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Abstract: Săgeata is a large village consisting of seven smaller villages, lying in the 
plains of Buzău County and located approximately 20 km SE of Buzău. The paper 
analyses conventional and unconventional aspects of naming social, economic or 
cultural institutions in Săgeata village. The study takes into consideration public 
space names of economic units, shops, agricultural associations, workshops, mills, 
medical institutions, individual medical practices (for human or veterinary use), 
names of schools, kindergartens, libraries, churches and so forth.
The analysis demonstrates the diversity of the “rules” applied when naming 
public institutions, from typical, ordinary names of limited liability companies to 
personalising certain institutions by means of their names (e.g. “Nicolae Efrimescu” 
Secondary School, Săgeata).
Keywords: names in public space, Săgeata-Buzău.

Introducere
Săgeata este o comună mare din partea de câmpie a județului Buzău, cu apro-

ximativ 5000 locuitori și o suprafață de 102 km2 (Comuna Săgeata, Buzău, https://
ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83geata,_Buz%C4%83u). Ea este situată la 
aproximativ 20 km SE de orașul Buzău, pe malul stâng al râului Buzău. Comuna este 
alcătuită din următoarele șapte sate, înșiruite de-a lungul râului menționat: Dâmbroca, 
Bordușani, Săgeata, Beilic, Găvănești, Movilița și Banița (Vezi Andreica și Albu 2010). 
Reședința comunei se află în localitatea Săgeata, care a dat și numele comunei. 

Zona fiind prielnică vieții și favorabilă creșterii animalelor, cu vânat și pescuit, a 
fost locuită din timpuri imemorabile. Dovadă sunt numeroșii tumuli presărați în area-
lul comunei. unii tumuli au devenit chiar denumiri topografice: Movilă, Movila Mare, 
Valea Movilei, Bășică, localitatea Movilița etc. Acestora li se adaugă unele denumiri cu 
rezonanță dacică ori din etapa marilor migrații: șeineasca, Găvănești etc. Evul Mediu 
a împletit viața pașnică cu riposta impusă de asigurarea acesteia. Inscripția bisericii 
din Găvănești preaslăvește faptele lui Mihai Viteazul. Localitatea Beilic și-a plămădit 
existența prin conviețuirea cu turcii, care-și fixaseră acolo un punct de strângere a 



Oliviu Felecan (ed.), PROCEEDINGS OF ICONN 3 (2015)  •  629

dărilor. Localitatea Săgeata avea fortificații în timpul războiului dintre turci și ruși din 
anii 1806–1812. 

Partea modernă s-a dovedit sensibilă noilor provocări: școala, rentabilitatea agri-
colă și creșterea animalelor, construirea locuințelor mai confortabile și mai aspectu-
oase, înălțarea bisericilor, preocupări edilitar-obștești, cârciumăritul și prăvăliile. Nu 
au trecut neobservate răscolirile naționale: Revoluția lui Tudor, unirea Principatelor, 
Independența, Războiul întregirii Naționale. Secolul xx a adus săgețenilor telefonul, 
dispensarul, becul, asfaltul și trotuarul. Astăzi comuna este racordată fluxului epocii: 
alimentarea cu rețea publică de apă potabilă, tunsul mecanic al ierbii, al asociațiilor 
agricole, dar și a îmbătrânirii satelor și migrației forței tinere de muncă. 

în lucrarea noastră ne propunem să ne oprim asupra convenționalului și 
neconvenționalului din denumirea instituțiilor, asociațiilor și organizațiilor culturale, 
spirituale, economice și sociale din spațiul public al comunei. 

Unități de învățământ, de cultură și sport 
unitățile de învățământ și de cultură au purtat denumirea generică a acestor 

instituții fără a fi particularizate în vreun fel. Denumirii de școală, grădiniță, cămin cul-
tural i s-a adăugat denumirea localității în care acestea existau. O diferențiere apărea 
prin indicarea tipului unității de învățământ respective. Astfel până nu demult denumi-
rea acestora era: școala generală cu clasele I – VIII Dâmbroca, școala cu clasele I – IV 
Bordușani, școala generală cu clasele I – VIII Săgeata, școala generală cu clasele I – IV 
Beilic, școala generală cu clasele I – VIII Găvănești, școala generală cu clasele I – VIII 
Banița, ori Căminul Cultural Săgeata, Biblioteca comunală Săgeata1 etc. 

în prezent, conform unei decizii ministeriale, denumirea tuturor școlilor conține 
cuvântul „gimnazial”: școala Gimnazială Dâmbroca, școala Gimnazială Găvanești etc. 
Stereotipia acestui mecanism se aplică și în denumirea grădinițelor: Grădinița cu pro-
gram normal Săgeata, Grădinița cu program normal Dâmbroca, Grădinița cu program 
normal Găvănești (Rețeaua școlară a județului Buzău, 2014–2015 ...).

O particularizare a apărut în etapa postdecembristă în cazul școlii din localita-
tea Săgeata, căreia i s-a atribuit numele unei personalități a școlii și a satului: școala 
Gimnazială „Nicolae Efrimescu” Săgeata, Județul Buzău. Nicolae Efrimescu (1856–
1945) a fost cel dintâi învățător cu studii de specialitate al localității. Acesta și-a început 
activitatea didactică aici în anul 1882, iar în 1893 a pus bazele primului local al școlii. 
El a lăsat contemporanilor săi o puternică impresie. „Perfect cunoscător al materiei pe 

1 După datele recente biblioteca comunală are 8528 de volume și este conectată 
programului Biblionet. (Numărul de volume aflate în bibliotecile din judeţul Buzău,

h t t p : / / w w w. p o r t a l e r o m a n i a . r o / w p s / p o r t a l / E r o m a n i a / ! u t / p / c 4 / 0 4 _
S B 8 K 8 x L L M 9 M S Sz P y 8 x B z 9 C P 0 o s _ h A Aw Nf Sy d D Rw P _ u G M z A 0 _ xu Et v 4 -
AqywMDA_2CbEdFAAHKtqI!/?WCM_GLOBAL_CONTExT=/wps/wcm/connect/
eccultura/eromania/domenii/educatiesicultura/cultura/bznumaruldevolumeaflateinbibliotec
iledinjudetulbuzau&categ=Buzau&auth=SubdomeniuBiblioteci; Programul «Biblionet – lumea 
în biblioteca mea», http://www.bjvvbuzau.ro/new_page_6.htm, accesat în 27 iulie 2015).
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care o preda, competent și persuasiv, sever în aparență, dar de o blândețe cuceritoare, 
respectat și iubit, învățătorul Nicolae Efrimescu și-a făcut din catedră un adevărat apos-
tolat”. Panoul de onoare al școlii situat în holul de intrare oferă alături de cele câteva 
date biografice și fotografia „Patronul[ui] spiritual al școlii Săgeata” (vizualizare în 27 
august 2015).

în comună a existat fluctuant o echipă de fotbal integrată campionatului județean. 
în prezent, denumirea acestei echipe este: Asociația Sportivă Comunală Săgeata (cu 
abrevierea uzuală A. S. C. Săgeata). Alături de această echipă a „seniorilor”, în comună 
funcționează Clubul Sportiv Stăruința Săgeata, care reunește „juniorii” talentați ai 
comunei, cu aspirații de ocupare a unui post de titular în echipa „mare”. Denumirea 
Stăruința a aparținut, până la înființarea Clubului, echipei de fotbal, iar semnificația 
titulaturii este cuprinsă în mod implicit în semantica acestui cuvânt.

Bisericile comunei 
Biserica reprezintă o instituție veche, tradițională și respectată în spațiul româ-

nesc. în spațiul rural ea a putut preceda ori merge în paralel cu instituțiile administrative 
și politice, precum primăria de exemplu. Aceeași a fost situația și în comuna Săgeata. 
unele din bisericile comunei fiind mai vechi decât organizarea modernă a comunelor 
și a primăriilor. în comună există șase biserici, câte una în satele comunei (cu excepția 
micii localități Movilița). Toate sunt denumite generic prin cuvântul Biserică. Atunci 
când se dorește particularizarea ori referința la una din ele, în vorbirea cotidiană, ter-
menului biserică i se alătură denumirea satului respectiv, Biserica din Săgeata, Biserica 
din Dâmbroca etc. Oficial fiecare biserică se particularizează în denumirea sa, prin 
Hramul pe care îl are. Cum toate bisericile comunei sunt ortodoxe, denumirea acestora 
a împrumutat nume de sfinți ori sărbători din religia ortodoxă.

Bisericile din Găvănești și Beilic au hramul „Sfântul Nicolae”. Inscripția bisericii 
din Găvănești, care este cea mai veche biserică din comună (Andreica și Albu 2010: 
177–178), certifică faptul că hramul Sfântului Nicolae este purtat de acest lăcaș cel mai 
târziu din anul 1847, când s-a terminat construcția prezentului lăcaș. Denumirea ar 
putea fi mai veche însă, din 1844 când a început înălțarea noii biserici, sau chiar de pe 
vremea lui Mihai Viteazul, la care pisania face referire:

Lăcaş D-nezeiesc, afieriesit marelui ierarh Nicolae şi mă înalţ pe un pământ dulce, pe 
care l-a dăruit Sf. Episcopii Buzău, marele Mihai, viteazul creştinătăţii, la an. 1598. Mult 
timp am fost prădat şi pustiit de păgânătate şi stropit de lacrimile creştinismului căzut. 
Din ruine m-a înălţat Prea Sfinţia Sa Chesarie Episcopul, la an 1844, iar râvnitorul 
econom Filotei m-a săvârşit la anul 1847, decembrie 6. Astăzi auzi ruga umilă a românu-
lui creştin: fie ca mâine să serbez triumful eroului român sub un alt Mihai (Iorgulescu 
1892: 238).

Bisericile din Săgeata2 și Banița au hramul „Buna Vestire”, Biserica din Dâmbroca 

2 Pisania bisericii din localitatea Săgeata conține următorul text: ACEST SF.[âNT] 
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are hramul „Adormirea Maicii Domnului”, iar biserica din Bordușani are hramul 
„Sfântul Ilie”. Pentru biserica din Bordușani, ctitorul acesteia (1995–2005), preotul 
paroh din Săgeata Florin Stanciu, destăinuie rațiunea atribuirii acestei denumiri. Ea își 
găsește sorgintea în faptul că în anul începerii construcției a fost o vară secetoasă. Cum 
zona este prin excelență agricolă, decizia adoptării hramului Sfântului Ilie, „aducătorul 
de ploi” a părut cea mai nimerită. 

Aproape în toate cazurile în apropierea acestor biserici sunt amplasate mai multe 
cruci, cu valoarea de monumente dedicate eroilor satelor. Excepție face biserica din 
Bordușani, construită recent. Cel mai semnificativ este monumentul din Săgeata, 
amplasat pe șoseaua principală, în centrul satului, lângă biserică. Monumentul repre-
zintă un soldat turnat în bronz în poziție de atac, amplasat pe un soclu înalt din piatră 
și este opera celebrului sculptor Ion Jalea (Bălănescu 1934; Stoica 2011: 280; Calcan 
2015). El este denumit de către localnici în mod generic și prescurtat: Monument. 
Atunci când se dorește o mai mare prețiozitate în exprimare, se utilizează și denumirea 
de Monumentul eroilor.

Instituțiile de sănătate
în domeniul sanitar unitățile medicale existente au purtat denumirile 

convenționale și uzuale la nivel național: Dispensarul uman Comuna Săgeata Județul 
Buzău, Dispensarul veterinar Comuna Săgeata Județul Buzău. în ultima perioadă denu-
mirea acestora a îmbrăcat uzanța regulilor procesului privatizării. Astfel, în clădirea fos-
tului Dispensar comunal funcționează trei cabinete medicale. Denumirea acestora este 
cea standardizată la nivel național: CMI Dr. .... în această denumire, CMI reprezintă 
inițialele de la Cabinet Medical Individual. Dr., abrevierea uzuală a profesiei de doctor 
este urmată în fiecare caz de numele și prenumele medicului respectiv. 

în perioada recentă s-au înființat la nivelul comunei și unități farmaceutice. 
Farmacia din Săgeata are denumirea Nicomart Prim Team. Cuvântul Nicomart a fost 
creat prin alăturarea primelor silabe ale numelor Nicoleta și Marta, fiică și mamă, pro-
prietare ale farmaciei. Cuvântul englezesc team = echipă, dorește, în mod evident să 
exprime relația de perfectă colaborare a inițiatoarelor acestui proiect. Firma postată în 
stradă are următorul mesaj publicitar: UniFarmSante, Farmacie. Acestei firme îi sunt 
atașate însemnul grafic stilizat al farmaciei și datele de înregistrare a firmei. 

în localitatea Dâmbroca există un punct sanitar și unul farmaceutic dependente 
de unitățile tutelare din reședința comunei. Ele sunt denumite ca atare. Astfel, pe firma 
amplasată pe fațada centrală a clădirii respective este scris: Punct Sanitar, Localitatea 
Dâmbroca (Iordache și Alecse 2013: 225–229). 

LăCAșIu S-Au FăCuT âN ZILILE M.[ăRIE] SALE D[O]M[NITORuLuI] CARuLu 
ă[N]TăI E ELISAVETA DO[A]MNA șI ALE PRIA SFINțII SALE IPISCOP ENOCENTIE 
LA ANu 1874 Cu CELTuIALA LOCuITORILOR COMuNA SăGEATA DE SuSu șI A 
DE JOSu, CăTuNu COITAESCA șI ALțI BINEFăCăTORI âN ZILILE SERVIC[I]uLuI 
DEVIN PREOțILOR GRIGORE șI IOAN. SâPATâ Cu CELTuIALA D[O]M[NILOR] 
COSTANTIN SBuRLAN șI ION ALBu.
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în Săgeata a existat încă din perioada comunistă un dispensar veterinar. Acesta 
își continuă existența și în prezent, fiind supus procesului de privatizare contemporan. 
Denumirea sa este S. C. Maryfarm SRL. Referindu-ne la numele Maryfarm, acesta pro-
vine de la numele proprietarei inițiale Maria3, iar farm reprezintă prescurtarea cuvân-
tului farmacie. Firma afișată la stradă poartă indiciile subordonării ierarhice de profil: 
Direcția Sanitară Veterinară Buzău, Circumscripția Sanitară Veterinară Săgeata, Sanvet.

Unități economice de ieri
O etapă care a marcat evoluția istorico-economică a comunei, ca de altfel a întregii 

țări a fost cea a cooperativizării agriculturii. Procesul confiscării pământului țărănimii 
s-a desfășurat lent, cu formule pregătitoare și s-a încheiat în anul 1962. Acest proces a 
dus la constituirea Cooperativelor Agricole de Producție (C.A.P). Denumirea uzuală 
era utilizarea prescurtată a acestei forme de organizare a producției agricole, C.A.P., 
cu pronunția „Ceape”. în jargon, se utiliza mai ales în perioada de început a existenței 
C.A.P.-urilor, și denumirea de colhoz. Termenul era împrumutat din spațiul sovietic, 
de unde provenise de altfel și acel model de organizare. în mod popular C.A.P.-ul mai 
era denumit și gospodărie, termen luat prin translație de la o altă formă de organizare a 
producției de tip socialist Gospodăria Agricolă de Stat (G.A.S.).

La nivelul comunei s-au constituit trei astfel de unități agricole. Denumirea tutu-
ror a fost una convențională, implantată în arealul propagandei și ideologiei comuniste. 
Astfel denumirea C.A.P. din localitatea de reședință a comunei, Săgeata, a fost „11 
iunie”: C. A. P. – „11 iunie” – Săgeata (Andreica și Albu 2010: 116–117). Denumirea 
făcea trimitere la data de 11 iunie 1948, când s-a adoptat Legea naționalizării princi-
palelor mijloace de producție industrială (Giurescu, Matei et al. 2003: 508), în fond 
confiscarea întreprinderilor, fabricilor și a uzinelor proprietate privată și trecerea aces-
tora în proprietatea statului. Acela a fost momentul începutului organizării și obținerii 
producției de tip socialist. Cum sloganul înfrățirii muncitorilor cu țăranii și solidaritatea 
celor două clase ale „noii orânduiri socialiste” reprezenta fundamentul noii construcții, 
acea dată trebuia inoculată celor mulți prin toate mijloacele. 

C.A.P. din localitatea Găvănești a purtat denumirea „7 noiembrie”. Era o trimitere 
directă la modelul de organizare a agriculturii inițiat și practicat de „fratele mai mare, 
poporul sovietic”. Data de 25 octombrie/ 7 noiembrie 1917 era momentul declanșării 
revoluției bolșevice/comuniste din Rusia care a condus la preluarea puterii de către V. 
I. Lenin (Giurescu, Matei et al. 2003: 341) și acest moment trebuia întipărit în mentalul 
colectiv al epocii.

C.A.P.-ul din localitatea Dâmbroca s-a numit „Libertatea”. Denumirea își găsea 
sorgintea în lozinca comunistă omonimă și încerca să transmită mesajul că orânduirea 
socialistă aducea oamenilor adevărata libertate și egalitate prin înlăturarea exploatării 
omului de către om etc.4. 

3 Actualul medic veterinar a cumpărat această unitate medicală/firmă prin anii ’90.
4 Ironic, putem spune că atât de mult a lucrat această denumire asupra conștiinței oamenilor, 
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Constatăm astfel că în comună s-au atribuit ca nume două date cu semnificație în 
evoluția comunismului universal (sovietic) – 7 noiembrie, și a celui național românesc 
– 11 iunie, alături de o denumire izvorâtă din propaganda și lozincile epocii comuniste. 
în mod evident, aceste denumiri nu aveau nicio rezonanță sentimentală în conștiința 
localnicilor. Ele erau seci, convenționale și „reci”, inscripționate de regulă cu alb pe un 
fond roșu, pe firmele de la intrarea sediilor respectivelor C.A.P.-uri.

Celelalte unități cu caracter economic ori comercial aveau până în anul 1989 
denumirile standardizate de însăși activitatea pe care o prestau. Așa era cazul morilor 
(Moară), ori a sifonăriilor (Sifonărie). în cazul în care au existat mai multe sifonării, 
denumirii acestora li s-a adăugat în vorbirea curentă, numele proprietarului, ori a topo-
nimei locale. Astfel la Săgeata prin anii 70–80 ai secolului trecut au existat succesiv 
sau simultan mai multe sifonării. Denumirile uzuale ale acestora erau: Sifonăria de la 
Vale (din Săgeata de Jos) sau Sifonăria lui Lupu („La Lupu”); Sifonăria de la Băltăgan 
(din casa lui Gheorghe Băltăgan, Băltăgan fiind de fapt porecla) – din centrul satului 
(„La Băltăgan”) și Sifonăria lui Pârpâiac (Pârpâiac fiind porecla lui Ion/Ionel Mihai din 
Săgeata de Sus).

Unități economice de azi
în prezent activitatea economică a comunei este dominată de asociațiile agri-

cole. Acestea au preluat activitatea fostelor C.A.P.-uri. Ele există în fiecare locali-
tate. în localitățile mai mari, funcționează chiar mai multe astfel de unități econo-
mice. Denumirea acestora îmbracă uzanțele generale ale procesului de nominalizare. 
Exemplificăm prin trei societăți/asociații manageriate de familia Gheorghe Oprea din 
localitatea Săgeata. Prima este SA Oprea (Societatea Agricolă Oprea), numele de fami-
lie al titularilor acestei asociații agricole fiind integrat denumirii societății. Celelalte 
două aparțin fiilor familiei Oprea, Florian și Mădălin. Astfel, numele acestora este: S.C. 
„Oprea Florian” Team și respectiv, S.C. MD „Agro SRL”. MD reprezintă inițialele prenu-
melor celor doi soți – Mădălin și Dorina Oprea5.

în comună își desfășoară activitatea un anume număr de societăți comerciale 
mici, cu o sferă relativ variată de activități ori prestări de servicii. Denumirea aces-
tora s-a integrat aceluiași proces de acordare a numelui. Spre exemplu, pe una din fir-
mele afișate la stradă în localitatea Săgeata putem citi: SC Segeso Termoplast SRL. Pe o 
reclamă se află inscripționarea: Reparații frigidere, o alta anunță: G.P.L. AuTO (Gaz 
Petrolifer Lichefiat). O altă reclamă din Bordușani conține înscrierea: Servicii funerare 
Non stop etc.

încât la Dâmbroca oamenii și-au luat și exprimat libertatea în sensul cel mai curat al cuvântului, 
foarte rapid, și în toamna anului 1962 s-au revoltat violent împotriva acestei forme de organizare. 
Revolta a cuprins și satele învecinate Bordușani și Săgeata, dar a fost repede reprimată (Iordache 
și Alecse 2013: 60–68; Calcan 2014: 17–19). [Forma extinsă a ultimei lucrări citate este în curs 
de publicare în revista Memoria, nr. 93, 2015].

5 Cele trei asociații agricole manageriază 1800 de ha. (Discuție cu doamna inginer Oprea, 
26 august 2015).
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Unități comerciale
Cele mai multe astfel de unități sunt magazinele. Acestea au purtat până la 

Revoluția din decembrie denumirile convenționale: „Magazin mixt”, „Bufet”, „Librărie”. 
După acel moment, odată cu extinderea inițiativei private, au apărut magazinele pro-
prietate particulară, denumirea acestora având o anumită varietate. Majoritatea fiind 
Societăți comerciale sau Societăți cu răspundere limitată, poartă în denumirea lor 
siglele acestora SC/SRL, urmate de o denumire compozită. Aceasta din urmă poate 
proveni de la numele proprietarului, al copiilor, al localității etc. 

Putem observa procesul dacă urmărim denumirea câtorva astfel de unități 
comerciale din localitatea Dâmbroca. SC Miantiv SRL (aparținând Mioarei usăr), 
SC MONTANA SRL (aparținând lui Vasile Bratosin), SC Andreea PETMIx SRL 
(aparținând lui Zamfir Petre). 

unul dintre magazinele localității Bordușani se numește SC Cosmin Gerodas 
SRL, Magazin Mixt, P. L. Bordușani. Convorbirea cu patronul magazinului ne-a oferit 
alchimia care a condus la denumirea respectivă. Cosmin reprezintă prenumele, de fapt 
„diminutivul în varianta familiară” a patronului, derivat din Constantin. Gerodas este un 
cuvânt creat prin asocierea primelor silabe ori litere din prenumele copiilor patronului, 
și a unor litere de legătură. Astfel Ge provine de la Georgiana, r provine de la Robert, o 
provine de la Oana, s provine de la Sorin, iar literele da care preced litera s sunt integrate 
pentru a conferi un anume sens fonetic cuvântului creat. Denumirea Magazin Mixt, 
este una convențională, desemnând natura unității comerciale respective. Literele P. L. 
reprezintă prescurtarea care desemnează statutul unității comerciale în discuție: Punct 
de lucru (patronul având un magazin și în localitatea vecină Dâmbroca).

Acest procedeu se întâlnește și în denumirea unităților similare din celelalte sate 
ale comunei. Exemplificăm prin magazinul C. F. Tudor din Săgeata, în denumirea căruia 
apare inserat numele proprietarului magazinului. un alt magazin se numește Amico 
Cafe Co SRL, deoarece proprietarul acestuia este un băutor și iubitor al cafelei.

un fenomen extins în numirea cotidiană/ populară a magazinelor îl constituie 
denumirea acordată spontan de către săteni. Aceștia nu folosesc denumirea oficială a 
magazinelor, ci numele sau porecla proprietarului ori a vânzătorului. Spre exemplu, 
magazinul aflat în proprietatea lui Eugen Ciurea din Săgeata este desemnat prin folosi-
rea poreclei acestuia, La Caș, ori prin utilizarea numelui soției acestuia, care este vânză-
toarea magazinului, La Anca.

Servicii și utilitate publică
unitățile din domeniul serviciilor publice ale Poștei și telefoniei au purtat denu-

mirile standardizate la nivel național, cu atribuirea particularizării denumirii localității 
în care funcționa (ex. Oficiul Poștal Săgeata). Situația nu pare mult schimbată nici astăzi. 
Astfel, la nivelul comunei există trei unități poștale: Agenția Poștală Săgeata, Agenția 
Poștală Dâmbroca și Agenția Poștală Găvănești, toate integrate/ subordonate Oficiului 
Zonal Poștal (OZP) Buzău (care se ocupă cu problematica poștei rurale județene). 
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Firma plasată pe fațada clădirii are inscripționat textul: Poșta Română, Ghișeu exterior, 
Săgeata. Firma are integrat și semnul grafic al Poștei române.

Activitatea fostei Case de Economii și Consemnațiuni (CEC) a fost înlocuită 
prin noua organizare. Astfel pe firma acestei instituții se poate citi: CEC – Bank, Agenția 
Săgeata. Alăturat, un complex de două reclame are inscripționat: CEC – Bank cu sigla 
aferentă, și respectiv, Bancomat.

Spațiul public
un aspect important al denumirii din spațiul public l-a constituit acțiunea de 

nominalizare a străzilor localităților comunei. Acest proces s-a derulat în anul 2010. 
Trei localități ale comunei: Săgeata, Bordușani și Beilic au optat în denumirea stră-
zilor localităților respective pentru atribuirea în exclusivitate a numelui unor eroi 
ai satelor respective. Celelalte localități au realizat un echilibru între numele unor 
personalități locale, denumiri convenționale ori ale topografiei locale (vezi Calcan 
2013: 254–262). 

în universul denumirilor publice, uzuale, oficiale ori neoficiale la nivelul comu-
nei sunt, așa cum este firesc și specific fiecărei comunități umane, o serie de denumiri 
care o particularizează în procesul numirii și denumirii din spațiul public: Săgeata de 
Sus/ Suseanca, Săgeata de Jos/ Văleanca, Hotar, Valea Movilei, Sărătura Mică, Sărătura 
Mare, Cimitirul Vechi, Cimitirul Nou etc. (vezi Calcan 2011: 399–408). 

Concluzii
Prezentarea noastră conduce la formularea câtorva constatări rezumative. în 

denumirea unităților de tip singular, filiale ori sucursale, s-a utilizat folosirea nume-
lui specific instituției și adăugarea denumirii localității respective. Acest proces este 
specific unităților școlare și sanitare, celor de utilitate publică ori bancare. Procesul de 
personalizare a unor astfel de instituții este extrem de rar, așa cum este cazul școlii din 
Săgeata. Denumirea acestor instituții s-a schimbat periodic din inițiativa autorităților 
centrale, a Ministerului, prin includerea, de la o etapă la alta, a tipului școlii respective 
ori a duratei de școlarizare. 

Procesul unei stereotipii specifice mediului ecleziastic este ușor vizibil în denu-
mirea bisericilor comunei.

Denumirea unităților cu profil economic/ comercial a antrenat cel mai dinamic 
și spectaculos proces. El a îmbinat forma stereotipiei, a introducerii unor elemente cu 
caracter obligatoriu, cu stilul particularizării, care a inclus latura inspirației și chiar a 
imaginației personale. S-a practicat la scară extinsă atribuirea unor denumiri prove-
nind de la numele proprietarilor sau copiilor acestora, utilizându-se primele silabe ori 
inițialele respectivelor nume.

Nu poate scăpa observației întreprinse influența valului modernizării adus de 
avalanșa socială a anglicismelor – atestat în cazul denumirii unităților economice prin 
asocierea cuvântului team. 
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în numirea cotidiană și neoficială a unor unități economice mici se practică atri-
buirea numelui proprietarului, ori a poreclei acestuia. 

unele greutăți ivite în investigația realizată pot conferi concluziilor noastre un 
anumit grad de relativitate. Acest lucru se datorează studierii fragmentare/ parțiale a 
problematicii abordate. Cauzele acestui fapt se găsesc pe de o parte în reticența (și une-
ori chiar refuzul) de comunicare pe care l-au manifestat atât unii dintre angajații ori 
patronii respectivelor unități economice sau comerciale, cât și funcționarii abilitați ai 
Primăriei. Pe de altă parte, absența afișajului public a denumirii firmelor sau societăților 
respective a cenzurat investigația. în pofida acestor impedimente, cercetarea noastră 
reușește să ofere o imagine instructivă a evoluției fenomenului analizat.

în numirea uzitată în spațiul public al Comunei Săgeata din Județul Buzău s-a 
putut constata o varietate a procedeelor denominative, cu alternanța între un stereoti-
pism central și local, între alternanța și combinația unei laturi logice și comprehensive 
și a uneia subordonate deplinei ficțiuni.
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