri (la Lunca – pe 

șesul de peste Sitna), apoi batoza era tractată pe intervalul 

dintre stoguri, fiind angrenată de un tractor cu roți de fier, prin 

intermediul unei curele mari. Treieratul era asigurat de o echipă 

complexă: unii dădeau snopii de pe stog pe batoză, alții îi 

primeau și îi distribuiau la „val”, alții mânuiau paiele (la 

pestelcă), cărate apoi cu corcia și depozitate în girezi, iar 

proprietarul aduna boabele de grâu în saci, apoi îi cântărea 

pentru a fi duși la gară (de fapt, pentru predarea 

binecunoscutelor cote). 

 În marea lor majoritate, țăranii din Lunca creșteau 

diferite specii de animale ca: taurine, cabaline, porcine, ovine. 

Cele mai vechi unelte folosite în agricultură se clasificau în: 

unelte mânuite cu mana (toporul, săpăliga, sapa de prășit, 

hârlețul de fier și de lemn , lopata, secera, coasa, etc.) și unelte 

cu tracțiune animală (plugul de lemn și de fier, borona 

(grapa)
70

. În prezent, folosirea mașinilor mecanizate ușurează 

munca țăranilor și îmbunătățește calitatea lucrărilor agricole. 

 „Împroprietărirea în 18 4 făcută de Cuza n-a fost făcută 

în mod egal, ci după numărul de suflete din case și al 

mijloacelor de tracțiune pe care le deținea țăranul. Exemplu: 

Alexandru Țurcanu din satul Lunca, având 4 boi și o vacă a 

primit   falci de pământ arabil. În Lunca au fost împroprietărite 

                                                 
70 Idem, p. 21. 
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27 familii cu 87 hectare, în Zlătunoaia 180 de familii cu teren 

de proastă calitate, plata lui era munca”
71

 . 

 Nemulțumiți de calitatea islazului, locuitorii satului 

Bâznoasa - com. Lunca, la 10 octombrie 1921 aduceau la 

cunoștință Comisiei de Expropriere de ocol că „pentru satul lor 

a fost alocată în 1921 suprafața de 324 ha pt izlaz calculată 

conform legii câte 3 vite mari pe ha...... rugau să le mărească 

suprafața  cu 74 ha pentru un nou sat ce se prevedea a se 

face”
72

.  

 La fel și locuitorii satului Lunca adresându-se 

Comitetului de ocol li s-a repartizat teren la o distanță de 10 km 

față de sat – se insista pentru a li se da terenul de lângă sat. 

 

Reforma Agrară 1921 iulie  
 

 „Cu excepția moșiei Lunca-Novaci cu proprietatea 

casei rurale pe teritoriul comunei Lunca n-au fost moșii supuse 

exproprierii, dar au fost foarte mulți locuitori care beneficiau 

de dreptul de a fi împroprietăriți. De asemenea, locuitorii 

comunei Lunca aveau o mare nevoie de teren pentru pășune - 

cel puțin 900 ha. Pentru a putea satisface măcar în parte 

cerințele aplicau legislații agrare, pe lângă suprafața de 1 3  de 

ha care erau în posesia Casei Rurale, comunei Lunca i-au fost 

atribuite cca. 1250 ha din fosta moșie a lui Grigore Alevra”
73

.  

                                                 
71

 Monografia din 1963, Sfatul Popular Raion BT, secția organizatorică 

dosar 21/ 1963 pagini 63/73.  
72

 Constantin Cojocaru „Proprietatea funciară în județul Botoșani”, Editura 

Quadrat Botoșani, 2013. (din prima jumătate a secolului XIX, până în a 

doua jumătate a secolului XX, p. 129-131.  
73 Idem, p. 490. 
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 Împroprietărirea din 1921 a declanșat mișcări de 

protest, prin petiții trimise la Botoșani, prin care se arăta faptul 

că mulți țărani au rămas fără pământ.  

 

Reforma agrară din 1945 

 

 „Numărul țăranilor fără pământ față de cei cu pământ 

era foarte mare, 48% în comuna Hârlău și Blândești, pe când în 

satul Zlătunoaia din comuna Lunca toți cei 134 țărani 

împroprietăriți mai aveau la data împroprietăririi mici suprafețe 

de pământ. Sute de locuitori din comuna Lunca au refuzat a fi 

împroprietăriți în comuna Albești și Blândești”
74

.  

 În urma reformei au fost împroprietărite 524 de familii 

cu suprafața de 7 1 hectare, existând încă mulți țărani lipsiți de 

pământ sau cu pământ puțin. 

 Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 319 

din 30 iulie 1949 prevedea înființarea de gospodării agricole 

colective numai la propunerea Ministerului Agriculturii prin 

hotărâri ale Consiliului de Miniștri, primele înființându-se chiar 

în luna iulie 1949. Astfel, în perioada 1952-1959 s-a desfășurat 

procesul de trecere a țărănimii din satele comunei Lunca de la 

gospodariile individuale la întovărășirea agricolă.  

 În 1962 conducerea PMR a declarat oficial încheierea 

procesului de colectivizare a agriculturii. Congresul al IX-lea al 

PCR din 1965 a elaborat programul complex al unei 

agriculturi intensive de mare productivitate, moment când 

gospodăriile agricole și-au schimbat denumirea în Cooperative 

agricole de producție - C.A.P.  

                                                 
74 Idem, p. 582. 
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Cooperativa Agricolă de producție Lunca  
 

 1. Gospodăria Agricolă Colectivă „a 15-a Aniversare” 

Lunca (1959-1965)  

 2. Cooperativa Agricolă de producție Lunca (1965-1991)  
 

 A luat ființă la 14 august 19 9 în localitatea Lunca, 

comuna Lunca, Gospodăria Agricolă Colectivă „A 15-a 

Aniversare” la înființare: 210 familii prin care   fără pământ, 9 

familii sărace și 18  familii mijlocașe, suprafața 569,22 ha din 

care 527,75 ha arabile, 17 ha fânețe, 9 ha vii, 15,46 ha curate și 

teren, clădiri, 7 ha bălți și lacuri.  

 Comitetul de Conducere: Președinte Leon Croitoru, 6 

membri – Maxim Toader, Muraru Neculai, Dăscălașu 

Costache, Croitoru Alecu, Guraliuc Ioan și Murărașu Adam”
75

.  
 

1) ,,GAC – Lunca- Bâznoasa – președinte Croitoru Leon  

Constituit - 14august 1959 

Comuna Lunca / raion Botoșani  

Contabil Trofin Elena  

Familii- 638  

Membri- 2552  

Suprafața agricolă - 1720 ha.  

 Prin Decizia nr 908 / 21 noiembrie 19 1 se recunoaște – 

GAC  „Drumul Belșugului” – sat Bâznoasa, comuna Lunca 

constituită în septembrie 1961. 
  

2) GAC – „Steagul Roșu” Stroiești  

Înființat - 29 septembrie 1961  

Comuna Lunca  

                                                 
75

 SJAN Botoșani, CAP Lunca, nr. dosar 1/1959. 
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Președinte- Popa I. Constantin  

Contabil- Panțîru D. Petru  

Nr. Familii- 431  

Membri- 1600  

Suprafața - 133 ”
76

. 

 

 „În 1965 C.A.P. Lunca s-a unit cu C.A.P. Stroiești sub 

numele „A 15 a aniversare”. Folosind sprijinul acordat de stat 

sub formă de credite pe termen lung, semințe de soi și mașini 

agricole, cooperatorii din C.A.P.-ul Lunca reușesc încă din 

primul an să obțină producții mari de grâu, porumb, sfeclă de 

zahăr și floarea soarelui și să-și mai procure încă 20 de animale 

de muncă.  

 

 Astfel, sintetizând situațiile din arhivă, în anul 1977, 

C.A.P. Lunca se prezenta cu următoarea situație: numărul 

membrilor C.A.P. - 1200; suprafața totală - 3380 hectare (2238 

teren arabil,     ha pășuni și fânețe, 2 ha livezi); totalul 

animalelor – 1717 (vaci și junici - 425 capete, oi și mioare - 

1000 capete, porcine- 1 0 capete și 142 capete animale de 

tracțiune); dotare cu mașini (din care 6 autocamioane, 1 

autorism GAZ, 2 motoare pentru irigat), o instalație pentru 

prepararea hranei animalelor, 2 ateliere lemnărie, o fierărie, 2 

mori cu ciocănele și construcții gospodărești (9 grajduri, un 

sediu C.A.P, o magazie, o locuință pentru tractoriști, 5 patule, o 

maternitate pentru scroafe, 2 îngrășătorii)”
77

. 

 Pe lângă C.A.P-ul de la Lunca, în cadrul comunei noastre și-

a desfășurat activitatea un al doilea C.A.P, cel din Zlătunoaia. 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Ibidem 
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Cooperativa Agricolă de Producție Zlătunoaia 
  

 1. Gospodăria Agricolă Colectivă „Lupta noastră” 

Zlătunoaia (1961-1965)  

 2. Cooperativa Agricolă de Producție Zlătunoaia (1965-1991) 

 

1) GAC Stănești „Drumul lui Lenin”  

Înființat - 12 septembrie 1960 

Președinte – Gheață Dumitru 

112 familii - 235 ha  

 

2) GAC Zlătunoaia „Lupta noastră”  

Înființat - 29 septembrie 1960  

Comuna Lunca / Raion Botoșani  

Președinte - Damian Mihai  

Contabil - Crăciun Gheorghe  

Familii- 880 

Suprafața - 2195 ha
78

. 

 

 „În anul 19 7 ia ființă GAC Stănești „Drumul lui 

Lenin”, în 19 1 la Zlătunoaia „Lupta noastră”, iar în 1962 cele 

două s-au unificat sub numele de „Lupta noastră”
79

. „După 

această unificare, C.A.P. a numărat: 1400 de familii cu o 

suprafață arabilă de peste 3000 ha, având   brigăzi de câmp și 

o brigadă zootehnică, pășuni și fânețe - 42 ha, livezi - 60 ha, 

animale: vaci și junici 410, 99  oi și mioare, 204 porcine, 149 

animale de tracțiune; dotare cu mașini (5 autocamioane, 3 

tractoare cu remorci, 5 motoare pentru irigat), 4 instalații 

                                                 
78 SJAN Botoșani - CAP Zlătunoaia, nr. dosar 3/19 1,p. 7.  
79 Ibidem. 
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pentru prepararea hranei, 2 mori cu ciocănele; construcții 

gospodărești: 8 grajduri, un sediu C.A.P. și o magazie”
80

.   

 Avidică Iftime a fost președintele C.A.P. Zlătunoaia 

până în 1989 când s-a schimbat vechea conducere.  

 Se cultivau: grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, porumb 

boabe, mazăre, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, mac, cartofi, 

pepeni, roșii, varză, ceapă. A existat și o grădină de legume, 

unde elevii școlii noastre făceau practică, (vezi anexa- foto 33). 

 Plantele de nutreț cultivate erau: porumb siloz, borceag 

de toamnă - primavară, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr. Se 

creșteau bovine, porcine, ovine, păsări. 

 Ambele C.A.P-uri ale comunei au fost deservite de o 

secție IMA care a luat ființă în anul 19   și care în 1977 avea 

45 de tractoare, 14 combine autopropulsate, 2 0 mașini și 

unelte agricole, 60 de mecanizatori. 

 S-a înființat și o moară pe bază de porumb în anul 19 1. 

Alte unități economice sau prestatoare de servicii: ateliere ale 

Cooperativei meșteșugărești de consum: 7 croitorii, 3 frizerii, 3 

ateliere de lemnărie, 2 ateliere de fierărie, 1 atelier de depanare 

radio- tv. 

 În anul 1991, după desființarea C.A.P-ului, s-a 

constituit o singură Asociație Agricolă „AP Bâznoșanu” la 

nivelul satelor Lunca și Bâznoasa, dar care în următorii ani a 

fost dizolvată. Bunurile acesteia au fost cumpărate de inginerul  

Munteanu Florin, care ulterior le-a vândut unui fermier. 

 Prin aplicarea Legii „18/1991 - Legea fondului 

funciar”, cu modificările și completările ulterioare, comisiile 

comunale au procedat la împroprietărirea tuturor celor în drept. 

                                                 
80 Ibidem. 
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 În prezent, după cum rezultă din evidențele Primăriei 

Lunca, o suprafață de peste 1625 ha din care: 1070 ha în arendă 

și 555 ha cumpărate, se află în proprietatea unui  fermier italian 

– Agricola Prut (Adige Hârlău).  
 

Structura fondului funciar 
 

 Astăzi agricultura reprezintă principala activitate 

economică a locuitorilor atât în sectorul vegetal, cât și în cel 

zootehnic al comunei Lunca.  

 Din structura totală a fondului funciar, cea mai mare 

pondere din total o are terenul arabil, cu un procent de 64,9%, 

urmat de pășuni, care reprezintă 27,4% din suprafața totală a 

comunei. Suprafața neagricolă a comunei este formată din 

micile suprafețe cu păduri, terenuri neproductive și cele 

ocupate de ape, căi de comunicație, curți și alte construcții. 

Deoarece nu am găsit date exacte despre toate aceste suprafețe, 

am obținut valoarea suprafeței neagricole a comunei scăzând 

din cea a fondului funciar total valoarea suprafeței agricole. 

Suprafața neagricolă deține 11,3% din total, iar pe ultimele 

locuri sunt fânețele, ce dețin 6,3%, viile -1,2% și livezile, cele 

mai restrânse ca întindere, reprezentând doar 0,3 % din totalul 

suprafeței comunei Lunca
81

. 

 Cele mai importante modificări le-au suferit suprafețele 

arabile Astfel, dacă în anii 19   și în 1977 arabilul deținea 67, 

respectiv   , % din suprafața comunei, la următoarele 

recensăminte a scăzut până la  9% în 1992 și  4,9% în 2013.    

                                                 
81 Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020, 

p. 34. 
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Aceste scăderi procentuale pot fi puse pe seama desființării 

C.A.P-urilor, terenul nemaifiind exploatat în așa mare măsură . 

A crescut însă ponderea deținută de pășuni și fânețe, de la un 

cumul de 25,6% în anul 2002 la 33,7% în 2013. 

 Scăderea ponderii livezilor din totalul suprafeței 

comunei, scăderi înregistrate la ultimele două recensăminte, au 

la bază tot desființarea C.A.P-urilor .În cadrul suprafețelor 

ocupate de vii nu s-au produs mari modificări, ponderea din 

suprafața comunei deținută de acestea oscilând în jurul a 1%. 

Evoluția terenurilor neagricole a oscilat, înregistrându-se atât 

creșteri, cât și descreșteri ale suprafeței acestora. 

 Suprafaţa arabilă de la nivelul comunei Lunca este 

folosită în mod special pentru cereale (porumb pentru boabe, 

floarea soarelui, grâu, secară) şi pepene verde (harbuz), 

localitatea fiind cunoscută în nordul țării pentru culturile de 

harbuz.  

 În anul 2013, terenurile agricole ale comunei Lunca, 

reprezentau un procent de 88, % din suprafața totală a 

localității, putându-se observa o ușoară creștere a suprafeței 

terenurilor agricole în 2013 față de finele secolului trecut 

(6.543 ha în 2013 comparativ cu 6.309 ha în 1999)
82

. 

 Din totalul suprafeţei agricole,  4,9% este reprezentată 

de teren arabil (4.244 ha), 27,4% păşuni (1.79  ha),  ,3% 

fâneţe (410 ha), 1,2% vii şi pepiniere pomicole (76 ha), iar 

0,3% din terenuri sunt acoperite de livezi şi pepiniere pomicole 

(17 ha)
83

. 

 În ultimii ani, pe cea mai întinsă suprafață s-a cultivat 

porumb pentru boabe, obținându-se o producție de 7.200 tone, 

                                                 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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Sursă: Primăria Lunca, calcule proprii

respectiv  .900 tone. Producția obținută în ambii ani a fost de 

3,0 tone/ha. 

 Pe o suprafață extinsă s-a cultivat și floarea soarelui, 

producția obținută în cei doi ani analizați fiind de 1,  tone/ha. 

Suprafața cultivată 

cu grâu și secară, 

dar și producția 

obținută au crescut 

cu 10,9%, respectiv 

10,3% în 2013 față 

de anul anterior,  

producția medie 

rămânând constantă 

în acești ani (1,8 

tone/ha)
84

. 

 

Efectivele de animale 

 

 După cum aflăm de la Cabinetul medical veterinar al 

medicului Ciornei Ioan, pe raza comunei Lunca erau crescute, 

în anii 2012 – 2016 principalele categorii de animale: bovine, 

porcine, ovine, caprine, păsări, cabaline și familii de albine, 

numărul de fermieri cu animale ajungând la 950. 

În anul 201  se constată modificări ale numărului de animale 

crescute în comună, astfel: 

 cea mai mare scădere se remarcă în rândul capetelor de 

porcine: -30,5%; 

                                                 
84 Idem, p. 26. 
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 în cazul bovinelor, numărul de capete scade cu 21,7% - 

1600 (matca 850); 

 numărul de păsări a înregistrat o scădere de 18, % - 

19000; 

 în cazul cabalinelor se remarcă o scădere de 11,2% - 

402 cap; 

 în 2016 sunt mai puține ovine decât în anii precedenți - 

5200 cap.(4100 matca), dar crește totalul de caprine – 

610 (420 matca); 

 în cazul familiilor de albine, efectivul nu a fluctuat - 

aprox.1500 familii de albine.  

Printre apicultorii comunei menționăm familiile: Alexoaie, 

Antoce, Marineac, Tiulică, Viziteu ș.a. 

 

Întreprinderi active - Firme 

 

 La 31 decembrie 2013, în comuna Lunca își aveau 

sediul social un număr de 14 unități locale active, potrivit 

datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice.  

 În ceea ce privește distribuția firmelor pe sate 

componente, se observă că mai bine de jumătate din numărul 

acestora (9 firme) se găsesc în satul – reședință al comunei 

(Lunca), 28, % în Zlătunoaia, iar 7,1% în Stroiești
85

. 

 Distribuția firmelor pe sectoare economice evidențiază 

faptul că cea mai mare parte a acestora,  4,3% au ca domeniu 

de activitate Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și a motocicletelor; 7,1% dintre unități se 

ocupă cu Agricultura, silvicultura și pescuitul, iar alte 7,1% cu 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 

                                                 
85 Idem, p. 21. 
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Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 
motocicletelor 

64,3%

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

7,1%

Distribuţia apei;  
salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de 

decontaminare
7,1%

Construcţii
7,1%

Hoteluri şi restaurante
7,1%

Activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice

7,1%

Distribuția firmelor din comuna Lunca, pe sectoare de activitate, în 2013

Sursă: Ministerul Finanțelor Publice; calcule proprii

de decontaminare. De asemenea, fiecare din următoarele 

sectoare economice – Construcții, Hoteluri și restaurante și 

Activități profesionale, științifice și tehnice sunt domenii de 

activitate a 7,1% unități locale active
86

.  

 

 Dintre salariații din comuna Lunca  2,4% sunt angajați 

în domeniul Distribuției apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare, 42,9% în domeniul 

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor, iar 4,8% în Agricultură, 

silvicultură și pescuit
87

.  

 Cea mai ridicată productivitate a muncii se 

înregistrează în domeniul Agriculturii, silviculturii și al 

pescuitului (927.799,0 lei). Al doilea sector economic în ceea 

ce privește productivitatea muncii este cel al Comerțului cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor (110.912,9 lei), iar al treilea – Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

(34,881,4 lei).  

                                                 
86 Idem, p. 24. 
87 Ibidem. 
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 Pe lângă societățile comerciale, în comuna Lunca sunt 

înregistrate și unități economice de tipul I.I. (Întreprinderi 

Individuale), I.F. (Întreprinderi Familială) sau P.F.A. (Persoană 

Fizică Autorizată), (vezi anexa- Firme Lunca). 

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Primăriei Comunei 

Lunca, erau înregistrate 21 unități de tipul celor enumerate mai 

sus, repartizate astfel: 47,6% erau P.F.A., 23,8% erau I.I., iar 

28,6% erau I.F
88

.  

 

Firmele reprezentative ale comunei Lunca 

 

AGROBIOTERRA S.R.L. este firma din comuna Lunca (sat 

Zlătunoaia) cu cea mai ridicată cifră de afaceri înregistrată la 

nivelul anului 2013, potrivit Ministerului Finanțelor Publice 

(927.799 lei). Domeniul de activitate al acestei firme constă în 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi 

a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase și are doar un 

singur angajat. Profitul net înregistrat a fost de 2.295 lei
89

.  

 

SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM LUNCA. 

Cele două magazine ale cooperației de consum, cele două de 

lângă stația de autobuz, inclusiv birourile, și cel din fața școlii, 

construit de fostul UJCOOP Botoșani, având inițial: bufet, 

raioane diferite (alimentară cu autoservire, librărie, etc.) unele 

spații au mai fost închiriate temporar pentru brutărie, dispensar 

                                                 
88 Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020, 

p. 26. 
89 Ibidem. 
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P.F.A.
10 unităţi

47,6%

Î.I.
5 unităţi

23,8%

Î.F.
6 unităţi

28,6%

Distribuția unităților active 
fără personalitate juridică din 

comuna Lunca

Sursă: Primăria Comunei Lunca; calcule proprii

veterinar, în prezent alimentație publică și Cooperativa de 

Credit Sulița ( filiala Băncii „Răscoala” Botoșani)
90

. 

 Societatea a obținut, în anul 2013, a doua cifră de 

afaceri de la nivel local, într-un top descendent, în valoare de 

726.307 lei. Domeniul de activitatea al acestei firme constă în 

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun și are   

salariați. Profitul obținut la finele anului 2013 a fost de doar 

500 lei
91

. 
 

 În domeniul Comerțului cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi 

tutun, în satele Lunca și 

Zlătunoaia desfășoară 

activități firmele 

DELCANO S.R.L., 

MIHAIL JOR S.R.L. (în 

Lunca) și HERMANAS 

ALEGRE TROFIN S.R.L. 

(în Zlătunoaia), cu cifrele 

de afaceri pentru anul 

2013 în valoare de 

149.370 lei, 63.192 lei, respectiv 18.772 lei
92

.  
 

ETALON CONSTRUCT S.R.L. este o firmă din Zlătunoaia ce 

se ocupă cu Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de 

                                                 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
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Evoluția numărului mediu de 
salariați din comuna Lunca, 

în perioada 2007 - 2013

Sursă: INS

geamuri, înregistrând în anul 2013 o cifră de afaceri de 3 . 44 

lei
93

.  
 

SILVADUN S.R.L. se ocupă se domeniul Barurilor și al altor 

activități de servire a băuturilor; în
94

 anul 2013, a înregistrat o 

cifră de afaceri de 8. 32 lei și un profit de 1.187 lei.  

 

Forţa de muncă 
 

 La sfârșitul anului 2013, în comuna Lunca exista un 

număr mediu de 7  salariați (numărul de salariaţi angajaţi cu 

contracte individuale de muncă, plătiţi de întreprindere pentru 

o durată medie normală a timpului de lucru), cu 2 , % mai 

puțini decât la finele anului 2012, potrivit datelor furnizate de 

Primăria Lunca. 
 

 Numărul mediu de 

salariați ai localității este 

într-o scădere continuă, în 

timp ce crește îngrijorător 

numărul pensionarilor și ai 

celor ce se apropie de vârsta 

de 55-65 ani. 

 Numărul mediu de 

salariați ai comunei 

reprezintă o proporție foarte 

redusă din totalitatea celor din județ, fiind de doar 0,2% și 

0,8% din efectivul înregistrat în comunele botoșănene. 

 

                                                 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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 Numărul redus de salariați ai comunei se poate observa 

și prin proporția redusă din efectivul populației stabile (2,4%). 

În mediul rural botoșănean, numărul mediu al salariaților 

reprezintă 3,8 % din populația stabilă, iar cei de la nivel 

județean, 11,2%.  

 Numărul mediu de șomeri înregistrați în comuna Lunca, 

în anul 2013, a fost de 40 persoane, în creștere cu  0,2% față 

de anul precedent. Se observă că numărul șomerilor de sex 

masculin este mai ridicat decât al celor de sex feminin, astfel că 

trei sferturi sunt bărbați, iar un sfert – femei.  

 În perioada 2010 – 2013, efectivul mediu al șomerilor 

din comună a avut o evoluție fluctuantă, astfel: de la 47 șomeri 

înregistrați în cursul anului 2010, s-a ajuns la 23 în 2011 și 2  

în 2012, urmând ca în 2013 să crească la 40 persoane.  

 La nivelul comunei noastre, nu există structuri de 

sprijinire şi consultanţă în afaceri, marea lor majoritate fiind 

instituții județene sau chiar regionale dintre care enumerăm: 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est (ADR Nord - 

Est), Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, 

Direcţia pentru Agricultură Botoşani, Camera Agricolă 

Judeţeană Botoşani, APIA Botoșani, Centrul Transfrontalier de 

Consultanță în Afaceri . 
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CAPITOLUL VI 

Instituții 

 Primăria comunei Lunca reprezintă o structură 

funcţională cu activitate permanentă, constituită din primarul 

comunei, un viceprimar, secretarul comunei şi aparatul de 

specialitate al primarului.  

 Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând 

la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 

locale.  

 Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

Primarul este stabilit prin vot public uninominal de către 

locuitorii comunei, pe o perioadă de patru ani.  

 Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, 

primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

 În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în 

condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi 

rezolvate prin aparatul de specialitate.  

 Primarul actual, d-l Marcel Marcu, conduce comuna din 

2004 până în prezent. S-a născut la 21 noiembrie 19 1, într-o 

familie cu trei copii în satul Zlătunoaia, având două surori 
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Maria (Pitești) și Laura (Botoșani), tatăl - Marcu Dionisie a 

lucrat la SMA Sulița și la Îmbunătățiri Funciare. Urmează 

clasele I-VIII în satul natal, apoi din 197  frecventează 

cursurile Liceului Sanitar Botoșani, apoi Școala Postliceală 

Sanitară Botoșani. Din august 1980 face un an de stagiu la 

„Sanepidul” Suceava, până când merge în armată. Desfășoară 

peste 25 de ani de activitate în domeniul sanitar, între timp, în 

martie 1984 se căsătorește cu Hemen Stratenia, educatoare în 

sat, având în prezent doi copii: Andreea, căsătorită Tănasă, care 

a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași, stabilită în Suedia și Cornel, care 

urmează Facultatea de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației din cadrul Universității „Gheorghe 

Asachi” Iași. 

 În perioada mandatului său și-a propus și realizat foarte 

multe proiecte: în anul 200  a achiziționat o autobasculantă 

pentru pietriș, asfaltarea a aprox. 9 km de drum care asigură 

accesul către satele comunei, construirea unei clădiri sociale la 

Stănești, în locul fostului local al școlii, Centru Social 

Rezidențial pentru persoane vârstnice Lunca, Clădire socială la 

Zlătunoaia în care funcționează un club al pensionarilor (dotat 

cu Internet), precum și doua grupe de grădiniță, reamenajarea 

bibliotecii comunale, dotarea serviciului pentru situații de 

urgență cu autospecială pentru stingerea incendiilor, pietruirea 

drumului ce duce spre Mănăstirea Cozancea (12 km din care 10 

km sunt în extravilanul nostru), asfaltarea a 9 km de drum 

comunal, construirea unui nou local al Școlii din Lunca în care 

elevii își vor desfășura procesul instructiv-educativ începând 

din toamna acestui an; a sprijinit schimbarea tâmplăriei 

bisericilor din Zlătunoaia și Stănești, s-a renovat și a fost 
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inaugurat noul sediu al Primăriei Lunca (16-XI-2013), 

localitatea noastră a fost infrățită cu localitatea Parcova, din 

Republica Moldova, a fost inițiatorul „Festivalului 

Harbuzului”, care anul acesta ajunge la a IX-a ediție. Din cele 

realizate până în prezent, se vede clar spiritul gospodaresc al d-

lui Marcu Marcel, dorința de a realiza cât mai multe pentru 

locurile natale și cetățenii comunei, preocuparea permanentă de 

autoperfecționare, dumnealui participând la foarte multe 

cursuri, dovadă multitudinea de diplome și, nu în ultimul rând, 

adaptarea la tot ceea ce este nou și benefic comunei, având în 

vedere portofoliul de proiecte adoptate prin „Strategia de 

dezvoltare a comunei Lunca”. Anul acesta a primit diploma și 

trofeul „Primar de 3 stele” (vezi anexa-foto 13-14). 

 Viceprimarul este subordonat primarului şi este 

înlocuitor de drept al acestuia. Viceprimarul este ales cu votul 

majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor 

acestuia. În mandatul 2012-2016, viceprimarul comunei este 

 d-l Constantin C. Croitoru. 

 Secretarul comunei este funcţionar public de 

conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, 

apolitic şi se bucură de stabilitate în funcţie. În prezent, această 

atribuție este prestată de către d-na jurist Carolina-Genovia 

Codău. 

 Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a 

comunei, are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date 

prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale sau centrale. 

 Componenţa Consiliului Local este stabilită prin vot 

public universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în 
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condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale.  

 Consiliul Local al comunei Lunca este format din 13 

consilieri locali aleşi, numărul acestora fiind stabilit prin ordin 

al Prefectului, proporțional cu numărul de locuitori ai comunei, 

având ca atribuție fundamentală dezvoltarea economico-socială 

a unității administrativ-teritoriale (UAT).  

 

Bisericile 
 

Parohia Lunca  
 

Locuitorii satului Lunca, pentru a asista la slujbe și pentru servicii 

religioase, erau nevoiți să meargă la biserica din Bâznoasa. Din 

acest motiv, un grup de enoriași ai satului au început demersurile 

pentru obținerea unei autorizații de construcție a bisericii. În acea 

perioadă acestea se obțineau greu, deoarece statul și partidul 

comunist doreau limitarea construcțiilor locașurilor sfinte. S-a 

propus mutarea unei biserici din lemn din satul Vlădiceni-Tomești, 

județul Iași în satul Lunca. Mitropolia Moldovei și Sucevei a 

înaintat o cerere către consiliul județean Botoșani pentru eliberarea 

autorizației. A fost emisă autorizația numărul 645 din 4/12/1974, 

care impunea condiția 

„transferarea unei biserici de 

lemn din județul Iași și 

construcția acesteia în satul 

Lunca pe amplasamentul 

varianta 2” (biserica să nu fie 

construită pe strada 

principală, ci undeva pe o altă 

stradă secundară). Biserica „Sfântul Dimitrie” - Lunca  
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 În data de 27 ianuarie 1975 se emite o nouă cerere 

pentru Consiliul Județean Botoșani de către Mitropolia 

Moldovei și Sucevei în care se solicitau următoarele: 

“Mitropolia Moldovei și Sucevei din Iași, cu actul nr.668 din 

1975, solicită modificarea autorizației de construcție nr. 645 

din 4/12/1974 ce a fost emisă de Comitetul executiv al 

Consiliului Popular Județean Botoșani cu construirea bisericii 

din satul și comuna Lunca, întrucât în ședința permanenței 

consiliului eparhial din 16 ianuarie a.c, s-a aprobat  

strămutarea bisericii din satul Movila-Ruptă, zona lacului de 

acumulare, în comuna Lunca și nu s-a aprobat strămutarea 

bisericii din satul Vlădiceni-Tomești, județul Iași, deoarece 

necesita cheltuieli prea mari. Față de cele relatate mai sus, 

propunem comitetului executiv al consiliului popular județean 

să analizeze și să dispună modificarea autorizației de 

reconstrucție a bisericii din comuna Lunca”.   

 În data de   februarie 197  se emite o nouă autorizație 

cu nr. 43 pentru strămutarea bisericii din satul Movila-Ruptă, 

comuna Ripiceni, în satul Lunca, comuna Lunca, județul 

Botoșani. Astfel a început strămutarea și s-au încheiat lucrările 

în anul 1978, când la data de 21 noiembrie s-a sfințit biserica 

de către mitropolitul de atunci al Moldovei, Prea Fericitul 

Teoctist. Biserica și-a păstrat hramul ca și cel al bisericii de la 

Movila-Ruptă, care era Sfântul Dumitru. Biserica este 

construită în stil arhitectonic tradițional bizantin cu planul 

treflat, cu cele două abside laterale și absida de la sfântul altar. 

Este împărțită în cele trei nave: altar, naos și pronaos și are la 

intrare pridvorul. Pe naos se află turla, iar pe pridvor turnul 

clopotniță. Slujitorii acestei biserici au fost: preotul Constantin 

Grigoriu, care a făcut demersurile către Mitropolie pentru 
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obținerea autorizației, preotul Răileanu Mihai între 1980-1998, 

preotul Axinte Costinel până în anul 2014, iar astăzi - preotul 

Salaru Neculai. În anul 1999 s-a început pictarea bisericii și 

alte lucrări. Biserica a fost sfințită a doua oară în data de 21 

august 2010 de catre IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și 

Bucovinei.  

 

Parohia Bâznoasa 

 

 Biserica parohiei Bâznoasa, cu hramul „Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe”, se află în partea de nord-vest a satului, în 

mijlocul cimitirului şi a fost construită între anii 1879-1884 din 

piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă. Până la construirea 

acestei biserici, creştinii din Bâznoasa au avut o altă biserică 

din lemn, de proporţii mai mici, care din cauza stării de 

degradare a fost demolată. Ctitorii principali care au ridicat 

această sfântă biserică au fost: preotul paroh Gheorghe Andriu, 

prinţul Dimitrie M. Sturza, proprietarul Mihai Popovici-

Bâznoşanu, administratorul moşiei Flămânzi pe nume V. 

Crupenschi, consilierii parohiei: V. Pavel, V. Pălimariu şi Gh. 

Olenic, preotul paroh Ioan Crudu, urmând apoi enoriaşii 

parohiei, după 

posibilităţile fiecăruia. 

Construcţia sfintei 

biserici are formă de 

navă având altar, naos, 

pronaos cu turn-

clopotniţă deasupra 

precum şi un pridvor în 

partea de apus cu 
Biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” 
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intrarea dinspre miazăzi, adăugat însă în anul 1887. Lungimea 

totală a bisericii este de 21 m, iar lăţimea este de 8, 0 m. Bolta 

altarului se continuă cu bolta cilindrică a naosului, iar 

pronaosul se deosebeşte de naos prin faptul că este mai îngust 

şi nu are boltă, ci tavan drept. Turnul-clopotniţă, construit 

deasupra pronaosului în formă pătrată, are aproximativ 15 m de 

la cota 0 până în vârful crucii şi este dotat cu două clopote. 

 Biserica nu deţine obiecte cu valoare de patrimoniu. 

Din cercetarea istoriografică rezultă că terenul pe care se află 

cimitirul şi s-a construit biserica, cât şi satul Bâznoasa, au 

aparţinut în vechime de moşia Banului Iordache Buznea. După 

 Banul Iordache Buznea, moşia a fost luată de Luchi 

Costandache până ce a devenit proprietatea voievodului M. 

Sturza, apoi aparţinând de domeniul Flămânzi, prin moştenire 

ajunge în proprietatea prinţului Dimitrie M. Sturza. De la darea 

în folosinţă, anul 1884, până în prezent, această sfântă biserică 

a suferit o singură modificare, şi anume adăugarea pridvorului 

în partea de apus, despre care am pomenit mai sus. De 

asemenea, a fost întreţinută cu reparaţii curente de câte ori a 

fost nevoie, prin contribuţia creştinilor şi osârdia preoţilor care 

au păstorit.  

 Cele mai importante şi mai costisitoare lucrări efectuate 

la această sfântă biserică s-au realizat între anii 1990-199  şi au 

constat în: consolidări puternice cu stâlpi şi centuri din beton 

armat, înlocuit acoperişul precum şi tencuiala interioară şi cea 

exterioară cu praf de piatră, pictură din nou lucrată de pictorul 

Preotu Ioan din Bucureşti. Aceste lucrări s-au săvârşit în 

totalitate cu cheltuiala şi osteneala domnului Constantin Alexa, 

fiu al satului, şi a soţiei sale Maria, şi au fost binecuvântate de 

către Prea Sfinţitul Calinic Botoşăneanu, Episcop Vicar al 
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Arhiepiscopiei Iaşului, la slujba de sfinţire oficiată în luna 

octombrie 1996
95

.  

 Între anii 1998-2003 enoriaşii parohiei împreună cu 

preotul paroh au construit o casă parohială. Pe lângă ctitorii 

pomeniţi până acum, care au lăsat o pildă atât de frumoasă în 

ce priveşte dragostea pentru „Casa lui Dumnezeu”, amintim şi 

preoţii care au slujit aici şi care sunt vrednici de pomenire: 

Gheorghe Andriu, Ioan Crudu, Constantin Fasniuc, Constantin 

Pantelimon (Grigoriu), Mihai Răileanu, iar din 199  până în 

prezent - preotul Ciprian Acatrinei. 
 

Parohia Stroiești  
 

 Biserica parohială s-a construit între anii  1874- 1878, prin 

contribuții voluntare ale locuitorilor, prin ofrande de lemn și piatră 

facute de Prințul Mihail Sturdza, fost voievod al Moldovei, prin alte 

mici ofrande ale persoanelor străine și cu un mic ajutor dat de 

Primăria Comunei Lunca. Primii ctitori au fost preotul Vasile 

Teodorescu, locuitorii Manolachi Mititelu și Vasile Budaca. În 

perioada anilor 1922-

1923 a fost acoperită 

cu tablă. Reparaţii 

parţiale sau capitale şi 

amenajări ale 

lăcaşului au avut loc 

în anii: 1906, 1922-

1923, 1950, 1964, 

1974-1980, 1984, 

1986-1987.  

                                                 
95

 http://baznoasa.iasi.mmb.ro/2159-scurt-istoric-al-parohiei 

Biserica „Sfinții Voievozi” 

http://baznoasa.iasi.mmb.ro/2159-scurt-istoric-al-parohiei
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La data de 3 mai 1987 a fost sfinţită de către P.S. Pimen Suceveanu, 

hram „Sfinţii Voievozi”, iar în prezent - preotul paroh Ivasuc Iosif. 

Pictura bisericii a fost efectuată de către Potoroacă Romeo din 

Neamţ
96

. 

 

Parohia Zlătunoaia  

 Biserica parohială cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavriil” își are ființa începând cu anul 1887, dată când au 

început pregătirile pentru construcție, iar în anul 1893 a fost 

terminată. Până la această dată a existat o bisericuță veche unde 

astăzi este cimitirul cu hramul „Sf. Voievozi”. Data 

construcției acestei biserici nu se știe. În anul 1887 s-a format 

un comitet compus din preotul paroh Manole Chiriac, 

cântărețul Ioan Chiriac și alți gospodari de frunte în vederea 

colectării fondurilor necesare construcției bisericii. La apelul 

lansat pentru strângerea fondurilor au răspuns mai întâi 

localnicii. Principele Dumitru Mihail Sturza, proprietarul 

moșiei Stroiești a contribuit și el la construcția bisericii. În anul 

1893, biserica s-a finalizat și a fost sfințită de protopopul de 

Botoșani din acea vreme P.C. Lăzărescu. Biserica se află în 

partea de miază-noapte a satului unde este și cimitirul, zidită 

din cărămidă pe temelie de piatră și acoperită cu tablă. Planul 

general al bisericii este în formă de navă și poate fi înglobat în 

tipul bisericilor moldovenești. Intrarea în biserică se face prin 

partea de miază-zi, prima încăpere fiind pridvorul în formă 

pătrată. Tavanul pridvorului este orizontal și are dimensiunile 

de 4,10 x 3,40 m. Naosul este lung de 9,   m și lat de 7, 0 m; 

                                                 
96 Cultul ortodox din județul Botoșani 1906, Tipografia B. Seidmann 

Botoșani, p. 187. 
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este luminat de patru ferestre. Plafonul naosului este în formă 

de boltă. Altarul mai înalt cu o treaptă este despărțit de naos 

prin catapeteasmă și are formă cicloidă ( , 0 x  ,10 m) și este 

luminat de o fereastră. Acoperișul în formă de șarpantă este 

acoperit cu tablă. Biserica a fost consolidată și repictată între 

anii 1994 – 1997 în tehnica frescă de către pictorul Gheorghe 

Dănilă
97

. Preoții slujitori ai acestei parohii au fost: Gheorghe 

Hulubei, Dumitru Zlătuneanu, Dumitru Ciureanu, Dumitru 

Voroneanu, Vasile 

Răuțu, Emanuil 

Chiriac, Dumitru 

Enășescu, Vasile 

Ionescu, Dumitru 

Cornilă, Gheorghe 

Chiforiuc și în prezent 

– preotul Valeriu 

Luca
98

. 
 

 

Parohia Stănești 

 

 În anul 1796, familia Cristea Banu, defunctul 

proprietar al acestei zone, ridică prima biserică făcută din 

furci, cu o lungime de 4 m, lățime 3 m și înălțime de 2,  m, 

acoperită cu șindrilă. A doua biserică a fost construită de 

către Logofătul Ștefanache Cristea între anii 1832-1837 din 

                                                 
97 http://stroestibotosani.iasi.mmb.ro/18267-scurt-istoric 
98 http://zlatunoaia.iasi.mmb.ro/7795-scurt-istoric 

 
 

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” 

http://zlatunoaia.iasi.mmb.ro/7795-scurt-istoric
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lemn de stejar, acoperită cu tablă, preot paroh fiind Ioan 

Gheorghiu. 

 „În anul 1928, satul avea 60 de familii cu 200 de 

persoane. Deoarece biserica necesita reparații capitale, 

părintele Ionescu împreună cu consilierii au luat decizia de a 

dărâma biserica și de a reconstrui alta, reconstrucție ce a avut 

loc între 1931-1933, din scândură.” 

 „În 19 8 această biserică a luat foc în data de 13 iunie, 

la orele 23, cel mai probabil i s-a dat foc intenționat, fiind 

jefuită deoarece gratiile s-au găsit rupte. Satul a stat fără 

biserică până în anul 1971, când la inițiativa părintelui Elisei 

Florea, călugăr cu metanie din Mănăstirea Cozancea, și cu 

osteneala sătenilor s-a construit actuala biserică”
99

. 

 Astazi preotul-paroh Mihail Istrate, cu sprijinul 

enoriașilor și a donațiilor, a reușit să renoveze biserica, 

îmbunătățind și amenajările exterioare.  

 În total, în comuna Lunca se găsesc   biserici creștin-

ortodoxe, (fiecare având câte un cimitir), precum și o biserică 

penticostală. La nivel de 

comună se află peste 10 

troițe, având ca inițiatori 

pe enoriașii bisericii 

ortodoxe. La Stroiești, 

troița din fața bisericii 

este construită în 

memoria lui Paisie 

Olaru. 

                                                 
99 http://stanesti.iasi.mmb.ro/18251-scurt-istoric 

 

Biserica „Sf. Dumitru” 

http://stanesti.iasi.mmb.ro/18251-scurt-istoric
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 Făclia credinței, sădită încă din copilărie, o poartă la 

maturitate numeroși fii ai satului, în prezent slujitori ai 

Domnului, în bisericile și mănăstirile țării: preot doctor Pijin 

Marius la Flămânzi, Crețu Vasile la Cătămărăști, Antoce Pavel 

la penitenciarul din Iași, Stareț Protos Nectarie Voroneanul la 

Mănăstirea „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la 

Soldana, Maica Filofteia (Doinița Bălan) Mănăstirea 

Dragomirna, Haralam Clement, arhimandrit – fost stareț al 

Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” Iași, fost slujitor al Schitului 

Românesc „Prodromul” de la Sfântul munte Athos, fost exarh 

al Mănăstirilor din Arhipescopia Iași, în prezent Părinte 

Arhimandrit la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol și se 

află în fruntea slujitorilor Catedralei Patriarhale Române ca 

Mare Eclesiarh. 

 

Ieroschimonahul Paisie Olaru 

 

 Ieroschimonahul Paisie 

Olaru s-a născut la 20 iunie 1897, 

în satul Stroiești, comuna Lunca - 

Botoșani, într-o familie cu cinci 

copii, fiind cel mai mic la părinți. 

Tatăl sau, Ioan, era pădurar, iar 

mama sa, Ecaterina, casnică. Din 

botez a primit numele de Petru. 

 „În anul 1921 a intrat în 

viața monahală la Schitul Cozancea 

din apropiere, luând la călugărie 

Ieroschimonahul Paisie Olaru 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Schitul_Cozancea
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numele de Paisie. În anul 1943 a fost hirotonit diacon, iar în 

anul l947, preot, fiind pentru puțin timp egumen la schitul de 

metanie. 

 În toamna 

aceluiași an, se retrage la 

Mănăstirea Sihăstria, 

devenind duhovnicul 

întregii obști, până la 

sfârșitul vieții sale. Între 

anii 1972 - l985 s-a 

nevoit ca sihastru la 

Schitul Sihla, iar în 

ultimii cinci ani a locuit 

în chilia sa de la 

Sihăstria, fiind bolnav, 

până s-a mutat la 

Domnul, lăsând 

moștenire ucenicilor săi  

pilda viețiisale de adevărat monah și părinte duhovnicesc
100

. 

 La Mănăstirea Cozancea, pe locul unde a existat un 

sfânt lăcaș în care se ruga părintele Paisie Olaru, încă de când 

acesta era frate, în august 2013 s-a sfințit noul Paraclis „Sf. 

Pantelimon”. 

 În semn de prețuire pentru marele duhovnic, școala și 

grădinița din Stroiești îi poartă numele. 

 

 

                                                 

100 https:// Wikipedia, enciclopedia liberă 

 

 

Mormântul lui Paisie Olaru din cimitirul 

Mănăstirii Sihăstria 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sih%C4%83stria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Morm%C3%A2ntul_lui_Paisie_Olaru.jpg
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Ieromonahul Siluan Antoci 

 

 Născut în satul Stănești, comuna Lunca, din județul 

Botoșani, Ieromonahul Siluan Antoci a intrat în monahism în 

anul 199 , la Mănăstirea Pângărați, Neamț. Spre sfârșitul 

anului trecut, a venit vestea că la Mănăstirea Agafton, din 

Botoșani, slujește un preot nou. Bucuria a fost însă scurtă, 

Ieromonahul Siluan fiind chemat în urmă cu câteva săptămâni 

înapoi la Pângărați, unde bătrânul stareț al locașului a cazut in 

grea suferință. 

 Tipărește cartea „Monahii ortodoxe purtătoare de 

lumină în întunericul comunist", dedicată suferințelor prin care 

a trecut Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului 

comunist (1948-1989), apărută în două volume: primul în 

2010, la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi 

Bucovinei, iar al doilea tipărit la Editura Doxologia, Iaşi, 2012. 

De asemenea, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, tipărește „Părintele 

Teofil- ctitorul, starețul și duhovnicul” la Editura Doxologia 

Iași, 2013.    

 Ieromonanul Siluan Antoci mărturisește în cartea sa, 

despre primii ani ai vieții, despre mărturisitorii care i-au marcat 

destinul și l-au determinat să 

aleagă calea monahismului. 

Primul om care l-a 

impresionat a fost chiar 

preotul satului, un exemplu 

de demnitate și de jertfă întru 

Hristos. 

 Ieromonanul Siluan Antoci 
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„Preot paroh în satul meu natal, Stănești - Zlătunoaia (comuna 

Lunca, județul Botoșani), era Părintele Protosinghel Elisei Florea 

(născut la 1 februarie 1913, satul Drăgușeni, comuna Săveni, județul 

Botoșani, adormit în Domnul la 23 aprilie 1992) un adevărat monah 

cu trăire autentică, fiind format duhovnicește de marii părinți 

nevoitori ai Schitului Cozancea, Botoșani, în școala rugăciunii, a 

ascultării și a tăcerii. În anul 1980 a redeschis Mănăstirea Cozancea 

într-o perioadă destul de grea pentru astfel de realizări. Chipul 

părintelui Elisei este și acum viu în inima celor care l-au cunoscut, 

fiind mărturisit de toți ca fiind un călugăr cu viață aleasă și sfântă 

trăire în afara zidurilor mănăstirești, pe care a părăsit-o forțat în 

1959, putând să se întoarcă înapoi abia în anul 1981, după multe și 

grele încercări pe care le-a avut de înfruntat din partea celor care 

doreau cu tot dinadinsul să șteargă amintirea de Dumnezeu din 

sufletele credincioșilor români evlavioși”, mărturisește 

Ieromonahul Siluan Antoci
101

. 

 

Școala – învățământul 

 

 Înființarea școlilor primare rurale era lăsată la 

latitudinea boierilor, a marilor proprietari care bineînțeles nu 

erau interesați de luminarea țărănimii, ci erau preocupați să o 

îndepărteze de la viața politică a țării. Cu toate aceste dificultăți, 

din contribuția cetățenilor și cu ajutoarele primite de la stat, s-au 

înființat primele școli. Începând cu 1864, școala primară devine 

obligatorie. În județ sunt înființate Școlile Normale din 

                                                 
101

 http://www.luceafarul.net/cartea-botosanenilor-ieromonahul-siluan-

antoci 
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Botoșani, Dorohoi, Șendriceni, Darabani și Pomârla și școli 

pregătitoare la Dersca, Săveni, Ștefănești, Tudora, Sulița, 

Gorbănești, Soldănești. Se dorea în felul acesta micșorarea 

numărului de analfabeți. Dar condițiile erau foarte grele: nu 

existau clădiri, profesori, fonduri, material didactic, ceea ce a 

determinat pe mulți învățători și oameni de cultură ai timpului 

să ceară măsuri care să ducă la creșterea rolului social al școlii. 

 În perioada 1860-18 3 și 1868-1870, se acordă mai 

multă importanță luminării satelor și nevoii de înființare de școli 

sătești. Prin modificările și întrebuințările aduse de Spiru Haret 

prin „Legea învățământului primar” din 189 , învățământul 

devine egal și obligatoriu pentru toți copiii de 7-14 ani. 

 În comuna noastră, primele informații despre înființarea 

unei școli au apărut în „Istoricul Școlii Sulița” întocmit de Ioan 

Scurtu, care a funcționat și la Școala Zlătunoaia între anii 1909 

- 1931, deoarece documentele aflate în arhiva școlii ofereau 

informații începând cu anul 1945 (arhiva școlii fiind distrusă 

definitiv în timpul celui de-al doilea război mondial). 

 „Istoricul Școlii Sulița”, menționează faptul că în anul 

1868 exista „O școală rurală de băieți”
102

. Primul local care a 

servit drept „școală” pentru cei aproximativ 4  de copii, a fost 

al cetățeanului Neculai Frunză în anul 18  . Casa – „școală” 

era acoperită cu stuf, avea două săli, fiecare cu câte   bănci de 

aproximativ 4 m în care stăteau  -7 elevi. Ultima bancă era 

considerată „banca leneșilor” și stăteau elevii mai slabi la 

învățătură. Crescând numărul de elevi, au mai fost închiriate și 

alte case din sat, Școala Zlătunoaia în 1872 este atestată ca 

școală model, între cele cinci din județ. În 1873 este repartizat 

                                                 
102  Ioan Scurtu, Monografia Școlii Sulița, caiet I, pagina 7, de situațiunea 

instrucțiunei primare din plasa Miletin, județul Botoșani, anul 1868, p. 7. 
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unul dintre absolvenții Școlii Preparandale în persoana lui Jijie 

Constantin. Primii dascăli după 187  au fost: Tutu, Chirica, 

Punte, Vântu, Petre Irimescu, Ion Ionescu. Despre aceștia, 

bătrânii satului spuneau că erau mai mult părinți decât 

profesori, fiind foarte apropiați de copii. Condițiile de atunci 

erau foarte grele: nu existau localuri proprii pentru școală, 

situația materială precară a familiilor din sat și chiar a cadrelor, 

care uneori erau puși în situația să facă naveta și la Școala 

Stroiești. Se învățau doar 4 clase, dar cu o frecvență destul de 

scăzută din cauza lipsurilor materiale.  

 În zilele cu ploaie, cursurile se desfășurau în două 

schimburi: de la 8 la 12 și 14-17, din cauza drumurilor 

noroioase. Primele materii au fost: citirea și scrierea, 

gramatica, religia, noțiuni de igienă, geografie, istoria 

românilor, operații de aritmetică, iar ca metodă - memorarea 

mecanică
103

.  

 De menționat că la Școala Sulița, în anul 18 4, după 

cum rezultă dintr-o cerere a locuitorilor din Sulița către 

prefectul județului – în lista copiilor trimisă acestuia apar și 

elevi din Bâznoasa (Petrovici Constantin, Petrovici Mihai, 

preotul George, Lefterescu Manoil – părinte Mihalache 

Lefterescu, Tincu Aristelu – părinte Costache Ursache Vatav), 

Stroiești (Vasilescu Alexandru, Vasile Ciubotaru - părinte), 

Zlătunoaia (Hulubei Maria – parinte, Ion Hulubei - dascăl)
104

.   

 În 1870 apar într-un catalog al elevilor clasei a III-a de 

la Școala primară de băieți din comuna Sulița: Zlătunoaia - 

Borcilă Gheorghe, tata Borcilă Ion, Grigoraș Dimitrie, tata 

                                                 
103 Pascaru Mihai, 9.04.1976. 
104 Ștefan Ciubotaru, op.cit., p. 79. 
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Gigoraș Ghiorghi, Stroiești - Mititelu Vasile, tata Mititelu 

Ion.
105

 

 În anul 1905 se pune temelia unei noi construcții proprii 

pentru învățământ care s-a finalizat după 5 ani. Noul local avea 

2 săli de clasă. Mai târziu, datorită construirii unor spații 

școlare noi, clădirea este folosită drept cămin cultural mai mulți 

ani, demolată apoi în 1985, zidăria fiind afectata în urma 

cutremurului din 4 martie 1977.  

 Scurtu Ion era învățătorul care a condus școala între 

anii 1909 și 1937, apoi director până în 1944 a fost învățătorul 

Dumitru Liciu. 

 În această perioadă a fost construit al doilea local de 

învățământ, prin contribuția sătenilor, numită astfel „școala 

veche”.  

 Se perfecționează cadrele didactice, metodele de 

predare, se îmbunătățesc condițiile de învățământ rural. 

 La sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, 

învățătorul de la Școala Zlătunoaia, Dumitru Liciu (locotenent 

în rezervă în regimentul de pioneri - gardă București), precum 

și învățătorii Constantin Mihai și Ioan Maxim s-au întors de pe 

front decorați cu „Steaua României” și „Coroana României”, 

clasa a V-a.  

 Nu s-au mai întors însă învățătorul - erou 

sublocotenentul Gheorghe Burlacu de la Școala Zlătunoaia și 

eroul-căpitan învăţător Panaitescu Ion de la Școala Lunca (vezi 

anexa- foto 78). 

 Din cauza războiului și tifosului care bântuiau toată 

țara, școala a fost închisă și se redeschide la 16 octombrie 

                                                 
105 Idem., p. 92. 
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1945. Învățătorii Dumitru Liciu, Constantin Ciubotaru, Maria 

Burlacu, Constantin Mihai s-au confruntat cu probleme la 

deschiderea noului an, deoarece cataloagele, cărțile, caietele, 

registre, condicile, materialele didactice, parte din mobilier, 

biblioteca și micul muzeu școlar au fost distruse. În anul școlar 

1945-194  au fost înscriși un numar de 1 4 de elevi și începe 

alfabetizarea neștiutorilor de carte cuprinși între 12 și 25 de 

ani.  

 Școala avea aceleași săli de clasă, în 2  de bănci se 

îngrămădeau 342 de copii, având 3 învățători și 3 suplinitori . 

Învățământul era încă sub influența bisericii, de aceea vacanțele 

elevilor erau în funcție de sărbătorile creștine, iar religia era 

obiect de învățământ, s-au introdus apoi cunoștințele 

elementare de științe naturale, de zoologie și botanică, 

elemente de fizică și chimie.  

 Printre absolvenții de 7 clase, din perioada 1948- 1963, 

la Școala Sulița, din comuna Lunca figurau: 82 de elevi din 

Stroiești, 13 din Lunca, 28 din Zlătunoaia și 3 din Bâznoasa
106

. 

 În anul 1947-1948, la școală se înființează un început 

de bibliotecă cu 10 volume și un mic muzeu școlar.   

 În 19 2 școala Zlătunoaia devine Școală Elementară de 

7 clase, cu internat pentru 25 de elevi, care veneau din cele 4 

sate ale comunei. Pedagog Avidica Iftime, care ulterior a fost 

președintele C.A.P. Zlătunoaia. Se mărește numărul de elevi și 

numărul de cadre, printre care: Onciu Teodor, Harabagiu Pavel, 

Matei Vasile, Ojog Gruia, Diaconescu Maria și Diaconescu 

Elena. Școala avea: 7 învățători și 3 profesori, internat, cantină 

și spălătorie, bibliotecă cu 115 volume, precum și un număr 

                                                 
106 Idem, p. 91. 
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mare de volume la biblioteca comunală, care își avea sediul 

chiar în incinta școlii. 10 elevi primeau anual burse, iar o 

grădiniță funcționa cu 30 de copii (vezi anexa - foto 27-35 - 

colective de elevi și cadre didactice din diferite perioade).  

 În 1957 se construiește un nou local format din 4 săli de 

clasă (director Dumitru Damian) și tot atunci s-a plantat și o 

livadă.  

 În 19 9 la Școala Zlătunoaia era director înv. Gruia 

Ojog, profesori fiind: Teodor Popescu, Vasile Manolache; 

învățători: Ojog Angela, soții Dimitriu Alexandrina și 

Alexandru, Alungulesei Nicolae . 

 Din 19 1 se prelungește obligatoriu durata școlii de la 7 

la 8 ani, elevii primind manuale gratuite și se încheie 

generalizarea în 1964-1965, iar în 1969 se introduce 

învățământul de 10 ani, precum și pregătirea tehnico- 

productivă. Printre elevii evidențiați enumerăm: Spătaru Maria, 

Maxim Viorel, Damian Gelu, Livadaru Gheorghe, Anastasiei 

Mihai; elevul Iftime Costantin a obținut locul I pe țară la 

concursul literar „Tinere Condeie”, în 1971, cu lucrarea în 

proză „Daca vei fi învățat”, îndrumat de profesorul Haivei 

Petru. 

 Între 1965 – 1978 se construiește un nou local de școală 

cu 5 săli de clasă, laborator fizică-chimie, iar în celelalte săli s-

au amenajat cabinete de limba română, matematică, biologie, 

istorie, etc. Acesta este astăzi o construcție cu un etaj, care a 

fost reabilitată în 2010 cu toate utilitățile necesare, elevii 

bucurându-se astăzi de un spațiu școlar modern ( vezi anexa - 

foto 49). 

 De asemenea, în urma demolării localului vechi, se află 

o nouă construcție, edificiu finanțat din bugetul local - Clădire 
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socială la Zlătunoaia - Clubul pensionarilor ( vezi anexa- foto 

59). 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca s-a înființat în anul 

1919 într-o casă închiriată, cu o clasă de 1  elevi și un singur 

cadru didactic (Mihai Calmuschi). Între 1937-1938, s-a 

construit un local, din nuiele, acoperit cu tablă, care avea 2 săli 

de clasă, în care învățau 55 de elevi, cunoscută sub numele de 

școala veche (vezi anexa- foto 44). Astăzi, în locul acesteia s-a 

construit Centrul Social Rezidențial pentru persoane vârstnice 

(vezi anexa- foto 58). 

 Un al doilea local de școală (școala nouă) a fost 

construit intre 1960-1961, cu   săli de clasă, ajungându-se ca în 

19 9 să funcționeze aici 12 clase cu 317 elevi și 8 cadre 

didactice (vezi anexa- foto 49). Fiind într-o stare avansată de 

uzură, a fost demolat și s-a reconstruit între 2015-2016 un alt 

local cu dotări moderne, cu finanțare de la Banca Mondială 

(vezi anexa- foto 47). 

 Construcția anexă din incinta școlii Lunca a fost 

destinată inițial ca locuință pentru director, iar de-a lungul 

anilor a găzduit și postul de poliție, camera oficială, oficiu 

poștal și, în prezent bibliotecă (vezi anexa- foto 55). 

 Fostul atelier școlar realizat cu sprijinul comitetului de 

părinți (președinte Ilie Breșug, director fiind prof. Maxim 

Viorel) și al Primăriei Lunca, dotată apoi corespunzător pentru 

2 secții: croitorie și tâmplărie (inițial), apoi lăcătușerie (vezi 

anexa - foto 51). Aici, multe generații de absolvenți au fost 

inițiate în meserii folositoare în cariera lor. Dintre foștii dascăli 

amintim: Alexandrescu, Bunea, Dănilă, familiile Birliga, 

Onciu, Bunduc, Ojog, Dimitriu, Huianu, Murărașu, Ene, 

Maxim, Budeanu ș.a. 
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 În perioada 1968-1972 s-au înființat grădinițe în toate 

satele comunei, funcționând în spații închiriate prin grija 

C.A.P.- urile din comună. 

 Localul Grădiniței Lunca a fost construit de C.A.P, 

modernizat ulterior de către Primăria Lunca cu toate utilitățile 

necesare. 

 Școala Primară „Paisie Olaru” Stroiești s-a înființat în 

anul 1890, folosindu-se materialul unui conac boieresc de la 

Dracșani și este propus spre reabilitare în 2016 (vezi anexa - 

foto 50).  

 Printre cadrele didactice care și-au desfășurat activitatea 

la Școala Stroiești, amintim: Mariana Ringhilescu, Constantin 

Feraru, Sofronie (profesor de geografie și renumit șahist), 

familiile: Diaconița, Zamfirescu, Guja, Atodiresei, Panțîru ș.a. 

 Tot la această școală, foștii elevi au amintiri plăcute și 

despre Gheorghe Dumitrescu, profesor de istorie, (adevărul.ro 

Giurgiu 4.02.2012) locul IV în topul profesorilor cu care astăzi 

Giurgiu se mândrește, prof. dr. la Școala 4 Giurgiu, absolvent 

al Facultății de Istorie-Filozofie a Universității București. 

Începe cariera didactică în 1974 la Stroiești - Lunca - stagiul de 

5 ani „N-am crezut că voi rămâne atâția ani să predau în 

mediul rural...Am fost impresionat de zona deosebit de 

frumoasă și de oamenii gospodari de acolo, care aveau 

ambiția ca fiii și fiicele lor să învețe carte” (dupa cum se 

destăinuie în presa locală). Ajuns apoi profesor titular la școala 

copilăriei (1979 - Giurgiu) amenajează un remarcabil muzeu 

școlar, fiind mai apoi președinte al „Asociației Muzeelor și 

Colecțiilor Școlare din România”. 

 În anul 2005 s-au finalizat construcțiile a 2 școli noi, la 

Lunca și la Bâznoasa, în urma implementării unui proiect 
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privind reabilitarea infrastructurii școlare (director - prof. 

Murărașu Constantin), (vezi anexa - foto 4  și 48). 

 

Directori de școli: 

 

 Lunca: Bunduc Mihai, Maxim Viorel (1969 - 1980), 

Ene Iulian (1980- 1989), Murărașu Constantin (1989 - 

febr.1990), Ghencea Ioan (febr.1990 - sept.1990), Murărașu 

Constantin (sept.1990 - mai 2006), Ene Iulian (mai 2006 - 

sept. 2009), Tănasă Elena (sept.2009 până în prezent). 

 Zlătunoaia: Ojog Gruia, Tapciuc Necula, Damian 

Viorica, Ilie Petru, Haivei Petru, Carpiuc Gheorghe (1976 - 

1978, 2000), Tănasă Elena (sept.2000 - sept.2009). 

 Stroiești: Zamfirescu Mihai, Apetrei Teodora, 

Panțîru Ioan până în 2002, Maxim Viorel (2002 - 2006).  

 Astăzi, la nivelul localității, Școala Gimnazială Nr. 1 

Lunca (înființată în 1919) deține personalitate juridică (este 

unitate coordonatoare). Acesteia îi sunt arondate următoarele 

instituții (structuri) de învățământ: 

 Școala Primară „Andrei Popovici Bâznoșanu” 

Lunca (anul înființării 1884); 

 Școala Gimnazială Nr. 2 – Zlătunoaia (înființată 

în 1865); 

 Școala Primară „Paisie Olaru” Stroiești (anul 

înființării 1890); 

 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 

„Prichindelul” Lunca; 

 Grădinița cu Program Normal „Voiniceii” 

Zlătunoaia. 
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 Populația școlară a comunei Lunca era formată, în anul 

2013, din 535 persoane, iar la începutul anului școlar 

2015/2016 avea 530 de elevi înscriși. Cele 2 microbuze școlare 

asigură circuitul elevilor în comună în perioada de criză a 

spațiului de învățământ (ultimii 4 ani), (vezi anexa - foto 61). 

 Populația înscrisă în învățământul din localitate 

reprezintă 0,7% din efectivul populației școlare de la nivel 

județean și 1,4% din cel al mediului rural botoșănean.  

 Astfel, comparativ cu efectivul populației școlare 

înregistrate în 2007, în 2013 s-a produs o diminuare cu 8,6% a 

celei din întregul județ, respectiv de 8,2% în mediul rural 

botoșănean. 

 Pe niveluri de instruire, 103 copii sunt la grădiniță, 194 

sunt înscriși în ciclul primar de învățământ, iar 196 în cel 

gimnazial.  

În anul 2015/2016 predau, la școlile din comuna, 31 de cadre 

didactice (  cadre didactice predau copiilor de la grădiniță, 12 

sunt învățători în învățământul primar, iar 15 sunt profesori în 

învățământul gimnazial).  

 Prin grija Consiliului Local și Primăriei Lunca, 

îndeosebi a d-lui primar Marcel Marcu, este sprijinită 

dezvoltarea învățământului în privința bazei materiale, 

premierii elevilor cu rezultate deosebite, acordare de burse, 

deplasări la concursuri și olimpiade școlare, ale formațiilor 

artistice, cadouri oferite elevilor cu diferite ocazii (Crăciun, 1 

Iunie), asigură deplasarea cadrelor navetiste. 

 Prestigiul școlii noastre este reflectat atât de către 

numeroșii elevi admiși în licee de renume, cât și de elevi care 

s-au evidențiat la concursuri și olimpiade școlare, județene și 

naționale. 
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Sănătate 

 

 Privitor la asigurarea sănătății în 1965, exista un 

dispensar, 4 cadre sanitare, iar din anul 1970 - 2 dispensare cu 

un număr de 9 cadre sanitare, ajungând în 1977 la 12 cadre. În 

1970, clădirea fostului dispensar uman, pe atunci cu: 2 medici, 

4-  asistenți medicali, sală de nașteri și docar (căruță) pentru 

transport, devenind apoi sediul Primăriei, reabilitat prin 

mansardare în anul 2013 (vezi anexa - foto 21). 

 În anul 2016, existau 2 cabinete medicale de familie 

(CIM), medicii: Amarandei Mihai și Elvădeanu Valerian, 1 

stomatolog,   farmaciști și 2 cadre medicale medii (vezi anexa 

- foto 52-54). Din 2011 funcționează și un cabinet stomatologic 

privat, care stă la dispoziția locuitorilor comunei, aceștia 

nemaifiind nevoiți să meargă în localitățile învecinate. De 

asemenea comuna este deservită de 2 farmacii și un punct 

farmaceutic. 

 Pentru prevenirea morții albastre, printr-un proiect cu 

finanțare europeană, în 2012, și-n comuna noastră s-a construit 

una din cele 10 fântâni din județ, cu adâncime de 60 m, 

amplasată în fața sediului Primăriei Lunca (utilizabilă, cu 

robinet). 

 

Asistență socială 

 

 La nivelul Primăriei Comunei Lunca este organizat un 

Compartiment de Asistență socială, de care se ocupă 2 

persoane, una dintre ele fiind personal contractual.  

 Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de 

măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 
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individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi 

depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluderii 

sociale, în vederea promovării incluziunii sociale având ca 

scop creşterea calităţii vieţii. 

 O categorie importantă de persoane asistate social este 

reprezentată de familiile care beneficiază de venitul minim 

garantat (VMG). Potrivit Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială Botoșani, în anul 2013 au beneficiat de VMG 

un număr mediu de 20 familii din comuna Lunca, adică 31 

persoane. Comparativ cu anul precedent, numărul de familii a 

crescut cu 2, iar cel al persoanelor cu 6. Raportat la efectivul 

județean al numărului de familii beneficiare de VMG, în 

comuna Lunca se găseau, în 2013, 0, % dintre familii și 0,4% 

din numărul persoanelor. 

 Astăzi, în comuna sunt: pensionari 1 00, șomeri în 

plată 1 , alocații copii 490, de ajutor social prin Legea 416 

beneficiază 19 persoane, alocații pentru susținerea familiei 72. 

 La nivel de comună, în anul 2013 erau peste 71 familii 

ce beneficiau de ajutor pentru încălzirea locuinței (energie 

termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne și cărbuni), 

adică 180 persoane. 

 În comuna noastră funcționează Serviciul Voluntar 

pentru Situații de Urgență Lunca (SVSU), coordonat în 

prezent de dl Valentin Uliniuc, în fostul sediu al SMA, 

cumpărat de Primăria Lunca, având ca destinații: Rural-serv, 

spațiu adecvat pentru mașina de pompieri și parcări auto ale 

comunității (vezi anexa - foto 26). 

 Serviciul voluntar pentru situații de urgență este o 

structură specializată, cu o dotare specifică care se constituie în 
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subordinea Consiliului Local. Serviciul este destinat să execute 

activități de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor 

de urgență în sectorul de competență, asigură coordonarea de 

specialitate a activităților de apărare împotriva incendiilor și de 

protecție civilă. De asemenea Serviciul voluntar pentru Situații 

de Urgență Lunca are în dotare următoarele echipamente: 
 

 Autospecială cu apă și spumă (donație din Anglia) - 

1800 litri de apă, prevăzută cu echipamente de 

descarcerare, scară metalică 30 m, generator electric 

220 V, turn lumini pentru lucru pe timp de noapte. 

Autospeciala dispune de două linii de înaltă presiune de 

 0 m și două linii de joasă presiune; 

 Încărcător frontal tip WOLA - 3 mc; 

 Autocamion IVECO 22 mc prevăzut cu lamă pentru 

deszăpezire; 

 Autocamion RENAULT 32 mc pentru transportul 

materialelor; 

 Microbuz FIAT 16+1 pentru transportul persoanelor; 

 Alte materiale: costume de protecție, încălțăminte de 

protecție, aparate pentru protecția respirației, drujbe, 

motopompe ape curate
107

. 
 

 În localitate serviciul de salubrizare este asigurat de 

S.C. Rural Serv SALUBRIZARE S.R.L., înființat în anul 2010, 

ce deservește și alte comune din împrejurimi, având ca 

administrator pe d-l Valentin Uliniuc.  

 În vederea asigurării serviciilor de curățenie, Rural Serv 

SALUBRIZARE deține 2 autogunoiere de 10 m.c., 1 încărcător 

                                                 
107 Strategia de dezvoltare locala a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020, 

p.48. 
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frontal, un camion de 30 m.c. și un container autocompactor de 

 8 m.c. Pe raza localităților în care desfășoară activități, 

compania are un număr de 80 platforme, fiecare cu 2 

containere de 1,1 m.c. pentru deșeuri menajere, 1 container de 

1,1 m.c. ce colectează deșeuri tip PET, 1 container de 1,1 m.c. 

pentru carton și 1 container de 1,1 m.c. pentru deșeuri de 

sticlă
108

.  

 

Căminele culturale 

 

 O bună parte dintre activităţile culturale sunt organizate 

de către căminele culturale care, cu prilejul unor evenimente 

deosebite din viaţa comunităţii, invită ansambluri sau orchestre 

să prezinte spectacole pentru cetăţenii comunei.  

 În comună există 3 Cămine culturale: la Lunca, 

Bâznoasa şi Stroieşti (vezi anexa - foto 64,65,70). 

 În anul 1958 s-a finalizat Căminul cultural de la 

Stroiești cu o capacitate de 350 de locuri, iar la data de 

15.05.1978 s-a dat în folosință Caminul cultural din Lunca 

având ca bază materială: 7 televizoare, 1 aparat radio, 2 

magnetofoane, 4 picupuri, instrumente muzicale, jocuri de șah, 

costume naționale. Dintre directorii de cămin de-a lungul anilor 

amintim: Ojog Gruia, Achiței Constantin, până în octombrie 

1973 când ocupa funcția de viceprimar, Huianu Mihail, 

Murărașu Constantin, Codău Dumitru, Budacă Aurel și 

Curecheriu Valerică care îndeplinește această functie și astăzi. 

 În incinta Căminului cultural Lunca funcționează astăzi 

o bibliotecă comunală modernă și biblionet (înființată în urma 

                                                 
108 Idem, p.50. 
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unui proiect derulat între Primăria Lunca și Fundația IREX, 

dotată cu 4 calculatoare, o imprimantă, un scanner, un proiector 

și un ecran de proiecție). În felul acesta este facilitat accesul 

tuturor persoanelor care doresc, indiferent de vârstă, la internet. 

Biblioteca a mai beneficiat de-a lungul anilor de donații din 

partea unor persoane (prof. Neculai Alungulesei, colonelul-r. 

Dumitru Bulboacă) - bibliotecară este Dascălu Mărioara. (vezi 

anexa - foto 43). 

 Clădirea magazinului cooperației de consum de la 

Zlătunoaia a fost cumpărată în anul 2015, de către Primăria 

Lunca, urmând a fi transformată în cămin cultural (vezi anexa - 

foto 24-25).  

 

Poliția 

 

 În comuna Lunca activează 3 agenți de poliție.  

 Din anul 2011, când a fost reorganizat serviciul 

polițienesc din mediul rural, secția de poliție a comunei Lunca 

a intrat în administrarea Secției de Poliție Rurală Hlipiceni, 

alături de comunele Hlipiceni, Răușeni, Todireni, Călărași, 

Albești, Trușești și Sulița (vezi anexa - foto 57).  

 Numărul total de infracțiuni înregistrate în comuna 

Lunca în anul 2013 a fost de 74. Dintre acestea, 14 au fost 

incriminate în legi speciale (altele decât codul penal). 

Comparativ cu anul 2011 se remarcă o crește cu 2 ,4% a 

numărului de infracțiuni înregistrate, și o creștere cu 10,4% 

față de numărul de infracțiuni înregistrate în 2012.  

 Potrivit datelor provenite de la Inspectoratul de Poliție 

Județean Botoșani pentru anul 2013, coeficientul de 

criminalitate din comuna Lunca avea o valoare scăzută, de 



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

94 

14,89%, mult mai redusă comparativ cu anul precedent, de 

47,66%.  

 Primul post de poliție a fost în locuința cetățeanului 

Anton Vasile în anul 19 0. Șefi de post din ultimii ani: Tihu 

Chirica, Iacobeanu Vasile, Artene Constantin, Drăguțu Florin, 

Anușca Florentin, iar din anul 2004 până în prezent, dl. Ilașcu 

Ionuț - Corneliu. 

 

Poșta 

 

 „Pe principalele șleahuri ale țării existau locuri de 

odihnă pentru cai și drumeți, numite poștă” cuvânt de la care a 

rămas și zicătoare „Cale de o poștă” - distanță de cca. 20 km, 

devenind apoi denumirea locului unde se predau și se preluau 

scrisorile
109

. 

 Pe teritoriul Jud. Botoșani întâlnim în 1918 existența 

unei curse internaționale ce lega Moldova cu Austria și care 

aveau următorul traseu: Iași - Stroiești- Dorohoi- Herța - 

Cernăuți - Lemberg (conform unui indicator al curselor poștale 

din Europa întocmit de IG Siegmeyer)
110

.  

 Serviciul poștal rural s-a înființat la 26 februarie 1865 

prin decretul domnesc numărul 357 care prevedea câte un 

oficiu pentru fiecare plasă și trebuiau să funcționeze în 

localitățile de resedință a acestor noi unități administrative.  

Cancelariile s-au numit „Expedițiunea rurală” și aveau doi 

funcționari: un expeditor și un curier. Primul era șeful oficiului 

și avea grijă de primirea și expedierea scrisorilor și pachetelor, 

                                                 
109 Ștefan Ciubotaru, Caleidoscop botoșănean, Ed. GEEA, Botoșani 1995, 

p. 164.  
110 Idem, p. 165. 
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precum și ținerea scriptologiei respective, al doilea ținea 

legătura cu toate comunele care formau o plasă, cu calul de 

două ori pe săptămână: joia și duminica ducea corespondența la 

comune și o preda notarului.  

În anul 1869, serviciul poștal s-a îmbunătățit - Botoșani - Sulița 

cu călăreți de două ori pe săptămână
111

. 

 Edificatoare pentru istoricul poștei române este și o 

ștampilă poștală a gării Zlătunoaia (comuna Albești), din mai 

1894, oficiu care deservea și comuna Lunca
112

(vezi anexa - 

foto 12). 

 Printre cei mai vechi poștași care deserveau și comuna 

Lunca: Chiriac din Sulița, Băltuță din Stroiești, Ion Mardare 

din Zlătunoaia. S-au înființat mai târziu două oficii poștale 

(Lunca și Zlătunoaia) cu   angajați, diriginte de poștă Maxim 

Ionel, după care a preluat această funcție d-na Liliana 

Apreutesei. 

 În prezent oficiul poștal funcționează în fostul sediu al 

C.A.P, construcția fiind proprietate privată (vezi anexa- foto 

56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Idem, p. 168. 
112

 Ștefan Nicolau - Poșta și filateliștii botoșăneni, ed.Axxa, 2007. 
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CAPITOLUL VII 

Fiii satului 

 

Andrei Popovici- Bâznoșanu 

 

- S-a născut la 2  martie 187  în satul Bâznoasa, comuna 

Lunca, fiul lui Mihail și Zamfirei Popovici. A avut 9 

frați, el fiind al doilea.  

- Primele două clase primare la Sulița, absolvă școala 

primară la Iași; 

- 1894 - absolvă Liceul A.T. Laurian - Botoşani;  

- Urmează secţia de Ştiinţe Naturale a Universităţii 

Bucureşti  

- 1905 - doctor în Filozofie şi Zoologie la Munchen;  

- Primii 5 ani de profesorat i-a parcurs la Liceul Internat 

din Iaşi, apoi la liceele „Sfânta Sava” şi „Mihai 

Viteazul” şi Seminarul Pedagogic Universitar din 

Bucureşti; 

- 1903 se căsătoreşte cu Maria St. Buicli şi are o fiică;  

- Moare în Bucureşti la 20 octombrie 19 9 la vârsta de 

93 ani;  

- A publicat 48 de lucrări ştiinţifice printre care amintim:  

 a contribuit la punerea sub ocrotire a pădurii 

„Letea” din Delta Dunării pe când Monografia 

„Ortophera” publicată în seria „Fauna României”; 

 „Mediile zoologice din România” (1937) ; 

 „Cercetări de ecologie animală” (19 9) ; 

 „Convergențele în regnul animal” (1949);  

 „Grădina Botanică din Bucureşti” - o carte a naturii, 

etc.  
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 Activitatea practică desfăşurată de profesorul numit 

Andrei Popovici Bâznoasa pe tărâmul ocrotirii naturii din 

România se poate sintetiza astfel:  

 între anii 1919 - 1920 avea calitatea de preşedinte al 

Societăţii Naturaliştilor din România;  

 a participat nemijlocit la formularea propunerilor pentru 

declararea ca monumente ale naturii a numeroase 

ecosisteme naturale care prezentau o deosebită valoare 

ştiinţifică şi estetică, printre care s-a numărat şi Parcul 

Naţional Retezat;  

 ca foarte bun organizator a contribuit substanţial la 

pregătirea primului Congres al Naturaliştilor (Cluj 

1928);               

 a făcut parte din grupul care a elaborat prima lege 

pentru protejarea naturii din România ; 

 chiar de la înfiinţarea primei Comisii de ocrotire a 

naturii, 8 aprilie 1931, şi până în 1944 a făcut parte din 

această Comisie, iniţial ca preşedinte şi apoi doar 

membru;  

 între anii 1933-1944 a participat la crearea Buletinului 

B al Comisiunii Monumentelor Naturii, care a apărut cu 

regularitate;  

 identificarea multor complexe naturale, inestimabilă 

valoare ştiinţifică şi estetică, adevărate monumente ale 

naturii, denumite de către Emil Racoviţă „oase de 

pricepere şi preocupare pentru ocrotirea acestor bogăţii 

obşteşti”;  

 a creat pe lângă Staţiunea zoologică de la Sinaia, 

rezervaţii ştiinţifice şi didactice Arinișul şi rezervaţia 
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„Grădina Alpină a Naturaliştilor” 1929 din Munţii 

Bucegi;  

 l-a ajutat pe profesorul Ion Borcea la înfiinţarea 

staţiunii zoologice de la Agigea 192 , situată în 

mijlocul unei interesante rezervaţii naturale, dunele de 

nisip de la Agigea; 

 împreună cu profesorul Al. Borza a creat rezervaţia 

naturală de la Stânca - Ştefăneşti, judeţul Botoşani
113

. 

 La Bâznoasa, în cinstea marelui 

naturalist, la 20 octombrie 2005, s-a 

inaugurat un punct muzeistic şi un bust 

în faţa şcolii (autorul său Marcel 

Mănăstireanu) care-i poartă numele 

(vezi anexa - foto 60-61).  

 

 

 

George Damian- Zlătunoaia 

 

 S-a născut la Zlătunoaia la 24 martie 1927, a făcut 

studiile liceale la Botoşani, după care a urmat Facultatea de 

Drept din Bucureşti pe care a absolvit-o în 19 3 şi a fost 

judecător la Rădăuţi până în 19 7. A debutat în anul 1972, la 

Editura Junimea din Iaşi, cu placheta de versuri „Din nord”, a 

colaborat mai apoi, cu multiple reviste cunoscute ale vremii: 

„Convorbiri literare”, „Bucovina literară”, „Luceafărul”, 

„România literară” etc.  

                                                 
113

 Gazeta de Botoșani nr. 1  3 din 17 VII 199 .   

Andrei Popovici- Bâznoșanu 
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 Creaţia scriitorului însumează 10 volume, cuprinzând 

versuri, proza şi povestiri pentru copii, printre care: „Târziu în 

decembrie”, „Noapte de apatie”, „Vânătorul de fluturi” şi 

„Ospăţul rechinilor”. George Damian a 

fost corespondent al Radio Difuziunii 

Române pentru judeţele Suceava şi 

Botoşani. În paralel, colaborează la 

principalele reviste culturale din ţară şi 

se număra printre fondatorii şi 

realizatorii publicaţiei „Paginii 

bucovinene” (1981-1989), devenită 

ulterior „Bucovina literară”. Poetul 

moare la vârsta de 71 ani, la Suceava
114

 

 

Nicolae Corlat - Stroiești 

 

Data naşterii: 1 iulie 1965 

Debut:1985 - ziarul „Clopotul” 

- Activează în cadrul Societăţii Culturale „Agata” din Botoşani, 

a contribuit la editarea revistei de poezie „Agata” 

 

Premii: 

 Premiul revistei „Caiete botoșenene” la concursul 

„Aripi de lumină”, ediţia 1989 

 Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova la 

Festivalul de poezie „Chişinău 92” 

 Premiul revistei „Poesis” din Satul Mare la Festivalul 

Naţional de Poezie „Porni Luceafărul”- Botoșani 

                                                 
114

 http://www.crispedia.ro/George_Damian 

  

George Damian 
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 Premiul ziarului „Mesagerul” din Chişinău la Festivalul 

Naţional” Costache Cornachi” Tecuci 

 Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova la 

Tabăra de creaţie literară ,,Poesis 94” 

 Premiul revistei „Contrapunct” la Festivalul naţional de 

poezie „Porni Luceafărul” - Botoșani. 

 

 Printre operele sale amintim: „Grădina cu zaruri” 

(versuri; Botoşani: Axă, 1997) – vol. premiat la Concursul 

Naţional de Poezie şi 

Interpretare Critică a Operei 

Eminesciene „Porni 

Luceafărul…”, 1996; 

„Bucuria” (poezii; Cluj-

Napoca: Dacia, 2002) - vol. 

premiat la Festivalul de 

poezie de la Sighetul 

Marmaţiei, 2002 şi Galele 

APLER - 2002, „Veţi crede 

că nici nu exist” (poeme; 

Iaşi: Timpul, 2004) - vol. 

premiat la Galele APLER - 

2004, „Vindecătorul de 

umbre” (Iaşi: Tipo 

Moldova, 2011)”
115

. 

 

 

 

                                                 
115 http://www.luceafarul.net/scriitori-botosaneni-nicolae-corlat. 
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Mihai Anastasiei 
 

 ,,Mihai Anastasiei, născut pe 1  iunie 194 , în satul 

Zlătunoaia, comuna Lunca, judeţul Botoşani. Urmează Liceul 

Teoretic din Truşeşti, ale cărui cursuri le finalizează în anul 

19 4. Imediat după liceu se înscrie la Facultatea de Matematică 

Mecanică a Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, unde urmează şi 

studiile doctorale, în perioada 1972 - 1977. 

 Cariera universitară a tânărului profesor începe în anul 

19 9, când termină studiile Facultăţii de Matematică, activând ca 

asistent universitar până în anul 1978, pentru ca apoi, o perioadă de 

12 ani, să profeseze, în cadrul aceleiaşi universităţi ieşene, ca lector 

doctor. După 1990, timp de   ani, este conferenţiar universitar 

doctor, iar din 1995 devine profesor universitar doctor în cadrul 

Facultăţii de Matematică, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi. 

Din 199  este Cercetător principal I la 

Institutul de Matematică „O. Mayer” 

al Filialei Iaşi a Academiei Române. 

 În perioada 2000-2002, este 

Şef de Catedră (Geometrie), din anul 

2003, timp de cinci ani, se află la 

conducerea Facultăţii de Matematică, 

având funcţia de Prodecan, în 2008 

fiind desemnat şi Director 

Departament de Științe’’
116

. 

Profesorul universitar dedicat 

matematicii a ieşit la pensie cu titlul 

Profesor Doctor Emeritus.  

 

                                                 
116 http://www.stiri.botosani.ro/stire/25555/MIHAI+ANASTASIEI%. 

Mihai Anastasiei 
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Constantin Iftime  

 

 ,,Constantin Iftime s-a născut pe 1  iulie 19 7, în satul 

Zlătunoaia, comuna Lunca, judeţul Botoşani, unde urmează 

cursurile gimnaziale. Cursurile liceale le-a urmat în Iaşi, la 

Liceul „C. Negruzzi”, şi Botoşani, la Liceul „Mihai Eminescu”. 

 Din anul 1978, timp de cinci ani, urmează cursurile 

Institutului Politehnic Iaşi, Facultatea de Mecanică – TCM. 

Imediat după finalizarea studiilor universitare, Constantin 

Iftime se întoarce la Botoşani, unde primeşte un post de 

profesor de desen tehnic la Liceul „Mihai Eminescu”. Rămâne 

aici doar un an, pentru ca apoi să obţină o catedră la Liceul 

Teoretic din Ştefăneşti. Şi la Ştefăneşti petrece scurtă vreme, 

până în anul 198 , an în care se întoarce în Botoşani şi lucrează 

ca inginer proiectant la Electrocontact, unde „îl prinde” 

Revoluţia. Ca inginer, deţine brevete pentru două invenţii, una 

fiind pentru o pompă cu lichid magnetic, indicată pentru 

instalaţii de mare complexitate, gen nave cosmice. 

 Publică poezie şi proză încă din perioada liceală. După 

1989 activează doar în presă, la 

Atitudinea (secretar general de 

redacţie), Timpul Iaşi, Expres 

Magazin, 24 Ore (redactor şef), 

Monitorul (senior editor), 

Curentul (senior editor), Ziarul 

Lumina (senior editor). Ca 

publicist, colaborează cu 

România Literară, Cotidianul, 

Formula AS, Ultimul atu, 

România liberă ș.a. 
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 În 1993 a publicat o carte care a stârnit câteva 

controverse, dar a creat, în acelaşi timp, mărturii ale timpului: 

„Cu Ion Cristoiu prin infernul contemporan” (Dialoguri 

politice, Bucureşti: Contraria, 1993), pentru ca un an mai 

târziu, în colaborare cu Nicolae Breban, să publice o nouă 

carte-mărturie: „Confesiuni violente: dialoguri cu Constantin 

Iftime” (Bucureşti: Du Style). 

 În poezie debutează în anul 2012 cu volumul „Vreau 

altă realitate. Artă, merg pe mâna ta” (Premiul de Debut al 

Asociaţiei Scriitorilor din 

Bucureşti), urmat de ”Eseul 

carnivor”(2013), „Elefantul 

de câmpie” (2014), 

„Zlătunoaia pentru toţi” 

(2014), „Cartea Elsaco” 

(201 ) şi „Aici nu va mai fi 

linişte oricum” (antologie de 

versuri, 201 )”
117

  

 

Valeriu Iftime 

 

 „Născut: 31 mai 19 0, Zlătunoaia, Botoşani. Studii: 

Facultatea de Electrotehnică, Iaşi. 

 Doctorul inginer electronist este preşedinte general  

manager ELSACO; 

 1979 - Liceul „Mihai Eminescu” Botoşani,; 

 1985 - Fac. de Electrotehnică, secţia eletronică UTI 

Iaşi; 

                                                 
117

 http://www.cartearomaneasca.ro/catalog/autori/iftime-constantin/ 

Constantin Iftime 
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 1984 - 1992 Inginer la 

Întreprinderea de Reţele 

Electrice Botoşani; 

 1993 - Împreună cu trei colegi 

Ovidiu Jitaru, Petrică Parfenov 

şi Doru Popa a înfiinţat firma 

ELSACO ELECTRONIC având ca obiect de activitate 

contorizare, automatizări, sisteme informatice, calc.; 

 Din 1993 Preşedinte al Consiliului de Admnistratie şi Director 

General al firmei Elsaco Electronic; 

 Deţine mai multe certificate de inventator şi este o prezenţă 

constantă în topul firmelor judeţului Botoşani, având filiale 

extinse în toată ţara; 

 2002 - Doctor în informatică de proces, Univ. Tehnică "Gh. 

Asachi" Iaşi118.  

 Este omul care a pus în mişcare clubul FC. Botoşani la 4 

martie 2010, Valeriu Iftime este cunoscut în comunitatea locală ca 

finanţatorul principal al FC Botoşani. Valeriu Iftime și-a luat în 

serios rolul de acţionar şi s-a apucat de organizarea clubului. A fost 

numit preşedinte al clubului de către 

adunarea generală a acţionarilor, iar 

după cumpărarea acţiunilor Consiliului 

Local, el a devenit acţionar majoritar şi 

finanţator principal al formaţiei”
119

. 

Nu şi-a uitat nicicând meleagurile 

natale, sprijinind moral şi material 

afirmarea şcolii pe care a urmat-o în 

Zlătunoaia. 

                                                 
118 www.elsaco.com 
119 http://www.ziare.com/valeriu-iftime/presa-locala/ 

Valeriu Iftime 
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Dumitru Iftime 
 

 După absolvirea şcolii din satul natal Zlătunoaia, 

urmează liceul militar apoi Institutul de Marină, dedicându-se 

meseriei de scafandru. 

Vicepreşedintele Asociaţiei 

Naţionale a Scafandrilor 

Profesionişti şi a 

Salvamarilor din România a 

descoperit latura romantică 

încă din adolescenţă, dar s-a 

gândit să-şi publice     

                                            cugetările mai târziu. 
 

 Volumul său de versuri se 

intitulează „Viaţa Morgana". „De când 

aveam 20 de ani îmi plăcea să scriu. De 

atunci, unele versuri le-am pierdut, pe 

altele le-am mai păstrat. Volumul pe 

care m-am hotărât să-l public reprezintă 

cugetări, însemnări, poezii strânse în ultimii doi ani”, se destăinuie 

Iftime. Ofiţer de marină, mai toată viaţa şi-a petrecut-o pe mare sau, 

mai bine zis, în adâncurile ei. Versurile reunite în volumul „Viaţa 

Morgana” vorbesc despre angoasă şi speranţă, fragilitatea vieţii şi 

teama de senectute, sau tânguirea ironic-amară după iubirea ideală. 

Trăiri pe care fiecare le-a simţit măcar o dată în viaţă, dar i-a lipsit 

impulsul de a le trece pe hârtie
120

. 

                                                 
120 http://www.gandul.info/reportaj/scafandru-de-mare-adancime-si-poet-

3614214. 

 

Dumitru Iftime 
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Ștefania Hănescu-Țugui 

 

 ,,Născută la 21 sept. 19  , com. Lunca - Zlătunoaia, 

jud. Botoşani, a absolvit gimnaziul la Şcoala Generală nr. 7 din 

Baia Borşa, jud. Maramureş (prom. 1981), Liceul de Filologie 

din Baia Mare (prom. 1985), Facultatea de Filologie, 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (198 -1989). 

 Cadru didactic în învăţământul preuniversitar: prof. de 

limba şi literatura română la Şcoala Generală nr. 1 din com. 

Zlătunoaia, jud. Botoşani, Liceul de Sinteză Oradea, Şcoala 

Generală nr. 4 Oradea, Şcoala Generală nr. 22 Iaşi, Liceul „Al. 

I. Cuza” Iaşi.  

 Este poetă şi traducătoare, colaborând la reviste literare: 

„Cronica” (debut cu versuri, 2000), „Convorbiri literare”, 

„Hyperion”, „Poesis”, „Poezia”, „Vatra” ş.a. Din 2006 este 

membră a Uniunii Scriitorilor din România.  

 

Premii:  

 
 

 Premiul pentru debut la Salonul Internaţional de Carte 

Românească, Iaşi, 2001;    

 Premiul „Ioan Horaţiu Laşcu” acordat de Filiala Iaşi a 

Uniunii Scriitorilor din România, 2002;  

 Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, pentru 

volumul de versuri „Veşmântul de aer”. 

 

 Dintre volumele sale: „Veşmântul de aer” (versuri; Iaşi: 

Cronica, 2001) – Premiul pentru debut la Salonul Internaţional 

de Carte Românească, ed. a X-a, Iaşi, 2001, Premiul „Ioan 

Horaţiu Laşcu” acordat de Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din 
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România şi Premiul Uniunii 

Scriitorilor din Moldova, 2002; 

„Pulberea trupului de litere” (versuri; 

Iaşi: Cronica, 2002), „Zbor de 

legănat îngerii” (versuri; Iaşi: 

Cronica, 2003), „Dumnezeul 

semnului hoinar”(versuri; Iaşi: 

Cronica, 2004), „Femeia aceasta” 

(versuri; Iaşi: Cronica, 2009)”
121

.  

 

Vasile Tudor 

 

 Născut la Bâznoasa - Luncă, absolvă școala din comuna 

natală, urmează cursurile Liceului Pedagogic din Botoşani, 

abandonând apoi profesia de învăţător pentru cea de ,,om al 

legii”, devenind ulterior avocat şi poet. 

 Primul succes literar îl constituie premiul ,,Tribuna” la 

Concursul Național de Poezie „Nicolae Labiș” - ediția a XI-a, 

Suceava 1979 şi abia în 2011 îşi lansează volumul de debut. 

 În mod surprinzător, în 201  reapare în lumea literară 

cu patru cărţi deodată: „Escortele tăcerii” (Editura Charmides, 

Bistriţa, 2014), „Sălbatica stafie / Savage Ghost” (Timpul, Iaşi, 

2014), „La ronda de soledad/Rondul de singurătate” (El Genio 

Maligno, Granada, 2014) şi „Cartea sonetelor” (Timpul, Iaşi, 

201 ), dar şi volumul colectiv coordonat de Dorel Fînaru 

„Analiza discursului poetic” (Editura Universităţii „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, 201 ). 

                                                 
121 http://www.luceafarul.net/scriitori-botosaneni-stefania-hanescu 

 

Ștefania Hănescu-Țugui 
 

 

http://luceafarul.net/wp-content/uploads/2013/09/HanescuStefania.jpg
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„Nu înseamnă că am rupt-o cu poezia dacă m-am 

retras în tăcere timp 

de treizeci de ani. Am 

menţinut legătura 

citind poezie şi, când 

la îndemnul 

prietenilor am reluat 

scrisul, am scris ceea 

ce am tăcut”
122

, 

susţine poetul. 
 

 

Viorica Vatamanu-Matei 

 

           Născută pe 27 martie 19 4, la Suliţa, judeţul Botoşani . 

  „Eu m-am născut în Suliţa. Aici s-a născut şi Părintele Ilie 

Cleopa. Familia părintelui era bună prietenă cu bunicul meu, 

care era un om foarte credincios. Bunicul meu mergea des la 

Suliţa, noi locuiam în Lunca. Cred că de acolo a început totul, 

din pământul acela. Dumnezeu era acolo, când am venit pe 

lume Dumnezeu era acolo”, mărturiseşte cu emoţie actriţa,  

într-o emisiune a televiziunii naţionale, „Chip şi asemănare”
123

. 

 
 

        Este actriţă, cadru universitar la Universitatea de Teatru şi 

Cinematografie Bucureşti, unde predă „Vorbirea  scenică”. A 

absolvit în 1991 Academia de Teatru şi Film, secţia Actorie,  

                                                 
122

 https://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2015-05-16/Vasile-Tudor-

singur-printre-robe-si-poetica-tacerii 
123http://stiri.botosani.ro/stire/25672/La+mul%C5%A3i+ani,+VIORICA+V

ATAMANU!.html 

Vasile Tudor 
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la clasa prof. Sanda Manu, obţinând apoi Doctoratul în Artele 

Spectacolului/Teatru. A realizat şi interpretat numeroase 

spectacole de tip one man show, a jucat în filme şi spectacole 

de teatru. 

          Alţi fii de onoare ai satelor din comuna noastră: Bălan 

Ilie - Deputat MAN  (Marea Adunare Naţională) în perioada 

1965 - 19 9 şi de asemenea a fost brigadier C.A.P Lunca (vezi 

anexa - foto 76), Panțîru Petru (profesor universitar doctor), 

Mihai Croitoru (colonel MAI fost şef al poliţiei rutiere şi fost 

adjunct al IPJ Iaşi), fraţii Gherman Aurel şi Milucă, colonei în 

rezervă cu funcţii înalte în MAPN, Mihai Popa preşedintele 

asociaţiei de cumpărare a iazului Dracșani, Ada Alexandrina 

Macovei, fost inspector general ISJ, Violeta Zamfirescu fost 

inspector şcolar limba română (la ediţia 201  a Concursului 

,,Porni Luceafărul”, a obţinut premiul revistei Scriptor, la 

secţiunea ,,Interpretare 

critică a operei 

eminesciene”), Mariana 

Ranghilescu, profesor şi 

autor de manuale şcolare, 

poeta Mary Sitna (Breșug 

Ica), Mihai Lau, poet şi 

publicist din Stăneşti, pleiada 

de aur de ofiţeri, medici, 

ingineri precum şi 

educatoare, învăţători şi 

profesori ridicaţi din comună 

şi care au slujit sau slujesc cu 

cinste pe meleagurile natale 

sau în afara lor.  
Viorica Vatamanu-Matei 
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CAPITOLUL VIII 

Habitatul 

 

Tipul de sat - locuințele 

 

 Fiind vorba de o regiune de câmpie, cu caracter agricol 

dominant, satele comunei Lunca sunt de tip adunat. În această 

regiune lipsa materialului lemnos a determinat, pe de o parte, 

limitarea construcţiilor destinate adăpostirii omului şi 

animalelor, iar pe de altă parte a condiţionat proporţiile 

modeste ale acestora. 

 Prima locuinţă a ţăranului a fost bordeiul, apoi casa ce 

arăta în funcţie de posibilităţile materiale ce le avea. O 

asemenea casă, nu avea decât două încăperi: o saliță (tindă) şi o 

odaie care servea de bucătărie, dormitor şi odaie de oaspeţi. 

Atât tinda cât şi odaia erau lipite cu lut pe jos. Plafonul era de 

asemenea lipit cu lut numai în odaie, căci prin tindă se urcă 

direct în pod, care constituia cămara țăranului. Casa nu avea 

coş, fumul ieşea din horn în pod, iar de aici trecea prin stuful 

sau paiele cu care era acoperită. Pereţii se ridicau din furci şi 

nuiele care apoi se lipeau cu pământ şi paie, după care erau 

fetuite cu lut şi bălegar. Afară împrejurul casei se făcea prispa 

lipită cu acelaşi lut, pe care stăteau oamenii de vorbă în timpul 

frumos sau chiar dormeau vara (vezi anexa - foto 100). 

 Lumina era asigurată de 2-3 geamuri mici care erau fixe 

neputându-se asigura aerisirea decât pe uşă.  

 În interiorul acestor case, în afară de soba masivă cu 

horn, de jur împrejurul pereţilor era laiţa acoperită cu rogojini, 

pe care dormea laolaltă întreaga familie.  
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 Laiţa se construia din nişte scânduri fixate pe nişte 

ţăruşi bătuţi în duşumeaua de lut, acoperită cu rogojini. De 

tavan era suspendată o nuia din lemn numită coardă, pe care se 

aşezau hainele mai bune broboadele (bertute, barize, casânci 

etc). În mijlocul casei era o măsuţă mică, rotundă, joasă pe care 

se răsturna mămăliga şi se aşezau străchinile cu mâncare. În 

jurul acestei mese se înşirau scaunele mici, joase, cu trei sau 

patru picioare pe care se aşezau la masa membrii familiei, iar 

vara serveau masa în tindă sau în curte.        

 Alături de casă, în curtea gospodăriei din secolul al 

XIX-lea se găseau: șura pentru vite, coteţul pentru porci şi 

poiata pentru păsări, coșer pentru porumb, sobă în aer liber 

(cuptioraș), toate aflându-se la nivelul solului.  

 Sub nivelul solului se afla zamnicul (pivniţa). Înălţat 

deasupra solului, în unele gospodării era şopron pentru fân, 

construit din acelaşi material precum casa. În majoritatea 

construcţiilor s-au folosit nuielele împletite, pe un schelet de 

furci de stejar îngropate în pământ.  

 În gospodăriile modeste, șura avea pereţi doar pe trei 

laturi. Coteţul pentru porci şi poiata pentru păsări era de cele 

mai multe ori o construcţie de forma rotundă din nuiele 

împletite pe după pari bătuţi direct în pământ, cu acoperişul din 

stuf şi paie în formă conică.  

 Pivniţa (zemnicul) era o groapă săpată în pământ la 

adâncimea de 2 m de forma paralelipipedică. Două furci de 

lemn sprijinite pe o coardă constituie suportul pentru acoperiş. 

De la coardă din mijloc, bucăţi de lemn unesc pereţii 

zemnicului. Pe acest suport se pune pământ, iar uneori 

deasupra pământului se aşează paie sau stuf. Pereţii pivniţei nu 

erau întăriţi cu piatră, de aceea de multe ori se surpau.  
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În pivniţă se păstrau alimente pentru iarnă: cartofi, sfeclă, 

butoaiele cu murături, fructe şi butoaiele cu vin.  

 Şoprul pentru păstrarea fânului era o construcţie de 

formă dreptunghiulară, având la colţuri patru pari cu înălţimea 

de până la opt metri, la înălţimea de doi metri faţă de sol, 

grinzile susţineau o încăpere din scânduri în care era depozitat 

fânul.  

 O construcţie nelipsită din gospodăria tradiţională a 

zonei a fost coșariul (coșerul) destinat depozitării ştiuleţilor de 

porumb. De formă ovală, lucrat din nuiele împletite pe după 

pari înfipţi în pământ, cu acoperiş din paie, iar mai târziu din 

tablă, coșerul s-a păstrat şi astăzi în aproape toate gospodăriile 

din comună, dar construit din scânduri, leațuri sau plase de 

metal.  

 Mai târziu casele se construiesc din două camere şi o 

sală în faţă, ce folosesc drept cameră de curat şi camera de zi, 

iar în spate se mai găsesc o bucătărie, o cămară sau o magazie 

şi o săliță mică (paravan). Geamurile sunt mai mari, mai 

luminoase, cu două rânduri, mobile, pentru a se putea face 

aerisirea. În afară de aceste case se mai construiesc aşa zise 

case TIP. Acestea sunt lipsite de cerdac şi paravan, iar temelia 

se face din piatră sau beton, pereţii din cărămidă sau chirpici şi 

se acoperă cu tablă sau alte materiale noi.  

 Astăzi sunt tot mai multe locuinţe tip vilă (parter şi 

etaj), cu holuri şi camere spaţioase şi dotări cu utilităţile 

specifice mediului urban (alimentare cu apă, canalizare, 

încălzire centrală, panouri solare precum şi aparatură 

electronică modernă), (vezi anexa -Tipuri de case-foto 98-110). 
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Instalație electrică și rețea de iluminat public 

 

 Electrificarea începe în anul 1956 încheindu-se în anul 

1972 (Zlătunoaia fiind ultimul sat electrificat din judeţ), atunci 

existând: 1200 aparate radio, 190 de televizoare, iar abonaţii la 

publicaţii - 7090.  

 Astăzi, 98,2% dintre locuințele comunei Lunca 

beneficiază de instalație electrică, conform datelor furnizate de 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011. Doar 

în privința acestui indicator se remarcă o valoare superioară 

înregistrată la nivelul comunei față de media rurală (94,2%) și 

cea județeană (9 ,3%). 

 Rețeaua de iluminat public este întinsă, în anul 201 , pe 

mai mult de 100 km, fiind montate lămpi moderne ,,din stâlp în 

stâlp”. 
 

Infrastructura  rutieră 
 

 În trecutul îndepărtat, pe aceste locuri existau drumuri 

numite pe atunci şleahuri, care făceau legătura între diferite 

localităţi mai dezvoltate. Erau drumuri nepietruite, fără poduri 

mari, ocoleau de obicei traversarea apelor mai mari, iar atunci 

când ploua erau aproape impracticabile . 

 Astăzi, satul Lunca, centrul de comună, este străbătut 

de DJ 297 (Blândeşti – Todireni), care asigură accesibilitatea, 

la nord, către drumul național DN 29D (Botoșani – Trușești – 

Ștefănești), iar la sud, către drumul național DN 24 C, de la 

granița cu județul Iași. Între sate, accesibilitatea este asigurată 

de drumul comunal DC 40 care leagă centrul comunei de satul 

Zlătunoaia, DC 41 asigură accesul către satul Stroiești, iar DC 

41A către satul Bâznoasa. Această legătură dintre satele 
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Localizarea teritoriului G.A.L. „Colinele Moldovei” 

comunei a îmbrăcat recent haina asfaltică, pe o lungime totală 

de 8,8 km (vezi anexa - foto 91-93). În interiorul satelor se 

însumează peste 90 de km de drumuri săteşti, pietruite în 

totalitate şi întreţinute periodic. 

 

Parteneriate ale Consiliului Local Lunca 
 

G.A.L. „Colinele Moldovei” 
 

Comuna Lunca face parte din G.A.L. ”Colinele Moldovei”, 

alături de alte 12 localități (11 din județul Botoșani și 1 din 

județul Iași). Localitățile partenere ale GAL Colinele Moldovei 

sunt: 

                     
 

 Albești; 

 Blândești; 

 Călărași; 

 Copălău; 

 Deleni (județul Iași); 

 Frumușica; 

 Flămânzi; 

 Hlipiceni; 

 Lunca; 

 Răușeni; 

 Stăuceni; 

 Sulița; 

 Todireni. 

 

 

 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” este formată dintr-un număr de 47 de parteneri, 
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reprezentanți ai sectorului economic, ai organizațiilor agricole, 

ai sectorului forestier, de mediu, ONG-uri, persoane fizice, dar 

și un grup al minorităţilor etnice (Agenţia „Dezvoltare 

Comunitară Inter Activă” - DACIA). 

 Prin acest parteneriat, reprezentanții comunelor 

urmăresc promovarea cooperării pentru rezolvarea unor 

probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor 

și accesarea fondurilor europene
124

. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I.) 

„Ecoproces” 

 

 Comuna Lunca este parte componentă și a ,,Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I.) „Ecoproces” Botoșani, 

asociație formată între cele 78 Consilii Locale din județul 

Botoșani și Consiliul Județean Botoșani.  

 Asociația s-a constituit în scopul înființării, organizării, 

reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării 

în comun a serviciilor de salubrizare, precum și a altor proiecte 

de investiții publice de interes zonal sau regional pentru ca 

cetățenii județului Botoșani să beneficieze de un mediu mai 

puțin poluat și de servicii de salubrizare moderne și eficiente, 

la costuri reduse.  

 Misiunea Asociației constă în implementarea unui 

sistem integrat modern de management al deșeurilor pentru 

asigurarea unui serviciu de calitate la un preț accesibil și 

îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii județului 

Botoșani.  

                                                 
124 Strategia de dezvoltare locala a comunei Lunca, pe perioada 2014-2020, 

p. 75. 
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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 

Botoșani” este o altă asociație din care face parte comuna 

Lunca. Spre bucuria locuitorilor comunei noastre, în 2015, 

Lunca este înclusă pe lista de investiții prioritare pentru apă și 

canalizare, în perioada 2014-2020.  

 În privinţa realizării reţelei de gaz metan, Transgaz a 

inclus şi comuna noastră în proiectul pentru conectare la 

conducta de transport gaze (demersurile vor începe în 2016). 

 Portofoliul de proiecte prioritare ale comunei Lunca 

este format din următoarele investiţii:  

1. Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

2. Realizarea rețelei de canalizare și a unei stații de 

epurare; 

3. Realizarea rețelei de gaz metan; 

4. Reabilitarea infrastructurii rutiere; 

5. Reabilitarea și dotarea cu echipamente a unităților 

școlare; 

6. Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor 

culturale
125

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Idem, p. 102. 
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CAPITOLUL IX 

Etnografie și folclor/ tradiții/ obiceiuri 

 

 Cele trei momente importante din viaţa omului sunt: 

naşterea, căsătoria (nunta) şi înmormântarea. 

 

Obiceiuri de naştere 

  

 Naşterea este unul din momentele cele mai importante 

din viaţa omului, care implică pe lângă membrii familiei şi o 

parte din colectivitatea satului. În funcţie de starea materială a 

familiei în care se naşte copilul, botezul este urmat fie de o 

scăldăciune, fie de o cumetrie. Există un obicei, care se mai 

păstrează şi astăzi, şi anume, în cazul în care este primul copil 

născut la părinţi, naşii acestora de cununie trebuie să boteze 

copilul. Botezul are loc de obicei sâmbăta seara, la biserică, sau 

acasă, unde copilul este dus de naşi împreună cu câteva rude 

mai apropiate.  

 După slujba religioasă, noul născut este dat mamei 

odată cu lumânarea din ceară curată împodobită. Urarea care se 

face cu această ocazie este „Poftim de la noi fin / Şi de la 

Dumnezeu creştin!”. A doua zi are loc scăldăciunea, adică 

rodinea la care participă numai femei, rude sau prietene ale 

mamei şi naşei. Copilul este scăldat într-o cadă cu apă (înainte 

se folosea covata) în care naşa pune: flori, pene, un ou, bani. 

După terminarea băii, copilul este ridicat de cap şi aşezat pe o 

crâşmă (o bucată de pânză adusă de naşă), îmbrăcat în haine 

noi. Apa este vărsată la rădăcina unui pom, iar obiceiul este că 

femeile care nu au copii şi doresc acest lucru să stea pe cada 

întoarsă cu faţa în jos pentru a li se îndeplini dorinţa.  



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

118 

Naşa dă copilul mamei odată cu o serie de sfaturi şi urări şi 

toate lucrurile aduse ca dar de botez, după care petrecerea 

continuă.  

 Un alt eveniment este cumătria, care poate avea loc 

odată cu darea colacilor şi pentru cununia părinţilor. Este o 

petrecere la care participă şi bărbaţii, se dau daruri în bani
126

. 

 

Obiceiurile de nuntă  
 

 În trecut, când ţăranii erau mijlocaşi şi existau chiaburi, 

fetele celor avuţi nu se puteau căsători decât numai cu băieţi 

avuţi şi invers. În acele căsătorii dictau părinţii, care nu ţineau 

seama de sentimentele tinerilor. Astăzi nu mai există influența 

părinţilor în alegerea partenerului. După ce fata şi băiatul s-au 

hotărât să se căsătorească, împreună cu două sau trei rude, 

părinţii băiatului mergeau la cei ai fetei şi stabileau toate cele 

necesare nunţii. Socrii se gândeau apoi la nuni, care după 

tradiţie, trebuiau să fie naşii de botez ai unuia dintre miri. Dacă 

aceştia refuzau, se alegea o altă persoană, dar care trebuia să 

îndeplinească anumite condiţii: să fie gospodar în sat, să aibă 

rude multe care să participe la nuntă. După ce nunii mari 

acceptă, se pregătesc de nuntă cumpărând daruri pentru miri. 

 Cu câteva zile înaintea nunţii, în sat erau trimişi 

vornicei care invitau sătenii la nuntă. În trecut, nunta începea 

de sâmbătă seara şi ţinea până marţi dimineaţa şi avea loc de 

obicei la părinţii băiatului. Sâmbăta seara avea loc schimbul de 

plocoane între mire şi mireasă şi bărbierirea mirelui de către un 

vornicel. Duminica se împodobea mireasa, se aduceau nunii şi 

urma masa şi jocul. Luni după amiază se continua petrecerea. 

                                                 
126 Paveliuc Olariu Angela, p. 122. 
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 La sfârşitul petrecerii, nunii, socrii şi nuntaşii dăruiesc 

mirilor daruri şi bani. Dimineaţa nunii mari erau duşi cu 

muzica până acasă. Existau şi o serie de credinţe superstiţioase 

în legătură cu nunta: dacă ziua era frumoasă şi viaţa mirilor va 

fi fericită, iar dacă ziua era urâtă, viaţa lor era plină de necazuri 

şi, pentru că în viitoarea căsătorie să „cânte în casa găină”, 

mireasa avea grijă să-l calce pe picior pe mire în timpul slujbei 

religioase. Astăzi nunţile au loc numai în cursul zilei de 

sâmbătă sau duminică până a doua zi dimineaţă şi multe din 

aceste obiceiuri nu se mai păstrează.  

 

Obiceiuri de înmormântare 

 

 În ultimele momente ale vieţii muribundul trebuia să se 

împace cu toţi cei care a fost certat, iar în clipa morţii se 

aprindea o lumânare care i se punea în mână pentru că pe 

„lumea cealaltă” să aibă lumină. După ce era spălat şi îmbrăcat 

cu haine de moarte, era aşezat pe masă, în camera cea mai 

curată, cu faţa spre răsărit şi era vizitat de rude şi prieteni care 

depuneau pe pieptul mortului bani. El era „privegheat” de 

membrii familiei şi bocit de femeile bocitoare. Oglinzile din 

casă se acoperă, iar la uşa casei se aşează un steag negru ca 

semn de doliu. Moartea era anunţată prin rude şi prin tragerea 

clopotelor de la biserică
127
. Membrii familiei poartă doliu. 

 După două zile de priveghere mortul este scos din casă 

şi dus la biserică după care la cimitir. În momentul în care 

mortul este scos din casă una din rude sparge o oală de lut în 

urmă (ca să nu mai ia moartea pe nimeni din casă). Procesiunea 

                                                 
127 Idem, p. 123 
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avea următoarea ordine: crucea, coliva, podoabele duse de 

oamenii apropiaţi mortului, preotul, dascălul, mortul care era 

dus cu căruţa sau sania, familia şi apoi oamenii din sat. La 

fiecare oprire se dau poduri (prosoape) şi se aşezau bani pe 

colacul fântânilor. După înmormântare urmează praznicul unde 

cei apropiaţi sunt invitaţi la masă. Praznicele se făceau la 9, 40 

de zile, 3 şi   luni, un an, (din an în an, cine dorea) şi la 7 ani 

când avea loc „dezgroparea” celui decedat. Astăzi o bună parte 

din aceste obiceiuri de înmormântare se mai păstrează.  

 Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de 

familie sunt în strânsă legătură şi constituie o parte a culturii 

noastre tradiţionale. Cele mai reprezentative sunt cele legate de 

Sărbătoarea Crăciunului şi de venirea Anului Nou. Repertoriul 

tradiţional al obiceiurilor locale cuprinde: colindele propriu-

zise, cântece de stea, pluguşorul, sorcova, teatrul popular de 

haiduci, dansuri.   

 Pe 24 decembrie este Ajunul Crăciunului, iar 

obiceiurile specifice acestei zile sunt de natură religioasă. Din 

dimineaţa acestei zile până spre miezul nopţii, cete de copii 

între cinci şi paisprezece ani merg cu „Moş Ajunul” - text scurt 

care anunţă venirea colindătorilor. Tot în această noapte, Moş 

Crăciun vine la copii şi le pune cadouri sub brad. Dar nimeni 

nu ştie cu siguranţă, cum ajunge Moşul în casele oamenilor, 

copiii mici cred că intră pe fereastră, iar alţii consideră că 

Moşul vine pe hornul casei.  

 În comuna Lunca se practică următoarele obiceiuri cu 

ocazia Anului Nou: Pluguşorul, Semănatul, Banda lui Coroi, 

Banda lui Paliciuc, Banda lui Grigoraș, Capra, Căluţul şi Ursul. 

Cu ocazia Crăciunului, în prezent se practică Colinda şi Steaua. 

Pluguşorul a fost în cele mai vechi timpuri un obicei, o urare de 
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Anul Nou, ce se ura în trecut cu un plug adevărat tras de 2-4 

boi. Urarea se recita, nu se cânta şi este un lung poem plin de 

întâmplări hazlii şi vorbe de duh, care vorbesc despre munca 

câmpului de la arat până la semănat şi coptul colacilor. După 

cum e şi normal, vechile pluguşoare au suferit modificări 

importante. Despre arat şi semănat se vorbeşte, în general, 

numai în partea introductivă ca apoi să fie atacată tema vieţii 

curente, cu aspectele ei noi. În prezent, cu pluguşorul umblă 

numai copiii, individual, în grupuri mici sau mari. Tineretul şi 

cei vârstnici ură numai rudele, prietenii pe care îi vizitează în 

noaptea de Anul Nou. Ca recuzită se folosesc: buhaiul, 

instrumente muzicale, tălăngi, harapnice, etc. (pentru cei care 

ură în grup).  

 Pluguşoarele din Lunca au forme diferite de la an la an. 

Până în anul 194  se obişnuia să se practice uratul cântat, dar 

numai de către fete. Iată textul:  

 

                            Pluguşorul 

               Bună seara ca-nserat 

                    Noi cu plugul ne-am luat,  

               Pe la case, ca şi an  

                    Cum a zis Badea Traian. 

                                               Mulţi ani să trăiţi 

                                               Mulţi ani, fericiţi! 

            Nu umblăm după colaci,  

                    Nu îngheţăm pentru pitaci,  

           Ci umblăm pe timpuri bune 

                    Din vremurile străbune.  

                                                Mulţi ani să trăiţi  

                                                Mulţi ani, fericiţi!  
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           Voi vă duceţi dragi părinţi 

                     Cu ani de suferinţi, 

           Noi rămânem lângă voi  

                     Lângă plug şi lângă boi.  

                                                 Mulţi ani să trăiţi  

                                                 Mulţi ani, fericiţi!  

           Hopuri, hopuri, hopurate,  

                      La mulţi ani cu sănătate,  

           Hopuri, hopuri, hopurele,  

                      La mulţi ani cu floricele. 

                                                  Mulţi ani să trăiţi 

                                                  Mulţi ani, fericiţi! 

 

 Un alt text al Pluguşorului cules de la Pavel Costache 

(7  ani) de către dl prof. Murărașu C-tin este transmis elevilor 

care îl prezintă la serbările şcolare de Crăciun şi atunci când 

ură pe la casele oamenilor. 
 

               Aho,aho, 

     Novăceasca cu Novac 

     Noaptea n-au somn în conac 

     Ziua n-au astâmpărare, 

     Intră, iesă câtă-n zare 

     Dar îşi vor vedea sosind 

     Gruiul aşteptând, venind 

     Ei la casă un corb aveau 

     Printre păsări îl ţineau 

     L-au crescut de mititel 

     Corbul cam vorbea niţel 

     Şi văzându-l din cerdac 
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     Într-o zi-i vorbi Novac 

     Alei corbe nu mai pot 

     Pleacă zboară peste tot 

     Căci de-un an eu nu mai ştiu 

     Gruia-l meu e mort ori viu 

     Ori îi spânzurat în furci 

     Ori în râu s-o fi-necat 

     Şi pe prund s-o fi aruncat 

          Hai, hai!    

 

 Din cele mai vechi timpuri, în dimineaţa zilei de 1 

ianuarie, copiii îşi umplu buzunarele cu grâu, orz, orez şi 

seamănă pe la casele gospodarilor cu un sortiment din 

seminţele enumerate, zicând: 

 

                              ,,Să trăiţi /Să-nfloriţi  

                                 Ca un măr, 

                                 Ca un păr,  

                                 Ca un fir 

                                 De trandafir, 

                                 Să fiţi tari ca piatra,  

                                 Iute ca săgeata, 

                                 Tare ca fierul,  

                                 Iute ca oţelul!  

                            La anul şi la mulţi ani!” 

 

 Copii sunt recompensaţi de gazdă cu: bani, colaci, 

covrigi, biscuiţi, nuci sau mere
128

.  

                                                 
128 Ștefan Ciubotaru, Folclorul din satele Sulița și Dracșani, județul 

Botoșani, Ed.AXA, Botoșani, 1998, p. 61-68. 



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

124 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în comuna Lunca au loc 

diferite evenimente organizate pentru a promova și reînvia 

tradițiile populare ale zonei. La aceste manifestări participă 

elevii din școlile și grădinițele comunei, organizați în cele trei 

formaţii de dansuri ale şcolii noastre: Muguraşii (coordonator 

educatoare Otilia Sîrghi, vezi anexa - foto 37), Moştenitorii 

(înv. Versavia Murărașu, vezi anexa - foto 38) şi Comorile 

Luncii (coordonator prof. Elena Tănasă, vezi anexa - foto 39), 

întregul ansamblu având ca instructor coregraf pe Ionel 

Petrișoru (vezi anexa - foto 119).    

 Ansamblul Folcloric „Comorile Luncii” a luat fiinţă în 

anul 2008 din dorinţa de a valorifica şi transmite mai departe 

folclorul local, susţinând spectacole, atât pe plan local, la 

serbări şcolare, „Festivalul Harbuzului” şi alte ocazii, cât şi la 

concursurile şi festivalurile naţionale şi internaţionale. 

 Din anul 2012, întreaga activitate cultural-artistică cu 

elevii este coordonată de Asociaţia Culturală ,,Comorile 

Luncii”, având ca preşedinte pe d-na profesor Elena Tănasă. 

Aceasta asociaţie a iniţiat începând din 201 , Festivalul-

concurs judeţean ,,Pe urmele tradiţiei”, având ca organizatori 

pe prof. Elena Tănasă şi Otilia Sîrghi. 

 Datorită entuziasmului şi talentului copiilor, conjugate 

cu efortul şi dăruirea profesorilor coordonatori şi a 

instructorului coregraf, având şi sprijinul Primăriei Lunca, 

ansamblul nostru folcloric a reuşit să obţină diverse premii, 

înregistrând la ora actuală un bogat palmares (peste 50 de 

diplome şi trofee) din care amintim doar trofeele şi premiile I: 

 - Festivalul internaţional al formaţiilor folclorice ale elevilor   

- ,,Cânta bucium pe Ceahlău” ediţia a II a, Piatra Neamţ, 20-22 

mai 2011, locul I; 
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 - Festivalul - Concurs Judeţean ,,Cânt şi joc moldovenesc” 

ediţia a II-a şi a III-a, 28 mai 2010 şi 2011, Botoşani, locul I; 

 - Festivalul internaţional de folclor pentru copii şi tineri 

interpreţi ,,Dobroge, mândră gradină” 2011, 2012, locul I; 

- Concurs interjudeţean de dans popular ,,Moldovă, mândră 

gradină”, 2013, marele premiu-trofeul; 2016 - premiul I 

- Festivalul naţional de interpretare a cântecului şi dansului 

popular ,,Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătura”, 

ediţia a IV-a, oct. 2012, marele premiu - trofeul. 

- Festivalul naţional de muzică populară ,,Mugurelul”, Dorohoi 

- 2013, 2014, 2016, premiul I 

- Festivalul naţional de cântece şi dansuri populare ,,Muguraş 

Săuceștean”, Bacau- 2013, marele premiu - trofeul; 

- Festivalul concurs judeţean ,,Artele copilăriei”, Botoşani, 

2015, 2016 premiul I 

Iar printre ultimile succese: premiul al II-lea la Festivalul 

internaţional de folclor „Am fost ş-om fi”, ediţia a XVIII-a, 

Sighetul Marmaţiei, 201 ”
129

(vezi anexa - foto 36, palmares). 

 În cadrul ansamblului au evoluat cu participări notorii şi 

viitoare speranţe ale muzicii populare: solişti vocali - Iuliana 

Antoce, Ioana Adumitracesei, Simona Donoș precum şi solistul 

instrumentist la acordeon - Ionuț Donoș. 

 Rod al activităţii artistice intense din şcoli şi cămine 

culturale, în ultimii ani s-au lansat şi au reprezentat cu cinste 

locurile natale solişti vocali şi instrumentişti dintre care 

amintim: surorile Aparasca, fraţii Lenuța şi Costel Pîslariu, 

Simona Palimaru, Marian Maxim, Constantin Olenic, Dan 

Heros, Vasile Gașpar ș.a 

                                                 
129 Palmares - Director Elena Tănasă 
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 Reamintim că de-a lungul anilor comuna noastră are o 

întreagă tradiţie în privinţa formaţiilor artistice care au antrenat 

ţărani şi intelectuali, formaţii pregătite şi lansate în cadrul 

căminelor culturale şi a şcolilor. 

 

Formaţiile Căminului cultural Lunca (1969-2009): 
 

- formația de fluieraşi - instructor Ovidiu Dimitriu  

- taraf şi solişti vocali şi instrumentişti - Ovidiu Dimitriu 

- grupuri vocale Lunca - instructori Ovidiu Dimitriu şi Mihai 

Pascaru 

- formație de cor mixt - Căminului cultural Lunca, dirijori: 

Ciobanu Vasile prof. Enciu Ioan, Alupei Nicolae, Pascaru 

Mihai , înv. Spătariu Maria  

- brigada artistică a Căminului Cultural sat Lunca - instructor 

profesor Ene Iulian  

- brigada artistică a Căminului Cultural Zlătunoaia comuna 

Lunca - instructor înv. Pascariu Mihai  

-formația de dansuri populare a Căminului Cultural Lunca - 

instructor prof. Murărașu Constantin  

- formația de dansuri populare a Căminului Cultural Zlătunoaia 

instructor - Tapciuc Nicolae  

- formația de teatru Zlătunoaia - instructor - prof. Carpiuc 

Dumitru  

- formația de teatru a Căminului Stroieşti - instructor prof. M. 

Zamfirescu  

 Formaţiile au fost prezente activ pe scenele căminelor 

culturale din comună şi din alte localităţi cu prilejul a 

numeroase manifestări artistice, serbări, festivaluri, zilele 

satului, întreceri cultural-sportive între comune.  
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 Artiştii amatori ale formaţiilor de adulţi au susţinut 

spectacole bine apreciate pe scenele căminelor: Lunca, 

Stroieşti, Zlătunoaia, Bâznoasa, Sulița, Truşeşti, Todireni, 

Hlipiceni, Vorona (Serbările Pădurii), Gorbăneşti, ale Caselor 

de Cultură Dorohoi, Botoşani, Suceava, Iaşi, Deva, Târgovişte 

(„Festivalul Naţional Cântarea României” ),Vaslui (Festivalul 

Umorului „C. Tănase”). 

 Aceiaşi instructori au pregătit de-a lungul anilor 

formaţii ale elevilor cunoscute pe plan local, judeţean sau 

naţional: coruri, grupuri vocale, dansuri, teatre, montaje literar 

- muzicale, colective de satiră şi umor, formaţii instrumentale, 

solişti. 

 Formaţiile de copii şi adulţi au participat la toate ediţiile 

Festivalului Naţional ,,Cântarea României” obţinând 

numeroase diplome la nivel local, judeţean, interjudeţean şi 

naţional. 

 

 Exemple:  

 

 Corul Căminului Cultural Lunca: locul al II-lea la faza 

interjudeţeană; instructori Enciu Ioan şi Ciobanu 

Vasile;   

 Brigada artistică a Căminului Cultural Zlătunoaia–

Lunca: 
 - premiul al II-lea faza naţională Deva 1979; 

 - titlul de laureat al Festivalului ,,Oameni şi 

fapte în marea întrecere”, Târgoviște - 1980; 

 - participă cu spectacole la Festivalul Umorului 

la Vaslui, în spectacole organizate de TVR la Iaşi şi 

Botoşani, instructor - inv. Pascaru Mihai;  
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 Colectivul de satiră şi umor al elevilor - premiul al III-

lea „Cântarea României”, faza naţională 198 , 

instructori Spătaru Neculai, Pascaru Mihai, Carpiuc 

Dumitru;  

 Cor pe voci egale clasele I-IV premiul al II-lea faza 

naţională 198 , instructor Alupei Neculaie, Pascaru 

Mihai;  

 Grup coral cameral V-VIII Zlătunoaia, premiul I - faza 

naţională 1989, instructor Pascaru Mihai”
130

. 

 Printre rapsozii populari renumiţi care ne-au reprezentat 

cu cinste comuna noastră, amintim şi pe regretatul Mihai 

Vatamanu din Lunca (tatăl Vioricăi Vatamanu), (vezi anexa - 

foto 122-123). 
 

Descrierea costumului popular 
 

 Şi în comuna Lunca, costumul popular are o veche 

tradiţie, fiind, în general asemănător cu celelalte din zona 

Botoșaniului, având totuşi elemente specifice păstrate până azi. 

 Astfel, costumul popular femeiesc se încadrează prin 

structura sa, în tipologia costumului cu fotă, denumită în 

Moldova catrinţă. Acesta are următoarea componență: 

îmbrăcămintea capului (batic înflorat), ie, catrinţă care este 

împrejmuită pe talie cu o cingătoare (brâu înflorat). 

 În funcţie de croi, în zona Botoşani, întâlnim două 

tipuri de cămăşi: cămaşa dreaptă sau slobodă şi cămaşa 

încreţită în jurul gâtului. Cămaşa dreaptă, specifică şi zonei 

noastre, confecţionată din pânză de cânepă şi bumbac, sau de in 
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frumos ornamentată. De asemenea, la tivul de la gura cămăşii, 

apar zafsorii (cusătură de tighel). Marginile pânzei sunt tivite 

cu găurele iniţe printr-o dantelă (cheiţă) realizată cu acul şi 

igliţa. Cămaşa moldovenească se caracterizează în special 

printr-o dozare riguroasă a ornamentelor. Plasat de obicei în 

părţile mai vizibile şi mai puţin supuse uzurii (mâneca în 

special, piepţii şi mai puţin spatele). Două râuri înguste sunt 

plasate de-o parte şi de cealaltă a gurii cămăşii. Spatele este 

uneori simplu, alteori are două rânduri de ornamente similare 

cu cele de pe piept, gura cămăşii fiind şi ea ornamentată 

asemănător pieptului şi mânecii. 

 Un rol important în tipologia costumului popular 

moldovenesc femeiesc, îl are fota, denumită în Moldova 

catrinţă. Catrinţa de formă dreptunghiulară, purtată peste 

poalele cămăşii, strânsă pe trup, fără creţuri, fixată în talie cu 

un brâu. Catrinţa este ţesută în două sau patru iţe din lână, iar 

beteala din niță (lână tunsă de pe un miel de o vară). În faţă 

sunt suprapuse cele două capete, din care unul din ele se poartă 

ridicat. 

 Iniţial catrinţa avea culoarea lânii, iar cu timpul, aceasta 

începe să fie ornamentată cu dungi verticale şi orizontale, 

denumite local vrâste sau genute dispuse pe câmpul negru. 

Treptat, la poalele catrinţei apare bată, o bordură de culoare 

roşie. 

 În picioare, femeile purtau opinci din piele de porc, cu 

formă specific moldovenească: un dreptunghi încreţit la vârf în 

gurgui, având la călcâi un şnur de piele, la spate la călcâi, fiind 

la fel încreţite. Opincile se legau cu nojiţe (sfori din păr de cal, 

vopsite negru) de jur împrejur pe picior, peste ciorapii 
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(colţunii) de lână de culoare albă, până aproape de genunchi, 

acum se poartă mai mult pantofi sau cizmuliţe. 

 Fiind mai puţini receptivi la schimbările intervenite în 

modă, costumul bărbătesc din zona Botoșanilor este mai bine 

conservat, prezentându-se unitar, cu unele mici variante locale, 

lipsite de o importanţă deosebită, legată în special de 

ornamentica cămăşii. 

 Costumul bărbătesc se compune din cămaşa, iţari sau 

izmene, brâu sau curea şi încălţăminte. 

      Bărbaţii purtau vară pe cap pălării din pâslă cu calotă 

rotundă, iar în jurul calotei, pălăriile aveau o panglică, iar într-o 

parte erau cusuţi   bunghi de culoarea panglicei. Tinerii purtau 

la pălării flori sau pene de păsări, prinse în panglică. Iarna 

bărbaţii purtau cuşmă (căciulă) confecţionată din pielicică de 

miel neagră şi mai recent brumărie.  

 Cămaşa bărbătească era confecţionată din acelaşi 

material ca şi cămaşa femeiască, cămaşa bărbătească din zona 

Botoșanilor prezintă diferite tipuri de cămăşi: cămaşa dreaptă 

(cămeşoiul), este cea mai veche, având lungimea până la pulpă, 

însă cu timpul, aceasta a ajuns până sub genunchi. 

 Iniţial, cămaşa a avut guler, acesta apărând mult mai 

târziu cu o lăţime variabilă: de   cm în vestul zonei, şi mai 

îngust (2 cm) în est. Cămaşa este legată la gât cu aţă, cu 

ciucure (fleonc), iar gulerul nu este ornamentat. 

 Iţarii sunt lucraţi dintr-o singură ţesătura având urzeală 

din bumbac şi beteală din lână țigaie. Se presupune că originea 

acestei forme de iţar ar fi chiar în portul dacilor.  

 Costumul bărbătesc este înfrumuseţat de brâu sau 

chingă. Brâul era ţesut, cu o lungime de aproape 2 metri şi cu o 
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lăţime variabilă, iar capetele brâului erau terminate prin 

ciucuri.  

 Asemenea costumului femeiesc şi bărbaţii purtau opinci 

la costumul popular. Însă, în zilele de sărbătoare, bărbaţii mai 

înstăriţi purtau cizme de format obişnuit . 

 În anotimpul friguros, costumul popular bărbătesc este 

completat de boandă (cheptarul), frumos ornamentată, care 

poate fi purtată chiar şi vara, fiind piesa cea mai preţuită în 

concepţia țăranului de aici. 

  

Alte activităţi cultural artistice devenite tradiţionale pe 

meleagurile noastre:A 

AAAAA 

 Începând din anul 2008, în localitate este organizat  

Festivalul harbuzului, sub egida Primăriei, cu finanțare din 

bugetul local și sponsorizări, ce adună mii de oameni. La acest 

eveniment sunt premiate cuplurile din localitate care au 

împlinit  0 ani de căsătorie (Nunta de aur), au loc spectacole 

de muzică și dansuri populare cu invitaţi de renume din ţară şi 

din Republica Moldova și cel mai important, sunt organizate 

concursuri ce au ca scop premierea cetățeanului localității ce a 

reușit să cultive cel mai mare harbuz sau concursul „harbuz-

viteză”, desfășurat pe mai multe grupe de vârste precum şi 

întreceri sportive (vezi anexa - foto 124-134). 

 Şezătorile iernii, în colaborare cu Centrul Judeţean de 

Creaţie Botoşani, manifestare găzduită prin rotaţie şi de 

comuna noastră, constituie o adevărată sărbătoare culturală, 

ultimele prezente fiind în anii 2012, 2014 şi 201 . Astfel, la 

ediţia a XXVI-a din 21.02.201 , căminul nostru a îmbrăcat 

haine de sărbătoare, comuna Lunca devenind cu acest prilej o 
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adevărată ,,capitală a culturii botoșenene” după cum afirma 

domnul primar Marcel Marcu (vezi anexa - foto 135). 

 

 În faţa unui public de toate vârstele şi categoriile 

sociale, şi-au prezentat creaţiile literare poeţi şi scriitori de 

marcă din judeţ printre care şi Nicolae Corlat fiu al satului 

Stroieşti. A urmat apoi un superb spectacol susţinut de  

ansamblul folcloric „Comorile Luncii” completat de cunoscută 

solista de muzică populară Valentina Tipa - Lulciuc, precum şi 

de mai tânăra Alexandra Trofin. 

 Decorul şezătorii a fost întregit şi de o valoroasă 

expoziţie de etnografie şi folclor. 
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ANEXE 

 

 
 

 
 

Foto 1-  Comuna Lunca în cadrul județului Botoșani 

 

Foto 2-  Harta Comunei Lunca 
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Foto 3-  Harta moșiilor lui Mihail Sturdza din 1843 

 

Foto 4-  Ceramică de Cucuteni 

 
Foto 5-   

Miniforme, 

reprezentări zoomorfe 
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Foto 6 - Obiecte din silex                                                        

Foto 7 - Obiecte din silex 
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Foto 8 - Tezaurul de la Zlătunoaia 
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Foto 9 - Harta administrativă a Comunei Lunca preluată din 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Lunca pe perioada  

2014-2020 

 

 

Tabel 1 -  Lista siturilor arheologice Lunca- Botoșani 
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Situl arheologic de 

la Lunca - La 

Cheliș /ansamblu 

anonim 

(Categorie: locuire 

civilă) 

(Tip: Așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

La Cheliș 
Cucuteni - 

A 

prof. Ilie 

Anton și 

O. L. 

Șovan 

1968 

47.63°N 

26.95151°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - La 

Cheliș / ansamblu 

anonim 

(Categorie: locuire 

civilă) 

(Tip: Așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

La Cheliș 
 

prof. Ilie 

Anton și 

O. L. 

Șovan 

1968 

47.63°N 

26.95151°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Morișca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Morișca 
Cucuteni - 

A 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63615°N 

26.97077°E 

 

Situl arheologic de 

la Lunca - Morișca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Morișca 

getică 

aprox. 

650-

450/300 

ani 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63615°N 

26.97077°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Morișca 

sat Lunca, 

 
Morișca 

getică 

aprox. 

A. 

Păunescu, 

47.63615°N 

26.97077°E 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63_N_26.95151_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63_N_26.95151_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63_N_26.95151_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63_N_26.95151_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro


Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

143 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

comuna 

Lunca 

450-300 

ani 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

Situl arheologic de 

la Lunca - Morișca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Morișca 

Sântana de 

Mureș - 

Cerneahov 

sec. IV-V 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63615°N 

26.97077°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Morișca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Morișca 
 

sec. XV 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63615°N 

26.97077°E 

Movila din Șesul 

Borcili de la Lunca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

descoperire 

funerară) 

(Tip: Movilă) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila din 

Șesul Borcili  

O. L. 

Șovan 

2009 

47.60926°N 

27.0458°E 

Movila La Crucea 

de Piatră de la 

Lunca /ansamblu 

anonim 

(Categorie: 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila La 

Crucea de 

Piatră 
 

O. L. 

Șovan 

2009 

47.59546°N 

27.0285°E 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63615_N_26.97077_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.60926_N_27.0458_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.60926_N_27.0458_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.59546_N_27.0285_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.59546_N_27.0285_E_&language=ro
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descoperire 

funerară) 

(Tip: Movilă) 

Movila din Lanul 

Valea Seacă de la 

Lunca / ansamblu 

anonim 

(Categorie: 

descoperire 

funerară) 

(Tip: Movilă) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila din 

Lanul Valea 

Seacă 
 

O. L. 

Șovan 

2009 

47.63765°N 

26.99875°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Bahnă 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Bahnă 
Cucuteni - 

A 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63183°N 

26.96004°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Bahnă 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare 

deschisă) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Bahnă 

Noua 

aprox. 

1500/1400

-1150 ani 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

1974 

47.63183°N 

26.96004°E 

Situl arheologic de 

la Lunca - Bahnă 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

locuire) 

(Tip: așezare 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Bahnă 
 

A. 

Păunescu, 

P. 

Șadurschi

, V. 

Chirica 

47.63183°N 

26.96004°E 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63765_N_26.99875_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63765_N_26.99875_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.63183_N_26.96004_E_&language=ro
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deschisă) 1974 

Movila 

Flămânzanca de la 

Lunca /ansamblu 

anonim 

(Categorie: 

descoperire 

funerară) 

(Tip: Movilă) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila 

Flămânzanc

a 
 

O. L. 

Șovan 

2009 

47.58805°N 

27.03685°E 

Movila de la Lunca 

- Dealul Lanul 

Țiganului 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

descoperire 

funerară) 

(Tip: Movilă) 

Sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila din 

Dealul 

Lanul 

Țiganului 

 

O. L. 

Șovan 

2009 

47.58715°N 

27.00174°E 

Movila din Olenic 

de la Lunca 

/ansamblu anonim 

(Categorie: 

descoperire 

funerară)( Tip : 

Movilă) 

sat Lunca, 

comuna 

Lunca 

Movila din 

Olenic  

O. L. 

Șovan 

2009 

47.58369°N 

27.05765°E 

Tabel 1 - Lista siturilor arheologice Lunca Botoșani 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58805_N_27.03685_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58805_N_27.03685_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58715_N_27.00174_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58715_N_27.00174_E_&language=ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca,_Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca,_Boto%C8%99ani
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58369_N_27.05765_E_&language=ro
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_L&params=47.58369_N_27.05765_E_&language=ro
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Foto 10 - Harta a României, publicată la Breslau (Germania), în 

1887 de Rudolf Bergener 

 

 
Foto  11- Fragment din Harta Cailor de Comunicații din Județul 

Botoșani, 1897 
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Foto 12 -Stampilă poștală a gării Zlătunoaia, mai, 1894 

 

 
Foto 13    
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Foto 14  

 

 
Foto 15 
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Foto 16 
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Foto 17 -Prima și ultima sfințire a bisericii Lunca 

 

 
Foto 18 - Cel mai vechi local al Primăriei Lunca 
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Foto  19- Al doilea local al Primăriei Lunca 

 

 
Foto 20 - Localul vechi al Primăriei Lunca 
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Foto  21- Localul nou al Primăriei Lunca 

 

 
Foto 22- Magazinul cooperației de consum Lunca 
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Foto 23- Magazinul cooperației de consum 

 

 

 
Foto24- Magazinul 

cooperației de consum 

Zlătunoaia 

 

 

 

 

 

 
Foto 25- Magazinul 

cooperației de consum 

Zlătunoaia 
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Foto 26- Rural Serv 
 

 
Foto 27 
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Foto  28 - Grupul vocal cameral Zlătunoaia 

 

 

Foto 29 
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Foto 30   

 

 

Foto 31 
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Foto 32 

 

 
Foto 33 
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Foto 35 

 

 
Foto 36 
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Foto 37 - Formația Mugurașii 

 

 
Foto 38-  Formația Moștenitorii 
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Foto 39-  Formația Comorile Luncii 

 

 
Foto 40 
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Foto 41 

 

 
Foto 42 
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Foto  43 - Biblionet Lunca 

 

 
Foto 44 - Localul școlii vechi Lunca 
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Foto 45 - Localul școlii noi Lunca 

 

 
Foto 46- Școala Gimnazială Nr.1 Lunca 
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Foto 47 - Noua școală din centrul comunei Lunca 

 

 
Foto 48- Școala Primară ,,Andrei Popovici Bâznoșanu” 
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Foto 49 - Școala Gimnazială Nr. 2 Zlătunoaia 

 

 
Foto 50 - Școala Primară ,, Paisie Olaru” Stroiești 
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Foto-51 

 

 
Foto 52 - Bloc de locuințe - dispensar Lunca 
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Foto 53 

 

 
Foto 54 
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Foto 55 

 

 
Foto 56 
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Foto 57 

 

 
Foto 58 - Centru Social Rezidențial pentru vârstnici Lunca 
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Foto 59 

 

 
Foto 60 
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Foto 61   

 

 
Foto 62 



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

172 

 

 
Foto 63 

 

 
Foto 64 - Căminul Cultural Lunca 
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Foto 65 - Căminul Cultural Bâznoasa 

 

 
Foto 70 - Căminul Cultural  Stroiești 
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Foto 71 

 

 
Foto  72 

 

 
Foto 73 - Legitimație veteran de război 
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Foto 74 

 

 
Foto 75 

 

 
Foto  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 78         
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Foto 79 

 

 

 

 
Foto 80 

 
Foto 81 

 

 
 

Foto 82 
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Foto 84

 

 
Foto 85 

 

 

 
Foto 86 

 

 

 
Foto 88 
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Foto 89 

 

 
Foto 90 
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FIRME LUNCA 

 

1. Acasandrei Ilie - Asociație Familială 

2. Angheluș Laurențiu - Magazin mixt - AF 

3. Antoce Elena - PFA 

4. Antoce Mihai - PFA 

5. Antoce Daniel - Magazin mixt 

6. Asociația crescătorilor de animale și proprietarilor de 

pășune 

7. Apalaghiei Olimpia Gabriela - PFA 

8. Atelier fierărie - Acasandrei Ilie 

9. Axinte Valentin- PFA 

10. Bejan Petrică –PFA 

11. Bejan Gh.Maria- PFA 

12. Breșug Constantin - Întreprindere individuală 

13. Boicu Aurel- Întreprindere individuală 

14. Boicu Florin - PFA 

15. Boicu Viorica - Camelia- PFA 

16. Brasoveanu Mihai- PFA 

17. Cabinet medical individual - Dr. Amarandei Mihai 

18. Cabinet medical individual - Dr.Antoce V. Tatiana 

19. Cabinet medical individual - Dr.Ciornei N. Ioan 

20. Chiriac Constantin - Întreprindere Individuală 

21. Chibrițan Paul - Gabriel - AF 

22. Delcano SRL 

23. Elvadeanu O. Valerian - Cabinet medical Zlătunoaia 

24. Focariu Maria - PF 

25. Heni Constantin - Intreprindere Individuală 

26. Heros Maria - Magazin mixt - Asociație Familială 



Pagini monografice                                              Comuna Lunca - Județul Botoșani 

180 

27. Iacob Dragomir - PFA 

28. Julei Gheorghe 

29. Lau Constantin - PFA 

30. Lau Ionel - PFA 

31. Livadariu Emil - Întreprindere Individuală 

32. Livadaru Cristinel - PFA 

33.  Luca Medicines SRL- farmacie 

34. Maxim Maria - Magazin alimentar cu raion industrial 

35. Maxim Ovidiu - Ovi Taco Max 

36. Maxim Silviu Constantin - Întreprindere Individuală 

37. Maxim Dumitru - PFA 

38. Maxim Mihai - PFA 

39. Muscaliuc Mihai 

40. Medy - MSL - STEF SRL - Farmacie 

41. MIHAIL - JOR SRL - Comert 

42. Pălimariu Petrică - PFA 

43. Pavel Daniel - Gabriel - PFA 

44. Pavel C. Constantin - Întreprindere Individuală 

45. Ripiceanu Maria - Întreprindere Individuală 

46. Rural Serv Salubrizare SRL 

47. Societatea Cooperativa de Consum Lunca 

48. Timofte Pansela - AF 

49. Timofte Petru - Presă de ulei Asociație Familială 

50. „La taifas” - Croitoru Constantin - Ciprian 
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Foto 91 

 

 
Foto 92 
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Foto 93 

 

 
Foto 94 
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Foto 95 

 

 
Foto 96 
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Foto 97 

 

 
Foto 98 

 

 

 

 

 

http://m.monitorulbt.ro/"http:/static.monitorulbt.ro/poze-articol/2010/05/27/97325maxim.jpg"
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Foto 99 

 

 
Foto 100 
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Foto 101 

 

 
Foto 102 
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Foto 103 

 

 
Foto 104 
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Foto 105 

 

 

Foto 107 

 

 
Foto 109 

 

 

 

 

 

 
Foto 106 

 

 
Foto 108                                                                            

 

 
Foto  110  ,,Cartierul 

tineretului”(case noi la 

intrare in satul Lunca - 

dinspre Sulița )                                                                                           
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Foto 111 

 

 
Foto 113 

 

 
Foto 115 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 112 

 

 
Foto 114 

 

 
Foto 116 
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Foto 117 

 

 
Foto 118

 

 
Foto 119 
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Foto 120 

 

 
Foto 122- Mihai Vatamanu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 121 

 

 

 

 
Foto 123 
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Foto 124 - 2015 

 

 
Foto 126 - 2013 

 

 
Foto 125 - 2014 

 

 
Foto 127 - 2012 
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Foto 128  -2011 
 

 
Foto 130 - 2009 

 

 
Foto 129 - 2010 

 
 

 
Foto 131 - 2008 
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Foto 132 

 

 
Foto 133 
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Foto 134   

 

 
Foto 135 
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Foto 136 

 

 
Foto 138 

 

 

 
Foto 137 

 

 
Foto 139 

 

 
Foto 140
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