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[RO] Despre proiect

Proiectul DIALOG cuprinde evenimente multiple care, indiferent de forma lor (arte performative, fotografie, 
circuite culturale ș.a.m.d.) au în comun același lucru - valorificarea identității culturale a comunităților și 
diversificarea ofertei culturale. Proiectul implică 4 parteneri, dintre care un partener Norvegian. În cazul 
teatrului, dansului și performance-ului contemporan, nevoile cuprind de la sprijinirea producției, la atragerea 
și dezvoltarea publicului sau la creșterea consumului cultural. Astfel, pentru a răspunde acestor nevoi 
propunem Festivalul de arte performative Caleido, un festival în continuă dezvoltare, care promovează 
diversitatea culturală. Festivalul Walk & Shoot dorește să crească coeziunea în comunitatea fotografică și să 
dezvolte publicul pentru fotografie. Artista vizuală Lise Wulff din Norvegia va susține un atelier artistic în 
București și va crea o instalație artistică într-un spațiu public din oraș. 
De obicei, acțiunile de promovare a patrimoniului material sunt de regulă formale și neatractive. Omnia 
Photo propune o alternativă, prin care patrimoniul vernacular, fântânile comunitare din Oltenia, va fi 
promovat prin arte performative. Așadar, ne propunem să consolidăm dialogul intercultural și să creștem 
accesul publicului la cultură printr-un program de evenimente axate pe promovarea multiculturalismului și 
a diversității culturale. 
Proiectul DIALOG este un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului 
RO-CULTURA. Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național 
și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților. Site oficial: www.
fundatia-amfiteatru.ro. Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul 
sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și artelor vizuale contemporane din România.
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la 
reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor 
bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de 
finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre 
UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au 
contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-
2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a 
Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, 
antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 
34 milioane euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial: www.ro-cultura.ro.
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[EN] About the project

The DIALOG project includes multiple events that, regardless of their form (performing arts, photography, 
cultural circuits and so on), will share the same thing - promoting the cultural identity of communities and 
diversifying the cultural offer. The project involves 4 partners, including a Norwegian partner. In the case of 
theatre, dance and contemporary performance, the identified needs include production support, attracting 
and developing the public, and increasing cultural consumption. Thus, in order to meet these needs, we are 
proposing the Caleido Performing Arts Festival, a continuously developing festival that promotes cultural 
diversity. The Walk & Shoot Festival, wants to increase cohesion in the photographic community and 
to develop the audience for photography. Lise Wulff, a visual artist from Norway will develop an artistic 
workshop in Bucharest and create an artistic installation in a public space in the city.
Actions promoting material heritage are typically formal and unattractive. Omnia Photo proposes an 
alternative, through which the heritage (community fountains in Oltenia) will be promoted through 
performing arts. Thus, we aim to strengthen intercultural dialogue and increase public access to culture 
through a program of events focused on promoting multiculturalism and cultural diversity .
DIALOG is a project funded by the EEA Grants 2014 - 2021 under the RO-CULTURA Program. 
The Amphitheatre Foundation develops local, national and international programs, projects and partnerships 
so as to support communities’ anthropic and natural resources. The Omnia Photo Association develops 
programs, projects and partnerships so as to support Romanian cultural heritage, historical photography 
and contemporary visual arts.
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, 
competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social 
disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries 
in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU 
through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion 
through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants 
amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management 
Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural 
cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is 
approximately 34 million euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en
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[RO] Rezumat
Prin această broșură ghid ne propunem să prezentăm o scurtă istorie a fântânilor din sudul României și a 
ritualurilor legate de fântâni, pentru a ne focaliza apoi pe situația fântânilor din comuna Bobicești, județul 
Olt, subiectul cercetării noastre. Partea a doua a documentului este dedicată prezentării hărții fântânilor 
din Bobicești și a celor două trasee culturale performative propuse prin proiect de către echipa de cercetare.

[EN] Abstract
Through these guidelines we aim to present a brief history of fountains in Southern Romania and the 
rituals related to fountains, in order to focus then on the situation of the fountains in Bobicești commune, 
Olt county, the subject of our research. The second part of the document is dedicated to presenting the map 
of the fountains of Bobicești and of the two performative cultural routes proposed within the framework of 
the project by the research team.
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O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA FÂNTÂNILOR SUDULUI ROMÂNIEI 

Fântâna ca instalație tehnică, condiții de construire

Încă din antichitate s-au folosit diferite mecanisme pentru captat și transportat direct apa de către oameni, 
dar și mecanisme mai complexe, puse în mișcare de roți hidraulice. Romanii căutau sursa de apă înainte 
de stabilirea locurilor unor viitoare localități, folosind procedee care și-au dovedit eficiența în depistarea 
acestora. Sub poalele munților și în stâncile silicioase apele sunt mai bogate și curgătoare; acestea sunt mai 
reci și mai sănătoase. Dimpotrivă, în zonele de câmpie apele sunt sălcii, greoaie, călduțe, și neplăcute de 
gust, afară de cele care, curgând din munți și pe sub pământ, ies la iveală în mijlocul câmpiei, unde dacă sunt 
adăpostite de umbrele copacilor au gustul plăcut al izvoarelor de munte. 

Dincolo de necesitățile imediate de procurare a apei trebuincioase traiului, întemeierea unei fântâni se 
înfăptuia în trecut după niște reguli și canoane structurate pe experiența arhaică, tradițională. 

Țăranul român avea noțiuni clare de spațialitate, pornind de la configurări geografice, dar ținând cont de 
precepte magice, religioase, ritualice și mentalitare. Vatra satului era un spațiu cunoscut, intim, iar fântânile 
erau amenajate lângă gospodăriile oamenilor sau lângă curțile lor, ca anexe gospodărești. Fântânile erau 
„ctitorite”, săpate și construite la inițiativa unui locuitor sau a unui grup de locuitori ai satului. 

Un statut aparte îl capătă fântânile situate în afara satului, pe ogoare, spații deschise, la răscruci sau „în 
țarină”. Chiar dacă se amenajau unde se găsea un izvor de apă, atestările istorice relevă necesitatea ctitorilor 
de fântâni de a evita locurile marcate negativ, pornind de la niște considerente generale ale imaginarului 
folcloric. 

Din acest punct de vedere, spațiile nerecomandate prin tradiție să fie săpate pentru descoperirea unui izvor 
corespund, în mare măsură, celor neprielnice construirii unei case: în cimitir, pe locul în care a decedat o 
persoană, în apropiere de mlaștini, la hotare vechi, pe locuri pustii, acolo unde se adună deșeuri. 
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Fântâna era considerată în viziunea tradițională un spațiu sfânt, care se construia exclusiv în locuri curate, de 
preferință în apropierea unui copac care avea rolul de a face „izvorul mai tare”, mai puternic. 

Condiția curățeniei morale se impunea, în egală măsură, ctitorilor. Deseori ctitorii sau „titorii” (tutorii) 
zideau o fântână în scopul purificării și iertării păcatelor săvârșite până în acel moment.

Fântânile din Sudul României

Cele mai vechi forme de fântâni conservate pe teritoriul țării sunt cele situate în cadrul unor incinte de 
apărare sau cele cu funcție rituală. Menționate în documente din sec. al XIV-lea, satele și comunele din 
Bobicești, Olt și din împrejurimi au fântâni construite de comunitate, cele mai vechi fiind atestate la sfârșitul 
sec. al XIX-lea, începutul sec. XX, perioadă care scoate în evidență o situație deosebit de interesantă în satele 
din Olt legată de tipologia fântânii din această parte a țării. 

Sursele de apă pentru uzul gospodăresc și al familiei erau variate în concordanță cu zona freatică și, în mare 
măsură, în funcție de amplasarea localităților. Astfel, aici se găseau fântâni cu cumpănă, acestea predominând 
acolo unde pânza freatică este aproape de suprafața solului. Fântâna cu manivelă era mai rară, fântâna cu 
roată apărea doar sporadic în trecutul îndepărtat al acestor locuri. În timp, fântânile cu cumpănă s-au înlocuit 
în cea mai mare parte cu fântâni cu scripete și ciutură. 

Mai sunt atestate în Bobicești cișmele, însă realizarea conductelor de canalizare și aprovizionare cu apă 
potabilă curentă s-a generalizat în ultimii ani, astfel încât în dinamica actuală s-a schimbat radical paradigma 
fântânii ca spațiu ritual, sacru și ca loc de generare al apei necesare vieții. 

Fântâna comunitară dispare, fiind înlocuită de fântâni construite în curțile gospodăriilor, și aceastea, în mare 
parte, servind pentru udarea grădinilor, localnicii utilizând apă curentă la rețelele de aprovizionare centrală. 
Fântâna este încadrată astăzi sporadic în ritualurile și obiceiurile practicate de localnici. Fântâna nu mai este 
actuală decât dacă este înțeles contextul tradițional, altfel devine un obiect nefuncțional, inutil, perimat. 
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Tipologia fântânilor

Tipologia fântânilor, la nivelul general, cuprinde trei tipuri mai importante, cu variante determinate de felul 
în care se extrage apa: 

1. Fântână cu ghizdul mic, dintr-un trunchi scobit de copac, construcție joasă, poligonală din bârne sau 
colac de piatră, din care apa se scoate cu ajutorul unui recipient din lemn fixat la capătul unei lungi 
prăjini. 

2. Fântână cu ghizd înalt, din bârne, piatră sau scânduri, cu sistem de cumpănă pentru scos apa. 

3. Fântână cu ghizd înalt din bârne, piatră sau scânduri, cu roată și lanț cu găleată pentru scos apa și care, 
în majoritatea cazurilor, are și o suprastructură cu acoperiș, ca o mică construcție de adăpost. Fântâna 
cu cumpănă apare mai ales în regiunile unde creșterea vitelor este predominantă și este întotdeauna 
prevăzută și cu un jgheab pentru adăparea vitelor. 

Arta populară de prelucrare a lemnului se remarcă și la ghizdurile poligonale din bârne, cu încheieturi în coadă 
de rândunică, ale fântânilor cu cumpănă, cu efecte similare cu ale rotunjimilor de laturi ale construcțiilor de 
biserici, cât și la fântânile cu roată, ale căror suprastructuri preiau ornamentica stâlpilor caselor. 

La țăranul român nimic nu era așezat la întâmplare, și orice element de artă populară este decorat, prin 
scrijelire, prin incizie, prin pictare. La nivelul lemnului, sunt scrijelite cu precădere fântânile cu cumpănă. 
Stâlpul înalt, masiv, pe care se sprijină pârghia cu brațe inegale a cumpenei, este format dintr-un trunchi de 
copac, tăiat la o încrengătură, sau în care se cioplește această încrengătură în care se îmbucă cumpăna. Cele 
două brațe ale încrengăturii sunt crestate - uneori în dinte de lup - și se termină prin ornamente sculptate, 
în genul stâlpilor de casă. 

De asemenea, porțiunea de sub această încrengătură - punct de sprijin, are crestate ornamente în „scara 
mâței”, dinte de lup, ornamente care împreună cu silueta zveltă, elegantă, a întregii instalații ce se profilează 
spre cer, contribuie la ansamblul armonios, estetic, al satului și peisajului oltenesc. 

Fântânile se făceau în fața casei, la cca 8-10 m. Deoarece țăranul român a fost arhitectul și constructorul 
propriei sale case și a anexelor legate de casă, el a folosit de-a lungul timpului ca materiale de bază pentru 
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realizarea acestor construcții, lemnul, piatra, pământul și cărămida. Lemnul a fost folosit sub toate formele, 
de la trunchiul de copac curățat de ramuri, până la cele mai felurite grinzi și cele mai fine elemente cioplite 
și fasonate. Principalele esențe întrebuințate în construcție au fost stejarul și bradul, pe alocuri fagul, salcia, 
copacii de esențe tari. Piatra a fost utilizată în mod obișnuit sub formă de bolovani de râu sau de cioplitură. 
Pereții fântânilor erau făcuți din piatră sau din materiale combinate. 

Sistemul de scos apa cu cumpănă este menționat în Egiptul antic, Mesopotamia și Orient. 

Confecționați din lemn, stâlpii (furca) fântânilor cu cumpănă sunt de regulă subțiri și tăiați dintr-o singură 
bucată de lemn de esență tare: păr, nuc, rar stejar, salcâm. 

La fântânile cu roată acoperite, acoperișul era format dintr-un schelet din lemn („căprioreală”) și din leațuri 
peste care este fixată învelitoarea din șindrilă, olane etc. 

La sate se foloseau fântâni pe dealuri sau știubeie, ca pomenire pentru cei dispăruți. Ele se făceau din lemn, 
rezistând cca 10 ani. După aceea izvorul era curățat și se construiau altele noi, pentru alți pomeniți. Prin 
aceasta se asigura curățirea periodică a izvoarelor, asigurându-se perenitatea. 

În 1883 Ion Ghica propunea ca în câmpia Dunării să se facă lucrări de alimentare cu apă prin fântâni, prin 
canale de aducțiune, folosindu-se instalații hidraulice, ceea ce ar duce la o mărire deosebită a recoltei, aceasta 
nemaifiind periclitată de secetă. 

După 1955 mulți țărani au migrat către orașe, lucrând în general în construcții, dar și în alte meserii. 
Din aceasta cauză, au deprins lucrul cu betoanele și au construit la sate fântâni din beton, care au devenit 
permanente. Dar, nemaifiind posibilă curățirea izvoarelor, multe dintre acestea au secat.

Fântâna cu lanț. De lanț, cu două ramuri, una în urcare, alta în coborâre, sunt atârnate gălețile. Lanțul se 
înfășoară pe roata, antrenarea se face manual, prin pârghia și roțile cu bolțuri. 

Fântânile întâlnite se deosebesc unele de altele prin mecanismul care pune în mișcare apa și anume: fântâni 
cu cumpănă, cu roată, cu scripete și bârnă, cu pompă, jgheab pentru animale. 
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Accepțiunile fântânii

Sunt consemnate în Oltenia mai multe roluri ritualice ale fântânii cum ar fi: fântână de pomană până la al 
șaptelea neam (cu cruci pe stâlpi), fântână de întâlnire, de nuntă, fântână de hotar, fântână ca loc de ritual de 
purificare și ștergere a păcatelor, fântână de descântec. 

Valoarea socială și etnologică înscrisă în memoria colectivităților o precedă pe cea de întrebuințare: chiar 
dacă devin nefuncționale sau doar apa lor nu mai este potabilă, nu se dărâmă, acest lucru fiind considerat de 
rău augur pentru comunitate, la fel cum este interpretată și secarea apei fântânilor. 

Există fântâni în zonele cercetate care s-au scos din uz, dar care nu au secat.

La români, săparea unei fântâni este un rit de expiere a păcatelor și o binefacere. Dacă faci fântână, atunci 
până la al nouălea neam ai pomană; or dacă cureți o fântână, o repari, ca să poată bea oamenii dintr-însa, ai 
parte de izvorul acela pe lumea cealaltă. (vezi basmul Fata moșului și fata babei, în care fata moșului curăță 
fântâna, primind răsplată imediată pentru această binefacere). Spre a fi ferite de duhurile rele, lângă fântâni 
sunt construite cruci sau troițe. 

Rostul amplasării fântânilor nu doar în vatra satului, ci și la răscrucile drumurilor sau pe câmpuri era și 
acela de a le înlesni călătorilor străini de locul acela potolirea setei. Aceste fântâni se construiau în amintirea 
morților, căci exista credința ca atunci când cei vii își potolesc setea, și cei morți fac același lucru pe lumea 
cealaltă. 

„Fiecare ulicioară are câte o fântână. Fântânile se făceau pentru necesități, sunt construcții obștești, la 
intersecții, unde fiecare avea acces neîngrădit la apă. Locul ales era sfințit, cu slujbă înainte de săpare. După 
terminare se arunca în fântână ban de Ag, urma sleitul, scoaterea apei până la limpezire. Lângă fântână 
se ridica o cruce. Apa folosită la frământatul pâinii, la anafură, se considera sfințită.” (note de teren, Paula 
Bănică, Bobicești, 2021)
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Ritualuri care se concentrează pe rostul purificator al apei

Pornind de la considerente mitologice, apa este văzută drept materie primă și sursă a renașterii. Ca simbol 
al originii vieții, apa joacă un rol central în mitologie, iar ancestralul simbolism al elementelor antipodice 
foc-apă/masculin-feminin este preluat și de creștinism. Numeroase practici premaritale, maritale, ceremonii 
de fecunditate, dar și obiceiuri legate de săparea unei fântâni sau de întreținerea ei atestă sacralitatea fântânii 
în cultura tradițională românească. 

Apa cu rol purificator, de marcare a trecerii de la statutul de fată nemăritată la cel de femeie măritată, apare 
în ritualul nunții în secvența căratului apei miresei, de la fântână. Acest ritual constă în răsturnarea găleții cu 
apă și vărsarea apei, după ce inițial mireasa a făcut simbolic o cruce în aer, cu busuioc înmuiat în apă. Vărsarea 
apei simbolizează trecerea fetei de măritat de la statutul de fată la cel de femeie măritată. 

În accepțiunea populară, apa fântânii este sacră, curată, purificatoare. Apele curgătoare, fluviile, râurile sunt 
văzute ca periculoase, semnificând forțele malefice, necunoscute, sau spațiul de graniță dintre lumi. Se 
consideră ape aflate în legătură cu lumea de dincolo. La moartea unei persoane se practică căratul apei după 
îngropare, ritual care se înfăptuiește de o persoană de sex feminin, curată, de regulă o fetiță, timp de 40 de 
zile. La final se pune pe apă curgătoare o lumânare aprinsă, în cruce, pentru că apa curge direct spre lumea 
celor de dincolo. Reprezintă legătura între spațiul terestru și cel mundan. 

Și în obiceiurile calendaristice întâlnim juxtapunerea elementului acvatic cu femininul. De ziua Sf. Ioan 
Botezătorul (Iordan, Bobotează) oamenii se udă unul pe altul. Același ritual al stropirii are loc marțea din a 
treia săptămână post-pascală, dar și de câte ori este secetă prelungită, în iunie sau iulie, prin Jocul Paparudelor. 
Acesta este practicat de un grup de tinere fete, care devin personaje ale unui dans rudimentar de invocare a 
ploii. Îmbrăcate în fuste simbolice din frunze de boji, acestea sunt udate cu apă din fântână de către femeile 
din sat, invocându-se practic o divinitate mitologică, paparuda, care reprezenta ploaia fertilizantă. 

În noaptea de 6 spre 7 ianuarie, are loc un obicei unic în Olt, păzitul fântânilor. Urmele obiceiului se pierd 
în poveștile bunicilor, dar tradiția este continuată în unele sate. În seara de Bobotează, când întunericul pune 
stăpânire pe sat, lângă fântânile așezate la colț de uliță, se face o baracă (cort). Cei mai în vârstă stau și ei pe 
lângă cei mai tineri, mai mult pentru a-i supraveghea și pentru a le testa, din când în când vigilența. Femeile 
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nu iau parte la aceste petreceri care fac parte din seria sărbătorilor de iarnă. Boboteaza și Sfântul Ion sunt 
legate strâns nu doar de biserică, ci și de o serie de credințe ancestrale, însoțite de ritualuri de purificare, de 
curățire sufletească și trupească, precum iordănitul mormintelor. În noaptea dintre Bobotează și Sf. Ion se 
practica păzitul fântânilor, pentru ca apa să nu le fie spurcată cu cenușă, paie sau bălegar. 

Obiceiul spălării ritualice (udatul) cu apă din fântână, cu apă neîncepută (apă scoasă la prima oră a dimineții 
din fântână), la anumite sărbători (Paști, Sângiorz, Sânziene, Caloianul, Paparuda etc) incumbă semnificații 
multiple: purifică, apără și are funcție germinativă. 

Tema fântânilor în folclorul românesc

Folclorul românesc abordează tematica fântânii în formele sale de exprimare astfel că, simbolul apei apare 
foarte des în lirica populară ca alinător al dorului. Lirica populară și basmul sunt pline de fântâni, căci 
fântâna este locul unde se materializează apa vie. În toate basmele lumii se vorbește de o fântână miraculoasă, 
vindecătoare, întremătoare a trupului și întăritoare a spiritului. Dintr-o asemenea fântână poate curge lapte, 
miere, vin etc. 

Fântânile sunt nelipsite de lângă biserici sau alte locuri sacre. Ea unește lumea terestră cu cea subterană fiind 
ochiul deschis spre cer. În multe basme românești întâlnim episodul coborârii într-o fântână a voinicului, 
urcat într-un hârzob, pentru a ajunge pe tărâmul celălalt. Fântâna săpată în pământ se asociază principiului 
feminin; basmele și legendele ne povestesc despre transformarea fetei omorâte sau persecutate într-o fântână: 
„O fântână lină, cu apă puțină, apă limpejoară, ca o lăcrimioară”. 

În abordarea creștină, Iisus o întâlnește pe Samariteancă lângă fântână, explicându-i acesteia natura sa 
divină. Legenda spune că Sfântul Ioan Botezătorul, în drumul său spre Iordan, arunca cenușă în fiecare 
fântână pe care o găsea nepăzită, pedepsindu-i astfel pe oameni pentru nepăsarea lor. 
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FÂNTÂNILE BOBICEȘTIULUI

Fântâni cartografiate

Geografic, localitatea Bobicești se află pe valea râului Olteț, la contactul dintre platforma Oltețului și Câmpia 
Romanațiului (C. Română), cuprinzând opt sate: Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești, Chintești, Comănești, 
Govora, Bechet. Județul Olt de astăzi este îngemănarea a trei mari bazine etnografice: Platforma Cotmeana, 
Câmpia Boianului și fostul județ Romanați. Satele din acest areal au fost la finele sec. al XIX-lea și începutul 
sec. XX sate cu un pronunțat specific de cultivare a cerealelor și legumelor, ponderea lor fiind foarte mare ca 
urmare a formelor de relief din acest areal geografic. 

În perioada comunismului structura moșiei satului a suferit modificări puține, raportate la destinația 
terenului, fapt explicabil din punct de vedere geo-economic. În moșie se realizează cele mai multe din 
riturile de fertilitate, pe ea se plasează majoritatea instalațiilor tehnice populare, printre care și fântânile. 

Practic, între moșie și vatra satului nu a existat un hiatus, ci au constituit un tot unitar din punct de vedere 
al sistemului etnologic. Până la începutul sec. al XIX-lea, indiferent de statutul social și de formele de relief, 
economia din arealul geografic menționat s-a caracterizat prin creșterea intensivă a vitelor și oilor, îmbinată 
cu agricultura redusă la nevoile de consum ale obștilor sătești. Pe lângă agricultură, meșteșugurile practicate 
în zonă erau: cojocărie, tâmplărie, cizmărie, dogărie, zidărie, tinichigerie, olărit etc.

Pornind de la necesitatea salvgardării fântânilor de la Bobicești, județul Olt, trebuie înțeles contextul 
construirii acestora, cadrul ființării unei fântâni, acest lucru nefăcându-se deloc la întâmplare. 

Despre fântânile de astăzi din Bobicești putem spune că majoritatea celor cu cumpănă s-au transformat în 
fântâni cu scripete și cadru metalic sau din lemn, și două găleți din lemn, cu cercuri (ciuturi), contrabalansate 
pe lanț din metal. În prezent, în localitățile Mirila, Leotești, Belgun, Bobicești, Comănești, Bechet, Chintești 
s-au depistat 57 de fântâni, cele mai multe fiind nefuncționale. 

Dintre fântânile istorice cu cumpănă și care s-au transformat în fântână cu scripete, unele sunt funcționale, 
altele nu. 
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Ceea ce se impune de la început este nevoia de parcurgere a mai multor etape, la diferite niveluri de interpretare. 
Astfel, chiar dacă dintr-un anumit punct de vedere, cel al tehnicii de construire, de pildă, fântâna se poate 
considera ușor de interpretat, apelând la întregul repertoriu de semnificații ale sale, această primă operație 
reprezintă doar un prim pas în determinarea conținutului semantic al relației: tehnică-material-amplasare-
funcție socială-rituală etc. 

În consecință abordarea fântânilor se face nu doar din perspectiva obiectului, ci contextualizându-l și 
integrându-l în lumea satului din trecut și de astăzi. Când vorbim despre fântână, ne referim la o instalație, 
un mijloc evoluat de muncă, pe plan istoric. 

Despre Bobicești și fântânile sale, se știe că majoritatea s-au construit în prima jumătate a secolului trecut, 
unele fiind chiar mai vechi. Satele Leotești, Mirila și Belgun, care azi fac parte din Bobicești erau înainte în 
comuna Leotești, iar tot de comuna Leotești aparținea satul Doicești, care a dispărut, și satul Teișul, devenit 
cartier al Balșului în prezent. Bechetul, care aparține de Bobicești era comună, cuprinzând Bechetul de Sus 
și Bechetul de Jos. Bobicești, Bechet și Leotești erau din fostul județ Romanați, care a trecut în 1968 de Olt. 
Romanați ca județ a fost înființat înainte de județul Olt, de Radu cel Mare în sec. XV.

Dintre fântânile publice sau comunitare, ridicate de la începutul secolului trecut, unele au fost dezafectate, 
rămânând ruine ale fostelor fântâni de altădată, altele, multe funcționale, au fost incluse în curțile oamenilor. 
Pornind de la Pădurea Sarului, pe Șoseaua Națională, spre Mirila şi continuând apoi pe drumul județean 
spre Morunglav, există actualmente: 
• Fântâna lui Biole, construită în timpul colectivizării, (biol=bivol, Biole, vine de la bioli (bubaline, bivoli), 

care se adăposteau în bordeie pentru vite în ultimele veacuri, numite bordeiaș, fiind mai mic decât 
cel locuit de oameni, sau numit dam în cazul în care adăpostea bioli sau bubaline); fântână situată la 
intersecția Șoselei Naționale cu drumul european, pe stânga, spre Morunglav și Pădurea Sarului (pe 
Calmuci); era fântână cu ciutură, împrejmuită cu gard, însă s-a distrus; lipsește sistemul de acționare; 
fântâna este neîntreținută

• Fântâna de la Saru, construită tot pe Calmuci, la 75m de fântâna lui Biole. Fântâna nu mai există
• Fântâna de la intersecția șoselei naționale cu drumul județean, în Mirila
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• Fântâna lui Ciurlea (de la poarta lui Gîrniță), aflată pe strada Mirila, se încadrează la fântâni cu ciutură, în 
vatra satului, există, la poarta lui Gârniță, fiind construită la începutul sec. XX, împrejmuită; funcțională; 
inscripționată

• Fântâna Dudești (la Maria lui Streche), veche, funcțională; înainte de colectivizare
• Fântâna de la Boroncioaia, pe strada Teiului, care a fost cu cumpănă, într-o poiană mare; s-a distrus 

cumpăna, le ardeau pe foc; Bușe-Bușescu era fântânarul
• Cișmeaua lui Marchidon, pe câmp, cișmea transformată
• Fântâna de la Manega (Stanciu Constantin), dreapta, funcțională; întreținută bine
• Cișmeaua lui Marin Staicu, pe str. Islazului
• Cișmeaua de la Stăncești, în câmp
• Fântâna lui Tiglici, pe strada Bisericii, atestată monografic în 1979, pe atunci funcțională, lângă cimitir, 

pe câmp, în vecinătatea cimitirului; este folosită și în ritualul de spălare a feței, aruncare a apei din 
fântână peste cap, de către participanții la înmormântare.

LEOTEȘTI (atestat în 1517 de domnitorul Neagoe Basarab):
• Fântână de câmp, fostă cișmea
• Fântâna moșierului Târnoveanu Matei, (CAP Leotești)

BELGUN
• Fântâna lui Ivan (Ivan Ilie)
• Urmă de fântână lângă fostul conac al lui Nae Soreau, Leotești, la dreapta de str. Belgun, pe câmp
• Fântâna lui Blejea (Dobrin), la intersecția străzii Belgun cu strada Livezilor
• Fântâna lui Băluță, pe strada Belgun, lângă strada Salcâmului
• Fântâna de la Livezi, pe stânga străzii Belgun, la cca 50 m de drum
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BOBICEȘTI este cunoscut în documente sub numele de ,,Bircești”. Primul document în care este atestat, 
este Hrisovul emis de domnitorul Țării Românești, Matei Basarab la 1636 în care apare numele satului 
,,Bircești din județul Romanați”. 
• Cișmeaua din dolie, pe str. Bobicești, în continuarea str. Belgun, pe partea dreaptă Cișmeaua din Dolie, 

refăcută lângă cea veche, pe a cărei placă scrie: Domeniu public- Primăria Bobicești. Executată de 
către ,,SOCOM Constructorul” Balș, în august 1998, director Chirea Mihai, ctitori - primar Trăistaru 
Marin, viceprimar Chitez Ilie, secretar Bălan Maria; constructori - ing. Sîrbu Marin, ing. Săndoi Aurică, 
muncitori: Bucinincă Ilie, Naciu Gheorghe, Novac Ion, Jurebie Sm., Mateescu Victor. 

• Cișmeaua lui Moștenescu, funcțională, pe strada Bobicești, pe stânga, str. Bobicești. 
• Fântâna lui Iordache, pe stânga, pe strada Bobicești; Cârciumar renumit în perioada interbelică în 

Bobicești, Ion Iordache este ctitor al acestei fântâni. La fel erau Nițu Nicolae, Cârloganu Marin și 
Nicolăescu.

• Fântâna lui Croitoru, imediat la stânga, pe str. Comercianților
• Fântâna de la Biserică, Bobicești
• Fântâna de la fostul Vianalcool, construită în curtea conacului Bobicescu
• Fântâna arteziană de la școală
• Fântâna de la Poliție, în fața sediului poliției, pe dreapta drumului
• Fântâna fostului CAP Bobicești, în câmp, pe stânga drumului, la 400 m și la 150 m 
• Fântâna lui Florea Dumitru, dată de pomană în memoria sa
• Fântâna lui Stavăr - ,,titori Ion și Anastasia Stoica”, str. Bobicești, cca 1 km de intersecție
• Fântâna lui Stuparu
• Fântâna „tomberon”, în care s-au aruncat gunoaie
• Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan și Zaharia
• Fântâna de la Moara lui Lache
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CHINTEȘTI este menționat ,,într-un document emis la 30 octombrie 1517, prin care domnitorul 
Țării Românești, Neagoe Basarab, întărește mănăstirii Govora, Vâlcea, o serie de sate, între care și 
Chinteștii jumătate”, precum și în alte ,,documente medievale din secolele XVI și XVII (30 septembrie 
1632, 29 ianuarie 1636, 15 mai 1666), Schwantz (1722), în Bauer (1778), în Harta rusă (1853),  
în Szathmary(1864).
• Fântâna lui Vladu, pe str. Câmpului care se continuă cu str. Chintești, construită în anii 30;
• Fântâna Ionițoiu Ciocionoiu, în Chintești, pe partea stângă
• Fântâna lui Bădoiu (Gheorghe Bădoiu), între școală și biserică
• Fântâna lui Budu (Radu Găloi) la 200 m de ieșirea din sat, pe stânga, în Chintești
• Fântâna Duroieștilor, în câmp, paralel cu drumul principal, la 30 m de drum, pe dreapta
• Fântâna lui Bălan, din vărzării, pe drumul Chintești, la 100 m de drum pe stânga, în câmp, în Chintești, 

în trecut, Bălan Alina-Iuliana isi aminteste ca la această fântână era pus un tablou cu o poezie dedicată 
celor care se opreau să bea apă: „Călătorule oprește, bea apă, te răcorește, Mai stai și mai ai răbdare, Că 
viața e trecătoare Nimeni nu știe când moare.” (Monografia Chintești, 2020)

• Fântâna din Gevleasca, între Chintești și Bobicești, pe câmp - menționată în documente ca Fântâna din 
obște, ctitor Procopie al lui Sache din Morunglav, în Gevleasca 

GOVORA atestat documentar în 1872:
• Fântâna lui Florescu, inscripționată, (fiul lui Anton din Govora)
• Fântâna lui Roșiu B. Dumitru, la 100 m de f. lui Florescu
• Fântâna lui Chiroiu

COMĂNEȘTI, în anul 1833 era siliște, cuprinsă în satul Bobicești. Menționat în documente din 1928.
• Fântâna Vintileștilor (în Comănești pe partea stangă, la ieșirea spre Morunglav)
• Fântâna Mare a Vârnovenilor, fântână pe câmp, la 450 m de stradă, cișmea, Cișmea „fântâna mare”, care 

este de fapt o cișmea
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BECHET (menționat din 1828)
• Fântâna de la Streje. De la Bobicești, pe strada Coastei, la cca 2 km începe Bechetul. Pe strada Bechet, 

la 10 m, este această fântână, dispusă în centrul unei cruci imaginare, cu baza la 292 m, unde este fântâna 
de la Bădoaica, aflată sub un covor de rugi și vârful la fântâna lui Ionică Stăncăleață, la cca 180 m, la 
dreapta fântâna lui Armigu și la stânga fântâna Ortaci.

• Fântâna Bădoaica, considerată spurcată, deoarece un bărbat a fost găsit mort în jgheabul fântânii.
• Fântâna lui Ionică Stăncăleață, utilă, folosită, are găleată din inox; Ctitori: e făcută după anii 1960, 

Dumitru este trecut ctitor; e făcută nouă, are găleată, are apă potabilă
• Fântâna lui Armigu, dispărută. Se afla pe strada Bârluiului
• Fântâna Ortaci, la intersecție str. Ortacilor 
• Cișmeaua de la școală (vis-a-vis de școală), pe dreapta Bârluiului făcută de învățătorul Geambașu Marin 

cu obștea, în anul 1938
• Fântâna lui Prunică, la răscruci, Inscripționată cu ctitor (Nicolae Prună), astăzi fără cumpănă și cu tubul 

lăsat, fântâna a intrat permanent în circuitul ritual de nuntă.
• Fântâna lui Brutaru, pe str. Fântânarilor
• Fântâna lui Florescu
• Fântâna lui Barbu de la biserică, inscripționată, pe strada Fântânarilor; ctitorii: Berbescu Virgil, preot și 

soția Florica; 1938; inscripționată; funcțională, acoperită; acoperiș făcut de primărie; jgheabul a existat, 
dar a fost luat

• Fântâna lui Talianu (str. Lacului la intersecția cu str. Fântânilor) fântână cu cumpănă și 2 lumânări; 
colaci vechi, de 60-70 de ani; colacii s-au luat pe timpul lui Ceaușescu; roata, totul era făcut la I.O.B, la 
fabrica Jiul
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Transformări în timp și spațiu

Transformări în timp. În aprilie 2021 au fost identificate 57 de fântâni, urme de fântâni și locuri pe care se 
știe că au existat fântâni în trecutul apropiat. Un procent de 70% din totalul fântânilor identificate se află în 
vecinătatea unor spații locuite, în timp ce 30 % sunt amplasate în vecinătatea unor terenuri agricole. Peste o 
treime din totalul fântânilor se află la intersecția unor străzi din localitate sau a unor drumuri din vecinătate. 
O pătrime din totalul fântânilor cartografiate posedă inscripții referitoare la ctitori, anul de construcție, fiind 
însoțite de cruci dispuse fie de cealaltă parte a drumului, fie lângă monument. Dacă la origine fântânile au 
fost de cele mai multe ori construite cu cumpănă de lemn, mecanismul acestora a fost înlocuit cu un sistem 
cu scripeți, de multe ori din motive de siguranță.

În anul 2012, conform unor imagini publicate pe Google Maps, o mare parte din aceste fântâni erau încă 
funcționale, sistemul cu cumpănă nefiind încă înlocuit în totalitate. Astăzi, în urma introducerii sistemului 
de alimentare cu apă centralizat, fântânile cu cumpănă au dispărut în totalitate. O mare parte din fântâni au 
fost practic scoase din uz, sistemul cu scripete fiind încă funcțional la peste jumătate din cele identificate, 
doar o pătrime din acestea fiind dotate cu găleată.

Transformări în spațiu. Un aspect particular îl reprezintă modificarea geometriei spațiului fântânii în 
geografia locului, pe fondul schimbării unor vecinătăți. La început fântânile erau construite pe spațiul public 
sau la limita dintre spațiul public și cel privat al gospodăriei sau la limita dintre două gospodării. În preajma 
gospodăriilor, acestea puteau fi localizate lângă poartă sau lângă o cale de acces, la granița dintre două case 
sau în dreptul gardului, fiind plasate jumătate în curte, jumătate pe spațiul public. De-a lungul ultimilor ani, 
unele fântâni au „migrat” din spațiul public în cel privat „au fost băgate în curte”, așa cum afirmă locuitorii, 
în timp ce altele au fost introduse în alte forme pe terenul gospodăriei sau fac corp comun cu gardul acesteia. 
Astfel, o serie de fântâni și-au format un spațiu propriu la limita sau în incinta unei proprietăți, fiind 
îngrădite, dar păstrându-se totodată accesul liber la sursa de apă pentru trecători, practic sub forma unui 
spațiu comunitar delimitat într-un spațiu privat.
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DESCRIEREA TRASEULUI CIRCUIT

Scoaterea din uz a fântânilor folosite în secolul trecut, cu prilejul alimentării cu apă potabilă al satelor, duce, 
în timp, la dispariția acestora și a rosturilor pe care fântânile le-au avut. Construite după niște norme și rigori 
care țineau de dimensiunea spațiului și timpului, în dinamica actuală se schimbă paradigma acestor lucruri, 
care nu mai sunt actuale decât pentru cine reușește să le înțeleagă sensurile rituale. Facilitarea accesului la 
alimentare cu apă potabilă scoate total din calcul folosirea fântânilor comunitare, excepție făcând includerea 
acestora, din ce în ce mai sporadic, în ritualul căratului apei mireselor, în cadrul ceremonialului nupțial care 
se practică în sat. 

Pentru a se reuși conservarea și reintegrarea fântânilor care rămân funcționale, chiar într-un context al 
tehnicilor excesive cum este cel prezent, este nevoie de instrumentele de bază care să permită înțelegerea 
unui atare demers. O posibilitate de reiterare a fântânilor comunitare care au aparținut vieții de altădată din 
satele din Bobicești o reprezintă crearea unui circuit turistic care include cele mai deosebite fântâni, prin 
istoria lor, prin forma lor, prin povestea lor. 

Fiecare dintre fântânile întâlnite sunt povești de istorie și de viață, însă unele se detașează prin anumite 
particularități pe care le dețin. Recrearea drumului unui călător al veacului trecut prin Bobicești, cu popasuri 
la principalele surse de apă din zonă și aflarea poveștilor acestora sunt un mijloc de trezire a interesului în 
prezent pentru ceea ce generațiile anterioare considerau firesc și natural. 

Fântânile spre care călătorul și-ar putea îndrepta atenția sunt cele din câmp, aflate în apropierea unor răscruci 
sau fântâni situate la întretăieri de drumuri. Aproape toate aceste fântâni care altădată aveau cumpene sunt 
străjuite de cruci, majoritatea din piatră, aflate fie în dreapta fântânii, fie peste drum, față în față cu fântâna. 
Dacă de regulă crucile sunt construite o dată cu fântâna și de cele mai multe ori sunt din lemn și se atașează 
stâlpului fântânii, în acest areal geografic crucile sunt din piatră sau ciment și menționează anul facerii 
fântânii, numele ctitorilor sau titorilor (tutorilor) care au construit fântâna. 
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TRASEUL CIRCUIT 1

1 - Fântâna lui Dobrin (Blejea) (Coordonate GPS: 44.375219, 24.147581)
2 - Fântâna de la Livezi (Belgun) (Coordonate GPS: 44.381597, 24.148539)
3 - Fântâna de la Biserică (Bobicesti) (Coordonate GPS: 44.393403, 24.140162)
4 - Fântâna lui Vladu (aproape de satul Chintești) (Coordonate GPS: 44.396953, 24.119844)
5 - Fântâna lui Gheorghe Bădoiu (Chintești) (Coordonate GPS: 44.405705, 24.113176)
6 - Fântâna lui Budu/Radu Găloi (Chintești) (Coordonate GPS: 44.407214, 24.112389)
7 - Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan, Zaharia (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.407104, 24.137790)
8 - Fântâna lui Florea Dumitru (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.399286, 24.140185)
9 - Fântâna lui Stavăr / Ion si Anastasia Stoica (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.415194, 24.135261)
10 - Fântâna Mare a Vârnovenilor (Comănești) (Coordonate GPS: 44.428283, 24.133375)
11 - Fântâna lui Roșiu B. Dumitru (Govora) (Coordonate GPS: 44.417536, 24.112392)
12 - Fântâna lui Bălan în Vărzării (Chintești - Govora) (Coordonate GPS: 44.412269, 24.113208)

Notă: numerotarea fântânilor pe hartă este făcută aleator și cu scop informativ, traseul circuit poate fi parcurs 
neținând cont de ordinea numerotării fântânilor.
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1 - Fântâna lui Dobrin (Blejea) (Coordonate GPS: 44.375219, 24.147581)
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1 - Fântâna lui Dobrin (Blejea) (Coordonate GPS: 44.375219, 24.147581)
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2 - Fântâna de la Livezi (Belgun) (Coordonate GPS: 44.381597, 24.148539)
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2 - Fântâna de la Livezi (Belgun) (Coordonate GPS: 44.381597, 24.148539)
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3 - Fântâna de la Biserică (Bobicesti) (Coordonate GPS: 44.393403, 24.140162)
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3 - Fântâna de la Biserică (Bobicesti) (Coordonate GPS: 44.393403, 24.140162)
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4 - Fântâna lui Vladu (aproape de satul Chintești) (Coordonate GPS: 44.396953, 24.119844)
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4 - Fântâna lui Vladu (aproape de satul Chintești) (Coordonate GPS: 44.396953, 24.119844)
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5 - Fântâna lui Gheorghe Bădoiu (Chintești) (Coordonate GPS: 44.405705, 24.113176)
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5 - Fântâna lui Gheorghe Bădoiu (Chintești) (Coordonate GPS: 44.405705, 24.113176)
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6 - Fântâna lui Budu/Radu Găloi (Chintești) (Coordonate GPS: 44.407214, 24.112389)
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6 - Fântâna lui Budu/Radu Găloi (Chintești) (Coordonate GPS: 44.407214, 24.112389)
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7 - Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan, Zaharia (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.407104, 24.137790)
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7 - Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan, Zaharia (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.407104, 24.137790)
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7 - Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan, Zaharia (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.407104, 24.137790)
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7 - Fântâna cu 3 ctitori: Staicu, Ștefan, Zaharia (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.407104, 24.137790)
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8 - Fântâna lui Florea Dumitru (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.399286, 24.140185)
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8 - Fântâna lui Florea Dumitru (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.399286, 24.140185)
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9 - Fântâna lui Stavăr / Ion si Anastasia Stoica (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.415194, 24.135261)
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9 - Fântâna lui Stavăr / Ion si Anastasia Stoica (Bobicești) (Coordonate GPS: 44.415194, 24.135261)
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10 - Fântâna Mare a Vârnovenilor (Comănești) (Coordonate GPS: 44.428283, 24.133375)
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10 - Fântâna Mare a Vârnovenilor (Comănești) (Coordonate GPS: 44.428283, 24.133375)
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11 - Fântâna lui Roșiu B. Dumitru (Govora) (Coordonate GPS: 44.417536, 24.112392)
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11 - Fântâna lui Roșiu B. Dumitru (Govora) (Coordonate GPS: 44.417536, 24.112392)
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12 - Fântâna lui Bălan în Vărzării (Chintești - Govora) (Coordonate GPS: 44.412269, 24.113208)
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12 - Fântâna lui Bălan în Vărzării (Chintești - Govora) (Coordonate GPS: 44.412269, 24.113208)
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TRASEUL CIRCUIT 2

1 - Fântâna lui Florescu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393233, 24.175719)
2 - Fântâna lui Barbu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.391978, 24.175522)
3 - Fântâna lui Prunică de la răscruci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.394022, 24.177192)
4 - Cișmeaua de la școală (Bechet) (Coordonate GPS: 44.395092, 24.172989)
5 - Fântâna lui Ionică Stăncăleață (Bechet) (Coordonate GPS: 44.400939, 24.169731)
6 - Fântâna de la Streje / în fața vechii primării (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402417, 24.168994)
7 - Fântâna lui Armigu / dispărută (Bechet) (Coordonate GPS: 44.403039, 24.171092)
8 - Fântâna Ortaci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402239, 24.166825)
9 - Fântâna lui Brutaru (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393231, 24.175600)
10 - Fântâna de la Bădoaica (Bechet) (Coordonate GPS: 44.405083, 24.168783)

Notă: numerotarea fântânilor pe hartă este făcută aleator și cu scop informativ, traseul circuit poate fi parcurs 
neținând cont de ordinea numerotării fântânilor.



56



57

1 - Fântâna lui Florescu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393233, 24.175719)
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1 - Fântâna lui Florescu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393233, 24.175719)
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2 - Fântâna lui Barbu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.391978, 24.175522)
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2 - Fântâna lui Barbu (Bechet) (Coordonate GPS: 44.391978, 24.175522)
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3 - Fântâna lui Prunică de la răscruci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.394022, 24.177192)
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3 - Fântâna lui Prunică de la răscruci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.394022, 24.177192)
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4 - Cișmeaua de la școală (Bechet) (Coordonate GPS: 44.395092, 24.172989)
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4 - Cișmeaua de la școală (Bechet) (Coordonate GPS: 44.395092, 24.172989)
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5 - Fântâna lui Ionică Stăncăleață (Bechet) (Coordonate GPS: 44.400939, 24.169731)
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5 - Fântâna lui Ionică Stăncăleață (Bechet) (Coordonate GPS: 44.400939, 24.169731)



67

5 - Fântâna lui Ionică Stăncăleață (Bechet) (Coordonate GPS: 44.400939, 24.169731)
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5 - Fântâna lui Ionică Stăncăleață (Bechet) (Coordonate GPS: 44.400939, 24.169731)
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6 - Fântâna de la Streje / în fața vechii primării (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402417, 24.168994)
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6 - Fântâna de la Streje / în fața vechii primării (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402417, 24.168994)
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7 - Fântâna lui Armigu / dispărută (Bechet) (Coordonate GPS: 44.403039, 24.171092)
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7 - Fântâna lui Armigu / dispărută (Bechet) (Coordonate GPS: 44.403039, 24.171092)
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8 - Fântâna Ortaci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402239, 24.166825)
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8 - Fântâna Ortaci (Bechet) (Coordonate GPS: 44.402239, 24.166825)
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9 - Fântâna lui Brutaru (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393231, 24.175600)
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9 - Fântâna lui Brutaru (Bechet) (Coordonate GPS: 44.393231, 24.175600)
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10 - Fântâna de la Bădoaica (Bechet) (Coordonate GPS: 44.405083, 24.168783)
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