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Evolu ia demografic  a satelor  
actualei comune D nciule ti (1912-2011) 

P tra cu Dumitru-Valentin 
P tra cu Daniela-Liliana 

 
 Autorii dedic  acest studiu bunicilor lui Dumitru-Valentin P tra cu, tr itori 
în satele Obâr ia, Bibule ti i R dine ti, Gheorghe P tra cu (1928-2013), Victoria 
Dragomir, c s torit  P tra cu, n scut  la 1 februarie 1938 în Piscu Rugului, 
P tru Munteanu (1933-2014), Aurica Vârlan, c s torit  Munteanu, precum i 
str bunicilor Haralambie P tra cu, Simion Dragomir, Ana Vârlan (1914-1996), 
v duv  de r zboi, i Ion Vârlan, mort (disp rut) în b t lia de la Cotul Donului.  
 
 Comuna D nciule ti a fost înfiin at  în anul 1968 prin alipirea satelor 
fostelor comune D nciule ti i R dine ti, în condi iile în care în comuna 
D nciule ti se încheiase colectivizarea agriculturii înc  din anul 1962, în timp ce, 
comuna R dine ti nu fusese colectivizat . Odat  cu adoptarea legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind reorganizarea administrativ-teritorial  a României, au fost 
înfiin ate: 39 de jude e, 47 de municipii, 236 de ora e, 2 706 comune i 13 149 de 
sate1.  
 Nou-creata comun  D nciule ti era format  din satele: Petr chei, 
D nciule ti, Z icoi i H l nge ti, sate componente ale fostei comune D nciule ti, 
c rora li s-au al turat satele: R dine ti, Bibule ti, Obâr ia, arondate anterior fostei 
comune R dine ti 2 , comun  ce fusese înfiin at  înc  din anul 1864, odat  cu 
adoptarea legii privind reorganizarea administrativ , lege avizat  de c tre 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Fosta comun  D nciule ti fusese arondat , în 
perioada 1965-1968, raionului Olte , fiind format  din satele: D nciule ti, 
Diacone ti, H l nge ti, Petr chei, Pârvule ti i Z icoiu3. 
 În intervalul de timp cercetat s-au efectuat un num r de 9 recens minte ale 
popula iei, respectiv: 19 decembrie 1912, 29 decembrie 1930, 6 aprilie 1941, 25 
ianuarie 1948, 21 februarie 1956, 15 martie 1966, 5 ianuarie 1977, 7 ianuarie 1992, 
18 martie 2002 i la 20 octombrie 20114.  
 Conform legii de organizare a comunelor rurale din data de 1 aprilie 1910, 
teritoriul jude ului Gorj era organizat în 11 pl i c rora le erau arondate un num r 

                                                 
1 Mirela-Minodora Minc -M l escu, Organizarea administrativ  (1948-1968), în volumul Structuri 
administrative în istoria românilor, coord. prof. univ. dr. Dinic  Ciobotea, Editura Sitech, Craiova, 
2011, p. 177.  
2 Dumitru I. ecl man, Vasile I. Popescu, Noi, z icoienii…, Editura MJM, Craiova, 2005, p. 13; 
Petru R dulea, Geografia Gorjului, Editura M iastra, Târgu-Jiu, 2009, p. 157. 
3 ***, Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Gorj, vol. I (A-I), coordonatori Cezar Avram, 
Dinic  Ciobotea, Editura Aius, Craiova, 2011, p. 252.  
4 Dumitru I. ecl man, Vasile I. Popescu, op. cit., p. 116. 
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de 121 de comune rurale5, comuna R dine ti fiind arondat  pl ii Hurezani, din 
care mai f ceau parte comunele: B ce ti, Bârzeiu de P dure, Col e ti, Hurezanii de 
Sus, Logre ti Birnici, Logre ti Mo neni, Piscoiu, Poiana-Seciuri, Pojaru, Ro ia i 
Scrada6. 
 Dup  doar un an, în 1911, jude ul Gorj a fost reorganizat administrativ-
teritorial, prilej cu care s-au înfiin at 8 pl i, respectiv: Ocolu, Novaci, Pe teana, 
C rbune ti, Turceni, Bibe ti i Hurezani, aceasta din urm  cuprinzând comunele: 
B ce ti, Bârzeiu de P dure, Corde ti, Col e ti, Frumu ei, Hurezani, Logre ti 
Birnici, Logre ti Mo neni, Negreni, Piscoiu, Poiana-Seciuri, Pojaru, R dine ti, 
Ro ia i Scrada7. 
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei din 19 decembrie 1912, 
jude ul Gorj totaliza un num r de 242 563 de locuitori, în cre tere cu peste 11 000 
de locuitori fa  de popula ia înregistrat  în anul 18998. 
 Cre terea popula iei în perioada 1899-1912 s-a datorat sporului natural, 
rezultat dintr-o natalitate mai mare decât mortalitatea, dar se datora i românilor 
refugia i din Transilvania i Banat – ungurenii – care s-au stabilit în România din 
cauza opresiunii la care erau supu i de autorit ile austro-ungare9. 
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei realizat în anul 1912, 
comuna R dine ti, una dintre cele 120 de comune ale jude ului Gorj10, avea un 
num r de 1 110 locuitori, 516 dintre ace tia fiind b rba i i 594 femei11, în timp ce 
satul R dine ti, avea 823 de locuitori12, 170 de capi de familie fiind proprietari de 
teren, 9 capi de familie fiind împropriet ri i la reforma agrar  din anul 1864, în 
timp ce, un num r de 9 capi de familie nu de ineau p mânt13.  
 În acela i an, satul Obâr ia, component al comunei Piscoiu, avea 670 de 
locuitori i un num r de 165 de capi de familie proprietari de teren agricol14 . 
Totodat , în satul Obâr ia nu existau familii care nu de ineau p mânt i nicio 
familie nu fusese împropriet rit  ca urmare a reformei agrare din anul 186415. 
 În perioada 1912-1930 cre terea popula iei jude ului Gorj a fost modest , 
totalizând doar 11 249 de locuitori 16 , la acest fapt contribuind participarea 
României la cel de-al doilea r zboi balcanic (1913), în cursul c ruia solda ii i 
ofi erii români s-au confruntat cu o epidemie de holer , precum i de participarea 

                                                 
5 Titu Pâni oar , Vasile Marinoiu, Gheorghe Roibu, Gorjul administrativ-teritorial, Editura DRIM 
EDIT, Târgu-Jiu, 2004, p. 301. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 302. 
8 Petru R dulea, op. cit., p. 116. 
9 Ibidem, p. 117. 
10 Dinic  Ciobotea, Ileana Cioarec, Administra ia public  în România între anii 1864-1918, în 
volumul Structuri administrative în istoria românilor, p. 93. 
11 ***, Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Gorj, vol. I (A-I), p. 256. 
12 Ibidem, p. 258. 
13 Petru Poni, Statistica r ze ilor, Bucure ti, 1921, p. 201. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Petru R dulea, op. cit., p. 116. 
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României la primul r zboi mondial (1916-1918) i la campania armat  din vara i 
toamna anului 1919 din Ungaria. Pierderilor umane cauzate de campaniile militare 
din anii: 1913, 1916-1918, 1919, li s-au ad ugat pierderile cauzate de epidemii 
(holer , tifos exantematic), frig, foamete, etc. 
 Cercet torul Ion Mocioi relateaz  într-o lucrare monografic  dedicat  
Ecaterinei Teodoroiu, „Eroina de la Jiu“, faptul c  printre primele pierderi de vie i 
omene ti din rândurile armatei române înregistrate în cursul primului r zboi 
mondial s-a num rat i „soldatul Constantin Farachiu din R dine ti-Gorj“ 17 , 
decedat la 27 august 1916 în spitalul militar nr. 7 din Târgu-Jiu.  
 În perioada interbelic , condi iilor igienico-sanitare precare li s-a ad ugat 
migra ia locuitorilor satelor gorjene c tre cele mai importante centre urbane ale 

rii, în mod special, spre capitala rii, cea mai mare parte a lor fiind vânz tori 
ambulan i, muncitori, etc. Exodul tinerilor din satele actualei comune D nciule ti 
spre Bucure ti a continuat i în perioada celui de-al doilea r zboi mondial, precum 
i în primii ani de dup  încheierea conflagra iei. 

 În acest sens, men ionez c  atât bunicul meu patern – Gheorghe P tra cu18, 
n scut în satul Obâr ia, c tunul Dan u –, cât i bunicul meu matern – P tru 
Munteanu, n scut în satul R dine ti, c tunul Valea Rugului –, au plecat de la vârste 
fragede la Bucure ti, unde au fost comercian i ambulan i de gaz lampant.  
 Toate aceste cauze au determinat un spor redus al popula iei jude ului Gorj 
în perioada 1912-1930, astfel c , în anul 1920, popula ia Gorjului se cifra la 247 
459 de locuitori, în timp ce, conform rezultatelor recens mântului popula iei din 29 
decembrie 1930, popula ia jude ului Gorj se cifra la 253 812 de locuitori, în 
cre tere cu peste 11 000 de locuitori fa  de popula ia recenzat  în anul 191219. 
 Conform recens mântului popula iei din 29 decembrie 1930, satul Obâr ia 
avea 797 de locuitori, 377 dintre ace tia fiind b rba i i 420 fiind femei, în timp ce, 
satul R dine ti totaliza un num r de 636 de locuitori, 296 dintre ace tia fiind 
b rba i i 340 fiind femei20. Cele mai multe gospod rii se aflau în satul Obâr ia 
(178), în timp ce, în satul R dine ti exista un num r de 148 de gospod rii, iar în 
satul Bibule ti fiin au 108 gospod rii21. 
 Constat m, astfel, c  în intervalul de timp 1912-1930, popula ia satului 
Obâr ia a crescut de la 670 la 797 de locuitori22 , în timp ce, popula ia satelor 
Bibule ti i R dine ti totaliza un num r de 1 103 locuitori, 636 de persoane locuind 
în satul R dine ti i 467 de persoane locuind în satul Bibule ti 23 , majoritatea 

                                                 
17 Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu, Editura Academica Brâncu i, Târgu-Jiu, 2011, p. 53. 
18 Dumitru-Valentin P tra cu, Studiu de caz. Via a unui muncitor în perioada regimului comunist 
din România, în „Litua. Studii i Cercet ri“, nr. XV, 2013, pp. 365-383. 
19 Petru R dulea, op. cit., p. 116. 
20 Marin Arcu , Sate de mo neni la izvoarele pârâului Plosca, Editura Centrului Jude ean al Crea iei 
Populare, Târgu-Jiu, 1997, p. 90. 
21 Ibidem, p. 91. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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popula iei fiind format  din femei. Astfel, în satul Bibule ti locuiau 252 de femei i 
215 b rba i24. 
 Aceast  realitate demografic  era determinat  de efectele nefaste ale 
particip rii României la primul r zboi mondial, precum i de faptul c  b rba ii 
p r seau satele natale în c utarea unui loc de munc  ce oferea posibilitatea unui 
câ tig financiar necesar sus inerii familiei r mase în sat. 
 Au c zut în chip eroic pe câmpurile de lupt  ale primului r zboi mondial: 
Avr mic  A. Nicolae (soldat), Badea N. Gheorghe (soldat), B loi M. Dumitru 
(soldat), B rbulescu D. Ilie (soldat), Badea A. Ilie (soldat), B descu Gheorghe 
(soldat), B descu N. Simion (soldat), Boianu N. Nicolae (soldat), Bu e N. 
Constantin (soldat), Dabu I. Ilie (soldat), Dabu I. Nicolae (soldat), Deaconeasa I. 
Ilie (soldat), Donescu I. M ndi  (c pitan), Dumitra cu Stancu (soldat), Dr ghici 
Simion (soldat), Cioc noiu t. Ion (soldat), Zamfir I. Marin (caporal), Florescu C. 
Ilie (soldat), Glode  I. Simion (soldat), Gherghe I. Simion (soldat), Gr mad  I. 
Nicolae (soldat), Ion C. Ilie (soldat), Ionic  Dumitru (soldat), Laz r P. Ion (soldat), 
Manda M. Ion (soldat), Preoteasa Ilie (soldat), Popescu M. Simion (soldat), 
Popescu M. Dumitru (soldat), Rugeanu I. Simion (soldat) i Zamfir M. Dumitru 
(soldat)25.  
 În perioada 1930-1941, popula ia Gorjului a cunoscut o cre tere 
semnificativ , cifrat  la 32 157 de locuitori, ca urmare direct  a dezvolt rii 
economice i a îmbun t irii condi iilor de trai. În aceste condi ii, la sfâr itul 
intervalului men ionat, popula ia jude ului Gorj totaliza un num r de 285 969 de 
locuitori26.  
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei din 6 aprilie 1941, comuna 
R dine ti avea 484 de familii, totalizând 2 154 de locuitori27, 927 dintre ace tia 
fiind locuitori ai satului Obâr ia, iar 1 227 erau locuitori ai satelor Bibule ti i 
R dine ti28. 
 În consecin , în perioada 1930-1941, popula ia satului Obâr ia a crescut de 
la 797 de locuitori la 927 de locuitori, în timp ce, popula ia satului R dine ti a 
crescut de la 1 103 de locuitori recenza i în anul 1930 pentru satele R dine ti i 
Bibule ti, la 1 227 de locuitori recenza i în satul R dine ti în anul 1941. Astfel, 
dac  în anul 1930 popula ia total  a satelor actualei comune D nciule ti era de 1 
900 de locuitori, în anul 1941, popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti 
totaliza peste 2 000 de locuitori. 
 În cursul anului 1943, Sec ia Administrativ  din cadrul Prefecturii jude ului 
Gorj a realizat o statistic  a popula iei comunelor i satelor din jude , în satele 
comunei R dine ti, care era arondat  pl ii Târgu-Logre ti, locuind un num r de 2 

                                                 
24 ***, Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Gorj, vol. I (A-I), p. 254; Marin Arcu , op. cit., 
p. 91. 
25 Ibidem, pp. 79-80. 
26 Petru R dulea, op. cit., p. 116. 
27 Marin Arcu , op. cit., p. 92.  
28 Ibidem. 
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148 de locuitori, dintre ace tia: 919 persoane locuiau în satul Obâr ia, 721 de 
persoane locuiau în satul R dine ti i 506 persoane locuiau în satul Bibule ti29.  
 În perioada 25 ianuarie 1948 – 1 iulie 1949 s-a realizat un nou recens mânt 
al popula iei. Rezultatele acestuia relev  faptul c  popula ia comunei R dine ti 
totaliza un num r de 2 161 de locuitori30. Cei mai mul i locuitori (1 008) se aflau în 
satul Obâr ia, satul R dine ti având 698 de locuitori, în timp ce, popula ia satului 
Bibule ti totaliza 455 de locuitori31 . Rezultatele recens mântului relev  o mare 
discrepan  între num rul b rba ilor (408) i cel al femeilor (600) ce locuiau în 
satul Obâr ia, în timp ce, în satele Bibule ti i R dine ti propor iile erau aproape 
egale32. 
 În ciuda faptului c , în perioada particip rii României la cel de-al doilea 
r zboi mondial, au c zut pe câmpurile de lupt  45 de solda i i grada i provenind 
dintre locuitorii satelor comunei R dine ti, în perioada 1941-1948, popula ia 
comunei a crescut de la 2 154 la 2 161 de locuitori33. Totodat , în perioada 1930-
1948, s-a înregistrat o cre tere demografic  de 261 de persoane34. 
 În consecin , în ciuda pierderilor umane considerabile cauzate de 
participarea României la campaniile militare din anii: 1913, 1916-1918 i 1919, 
popula ia jude ului Gorj a cunoscut un proces continuu de cre tere în perioada 
1912-1941, sporul demografic înregistrat fiind de peste 43 000 de locuitori35. 
 Tragedia celui de-al doilea r zboi mondial i a implic rii României pe 
fronturile de est (1941-1944) i de vest (1944-1945) au condus la reducerea 
popula iei jude ului Gorj, în perioada 1941-1945, cu 41 569 de locuitori, pân  la 
244 400 de locuitori, num r apropiat de nivelul înregistrat statistic în anul 191236. 
 La sc derea popula iei a contribuit i reducerea natalit ii, în perioada 1900-
1945, natalitatea reducându-se la jum tate, de la nivelul de 42,3‰ înregistrat în 
anul 1900, ajungând la 24,8‰ în anul 1945 37 . În acela i interval de timp, 
mortalitatea s-a redus de la 23,9‰, nivel înregistrat în anul 1900, pân  la 18,8‰, 
nivel înregistrat în anul 194538. În aceste condi ii, sporul natural al popula iei a 
sc zut de la 18,4‰, în anul 1900, pân  la doar 6‰, în anul 194539. 
 Începând cu anul 1948 a avut loc un proces de str mutare a tinerilor ap i de 
munc  din zonele rurale ale rii pe antiere i în zonele urbane, fapt consemnat în 
rezultatele recens mintelor popula iei realizate în toat  perioada regimului 
comunist din România. 

                                                 
29 Serviciul Jude ean al Arhivelor Na ionale Gorj, Fond Prefectura Gorj, dosar nr. 1/1943, f. 80.  
30 ***, Dic ionarul istoric al localit ilor din jude ul Gorj, vol. I (A-I), p. 256; Marin Arcu , op. cit., 
p. 92.  
31 Ibidem, p. 93. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, pp. 92-93. 
34 Ibidem, p. 94. 
35 Ibidem. 
36 Petru R dulea, op. cit., p. 116. 
37 Ibidem, p. 118. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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 În aceste condi ii, dac  în anul 1948 popula ia comunei R dine ti era de 2 
161 de locuitori, recens mântul popula iei realizat la 21 februarie 1956 înregistra 
un total de 2 010 locuitori, 875 dintre ace tia în satul Obâr ia, 694 în satul 
R dine ti i 441 în satul Bibule ti40.  
 În perioada 1945-1950 popula ia jude ului Gorj a crescut de la 244 400 de 
locuitori la 281 928 de locuitori, ajungând aproape de nivelul de 285 969 de 
locuitori, cea mai mare popula ie înregistrat  în jude ul Gorj în ianuarie 1941, 
înaintea intr rii României în cel de-al doilea r zboi mondial41, în condi iile în care 
natalitatea a cunoscut o cre tere u oar  de la 24,8‰, în anul 1945, pân  la 26,2‰, 
nivel înregistrat în cursul anului 1950 42 . La cre terea natalit ii s-a ad ugat 
reducerea mortalit ii de la 18,8‰, în anul 1945, pân  la 12,4‰, în anul 1950, fapt 
care a condus la ridicarea sporului natural de la nivelul de 6‰, înregistrat în anul 
1945, pân  la 13,8‰, nivel înregistrat în anul 195043.  
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei din 21 februarie 1956, 
popula ia jude ului Gorj se cifra la 293 031 de locuitori, în cre tere cu peste 11 000 
de locuitori în perioada 1950-195644, ca urmare a unui spor natural de 12,8‰, 
înregistrat în anul 1956, în condi iile reducerii natalit ii de la 26,2‰, în anul 1950, 
pân  la 23,6‰, nivel înregistrat în anul 195645. 
 În perioada 1950-1966, sporul natural al popula iei jude ului Gorj s-a redus 
de la nivelul de 13,8‰, în anul 1950, la 12,8‰, în anul 1956, pân  la 10,4‰, în 
anul 1960, ajungând la doar 5,8‰, nivelul înregistrat în anul 196646. 
 Acest fapt a fost determinat de reducerea natalit ii de la 23,6‰, în anul 
1956, la doar 15‰, nivel înregistrat în anul 1966 47 , în condi iile în care 
mortalitatea s-a redus pu in, de la 10,8‰, în anul 1956, la doar 9,2‰, în anul 
196648. În aceste condi ii, în perioada 1956-1966, popula ia jude ului Gorj a crescut 
de la 293 031 de locuitori recenza i la 21 februarie 1956, la 298 946 de locuitori 
recenza i la 15 m 49artie 1966 . 

                                                

Recens mântul popula iei realizat la 15 martie 1966 a relevat o nou  
sc dere a popula iei comunei R dine ti, aceasta totalizând un num r de doar 1 720 
de locuitori50. Totodat , în perioada 1956-1966, popula ia satului Obâr ia s-a redus 
cu peste 100 de locuitori, pân  la 773 de locuitori, popula ia satului R dine ti s-a 
redus de la 694 la 563 de locuitori, în timp ce, popula ia satului Bibule ti s-a redus 
de la 441 la 384 de locuitori51.  

 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 116. 
42 Ibidem, p. 118. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, p. 116. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 118. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Marin Arcu , op. cit., p. 94. 
51 Ibidem. 
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Reducerea considerabil  a natalit ii în intervalul 1956-1966 a condus la 
decizia dictatorului Nicolae Ceau escu, instalat în func ia de secretar general al 
PCR în martie 1965, de a adopta un decret privind interzicerea întreruperilor de 
sarcin .  

Ca o consecin  direct  a acestui decret, în anul 1967 rata natalit ii în 
jude ul Gorj s-a ridicat la 31,5‰, mai mult decât dublul ratei de 15‰, ce se 
înregistrase în anul 196652. Rate ridicate ale natalit ii s-au înregistrat i în anii 
1968 (29,8‰) i 1969 (27‰). Acest fapt a condus la înregistrarea celor mai 
ridicate sporuri naturale din perioada 1912-2011, respectiv de 21,1‰, în anul 1967, 
i de 19,2‰, în anul 196853. 

 Dup  anul 1969 rata natalit ii a intrat, din nou, în declin, astfel c , aceasta 
se cifra la 23,5‰, în anul 1970, la 22‰, în anul 1971, ajungând la 20‰, în anul 
197354, fapt care a condus la reducerea sporului natural al popula iei de la 15,1‰, 
în anul 1969, la 12,2‰, în anul 1970, la 11‰, în anii 1971 i 1972, i la doar 9‰, 
nivel înregistrat în anul 197355. 
 În aceste condi ii, popula ia jude ului Gorj a crescut pân  la 317 045 de 
locuitori, nivel înregistrat în anul 1970, cu peste 19 000 de locuitori mai mult decât 
nivelul de 298 946 de locuitori înregistrat la recens mântul popula iei din data de 
15 martie 196656. 
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei din 5 ianuarie 1977, 
popula ia jude ului Gorj se ridica la 348 521 de locuitori, reprezentând o cre tere de 
aproape 50 000 de locuitori fa  de nivelul înregistrat la recens mântul din 15 
martie 196657. 
 În intervalul 1966-1977, popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti a 
continuat s  scad , astfel c , la recens mântul popula iei realizat în ianuarie 1977, 
popula ia celor 3 sate totaliza un num r de 1 669 de locuitori58. Popula ia satului 
Obâr ia totaliza 700 de locuitori, reprezentând o diminuare de peste 10% fa  de 
popula ia recenzat  în anul 1966, în timp ce, popula ia satelor Bibule ti i R dine ti 
a crescut cu 12, respectiv 10 locuitori59. 
 În perioada 1977-1990, popula ia jude ului Gorj a cunoscut un proces 
continuu de cre tere, proces determinat, „în cea mai mare parte, de sporul 
migrator din alte jude e ale rii, ca urmare a intensific rii exploat rilor de 
c rbune, a extrac iei petrolului i a gazelor naturale, construc iilor energetice, 
etc“60. În aceste condi ii, în anul 1990, popula ia jude ului Gorj se cifra la 387 209 

                                                 
52 Petru R dulea, op. cit., p. 118. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem, p. 116. 
57 Ibidem. 
58 Marin Arcu , op. cit., p. 94. 
59 Ibidem. 
60 Petru R dulea, op. cit., p. 117. 



371

locuitori, în cre tere cu 38 688 de locuitori fa  de nivelul recenzat la data de 5 
ianuarie 197761. 
 În anul 1986 popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti totaliza un 
num r de 1 453 de locuitori, în sc dere cu peste 200 de locuitori fa  de nivelul 
înregistrat în anul 197762.  
 În consecin , în perioada 1977-1986, popula ia satului Obâr ia s-a redus de 
la 700 la 612 de locuitori, iar popula ia satului R dine ti s-a diminuat de la 573 la 
503 locuitori63. În schimb, în aceea i perioad  de timp, popula ia satului Bibule ti a 
sc zut de la 396 la 338 locuitori64. Având în vedere aceste evolu ii, în perioada 
1948-1986, popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti s-a redus de la 2 161 
de locuitori la doar 1 453 de locuitori65. 
 Anul 1990 a marcat, la nivelul jude ului Gorj, revenirea la o rat  a natalit ii 
de 15‰, egal  cu rata natalit ii înregistrat  în anul 1966, în condi iile unei 
mortalit i de 10,9‰, mult superioar  celei înregistrate în anul 196666. 
 În aceste condi ii, sporul natural de 4,1‰, înregistrat în anul 1990, a fost 
inferior celui de 5,8‰, înregistrat în anul 196667. Acesta a fost cel mai sc zut nivel 
al sporului natural al popula iei jude ului Gorj din intervalul 1899-199068. 
 Dup  anul 1990 rata natalit ii i sporul natural au cunoscut un proces de 
diminuare continuu, ajungând de la 13,5‰, în anul 1991, la 12,8‰, în anul 1992, 
la 12,4‰, în anul 1993, la 11,7‰, în anul 1995, respectiv la 11,3‰, în anii 1996 i 
1997, în timp ce, rata mortalit ii a crescut de la 10,9‰, în anul 1990, pân  la 
12,2‰, în anul 1996, respectiv, 12,1‰, în anul 199769. 
 În aceste condi ii, începând cu anul 1991, în localit ile rurale din jude ul 
Gorj sporul natural al popula iei a fost negativ, evoluând de la – 0,2‰, în anul 
1991, la – 3,2‰, în anul 1998, în timp ce, în mediul urban, s-a redus de la 8,5‰, în 
anul 1991, la doar 3,8‰, în anul 199870. În consecin , în anul 1998, s-au mai 
înregistrat sporuri naturale pozitive în doar 19 localit i din jude ul Gorj71.  
 Trendul ascendent al popula iei jude ului Gorj a continuat doar în primii 3 
ani dup  revolu ia din decembrie 1989, popula ia cifrându-se la 388 600 de 
locuitori în anul 1991, i atingând nivelul maxim de 401 021 de locuitori în anul 
199272. 
 Dup  anul 1992 popula ia jude ului Gorj s-a diminuat continuu, procesul 
fiind determinat de desfiin area fostelor întreprinderi i, implicit, a locurilor de 
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munc  existente anterior, fapt care a determinat emigrarea tinerilor afla i în 
c utarea locurilor de munc  în str in tate, precum i revenirea unor fo ti angaja i ai 
unit ilor miniere din jude ul Gorj în regiunile natale, de unde au fost adu i în Gorj 
în perioada comunist . 
 În aceste condi ii, în anul 1999, popula ia jude ului Gorj se cifra la 397 238 
de locuitori, în sc dere cu aproape 4 000 fa  de popula ia recenzat  în anul 1992, 
în timp ce, la recens mântul popula iei realizat la 18 martie 2002, aceasta se cifra la 
doar 387 308 de locuitori, în sc dere cu aproape 10 000 de locuitori fa  de nivelul 
înregistrat în anul 199973. 
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei realizat la 7 ianuarie 1992, 
popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti se cifra la 1 774 de locuitori, 
popula ia satului Obâr ia crescând de la 612 locuitori, în anul 1986, la 795 de 
locuitori, popula ia satului R dine ti crescând de la 503 la 572 de locuitori, în timp 
ce, popula ia satului Bibule ti sc zuse de la 503 la 407 locuitori74. 
 Dup  anul 1992 popula ia satelor comunei D nciule ti a intrat într-un 
proces de diminuare determinat atât de migrarea tinerilor spre centre urbane din 
ar , cât i, mai ales, de emigrarea acestora în statele Europei Occidentale, în 

c utarea locurilor de munc . 
 În aceste condi ii, la recens mântul popula iei realizat la 18 martie 2002, 
comuna D nciule ti totaliza un num r de 2 799 de locuitori, un procent de 97,9% 
din popula ie fiind cre tini ortodoc i. În acest context, satul Petr chei totaliza doar 
157 de locuitori 75 , satul Z icoi avea un num r de 199 de locuitori 76 , satul 
D nciule ti avea 352 de locuitori77, satul Bibule ti avea 398 de locuitori78, satul 
H l nge ti avea 428 de locuitori79, în timp ce, satul R dine ti totaliza un num r de 
472 de locuitori80, iar satul Obâr ia, cel mai populat sat al comunei D nciule ti, 
totaliza un num r de 778 de locuitori81. 
 Conform rezultatelor recens mântului popula iei realizat la 20 octombrie 
2011, popula ia jude ului Gorj totaliza 341 594 de locuitori, în sc dere cu peste 45 
000 de persoane fa  de cei 387 308 de locuitori recenza i la 18 martie 2002. 
 Conform acelora i rezultate, popula ia comunei D nciule ti totaliza 2 269 
de locuitori, în sc dere cu 530 de locuitori fa  de popula ia recenzat  la 18 martie 
2002, reprezentând o sc dere cu aproape 20% a popula iei satelor comunei 
D nciule ti în mai pu in de un deceniu. Acestui fapt i se adaug  i îmb trânirea 
popula iei comunei i cre terea mediei de vârst  a popula iei.  
 În consecin , în intervalul de timp la care se refer  acest studiu, popula ia 
satului Bibule ti a cunoscut o cre tere de la 287 de locuitori (124 b rba i i 163 
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femei) recenza i în anul 191282, la 467 de locuitori (215 b rba i i 252 femei) 
conform recens mântului din anul 193083, ajungând la 504 locuitori (250 b rba i i 
254 femei) recenza i în anul 194184.  

Odat  cu intrarea României în cel de-al doilea r zboi mondial, precum i în 
intervalul 1948-1966, popula ia satului Bibule ti s-a diminuat continuu, astfel c , la 
recens mântul popula iei din anul 194885, satul avea 455 de locuitori, 222 fiind 
b rba i i 233 femei, pentru ca, în anul 1956 s  fie recenza i doar 441 de locuitori86, 
iar în anul 1966 satul s  mai numere doar 384 de locuitori87.  

Dup  anul 1966, popula ia satului Bibule ti a cunoscut un proces lent de 
cre tere, astfel c , la recens mântul popula iei realizat în anul 1977, satul avea un 
num r de 396 de locuitori88, iar la recens mântul din anul 1992 popula ia satului se 
cifra la 407 locuitori89. În ciuda acestui fapt, în intervalul 1941-1992, popula ia 
satului sc zuse de la 504 la 407 locuitori, ceea ce echivaleaz  cu circa 20%. Dup  
anul 1992 tendin a de diminuare continu  a popula iei s-a reluat, astfel c , la 
recens mântul popula iei realizat în anul 2002, în satul Bibule ti au fost recenza i 
doar 398 de locuitori90. 

Aceea i tendin  se observ  i în cazul popula iei satului Obâr ia, cel mai 
populat sat al comunei D nciule ti, a c rui popula ie a cunoscut un trend ascendent 
pân  în anul 1948, astfel c , satul avea 670 de locuitori în anul 191291, 797 de 
locuitori în anul 193092, 896 de locuitori în anul 194193 i nu mai pu in de 1 008 
locuitori în anul 1948 94 . În perioada 1948-1977 popula ia satului s-a diminuat 
continuu, astfel c , în anul 1956 erau recenza i un num r de doar 875 de locuitori95, 
în timp ce, în anul 1966 satul Obâr ia avea o popula ie de 773 de locuitori96, iar în 
anul 1977 se ajunsese la doar 762 de locuitori 97 , ceea ce echivaleaz  cu o 
diminuare de aproape 25% a popula iei satului în perioada 1948-1977. Popula ia 
satului a crescut pân  la 795 de locuitori în anul 1992, pentru ca, dup  aceast  dat , 
procesul de reducere a popula iei s  fie reluat, astfel c , în anul 2002 popula ia 
satului Obâr ia s  fie de doar 778 de locuit 98ori .  
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Popula ia satelor fostei comune R dine ti a crescut de la 1 110 locuitori în 
anul 191299 pân  la 2 154 de locuitori recenza i în anul 1941100 i la 2 161 de 
locuitori recenza i în anul 1948101, dup  aceast  dat  popula ia reducându-se la 2 
010 locuitori în anul 1956102 i la doar 1 720 de locuitori recenza i în anul 1966103, 
cu pu in timp înaintea desfiin rii comunei i alipirii satelor componente comunei 
D nciule ti.  

Popula ia satului R dine ti se cifra la 823 de locuitori în anul 1912 104 , 
pentru ca, în 1930, popula ia recenzat  a satului s  fie de 636 de locuitori105, iar în 
anul 1941 s  fie recenza i 725 de locuitori106. În perioada 1941-1966, popula ia 
satului R dine ti a cunoscut un proces rapid i continuu de diminuare, astfel c , în 
anul 1948 au fost recenza i 698 de locuitori107, în anul 1956 num rul locuitorilor a 
sc zut la 694108, iar în anul 1966 popula ia satului totaliza doar 563 de locuitori109. 
În perioada 1966-1992 popula ia satului R dine ti a cunoscut un proces de stagnare, 
astfel c , în anul 1977 satul num ra 573 de locuitori110, iar în anul 1992 satul avea 
572 de locuitori111. Dup  1992 popula ia satului R dine ti s-a diminuat continuu i 
accentuat, astfel c , la recens mântul popula iei din anul 2002, satul totaliza un 
num r de doar 472 de locuitori112, ceea ce echivaleaz  cu o diminuare cu circa 15%. 

Conform Institutului Na ional de Statistic , la 1 ianuarie 2016, popula ia 
rezident  a comunei D nciule ti se cifra la 2 055 de locuitori, din care 1 014 b rba i 
i 1 041 femei113, ceea ce relev  o nou  diminuare important  a popula iei comunei, 

popula ie ce se cifra la 2 269 de locuitori conform rezultatelor oficiale ale 
recens mântului popula iei realizat la data de 20 octombrie 2011. În aceste condi ii, 
în intervalul 20 octombrie 2011 – 1 ianuarie 2016, popula ia comunei D nciule ti 
s-a diminuat cu 219 persoane, reprezentând aproape 10% din totalul popula iei 
comunei recenzate la data de 20 octombrie 2011. 

Trebuie remarcat, îns , faptul c  aceea i publica ie a Institutului Na ional de 
Statistic  arat  c  popula ia rezident  a României la data de 1 ianuarie 2016 se cifra 
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la 22 241 718 de locuitori, cifr  total eronat  având în vedere rezultatul oficial al 
recens mântului popula iei României desf urat la data de 20 octombrie 2011, ce 
se cifra la 20,1 milioane de locuitori. 

Aceea i publica ie precizeaz  c  popula ia rezident  a jude ului Gorj s-ar 
cifra, la data de 1 ianuarie 2016, la 366 261 de locuitori114, fapt imposibil având în 
vedere rezultatele oficiale ale recens mântului popula iei realizat la data de 20 
octombrie 2011, când popula ia jude ului Gorj se cifra la pu in peste 341 000 de 
locuitori.  
 În concluzie, criza demografic  grav  pe care o traverseaz  România dup  
1992 se manifest  cu consecin e nefaste în mediul urban, dar este mult mai acut  în 
mediul rural, satele Gorjului traversând o perioad  de depopulare accentuat  de 
criza economic  declan at  dup  revolu ia din decembrie 1989. În acest context, 
recens mintele realizate în perioada 1992-2011 relev  o sc dere dramatic  a 
popula iei satelor actualei comune D nciule ti, doar în perioada 2002-2011 
sc derea fiind de aproape 20%. 
 Criza demografic  din mediul rural nu este, îns , un lucru nou, ea 
manifestându-se imediat dup  instaurarea regimului comunist în România, astfel c , 
în intervalul de timp 1948-1986 popula ia satelor Obâr ia, Bibule ti i R dine ti s-a 
redus în mod dramatic de la 2 161 la 1 453 de locuitori, reprezentând o diminuare 
de peste 35%. 
 În aceste condi ii, criza demografic  din mediul rural, în general, i cea a 
satelor actualei comune D nciule ti, în special, se manifest  în mod continuu 
imediat dup  încheierea celui de-al doilea r zboi mondial, ca urmare a migr rii 
tinerilor în c utare de locuri de munc  spre centrele industriale i urbane ale rii – 
în perioada comunist  – respectiv, spre statele dezvoltate ale Europei i spre 
principalele centre urbane din ar , fenomen înregistrat dup  revolu ia din 
decembrie 1989. Fenomenul emigra ionist a determinat o sc dere dramatic  a 
natalit ii i a sporului natural în mediul rural, fapt care a condus la îmb trânirea 
popula iei satelor i la depopularea accelerat  a acestora. 
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