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STUDIU

DE EVALUARE ARHEOLOGICA.ISTORICA A COMUNEI ULMU $I A

SATELOR COMPONENTE FAUREI, CHIRNOGI $I ZIMBRU.

SCURT ISTORIC

Comuna Ulmu este aqezatd in sud-estul larii, pe malul stdng al lacului Mostiqtea, la

limita de vest a Cdmpiei Bdrdganului, la intersecfia paralelei 44" 15' 50,7" latitudine

nordicd cu meridianul26o 55' 11,1" longitudine esticd qi altitudine22 m. Fald de

reqedin{a judefului se afla la la o distanld de 40 km, iar pi'ndlaBucureqti sunt 140 km.

Legdtura cu eqedinfa judefului se face pe DJ 1 13, p6nd la Dorobanlu fiind 7 km. Iar la

Bucureqti se poate ajunge prin Lehliu, aflat la24km. Ulmu este o comuna care pe l6nga

satul Ulmu inglobeaza qi satele Chirnogi, Fdurei qi Zimbru. Satul Chirnogi aflatla

marginea de nord a comunei Ulmu, pe malul lacului, este desp6(it de comuna Ulmu

printr-o vale. Tot pe malul lacului, la circa 3 km spre nord se afld satul Fiurei, iar satul

Zimbnt, se afl[ sitat in parteade nord-est pe malul st6ng al Vaii Argova. Ulmu se

invecineazdlanordcu comuna Frisinet, la est cu comuna Lupqanu, la sud cu localitatea

Dorobanfu , iar lavest cu satele componente ale comunei Mdndstirea.

In vatra localitdlilor Ulmu, Chirnogi qi Faurei sitaute pe malul sting al lacului

Mostiqtea, datorita condijiilor favorabile oferite de naturd, comunitSlile omeneqti s-au

Sqezataici din timpuri preistorice. Cele mai vechi urrne de locuire omeneasci atestate pe

teritoriul comunei Ulmu dateazddin perioada neoliticului dezvoltat. Pe teritoriul satului

Ulmu, in punctul Caraman qi pe teritoriul satului F[urei in mai multe puncte au fost

descoperite vestigii care au apa(inut purtdtorilor culturii Boian, care au trdit in prima

jurn6tate a mileniului V a. Chr. Pe valea Chirnogi qi pe ostrovul ,,Grddiqtea Fdurei" s-au

g6sit vestigii din a doua jum[ate a mileniului V a. Chr., care aparfin purtdtorilor culturii

Gumelnila. Din perioada timpurie a epocii broonzului sunt numeroase vestigii

reprezentale de numeroqi tumuli (gorgane, movile) , care sunt presdrali in jurul

localitalilor. Trei tumul de dimensiuni mari se afl6 la marginea de nord a satului F6urei.

Ttrmuluii sunt monumente funerare ridicate de purtdtorii culturii Yamnaia, care a evolut
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intre anii 3200 - 2800 a. Chr. Alli tumuli, ca Movila pe care se aflI cucea lui Bedreag

sau Movila Voievozi se afl6 pe teritoriul satului Ulmu.

Din epoca bronzului se afld importante vestigii pe ,,Grddiqtea Fdurei", PQ malul

lacului in dreptul satului Fdurei, sau in punctul Caraman situat pe teritoriul satului

Ulmu. Din prima qi a doua epoca a fierului, cdnd evolueazd civilizafia geto-

dacilor, se gdsesc numeroase vestigii urme la Piscul Fdurei qi sub vatra satelor

Fdurei qi Ulmu qi pe malul lacului spre Boqneagu, la cota 14. Din perioada

medievala timpurie secolele IX-X, cdnd a evoluat cultura Dridu, se gdsesc

numeroase urme de locuire sub vetrele satelor Fdurei, Chrnogi qi Ulmu. Pe malul

lacului, sub vatra satului Chirnogi gi la vest de satul Ulmu, la cota 14, se gdsesc

numeroase vestigii din secolele IX-XI p. Chr., dovadd cd aici era o comunitate

prospera, probabil centrul unui cnezat, deoarece cu prilejul cercetdrilor efectuate

pentru elaborarea acestui studiu, s-au g[sit importante vestigii printre care ligle qi

olane de peduct din secolul IX p. Chr. gi simboluri creqtine din acea perioadd,

dovadl ci aici era qi un centru episcopal. Documentele medievale menlionazd

foarte des localitAtile de pe razacomunei, dar cu alte denumiri. Satul Chimogi de

astdzi se numea Nenciuleqti, numire pdstratd qi in harta satatisticd din anul 1835:

,,Nenciuleqtii Domnegti (Chirnogi) este meniionat cu 30 de gospoddrii.

Satul Ulmu purta in Evul mediu numele de GSojani (sau Gdujani), fiind des

amintit in documente incep6nd din anul I 526, cdnd este amintit pentru prima dati

intr-un hrisov dat de Radu de la Afumali, prin care intdreqte vistiernicului Neagoe

mai multe sate printre care qi satul Gaojani. Tot Radu de la Afuma{i intbreqte la2

iulie I 527 fra[ilor Bojica qi Oprea proprietdli la Nenciuleqti (Chirnogi), ,,pentru cd

este a lor moqie ohabnicS, bdtr6nd qi veche. La 5 ianuarie 1587 satul Nenciuleqti

este int6rit Bisericii Sfdnta Troi{d din Bucuregti. Satul Fdurei, menlionat in

documentele medievale qi-a pdstrat qi astdzi acelaqi nume. Satul Fdurei este

menlionat pentru prima dat[ intr-un document emis la 13 iulie 1585 de

domnitorul Radu Mihnea, care ii intdreqte lui Staico din Fiurei ocind in G6ojani.
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Satul Zimbru, este o localitate noud infiinlatdin anii 1922- 1923, in urma

improprietdririlor care au avut loc prin aplicarea reformei agrare din anul 1921.

Intrate in proprietatea unor m6ndstiri, cum a fost cazul satului Nenciuleqti, sau

a unor mari dreg[tori, cum a fost cazul satelor Gdojani gi F[urei, fdranii

dependenfi care lucrau pe aceste moqii au avut mult de suferit din partea marilor

latifundiari. Documentele vremii menfioneazd numeroase conficte, din cauza

nesupunerii ldranilor qi refuzul lor de a presta clacdpe moqia boierilor sau

m6ndstirilor sau nu d[deau dijma in produse. Despre starea in care se aflau

locuitorii satelor de pe Mostiqtea, la sf6rgitul secolului al XVIII-lea un cdlStor

strdin, un cdluglr grec, Matei al Mirelor, care a trecut prin aceste locuri,

consemna in scriirele sale cI boierii ,,mdncau pe sdraci ca niqte lupi fldmdnzi,

care trag pe unna lor sute de gerpi qi care despoaie pe cei sdraci qi orfani, ca niqte

tdlhari". Nemullumirile ldranilor cldcaqi vor lua sfdrqit in urma reformei agrare

inftptuite de domnitorul Alexandru Ioan Cuzain anul 1864. Atunci !6ranii cldcaqi

au fost elibera{i qi li s-a dat pdmdnt, in raport cu numlrul de vite pe acre le aveau.

Mulli !6rani ins6, care nu aveau vite de muncd nu au primit pdm6nt, astfel c[

nemulfumirile acestora au culminat la sfdrqitul secolului al XIX-lea cu o serie de

r6scoale, ca ceadin anul 1888, cdnd l6ranii din comuna Ulmu s-au rdsculat. A

fost adus[ armatd qi mai mulfi {[rani au fost impuqca]i. Prin reformele agrare de la

sfdrqitul secolului al XIX-lea qi mai ales prin aplicarea reformei agrarc din anul

l92l problema ldranilor a fost in cea mai mare parte rezolvata.

in secolul al XX-lea populalia localitdlilor a crescut astfel. in anul 1912

satele Ulmu, Chirnogi qi Fiurei aveau o populafie de 3000 de locuitori, pentru ca

in anul 1948 cele 4 sate (s-a addugat 9i Zimbru) s6 aibd o popula{ie de 4'477

locuitori. La inceputul secolului al XX-lea in satele acre compun astdzi comuna

Ulmu se infiinle azdprimele qcoli primare. Tot in aceastd perioad[ se infiin{eazd' qi

primul dispensar mediacal.

Astdzinivelul de via!6 al locuitorilor din satele care compun comuna Ulmu

este destul de ridicat. in fiecare localitate existi qcoli generale pentru copii,

dispensare medicale, dispensar veterinar, cdmine culturale qi biblioteci, re{ele de
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alimenate cu apd potabila g.a. in comuna Ulmu se afl6 o modernd Casa de copii

numit[,,Floare de col1", brutdrie, moard, bazd sportivd, poqtd qi numeroase

magazine alimentare.
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I. MoNUMENTELE ISToRTCE TRECUTE iN L,lsr.q,
MONUMENTELOR ISTORICE DIN ANUL 2OO4 DE PE TBRITORIUL
COMUNEI ULMU $I A SATELOR COMPONENTE

A. SITURI MEMORIALE

- in Lista Monumentelor din anul 2004 sunt trecute urmitoarele situri:

1. Cod LMll2004: cL-IV-a-B-14755, Ansamblu de cruci de piatrl

din secolele XVII-XIX, se aflI in curtea locuitoarei Bratu Ioana

din satul Ulmu, foto nr. 1 qi fiqa sitului nr.l;

B. SITURI ARHEOLOGICE

2. Cod LM'V2004: Cl-I-s-B-14550, "Gridiqtea FIurei", ostrov in

mijlocul lacului Mostigteao in fa{a satului Fiurei, foto nr. 2 qi fiqa

sitului nr.2;

3. Cod LMA2004: Cl-I-s-B-14584, o'La Caraman", Complex de

agezlri preistorice, se aflI la marginea de vest a satului Ulmu, pe

marginea lacului, foto nr.3 qi fi;a sitului nr.3;

4. Cod Lr|rdll2004: Cl-I-s-B-l4584.01, "LaCaramano', Aqezare

neoliticl, cultura Boian, se afli la marginea de vest a satului

Ulmu, pe marginea lacului, foto nr. 4 qi fiqa sitului nr' 4;

5. Cod LIJt'{ll2004: CI-I-s-B-14584, 'oLa Caraman", Aqezare epoca

bronzului, cultura Coslogeni, se aflI la marginea de vest a satului

Ulmu, pe marginea lacului, foto nr. 5 qi fiqa sitului nr' 5;

6. Cod LMll2004: cl-I-s-B-14585, Aqezare Latdne, se afli pe malul

lacului Mostigtea, sud-vest de sat, foto nr. 6 9i fiqa sitului nr. 6;

7. Cod LMI[12O04: Cl-I-s-B-14585, Aqezare Latdne, se aflI pe malul

lacului Mostiqtea, sud-vest de sat spre bogneagu, la cota 14, foto

nr.7 qi figa sitului nr.7;
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II. MONUMENTE ISTORICE EXISTENTE PE TERITORIUL COMUNEI

ULMU, CARE NU AU FOST TRECUTE PE LISTA MONUMENTELOR

ISTORICE

MONUMENTE MEMORIALE

8. 6. Cod sit: Cruci de piatrl din secolul al XIX-lea, se aflI pe

teritoriul satului Ulmu, peste drum de gospodlria Bratu Ioana,

unde se afli ansamblul de cruci, foto nr. 8 9i fiqa sitului nr.8;

9. Crucea lui Bedreag, se afl5 la marginea satului Ulmu, la 300 est de

sat, pe camp, pe o movild aplatizatl, foto nr. 9 qi fiqa sitului nr. 9

SITURI ARHEOLOGICE

10 . Cod sit: 93842.03, Tumul I, se afl5 in partea de nord a satului Fiurei, foto

nr. 10 Ei figa sitului nr. 10

11. 10 . Cod sit: 93842.03, Tumul II, se aflI in partea de nord a satului Fdurei,

foto nr. 11 qi fiqa sitului nr. 11

12 . Codsit: 93842.03, Tumul III, se aflI in partea de nord a satului Fiurei, foto

nr.12 qi fiqa sitului nr.12;

13. Cod sit 93482, Aqezare geto-dacicI, se afli la Piscul Fiurei, foto nr. 13 qi figa

sitului nr. 13;

14. Cod sit: Aqezare Dridu, se afli in aprtea de sud a satului FIurei, foto nr. 14

qi fiqa sitului nr. 14;

15. Cod sit: Aqezlri care apar{in culturilor Boiano Gumelnifa, Tei qi Dridu, se

afli in aprtea de sud a satului FIurei, la vest de Biserica Veche, foto nr. L5 qi

fiqa sitului nr. 15;

16. Cod sit: Aqezlre neoliticl qi din secolul al IV-lea p. Chr., se aflI la vest de

Fiurei, pe valea Greziei, foto nr. 16 9i fiqa sitului nr' 16;

17. Cod sit: Aqezlri care apar{in culturilor Gumelni(a qi Dridu, se pe malul

apei, la marginea de nord a satului Chirnogi, foto nr. 17 qi fiqa sitului nr. 17;

18. Cod sit: Agezlri care apar{in culturilor Gumelni{a, Hallsatt qi Dridu, se pe

malul apei, sub vatra satului Chirnogi, foto nr. 18 qi fiqa sitului nr' 1;
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FI$A PENTRU MONUMET DE ARHITECTURA NT. I

cod_SIT: 94615

Nume sit: Ansamblu de cruci de piatrE

Nume alternative:

COD-LMI-2004: Cl-IV-m -B-147 55

Nume_alte limbi

Limba_

Cod SIRUTA:94615

Jude{ul Cdllragi

Localitatea: Ulmu

Unitatea administrativS: Ulmu

Categorie sit monument Perioada: modernl

Tip sit ansarnblu arhitectural
Cultura: rom6neasci

Adresa Punct

Punct - alte denumiri Punct - denumiri alte limbi

Limba- nume punct Parcela cadastrall

Longitudine E;26o 55' 00,1" Latitudine N: 44o 15' 51,9"

Altitudine: 20 m Forma de relieft terasl

Suprafa{a sitului: 100 mp Reper hidrografic Mostiqtea

Repere: la marginea de vest a satului Ulmu, pe malul lacului

Descriere: in corruna Ulmu, in curtea locuitoarei Bratu loana se aflI un ansamblu de cruci din secolul

al XVIII-lea gi al XIX-lea, format din 17 cruci mari de piatrl cu inscrip{ii in limba rominS, scrise cu

litere chirilice. Crucile sunt agezate in jurul altarului unei biserici, care a fost cindva aici 9i a fost

demolatS. Pe l6ng5 cruci gi altar se afl5 culcate pe jos alte cruci mai mici din aceasqi perioadi. Ansamblul
este bine conservat gi ingrijit de proprietarea locului.

Stratigrafie Data descoperirii: 1924

Regim de proprietate: privatl

Bibliografie: inedit

Observa(ii

Intocmit: Done $erblnescu

Proprietar: Bratu Ioana

Data: aprilie 2007
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