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Recensămîntul din 1859, publicrat în Analele statistice 
pentru cunoaşterea părţii muntene a României (1850-1869}. 
cuprinde date din analiza dirora se desprind unele aspecte 
veografice referitoare la rl'u<irtHia populaţiei în teritoriu. la 
numărul şi mărime<1 ~d1(·Jor $i c;raşelor, ca şi a caselor în ca
re tr.ăia po!p'Ulaţia în acea vireme, P'recum şi a materialelor 
rUn ca.re erau făcute con~rucţiile la jumărt:atea secolului tre
cut 

Acest rece!Ilsărnînt completează imagimea caire reiese din 
documooteie istorice şi cartografice (apărute cu mult timp 
;na.iute) referitoare la dezvoltalI'ea aşezărilor şi repartiţia 
rooulaţiei în teritoriu. De asemenea, .c001.firmă faptul că cele 
tr21 mari forme de 1 P:1C'f -- munţi, dealurile şi cîmpia - - ail 
a-.1ut fiecare în parte un arrmmit rol în evoluţia vieţii umane 
in dif.e:rite perioade if>to.rice. Cele mai multe ·sate s-au dez
voltat, la început, în lungul văilor, la margill'le de pădure, în 
zond dealurilor şi la cont.actul lor cu muntele, unde condiţli.
le de viCJ.!ă eraa mult mai pricrnice. în caz de nevoie, pop·J.
laţia se retrăgea în locuri fierite, în interiorul pădu:rii sau în 
munl.i. ln zona de cîmpie, du;pă cum este cullloscut, populaţia 
s-a <Jqlomcrnt mult mai ti rziu, satele dezvoltîndu-se îndeo
sebi î'l1 lWlgul apelor. Chiar la începutul secolului XX. inter
flaviile ilveaa foe:rt(~ puţim~ ~.ate. latd. ce scria G. Vâls<ln. în 
J 915 referitor la repartiţia aşezăr.ilor din Cîmpia Ronldniî. 
To~te satele au coborît in văile destul de adtnci, spre a as-·• 
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cu1I1de casele in desişurile de sălcii şi plute, care înso~esc 
rîurile pînă la Dunăre. In astfel de locu,ri se simte importan
ta covîrşi1toare a luncii pentru viaţă" (Cîmpia Română, p. 345). 

Plaiurile din zona muntoasă şi bălţile din lungul Dună
rii au avut o importanţă deosebită în viaţa poporului român. 
Acestea au constituit, în decursul istoriei, unităţi distincte 
în cadrul împărţirii administrative a ţării. La mijlocul seco
lului XIX, la recensămîntul din 1859, sînt înregistrate în ca
drul judeţelor din nordul Olteniei şi Munteniei unele plăşi 
sub numele ele „plaiuri" - Plaiul Loviştei în Argeş, Plaiul 
Novacilor şi Plaiul Vilcanului în Gorj etc. In judeţele din lun
gul Dunării au e';istat mici unităţi administrative denumite 
cu determinativul baltă - Plasa Balta, Oltului de Jos. In 
aceste locuri, sau în ctpropierea lor, documentele istorice 
mentioneazii o serie dP El'./ezi~r, omeneşti încă din secr)lul 
X V, din care unele au cleYemt astăzi importante centrr! ur
bane (Tîrgu-Jiu, Rîmnicu Vikea, Drobeta-Turnu Sevr,~rin, 
Ciurgiu, Călăraşi, B:-ăila, Gcllati). 

Analiza documentelor interne ale Ţării Româneşti, din
tre anii 1352 şi 1625, l-au condus pe I. Donat la constatarea 
că în întreg teritoriul ţării dintre Carpaţi şi Dunăre sînt a
testate, temporar sau permanent, 3220 aşezări, dintre care 
27 tîrguri şi oraşe, printre care în Judeţul Gorj îndeplineau 
această funcţie Tîrgu-Jiu, Tîrgu Gilort şi Tismana (Aşezările 
omeneşti din Ţara Românească în secolele XIV-XVI, 
în Studii, Revista de istorie, nr. 6, an IX, Editura Academi
ei,· 1956)·. 

La mijlocul secolului XIX sînt înregistrate în Analele 
statistice 3321 sate şi 38 de tîrguri şi oraşe (cu 101 sate şi 11 
oraşe mai multe decît între secolele XIV şi XVI). In jude
ţul Gorj însă, apare în rîndul centrelor urbane numai Tîrgu
Jiu, în timp ce Tîrgu Gilort şi Tismana pierduseră această 
funcţie. 

In prezent, în Muntenia şi Olteni.a sînt numai 2045 aşe
zări, cu 1276 mai puţine decît la mijlocul secolului XIX. U
nele dintre aşezările care nu mai sînt consemnate au dispă
rut, iar cele mai multe s-au contopit cu cele din apropiere, 
datorită extinderii vetrelor lor, existînd sub alte nume. 

La mijlocul secolului XIX, pe acest teritoriu trăiau 
1 894 300 locuitori, din care 86,60/o în sate şi 13,40/o în tîrguri 
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şi oraşe. Jude~ul Gorj avea 108 071 locuitoii, din tai:e în o
raşul Tîrgu-Jiu locuiau numai 2432 de oam~nl. Astăzi nu
mai Municipiul Bucureşti nuniără peste 1 995 OOO locuitori, 
iar toată regiunea dintre Carpaţi şi ])unăre circa 9 120 OOO, 
adică de aproape 5 oii mai mulţi d!;!cît în mijlocul secolului 
XIX. Populaţia judeţului Gorj (363 707 locuitori în anul 1982) 
a crescut fată de aceeaşi perioadă de peste 3 ori, iar & mu
nicipiului Tîrgu-Jiu (peste 79 OOO locuitori în anul 1982) de 
aproape 33 ori. 

In privinţa reparlitieî în teritpriu a populaţiei se cari.sta
tă o densitate medie de 30,9 loc./km2 i fată de această medie 
se evidc:>nthzil o zonă d·~ ma~;imă densitate pentru dealurih~ 
şi cîmpia dintre Argeş, CTicov şi Mostiştea (între 40 şi 50 
loc./km2). Această densitate - cea mai mare din întreaga re
giune - se datorează vechilor căi de circulatie care traver
sau teritoriul de la nord la sud, făcînd legătura între Tran
silvania şi Ţara Românească, prezentei oraşului Bucureşti în 
zona centrală a Cîmpiei Române, creşterii comerţului în u-
nul din principalele porturi dunărene, Giurgiu, ca şi incepu
tu!l1i de?voltării industriei extractive a petrolulu1 'in zoria 
Văii Prahovei. Judeţul Gorj avea, ca de fapt toată partea 
nordică. a Olteniei, o densitate de circa 30 loc./km2• Cele 
mai mici_ densităţi (sub 20 loc.ikm2) se întilneau în Bărăgan, 
care, după cum este cunoscut, a fost mult mai tîrziu populat. 

Populaţia trăia, în atele vremuri, în sate mici. In medie 
satele av0au 620 locuitori. Erau însă şi sate care aveau în 
medie circa 800 locui tari, ca de exemplu cele din cîmpi.a din
tre OH şi Teleorman. în judeţul Gorj se înregistrează cele 
mai mici sate ( 521 locuitori în medie), dar în acelaşi timp 
si cele mai multe (275) din întreaga: regiune, cu excepţia fos-
tului. judet Ilfov, unde se dezvoltaseră foarte multe sate în 
jurul oraşului Bucureşti. 

O am1liză a datelor privitoare la construcţiile existente 
în satele Şi oraşele di:ntre Carpa·ţi şi Dunăre, la mijlocul se
colului XIX, stoate în evidentă faptul că din totalul de 
1218050 clădiri, numai 42u/o erau case de locuit, iar restul 
construcţii cu alte destinaţii. In judeţul Gorj, lotulntele de
ţineau un procent şi niai niic. Din cele 100 980 clădiri pe 
cate le el~ recensămîntul din 1859, numai 35 653 (35,30/0 erau 
case de locuit, iar restul de 65 327 (67,73/0) construcţii cu 
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alte destinaţii. In oraşul Tîrgu-Jiu, singurul centru urban în 
acea vreme în tot judeţul Gorj, erau 1 110 clădiri cu alte 
destinaţii şi numai 631 case de locuit. 

Predominarea clădirilor cu alte destinaţii presupune pre
ocupări multiple ale populaţiei din aceste locuri. Aşa de 
exemplu, dezvoltarea comerţului şi intensificarea culturii 
cerealelor au necesitat construirea de magazii. Pomicultura, şi 
viticultura din zona de dealuri a dus la construirea de pivni\e, 
creşterea vitelor a impus crccHea unor adăposturi pentru ani
male etc. ln Oltenia de exemplu, numărul clădirilor cu alte 
destinaţii depăşea cu circa 150 OOO numărul caselor de locuit. 

1n tot teritor:ul dintre Carpaţi şi Dunăre atît în sut3, 
cît şi în oraşe, predominau casele parter (numite case cu un 
cat). Ele reprezentau 81,60/o din totalul acestor construcţii. 
Foarte puţine erau cu un etaj sau două (numai 5 520 din cele 
512 509 case). Majoritatea dintre acestea se găseau în mediul 
urbaq, dar şi acolo ele erau concentrate în cîteva oraşe (Bucu
reşti 1385, Craiova 698, Brăila 311, Ploieşti 196, Piteşti 141 
şi Cîmpulung 126}. Aceste şase oraşe deţineau 800/o din tota
lul caselor care aveau unul sau două etaje. In ceea ce pri
veşte judeţul Gorj, interesant este că cele mai multe case 
cu etaj erau localizate în sate. Din cele 923 de case cu etaj, 
nu.mai 81 se găseau în Tîrgu-Jiu. ln celelalte judeţe, cu ex-
cepţia Gorjului şi Mehedinţilor, majoritatea caselor cu etaj 
erau în oraşe. ln judeţul Gorj este înregistrată şi o singurii 
casă cu două etaje şi localizată tot în mediul rural (probabil 
era vorba de cula de La Curtişoara, unde astăzi se află Muze
ul arhitecturii populare din judeţul Gorj). De altfel, judeţul 
Gorj d8ţinea 17,00/o din numărul total al casel0r cu 
etaj existente la mijlocul f:ecolului XIX în tot tc~ri
toriul dintre Carpc.ţi şi Lluni.îre:. ln acest sens Gorjui Pra 
întrecut numai de judeţul Dolj ( exceptînd, bineînţeles, Bucu-
reştii, capitala ţării). Un procent relativ ridicat ( 17,20/o) îl de
ţineau la mijlocul secolului XIX, în Oltenia şi Muntenia, „bor
deiele", cunoscute şi sub denumirea de case semiîngropate. 
Chiar în oraşe şi tîrguri acestea reprezentau, 6,50/o din cons
trucţiile de locuinţe. Inainte de secolul al XIX, acest tip de 
case forma peisajul caracteristic al aşezărilor din multe zone 
ale teritoriului ţării dintre Carpaţi şi Dunăre. Iată ce se rela
tează, în acest sens, în documentele Hurmuzaki (vol. IX, par
tea li-a, pag. 638) : „Locuinţele populaţiei din Mica Val1ahie 
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(Oltenia) au fost, cele .mai multe, .mai înainte (mai ,înainte de 
a ocupa austriecii sau imperialii această ,pro-V.incit~) sub .faţa 
pămîntului şi se numeau 'bortleie."Dar de CintllLs-a acordat lo-
cuitorilor acestei provincii să-şi construiască -casa ((feasupra 
pămîntului, ei începuseră a-şi construi case". 

Cele mai multe case ·ssmiîngropate •sîrtt ~îm:egistFffte !J'a 
_mijlocul secolului XIX, în Q:Ona 'fle cîmpie •din .µar.tea -sudică 
a Jării. Aici a,p!ioape .3J0/0 din Joauinţe ~enau :făaute :snb .a<!'e-
astă formă„ In regiunea :de rcîmpie .a G>lteniei şi ;in :cimpia 
dintre Olt şi Teleorman acestea deţineau rîn\Fe -50 ~şi :7&:>/o :din 
număr.ul caselor .de locuit. P.!Pedominar.ea aces.tui !tip :ere locu
inţă în .zona de .cîmli>ie .din 'JlB.rtea sudică a ·ţătii se tlatcrreşie 
unor cauze ·de ordin social „şi is.toric. Nu trebuie lllIS :bnmeiul 

..pe seama :lipsei materialului lemnos, ,aşa cum .-a :fost .iSUK\linut 
(Nicolaescu - Plopşor, 1922), căci lemnul se folosea din ,>lin 
la construcţia acestui gen de locuinţă. Condiţiile .Udorice şi 

sociale .prin care a t11ec.ut ţara noastră în decursul :timpului -a 
obligiat pe om să-şi construiască casa sub pămînt. ,Bmdeiul a 
fost un adăpost .mai sigur pentru populaţia .bă,ştinaşă. ,Dat~i
tă acestui gen de construcţie, populaţia a putut rezista mai 
bine în fata ·populaţiilor migratoare care s„au perindat :prin 
aceste locuri. Multe aşezări s-au putut păstra .pe vechea lor 
vatră datorită construcţiilor semiîngropa:te . .Ele ·er-au ,mult mai 
greu de distrus sau de incendiat. 

:Jn zona dealurilor, runde -pădmrea •er.a. mai 'COOl'pactti. şi 'te
renul mai fragmentat, număru1 icaselor •semiîn~opate -er-a mult 
.mai mic, 'Satele :fiind Jlocaliza'te in locuri -nmi 'ft~ăpo91iite. !hi
deţul Gorj ;µvaa c:el<e mai '.Ji>Uţine case •s-emimgropa:te, ·m •cum
panaţie cu toate judeţele rdin sudul ;ţ·ăr.ii. iDirn oele 3·s-€SB -de 
·case, numai 586 1(adică 1.;60/o din total, •erau conlrtruite 1sub :a
ceastă .formă, :şi numai 10 rGlint:re ;aces-tea enm î.n TI~ITtu. 
In judeţul Dolj acest. tip .. de focuinţă ajungea tla '52,tJll/0 ·tlin 
totalul casel'.Or, în R©.man«ti Ja 58;:90/o .în Mehedinţi lla 0lJ,1t.0;0 

in Olt rla 19,2 în l\Tilcea la 2,:3Q/o în Teleorman, judeţ ·âe 1cim
pie, la 71,60/o etc. Po'Pu:laţia se obişnuise în as:l!fel ·Ue :locuinţe, 
im.cit 'Chiar Ja jumătatea secolului XIX J!llllm'ărnl Im -:era dest11l 
de mare, ·CU toate că ;a4hoinistraţ;i;a ·.dim rtimplilll r.egllllamentul:Di 
o~ganic i-a obligat pe .locuitori _să„şi canstru1asoă casele dea
supra pămîntuh.ii. 
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La mijlocul secolului XIX, gospodăriile sub formă de lo
'cuinţe semiîngropate formau peisajul caracteristic nu numai 
în satele de cîmpie, ci chiar şi în unele oraşe din partea su
dică a ţării. De_ exemplu, în oraşul Calafat acestea ajungeau 
la 820fo din totalul locuinţelor, în Zimnicea la 650/o, în Turnu 
Măgurele la circa 510/o în Caracal la 330/o, în Roşiori de Vede 
70/o, în Craiova şi Călăraşi circa 60;0 etc. ln fiecare oraş exis
ta un număr ro.ai mare sau .mai mic de gospodării construite 
sub această formăr Chiar şi în oraşul Bucureşti existau 49 de 
locuinţe semiîngropate. lntr-un singur oraş din zona de cîm-
pie, Olteniţa, nu exista acest tip de construcţie. Fenomenul 
pare curios. Cunoscînd însă faptul că Olteniţa s-a fondat în 
1853, pe moşia lui Alexandru Ghica, cînd aproape toate cons
trucţiHe se ridicau la faţa pămîntului, fenomenul este explica
bil. 

Construcţiile, atît i:asele de locuit, cît şi clădirile cu altă 
destinaţie din sate, tîrguri şi oraşe erau făcute, în proporţie de 
750;0, din lemn. ln zona de deal şi de munte construcţiile din 
lemn ajungeau la 800;0, iar în zona de cîmpie la 530/o. Numă-
rul mare al construcţiilor făcute· din lemn şi în zona de cîm
pie, arată că, în trecut şi în această parte a ţării erau întinse 
suprafeţe acoperite cu păduri. Acestea însă au fost tăiate,ma

teri·alul fiind folosit în construcţii sau ca lemn de foc, scopul 
principal fiind însă extinderea terenurilor agricole. Clădirile 
făcute din pămînt erau mult mai puţine (20o/o), iar cele din 
cărămidă şi piaitră şi mai puţine (numai 50/o). ln cîmpie, clădi
rile din pămînt ajungeau la 400/o. ln unele zone însă, ca de 
exemplu în fostele judeţe Ilfov şi Teleorman, acestea depă
şeau 600/o, iar în Ialomiţa reprezentau aproape 900/o din tota
lul construcţiilor din acest judeţ. ln schimb, în judeţele de 
sub munte, ca şi unele judeţe de cîmpie, predominau clădi-

rile făcute din lemn (Brăila 68,50/o, Vlaşca 89,60/o, Olt 880/o, 
Romanaţi 63,80/o etc.), care era principaJul material folosit 
în construcţii în acea vreme. ln judeţul Gorj, de exemplu, 
clădirile erau construite aproape în totalitate (99, 1 Ofo) din lemn 
(100 013 din totalul de 100 980); numai 0,30/o erau făcute din 
zid (363 în total) şi 0,60/o din pămînt (604 în total). 

ln principalele oraşe cele mai multe clădiri erau constru
ite din cărămidă şi piatră. l.oc:uJ doi îl ocupau clădirile fă-
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cute din materialul predominant în zona în care era situat o
raşul respectiv. De exemplu, Bucureştii aveau 690/o din cons
trucţii făcute din cărămidă şi piatră, 220;0 din pămînt (aşezat 
fiind în zona de cîmpie) şi numai 90/o din lemn. Craiova era 
singurul centru urban din teritoriul ţării dintre Carpaţi şi 

Dunăre în care clădirile construite din cărămidă şi piatră a
jungeau la 900/o (depăşea în acest sens şi oraşul Bucureşti) ; 
80/o erau din lemn şi 20/o din pămint}. In Tîrgu-Jiu, ca şi în 
întreg judeţul Gorj şi în toate judeţele, oraşele şi tirgurile 
din Oltenia subcarpatică (Rîmnicu Vilcea, Tg. Ocna, Tg. Ho
rezu, Baia de Aramă} predominau clădirile făcute din lemn. 
Acestea reprezentau, atît în centrele urbane, cît şi în cele 
rurale peste 900/o din totalul construcţiilor din partea nordi
că a Olteniei. 

Repartiţia populaţiei şi a aşezărilor în teritoriu, arhitec
tura oraşelor şi a satelor, este astăzi cu totul alta faţă de cea 
de la mijlocul secolului XIX ( 1859). O ocupaţie în această 

privinţă cu situaţia de acum 125 de ani va arăta schimbările 
produse în viata social-economică a poporului român şi va 
surprinde marile transformări petrecute în anii construcţiei 

socialiste în toate domeniile de activitate umană. 
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