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Cercetarile arheologice efectuate pe teritoriul comunei Parincea au
scos la lumina marturii care atesta existen?a popula?iei inca din
epoca bronzului. Obiectele de cult, de uz casnic si asezarile
fortificate apar?in Culturilor Monteoru, Cucuteni, Santana de Mures
si Cultura Noua. In perioada navalirii popoarelor migratoare,
evolu?ia asezarilor a fost sincopata, fapt care a facut ca satele
comunei Parincea sa fie in continua miscare.
In epoca feudala, in perioada intemeierii Statului Moldova, in
comuna Parincea existau satele: Milesti, Nanesti, Nafurdesti,
Larga, Aprodu si Cucuie?i. In acesta perioada, evolu?ia satelor a
fost urmatoarea:
● Satul Nafurdesti s-a mutat spre Sud din cauza tatarilor,
formand satul Fichitesti;
● Satul Larga care apare pe harta ofi?erilor rusi in anul 1835,
dispare prin mutarea popula?iei in satul Racova;
● Satul Aprodu a disparut prin mutarea popula?iei la Drogu;
● Apare satul Nastaseni pe locul satului Nafuresti, care s-a
asezat me mosia razaseasca (dupa George Lahovari);
● Apare satul Iazuri pe mosia boierului Ion Anastasia;
● In anul 1787, arendasul Toader Parincescu infiin?eaza targul
care ii va lua numele;
● In anul 1800 se infiin?eaza satul Poieni pe mosia boierului
Costache Craiescu.
Unele sate din comuna Parincea erau razesesti (Milesti, Nanesti si
Nastaseni), in timp ce celelalte erau de clacasi (Parincea, Vladnic,
Poieni, Barna si Valeni).
In timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, Moldova era impar?ita in
trei par?i: ?ara de Sus, ?ara de Jos si Basarabia. Satele de pe
teritoriul comunei Parincea faceau parte din ?ara de Jos, iar in anul
1714, sub domnia lui Mihai Racovi?a, apar?ineau ?inutului Putna.
Incepand cu anul 1809, satele comunei Parincea faceau parte din
jude?ul Tecuci, iar in anul 1857 o parte din sate faceau parte din
jude?ul Bacau.
Infiin?area targului din comuna Parincea a avut ca rezultat
dezvoltarea rela?iilor comerciale cu localita?ile invecinate. In cel
timp au aparut si meserii noi cum ar fi cele de fierar, potcovar,
croitor si cizmar, dar s-au men?inut si ocupa?iile de baza
(agricultura, cresterea animalelor, viticultura, vanatul,
mestesugurile, apicultura).
In urma legii rurale data de domnitorul Alexandru Ioan Cuza in anul
1864, se improprietaresc ?aranii clacasi si se secularizeaza
manastirile prin trecerea unei par?i din terenuri in proprietatea
statului. Prin aceasta lege, au fost improprietari?i 364 de ?arani, in
func?ie de cate animale aveau fiecare.
Pe teritoriul de astazi a comunei Parincea s-au constituit trei
comune: Parincea, Nanesti si Milesti. Acestea faceau parte din
Plasa Bistri?ei de Jos, apoi din Plasa Siretului de Jos, dar aveau
resedin?a la Parincea. Din Plasa Parincea faceau parte comunele
Botesti, Lecca, Parincea, Milesti, Petresti, Racatau, Geoseni si
Tamasi.
In perioada navalirii popoarelor migratoare, evolu?ia asezarilor a
fost sincopata, iar satele comunei Parincea s-au aflat intr-o
continua miscare. Intre anii 1768 - 1744, intr-o harta a Moldovei, au
fost reprezentate satele Nanesti (care se numea Nineschti), Milesti
(care se numea Milesty), Parincea (care se numea Parintsche),

Valeni (care se numea Waleny), Leordeni si Cucuie?i, acestea din
urma fiind in ?inutul Putna. La sfarsitul secolului al XVIII-lea, apare
in documente, alaturi de satul Valeni, satul Vladnic care se numea
Wladruk.
Satul Nastaseni apare pe locul satului Nafruchesti (dupa George
Lanovzi), care se aseaza pe mosia razaseasca Nastaseni. In anul
1787, arendasul Toader Parincaru infiin?eaza targul Parincea care
pastreaza numele pana in prezent. In anul 1800, se infiin?eaza
satul Poieni pe mosia boierului Costache Craiescu.
In perioada 1868 - 1940 au aparut in satele comunei Parincea mori
cu pietre, institu?ii administrative si economice cum ar fi: Oficiul
Postal, Banca Populara, Judecatoria de Pace, Ocolul Agricol,
Sec?ia de Jandarmi, Farmacia, Brutaria, Fabrica de sifoane,
abatorul, carciumi, provalii etc. Avand in vedere ca Parincea era
resedin?a de plasa, in anul 1880 se infiin?eaza un spital cu 60 de
locuri, care a fost, mai tarziu, scoala speciala, fiind preluat, in zilele
noastre, de Ministerul de Justi?ie, in stadiu de ruina.
In secolul XIX se construiesc biserici din caramida, inlocuindu-le pe
cele din lemn mici si neincapatoare. In perioada 1856 - 1870 a fost
construita biserica Sf. Impara?i, de cult ortodox, de banul Anastasie
Ioan. In anul 1869 a fost construita biserica Milesti cu ajutorul
enoriasilor. In anii 1890 - 1903, a fost construita parohia Vladnic de
cult catolic. In curtea bisericii se afla un stejar plantat in perioada
1498 - 1510, parohul afirmand ca a fost plantat in timpul domniei lui
Stefan cel Mare. In anul 1937, a fost construita parohia Valeni, de
cult catolic.
Prezen?a catolicilor in satele Vladnic si Valeni este atestata inca
din anul 1840, odata cu construirea unei biserici inchinata Sf. Ioan
Nepomuc. Popula?ia satului Vladnic era constituita din emigran?ii
veni?i dinspre Ciuc.
In anul 1702 a fost construita biserica din lemn Sf. Nicolae. Aceasta
biserica a fost adusa pentru satul Zlatari, fiind trasa de 50 perechi
de boi pe roate de busteni. Cu toate acestea, de la punctul numit
„Foran", biserica nu a mai putut fi miscata. Se spune ca biserica a
fost construita de Stefan cel Mare, la intrarea in biserica fiind
urmatoarea inscrip?ie: „Sa se stie de cand am facut acesta biserica
Leat 7210". Biserica Sf. Nicolae a fost renovata in mai
multe randuri: 1894, 1936, 1990, iar dupa 1990 s-a construit un
schit de maici. Acestea din urma au contribuit la construc?ia unei
manastiri de maici, construc?ia fiind facuta din caramida, acoperita
cu tabla de cupru, iar dupa terminarea lucrarilor se preconizeaza a
fi cea mai frumoasa manastire din comuna Parincea si comunele
limitrofe.
Prima scoala din comuna Parincea a fost infiin?ata in satul Nanesti
dupa ce a fost aprobat inva?amantul gratuit in adunarea Ad-Hoc a
Moldovei din 20.11.1857. Primul inva?ator al acestei scoli a fost
numit Sandu Galusca, la date de 26.09.1859.
In anul 1956, scoala veche a fost demolata construindu-se una
noua pentru clasele I - VIII. In primul an dupa semnarea decretului
nr. 1150, de catre Alexandru Ioan Cuza, in comuna Parincea au
luat fiin?a scolile de la Milestii de Sus si Parincea. In anul 1859,
preotul G. Stanciu a donat casa proprietate pentru infiin?area scolii
de la Parincea.
In anul 1885 a fost construita scoala din Milestii de Jos, in stil Spiru
Haret, care exista si astazi, iar intre anii 1887 - 1890 s-a construit
scoala din Parincea, in acelasi stil. In anul 2000, scoala din
Parincea ia numele de „Georgeta Jurgea Cancicov". Dupa anul
1950 se construiesc scoli si in celelalte sate ale comunei: Vladnic,
Nanesti Vale, Podu Ros, Poieni si Valeni, toate din caramida, fiind
acoperite cu azbociment sau ?igla.
In anul 1918, la centrul de plasa Parincea se infiin?eaza, prin grija
unui grup de ofi?eri, Casa Na?ionala, pe un teren donat de Nicu
Braescu. In Casa Na?ionala exista o sala de teatru, o sala de
gimnastica, se organizau serbari, serate si sezatori. In anul 1931, in
cadrul Casei Na?ionale, func?iona o societate culturala numita
„Raza de lumina", condusa de inva?atorul V.D.Manciu. In acest
cerc se desfasurau diferite conferin?e in domenii ce interesau
ceta?eni, fiind sus?inute de inva?atori, avoca?i, judecatori si
medici.
Modificarile administrative din acea perioada intregesc comuna
Parincea, dupa cum urmeaza:
In anul 1906 au aparut satele Milestii de Sus, Milestii de Jos si
Valeni (aceasta este posibila odata cu desfiin?area comunei
Milesti);
In anul 1929 s-au infiin?at satele Poieni, Nastaseni, Barna si
Varlanesti;
In anul 1933 au aparut satele Nanesti Deal, Nanesti Vale, Vladnic,

Podul Ros si Valea lui Noe.

