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Localitățile din Podișul Mehedinți și din această zonă piemontană a 
dealurilor Coșuștei sunt așezări vechi, locuite dintotdeauna  deoarece au 
avut condiții prielnice de trai: păduri, pășuni, ape. Chiar dacă dovezile 
arheologice sunt relativ puține ele atestă în mod indirect existența unei 
populații dacice de oameni liberi în aceste zone unde au  fost descoperite  
ciocane de piatră, monede, vârfuri de săgeți și urmele unui cimitir roman, în 
dealul numit Vârful popii, la Vâlculești, în Dâlma.Asemenea urme s-au 
identificat și la Cârșu ori la Luturoasa(tuburi de aducțiune, resturi 
ceramice).Și se pare că mai există multe pe Valea Coșuștei ori pe valea 
Râienilor, dar s-au risipit pe la diverse muzee și locuri din  țară. Zona a fost 
locuită în mod cert de o populație autohtonă deoarece în apropiere, lamai 
puțin de 3-4 km pe direct romanii construiseră castrul de pământ de la 
Cătunele despre care am menționat în lucrarea noastră, Pe firul Văiii 
Motrului.1 

Perioada Evului Mediu aduce o serie  documente scrise începând 
cu Mircea cel Bătrân și continuând cu Matei Basarab, Mihnea Voevod, 
Constantin Brâncoveanu,Alexandru Ipsilanti, Tudor Vladmirescu până la 
epoca modernă a lui Al I Cuza. 

Interesant de consemnat este faptul că șapte dintre satele comunei 
actuale au fost la rându-le centre de comună, arătând   că zona a fost 
populată până aproape de zilele noastre. Bala de Jos forma comună cu 
localitatea Cârșu, Bala de Sus(Bala de Sus, Lăturoasa, 
Moriște,Zegoicea),Comănești(Comănești, Brativoiești, Molani, Ludu, 
Pistrița),Crainici(Crainici, Sărdănești, Băleni, Valea Plopului), Iupca (Iupca, 
Câmpu Mare, Chițimii, Giurești),Vidimirești (Vidimirești, Ohaba,  Păpești). 

Această situație a comunelor s-a modificat permanent și satele ori 
cătunele mai mici au fost într-o  continuă  schimbare în privința 
apartenenței la diverse comune. De exemplu cătunul Anghelești a aparținut 
inițial de comuna Iupca , apoi de Crainici, de Șovarna și  a ajuns în cele din 
urmă la comuna Bala. 

Mai sigure  și mai numeroase sunt datele  consemnate în lucrarea 
de referință despre agricultura județului Mehedinți cu titlul:„Lista 
communeloru rurale și urbane din județiulu Mehedinți.” Aici apar comunele 
Bala de Sus cuprinzând satele Bala de Sus și Lăturoasa, Bala de Jos  
cuprinde satul reședință și cătunul Cârșu, comuna Comănești cu satele: 

                                                           
1 C Boteanu, Ilie Paraschiv, Pe firul văii Motrului,Ed .Armonii Culturale, 2018. 



Comănești, Brativoiești și Pistrița. Comuna Iupca cuprindea satele: Iupca, 
Câmpu Mare, Poenari, Giurești, Chițimii. Comuna Crainici cuprindea doar 
două sate: Crainici și Plopii(Valea cu  plopi),Satul Brativoiești de exemplu, 
aparținea  comunei Glogova, iar satul Vidimirești avusese și statutul de 
centru de comună cuprinzând satele: Vidimirești, Ohaba și Popești 
(Păpești). Potrivit lui N. D. Spineanu în Plaiul Cloșani existau 18 comune  și 
71 de sate. Șase dintre  fostele comune sunt incluse actualmente în 
comuna Bala:1 Bala de Jos (Bala de Jos, Cârșu), 2.Bala de Sus (Bala de 
Sus, Lăturoasa, Moriștea , Zegoicea) 3. Comănești (Brativoiești, 
Ludu,Molani, Pistrița) 4.Crainici(Crainici, Sărdănești, Valea plopului) 
5.Iupca, (Iupca, Câmpu Mare, Chițimii, Giurești), 6.Vladimirești 
(Vladimirești,Ohaba,Popești). 

Comuna Bala, este formată din 15 localități: Bala, Bala de Sus, Rudina, 
Vidimirești, Dâlma, Runcșoru, Cârșu, Iupca, Sărdănești, Câmpu Mare, 
Crainici, Comănești, Molani, Brativoiești și Brateș, dintre care 7 foste 
comune la: Bala de Sus, Dâlma, Rudina, Iupca, Vidimirești, Crainici și 
Comănești. Fosta comună Dâlma (Dîlma), a existat între anii 1892-1938 și 
1942-1951, având de fiecare dată alături și satul Runcșoru, în rest făcând 
parte din comuna Bala, dar și din fosta comună Rudina, între anii: 1864-
1892, 1938-1942 și 1965-1968. Fosta comună Bala de Sus, a existat între 
anii 1864-1912, 1925-1931 și 1945-1950, având alături și satul Brateșul pe 
toată perioada. Fosta comună Vidimirești, a existat între anii 1864-1912, 
având alături în această perioadă și satul Ohaba. Fosta comună Iupca, a 
existat între anii: 1864-1912, 1925-1930, 1932-1938 și 1945-1950, având 
alături satele: Câmpu Mare între anii 1864-1912, 1932-1938 și 1945-1950, 
Păpești (parte din satul Ohaba, din anul 1968) între 1912-1925, Sărdănești 
între 1925-1931 și 1932-1938 și Sărdăneștii de Jos (parte din satul 
Sărdănești) între anii 1892-1912. Fosta comună Crainici, a existat între anii 
1864-1912 și 1925-1968, având în administrare și localitățile: Sărdăneștii 
de Sus (numit și Băbeni, parte din Sărdănești) între anii 1892-1912 când se 
unește cu Sărdăneștii de Jos, împărțindu-se din nou între 1945-1951, 
Sărdăneștii de Jos între 1945-1951, Sărdănești (unit) între 1931-1932 și 
1942-1945 când sunt despărțite până în anul 1951, urmând să se unească, 
iar localitatea formată continuă să facă parte din Crainici până în anul 1968, 
Brateșul între 1952-1965, Brativoiești între 1931-1942, Molani între anii 
1931-1932, 1938-1942 și 1945-1968 și Comănești între anii 1931-1932, 
1938-1942 și 1945-1968. Fosta comună Comănești, a existat între anii: 
1864-1931, 1932-1938 și 1942-1945, cuprinzând și localitățile: Brativoiești 
între anii 1864-1931 și 1942-1945, Molani între 1864-1931, 1932-1938 și 
1942-1945 și Crainici între anii 1912-1925.Multe dintre aceste sate au 
dispărut (Moriște,Lăturoasa,Zegoicea, Valea cu plopi, 
Poenari(Anghelești).Altele precum Chițimii sau Băleni s-au contopit cu 
localitățile apropiate. Mișcarea populației și dispariția acestor cătune 
reprezintă un fenomen firesc mai cu seamă în cazul unor localități risipite în 



care aceste cătune erau de fapt simple mahalale.Fenomenul dispariției se 
petrece chiar sub ochii noștri tocmai din cauza scăderii numărului 
populației. Cătunele se contopesc, așa cum s-a întâmplat cu   cele două 
cătune: Chițimii și Giurești. A rămas numele  Giurești, probabil pentru că e  
un  cătun mai vechi, celălalt  fiind menționat până prin  anii 1960,după care 
a dispărut. Altele  cătune au disparut pur și simplu pentru că s-au 
depopulat, așa cum s-au petrecut lucrurile cu fostul cătun Anghelești( care 
are în acest moment un singur locuitor) și nici măcar nu mai sunt 
menționate în structura comunei(Moriște, Zegoicea;Valea cu plopi, Băbeni). 
Dacă comparăm numai câteva date istorice care privesc evoluția satelor 
comunei  constatăm multe schimbări și comasări ale populației. Interesant 
este faptul că memoria colectivă conservă totuși și acum aceste denumiri, 
așa cum se petrec lucrurile cu cătunul Băleni, o grupare de vreo18 case 
aflată în apropiere de Sărdănești,( care aparținea fostei comune Crainici) .  
Și cu toate acestea  fiecare  dintre colectivitățile mai mici sau mai mari și-a 
păstrat individualitatea având  o istorie și evoluție proprie, un fel de 
memorie a locului. Așa  se petrec lucrurile cu  fostul cătun  Anghelești care  
în momentul de față  practic a dispărut și nu mai este menționat decât la 
Registrul agricol unde figurează cu un număr de câteva poziții de rol. 

 Anghelești, cătunul cu un singur locuitor 

Satele și cătunele sunt la fel ca oamenii, au o viață a lor, se nasc , 
se dezvoltă și apoi involuează și dispar ca și cum n-ar fi fost. Uneori nu mai 
rămân nici măcar urmele scrise ori cele arheologice pe care de cele mai 
multe ori le conservă pământul. E tragic să asiști la momentul stingerii lor, 
așa cum se întâmplă cu  cătunul menționat pe care în secolul al XIX-lea 
nici măcar nu l-am întâlnit ca denumire. În cea mai complexă carte despre 
agricultura mehedințeană ,lucrarea lui Ion Ionescu de la Brad2, cătunul nu 
apare menționat cu numele acesta. Norocul meu a fost că am stat de vorbă 
cu mai mulți oameni din satele vecine și unul dintre ei, Chițimia Constantin 
din Iupca mi-a povestit că aici erau trei fântâni, chiar sub tăpșanul căruia 
localnicii îi spuneau Poiană și că pe aici trecea vechiul „drum al oilor”.  
Acest lucru m-a determinat să consider că înainte vreme satul s-ar fi numit 
Poenari, așa cum este de altfel trecut în lucrarea cercetătorului cel mai 
avizat care a realizat prima prezentare științifică a acestui județ.  Cătunul 
era integrat în comuna Iupca  alături de satele Iupca(14), Câmpu Mare(17, 
Giurești(27) și Chițimii(32). Așadar pe aici trecea  „drumul oilor” sau 
„drumul ciobanului” cum îi mai spuneau localnicii, drum care străbătea și 
culmea Purcăreți , pe lângă Lăturoasa  înainte vreme  și probabil era un loc 
de popas , la poalele poienii , chiar la poala pădurii.  Aici călătorii puteau 
gusta din apa rece a fântânilor care înainte vreme erau făcute din toble de 
stejar. Chițimia Constantin(Ticu) ne-a spus  că cea mai adâncă  și cea mai 
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bună dintre ele era la  mijloc și  acolo oamenii ar fi săpat  chiar după o 
comoară, dar nu se știe dacă a fost găsită sau nu ceva. Oricum povestea 
există și dintre   cele trei fântâni se mai păstrează doar una, care reprezintă 
de fapt și cel mai vechi monument istoric din localitate. Este vorba de o 
construcție veche care a fost cu siguranță refăcută pentru că fântâna are o 
placă pe care este gravat un text interesant scris  în chirilică. Am încercat   
să descifrăm acest  text și am apelat la prietenul meu Vasile Șișu care mi-a 
spus că că nu poate s-o descifreze pentru că ar fi în limba slavonă veche 
ceea ce mi-a dat de gândit în legătură cu vechimea inscripției  

 Din păcate acest lucru nu s-a confirmat deoarece  placa de piatră 
în care textul este săpa, a fost montată, din neglijența meșterilor, cu partea 
de sus în jos( invers).  Atunci când fântânaa fost reparată ori refăcută,  
meșterii, neînțelegând textul,  au inversat placa. 

Despre această fântână   nu se mai știe mare lucru , nici măcar cine i-a 
făcut ultima reparație. Popescu Doru din  cătunul Giurești mi-a spus că 
domnul Gurgu, fiul   fostului  profesor universitar Gurgu Ion de la Facultatea 
de fizică din București a sesizat , de la început că placa e inversată. Am 

mers într-o zi la  dumnealui și am stat de vorbă mai mult timp.  Cu multă 
generozitate atunci domnul Ionuț Gurgu mi-a spus că inscripția  a fost 
descifrată de către Arcadie Bodale de la serviciul Arhivelor Naționale Iași  și 
are următoarea traducere: <Cu>3 ajutoriul lui D(u)mnezeu, leatu  183<8>4 , 
aceastî <fân>5tâ<nă>6 s-au făcutî cu cheltuiala robilor lui D<umnezeu>7 
Anghel, Ilie, Grigore, fraţi <Iupreni>8.<Grigorei>9, <S>10tanca, Dumitra. 

                                                           
3 Parţial distrus. 
4 Parţial distrus. Poate fi şi «6». 
5 Distrus. Unele litere se pot citi cu foarte mare greutate. 
6 Omis. 
7 Distrus. Unele litere se pot citi cu foarte mare greutate. 
8 Lectura nesigura, literele de  la final distruse. 
9 Distrus. Unele litere se pot citi cu foarte mare greutate. 
10 Parţial distrus. 

 

Inscripția de pe fântâna din Anghelești 



 

„Cu ajutorul lui Dumnezeu leatul 1838 această fântână s-au făcut  
cu cheltuiala robilor lui Dumnezeu Anghel, Ilie,Grigore, frați iupreni, 
Grigorie, Stanca, Dumitra.” 

 Traducătorul a făcut și câteva precizări referitoare la anumite 
cuvinte:„Frați iupreni- lectură nesigură, literele de la final distruse 

Grigorei- unele litere se pot citi cu mare greutate 

 Cifra 8 final- distrus parțial, poate fi 6” 

În prezent în cătunul Anghelești mai există  o singură familie 
compusă din locuitorul Vasile Iupceanu  care are în acest moment vârsta 
de  81 de ani. Nea Vasile mi-a povestit că în tinerețea lui  cătunul  avea 8-
10 familii, o mână de oameni care conviețuiau în condiții bune și au 
aparținut  atât de comuna Iupca, dar și de Ohaba. Cimitirul lor este și acum 
în cătunul Păpești și aparține  comunei Șovarna. Bisericuța din Păpești 
este micuță și izolată de localitate astfel că o parte din icoane au fost 
transferate la Ohaba(de teama hoților). Satul Anghelești era situat chiar la 
poala pădurii și probabil că înainte vreme era mai populat, cu tradiții 
specifice ca oricare dintre satele noastre. Atmosfera era una de muncă și 
de respect a datinilor, obiceiurilor și sărbătorilor. Nea Vasile mi-a spus cum 
își petrecea Ajunul Crăciunului în colindeți  unde veneau și cei de la Câmpu 
Mare  ca și celelalte sărbători de iarnă :Anul Nou, Boboteaza. La aceste 
sărbători importante precum Crăciunul ori Paștele  și la sărbători oamenii 
trebuiau să se împace între ei și să se ierte  dacă erau certați. Vasile 
Iupceanu a prins și vremea comunistă dar s-a descurcat bine, spunea el 
pentru că a crescut tot timpul animale și a beneficiat de avantaje(primea 
cote de porumb și creștea porci).Acum este bătrân și a rămas singur, mai 
vin să-l viziteze din când în când nepoții. Are o casă mare care în curând o 
să rămână pustie, căci un băiat a plecat în Italia, unul la Broșteni și cel care  
rămăsese cu el în casă, s-a sinucis după ce și-a ucis nevasta. Parcă a fost 
un blestem  pentru că o să se pustiască și satul.  

Familia Iupcenilor 

Cred că denumirea  este una de origine slavă pentru că acest cuvânt în 
limba slavă înseamnă fustă. Numele satului pare să se tragă din numele 
acestei familii care înainte vreme era mult mai răspândiră. Acum în satul 
Iupca nu mai există  familii cu acest nume, dar a rămas una singură în 
cătunul Angheșești.  Ultimul locuitor al  localității se numește  Vasile 
Iupceanu care nu-și mai aduce aminte numele străbunicilor, dar știe că pe 
bunicul său îl chema Petre Iupceanu. Acesta s-a căsătorit cu Ioana, din 
același sat și au avut trei copii.  



Pe tatăl său îl chema Alexandru și s-a căsătorit cu Irina Bolbotină din 
Peșteana și au avut 9 copii :Ilie, Frosa, Gheorghe,Sevastița, 
Polina,Alexandrina, Vasile, Ana și Lena. 

1.Ilie, primul copil s-a căsătorit  cu o bucureșteancă și au avut trei copii. 

  2..Frosa, a fost căsătorită cu Baranga Nicolae și n-au avut copii. 

3.Gheorghe a fost căsătorit cu o moldoveancă și au avut un băiat(Adrian) și 
o fată(Mariana), căsătorită,dar fără copii. Băiatul a murit. 

4.Sevastița a fost măritată cu Ilie și au avut 2 fete: Nuța și Maria. 

5 Polina nu a fost căsătorită pentru că a murit la 17 ani.  

6.Alexandrina a murit la 7 luni. 

7.Vasile a fost căsătorit cu Giura Nadia din Iupca și au avut 3 copii: 
Laurențiu(absolvent de liceu), Ilie și Cristi(elevi). 

8.Ana s-a căsătorit cu Alexandru și a avut un copil pe nume Aurel care a 
fost căsătorit și s-a despărțit de nevastă 

9.Lena a fost căsătorită cu un sârb, a avut două fete:Nina și Nuța   și 
fiecare, la rândul ei, are câte un băiat. 

Vasile Iupceanu este ultimul locuitor al satului ,căci și satele au viața lor, se 
nasc trăiesc și mor asemenea oamenilor. 

 

Fig. 7. Satele dispărute în urma unirii cu satele învecinate (după Diaconescu Luca) 
și anii desființării. 

 



 Satul Bala( de Jos)  

 Denumirea este cu certitudine una de sorginte  preromană 
deoarece romanii, 

 când au venit pe  aceste locuri cu siguranță că au  găsit o populație 
autohtonă .În localitatea Bala  au fost descoperite câteva urme romane, 
fapt care arată că aici a existat o populaţie băştinaşă pe care romanii au 
cucerit-o. Ruine romane s-au găsit şi în satul Cârşu, după cum sublinia 
arheologul Dumitru Tudor: 

Cârşu (com. Bala.) se semnalează aici urme de ruine antice din 
care s-a scos sesterţ de bronz de la Traian (Moisil Creşt colect în an Ac. 
Rom. 1939-1940, p. 144)11  

Monede romane şi resturile unor albii din lemn  au fost descoperite 
în zona băilor, semn că aceste băi existau și erau cunoscute încă de pe  
acele timpuri.12 

  În satul  Dâlma, care aparţine comunei, în locul numit Dealul 
Vâlculeştilor13 a fost localizat un cimitir roman, găsindu-se urme de pe 
timpul romanilor, după cum menţiona  acelaşi arheolog specializat în epoca 
romană.14Și dacă băile au existat înseamnă că a existat și o populație 
autohtonă care trăia pe aceste locuri. 

Locul este menţionat şi de către revizorul şcolar N. D. Spineanu în 
timpul căruia s-a făcut  descoperirea unei pietre inscripţionate cu litere 
latine. 

Această piatră se afla la bisericuţa din satul Dâlma şi locuitorii  n-au 
vrut s- o doneze sub nici o formă până când nu li s-a promis de către 
autoriţăţi că li se va ridica în sat o şcoală, după cum sublinia  același 
revizor şcolar:  

Aşa că numai după ce li s-a promis şcoala ce s-a şi deschis în 
toamna anului 1892 şi după ce li s-a oferit o sumă de bani pentru repararea 
bisericii a putut fi ridicată această piatră. Credinţa locuitorilor este că în 
interiorul acestei pietre au fost ascunse comori, mai ale că se bănuieşte că 
piciorul prestolului este făcut tot dintr-o piatră cu inscripţiune veche luată tot 
din acel loc.15 

Aceste câteva informații  arată că suntem în faţa unei localităţi 
străvechi , cu populație băștinașă din cele mai vechi timpuri. Cuvântul 
„bală„, substantiv comun a intrat în componența unor toponime precum 
Băluța, Baloș , Balaciu care se află într-un areal apropiat, pe teritoriul 
                                                           
11 D. Tudor,  Oltenia romană, Ed. Academiei, Bucureşti, 1968, p. 226. 
12 Săpându-se gropi s-au aflat resturile unor albii de stejar putrezit şi pe lângă ele şi monede romane 
aruncate de vizitatori, aşa cum se obişnuia la izvoarele socotite binefăcătoare. Idem, p. 323. 
13 În locul numit „Vârfu popii” de pe dealul Vîlculeştilor se găsesc urme de zidării, monede de la Gordian 
şi un cimitir roman. De aici s-a scos în anul 1883 o inscripţie funerară romană (CIL, III, 13 729-14485), 
folosită câţiva ani ca bază pentru altarul bisericii şi apoi adusă (1892) de Tocilescu la M. N. A. Ibidem, p. 
226 
14 Un sat roman la Bala de Jos(com Bala) poate fi presupus datorită izvoarelor sulfuroase de aici în care 
s-au descoperit monete romane aruncate. În cătunul Cârşu( Bala) s-au semnalat ruine antice şi un 
sesterţ al lui Traian. Cu totul izolat apare satul roman de munte de la Dâlma( judeţul Mehedinţi) cu urme 
de zidării romane şi monede( Gordian al III lea) pe vârful cu plopi şi dealul vâlculeştilor. Din Dâlma 
posedăm piatra de mormânt a ilirului Dassas Capito, un proprietar de ţară colonizat în aceste locuri(CIL: 
III14485), D Tudor, Oraşe, târguri şi sate în Dacia Romană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 307 
15 N. D. Spineanu, Dicţionar geografic al judeţului Mehedinţi, Bucureşti, 1894, p. 103. 



comunei vecine Ponoarele, fapt care denotă  existența unei populații bine 
închegate  cu care romanii au conviețuit, dovadă castrul de lut de la 
Cătunele, aflat  la 2-3 km de Câmpu Mare. Toponimul care desemnează 
denumirea localității poate suscita anumite controverse deoarece în 
perioada Evului mediu cunoștea formele„bela”,„beala.”Există însă și 
concepții care au lărgit sfera de cuprindere încadrându-l  în familia limbilor 
indo-europene, după cum susțin autorii unui dicționar referitor la cuvintele 
dacice: 

„În limba sanscrită bala însemnează forță, vigoare mare, talie mare, 
ființă fantastică. Termenul sanscrit bală este identic ca formă și sens cu 
românescul „bală”. Dacă la forma sanscrită  bala adăugăm sufixul uru,care 
este un augmentativ vom obține  balauru ,ceea ce semnifică„ talie 
exagerată, forță foarte mare, vigoare extraordinară, respectiv ceea ce e și 
românescul balauru”.16În viziunea acelorași cercetători chiar cuvântul 
Decebal ar însemna cel care are forță înzecită.17 

Și memoria colectivă a  conservat anumite frânturi de legende în 
acest sens. O  asemenea legendă  a  fost culeasă de Mihail Gregorian în 
perioada interbelică: 

„Cân a venit împăratu Traian venin î, țară ca să de pământu la 
soldații lui a trecut în Bala de Sus și a mers în hotaru Văieni. De-acolo a 
ntors la Samarinești. Și trecân prin apa  Bielii de Jos a ieșit bale albe după 
copitele cailor. A dzis: 

Se bale sunt aștia? 
Balie de peșce , împărate. 
D*aisi i să dzice satului Bala. 
 
4 august 1930 
G. Șotia , 82 ani 
Bala de Jos”18 
Cert este că localitatea Bala este atestată documentar încă  din 

primele documente ale Țării Românești, din vremea lui Mircea cel Bătrân. 
În tradiţia locală există unele legende legate de acest domnitor despre care 
se spune că ar fi avut aici grajdurile pentru caii folosiţi în războaie, în locul 
numit „Fănaț”, după cum menționa P Scurtu într-o lucrare monografică 
închinată localității Bala de Sus: 

„După povestirile lui Nicolae Ion Gurgu, Nicolae Pârjol, Ion Boța și 
Victor Pârjol în Fânați ar fi fost grajdurile lui Matei Basarab unde sunt și 
resturi de ziduri. Pe aici a fost și Mircea cel Bătrân,Iată că doi domnitori de 
seamă auȚării  Românești au stat aici la Fânați. Și acum este un fân ca 
mătasea”19El susține că în afară de grajduri aici ar fi ost și o biserică și 
scriecă în acest loc Zaharia N Alexandru a găsit un ciocan de piatră și un 
vârf de lance. 

                                                           
16 A Berinde , Simion lugojan, Contribuții la cunoașterea limbii dacilor, Ed Facla, Timișoara , 1974, p.105 
17 Astfel numele lui Decebal semnifică„zece, înzecit”(dzece)„forță”(bal), deci omul cu forță înzecită. 
Nume care se potrivește viteazului rege dac, ibdem, p. 64 
18 Folclor din Oltenia și Muntenia. Texte alese din colecții inedite. Editura pentru literatură, București, 
1967, p 238 
19 P. Scurtu, Satul meu natal, Bala de Sus,fără an și editură, p.25 



 De altfel documentul de atestare al localităţii datează tot de pe 
timpul lui Mircea cel Bătrân, din 10 iunie 1415 şi are următorul conţinut: 

„1415 (6923) iunie 10, Argeş. 
În Hristos dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul şi 

singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod şi domn, din mila şi darul lui 
dumnezeu, stăpânind şi domnind peste toată ţara Ungrovlahiei şi părţile de 
peste munţi încă şi către părţile tătătreşti şi pe amândouă părţile peste 
toată Podunavia încă şi până la Marea cea Mare şi stăpânitor al cătăţii 
Dârstorului. A binevoit domnia mea cu a sa binevoinţă, cu inima curată şi 
luminată şi am dăruit acest atotcinstit hrisov boiernaşilor domniei mele, 
Vlad cu nepoţii săi, Şişa şi Buia şi lui Stănilă cu fraţii săi, ca să-i fie lui Vlad 
cu toţi nepoţii lui, Buia, Şişa şi lui Stănilă cu fraţii lui, satul numit Bela, care 
este în judeţul Motrului, ca să fie lui Vlad cu toţi nepoţii lui, de ocină şi de 
ohabă, satul Bela şi Preslop. Au dat domniei mele un cal şi o cupă. De 
aceea să le fie de ocină şi de ohabă începând de la vama oilor, de la vama 
porcilor, de albinărit, de găletărit, de vinărici, de gloabe, de cărături, de 
podvoade, adică de la slujbele mici până la cele mari, de acestea toate să 
le fie de ohabă lor şi copiilor lor, nepoţilor şi strănepoţilor cât va trăi domnia 
mea şi cât va trăi fiul domniei mele, Mihail voievod... 

Iată aceştia sunt martorii acestui hrisov: Radu ban-vornic, jupan 
Martin, Aga ban, jupan Stoica rusul, jupan Dragomir dela Segarcea, 
Baldovin logofăt, Micul vistier şi Vasea purtătorul de sabie, Stanciu comis, 
Manea stolnic, Gherghina paharnic. 

Şi eu, Mihail gramatic, care am scris la Argeş, luna Iunie 10 zile în 
anul 6923 (1415) indiction 8, în vremea când a venit Mustafa Celapi 

Io, Mircea voevod, din mila lui dumnezeu domn. 
Acad. R.P.R., C 123 
Orig slav, perg, pecete atârnată căzută”.20 
 Acest document din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân este foarte 

important pentru existența  localității noastre( Bela din județul Motrului). 
Denumirea este slavizată și alături de acest sat apare și Preslopul care 
actualmente nu mai există, dovadă certă că localitățile s-au modificat în 
timp. Petre Scurtu, autorul monografiei menționate arată că Preslopul este 
Pristovul de astăzi, loc aflat în apropierea bisericii  din Bala de Sus.21 

Documentul a fost menționat și în Enciclopedia României vol II, 
apărută „sub augustul  patronaj al Majestății sale regelui Carol  II”,o carte 
de referință pentru sociologia românească.22 

Bărbulescu Vârciorova menționează numele localițății în anul 1617: 
„1617 mart.10 Alexandru Iliaș voievod întărea lui Dan cu fiii 

săi„ocine, livezi și vii la Bala de Jos”23  

                                                           
20 D. I. R., Veacul XIII, XIV, XV, B. Ţara Românească (1247-1500) Doc. 54, Ed. Academiei, Bucureşti, 
1951, p.69-70. 
21 Pristovul(cum îi spune acum) este un cătun în satul Bala de Sus. Și dacă privim mai atent este pe 
partea stângă a Văii Râienilor, ceea ce mă face să cred că pe partea dreaptă a văii era Bala de atunci. 
Eu consider că pe meleagurile Belei de Sus de astăzi atunci era un centru de adunare a  luptătorilor din 
toată zona subcarpatică a Mehedințiului și nu numai În caz de luptă aici se forma „oastea cea mare”și 
sub conducerea lui Vlad mergea spre locul unde i se indica că se va da bătălia” P Scurtu, Satul meu, 
Bala de Sus, op. cit., p. 131 
22   Dimitrie Gusti, Enciclopedia României 1938. 



 
Numărul acestor acte și documentelor sporește în secolele al XVIII-

lea şi al XIX-lea. În anul 1723 satul apare menţionat în catalogul localităţilor 
din Mehedinţi cu numele de Bahla.În Conscripţia de la 1727 (Conscripția lui 
Virmond)cea mai veche statistică pentru Oltenia, satul este atestat în Plasa 
de Mijloc,(poziția 130) „pe moşie megieşască cu 72 familii (41 megieşi, 18 
birnici, 2 nevolnici şi 11 văduve)”Tot  aici figurează și satele Bala de 
Sus(129),Runcșoru(133),Rudina(132) , Crainici(144), Iupca(145) Giurești, 
(146)Popești(147). 

 
În anul 1819 în sat erau 63 de familii grupate în 12 ½ lude ( 26 

fruntașe, 17 de mijloc și 20 codașe),iar în anul 1835 satul avea  94 de 
familii. 

În  anul 1835 satul Bala de Jos este consemnat în „Obșteasca 
catagrafie” ca „moșie megieșească, doi moși mari, 140 de familii și 27 
feciori”24 Catagrafiile reprezintă operații de înregistrare fiscală propriu-zisă 
în vederea impozitării și se făceau periodic. În  anul 1840„moșia din Bala 
de jos aparținea moșnenilor Băleni”25  

Până la jumătatea secolului al XIX- lea casele  erau așezate prin 
locuri mai ferite și izolate unde oamenii se simțeau în siguranță. Abia din 
anul 1852 se pune problema sistematizării a „scoaterii la linie.”26Se pare că 
locuințele erau în locuri izolate, pe anumite văi unde s-au găsit urme de 
pietre și ceramică, cum ar fi Valea mierlii. 

În vremea lui Alexandru Ioan Cuza (1864) existau 120 de familii, iar 
în anul 1868, când Ion  Ionescu de la Brad scria cartea sa despre 
agricultura județului, satul Bala de Jos avea același număr de familii(120) și 
era integrat în plasa Motru de sus: 

 
„Bala de josu, locuită de 7 moșneni despărțiți și 206 devălmași este 

situată în susu de Giurești, în valea ce se înfunda aici și la Bala de susu 
are pucine pamenturi de hrană și multă lume care se duce după  
agoniseală  la campia și se duce de ajunge și până la Brăila. Între Bala de 
Susu și Bala de Josu, sub poalele dealului pre care se află cătuna Cârșu, 
pre moșia domnului Petre Cosmulescu sunt doue isvoare puternice de apă 
neagră ce miroase a pucioasă.”27Așadar Ion Ionescu de la Brad consemna 
existența izvoarelor cu apă sulfuroasă și a nămolului(„apă neagră ce 
miroase a pucioasă”) 

                                                                                                                                                    
23 Bărbulescu Vârciorova, Dicționar enciclopedic, Arhivele Naționale,Drobeta Turnu Severin, p.S 
24 Idem 
I. Donat,I Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obștească a Țării Românești din 1835, Ed. Helios , 
Craiova,1999, p 13  
25 Bărbulescu Vârciorova, op. cit, p. 77 
26 1852 mai 30.Circulară a subocârmuirii plaiului Cloșani către sfaturile satelor cu privire la 
„neorânduielile de venit” pe care le cauzează existența unor locuri dosnice a conacelor și a altor 
asemenea locuințe ale locuitorilor din satele plaiului și nevoia în urma inspecțiilor făcute pe teren ca 
acestea să fie ridicate și adusr la „lini„ satului sub atenta supraveghere și chezășluirea celorlați 
consăteni, iar paza dezi și de noapte să fie întărită cu străjuire polițienească spre a nu rămâne mijloc 
prin care cei rău cugetători și-ar îndeplini nelegiuitele lor fapte. N Chipurici , op. cit. ,p.86 
27 I Ionescu de la Brad, Agricultura română din Județul Mehedinți, Bucureșci, Imprimeria statului, 1968, 
p.429  



 În 1891  localitatea forma comuna Bala împreună cu satul  Cârşu, 
avea 800 de locuitori care posedau 108 bovine, 182 ovine, 19 cai şi 182 
familii de albine. Trei ani mai târziu, aproape de sfârșitul secolului al XIX-
lea, în dicționarul său, N.D. Spineanu  o prezenta astfel: 

„Comună rurală în plaiul Cloșani, așezată în partea de mijloc la 
distanță de 42 km de orașul tr Severin, este așezată pe valea ce merge la 
Bala de Sus și peste deal formând comună cu cătuna Cârșiu, având peste 
tot 145 de contribuabili cu 800 de locuitori și  156 de case. Ocupațiunea 
locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor. Calitatea pământului este de 
mijloc. Aici se cultivă și pomi mulți. Ei posedă 31 de pluguri, 68 de care cu 
boi și 5 căruțe cu cai și 42 de stupi are o biserică cu un preot și doi cântăreți. Bugetul 
comunei cuprinde  la venituri 824 lei și la cheltuieli 491 lei. Numărul vitelor  
în această comună este de 408 v.m., 19 cai,182 de oi,21 de râmători. Prin 
această comună trece  șoseaua comunală :Păpești, Iupca, Giurești ,Bala 
de Sus. Pe teritoriul acestei comune, care se mărginește la răsărit cu 
comuna Iupca, la miazăzi cu comuna Rudina, la apus cu comuna Bala de 
sus și la răsărit cu comuna Crainici. Aici se află și ape minerale (la Cârșul  
deal)”.28 

La începulul secolului al XX-lea,în anul 1906, când s-au întocmit  
chestionarele,   comuna cuprindea  200 de familii ,conform Chestionarului 
din 1906, forma de proprietate fiind cea individuală și moșnenii trebuia să 
ducă  o permanentă  luptă pentru apărarea pământului. 

În  perioada interbelică localitatea este prezentată și în dicționarul 
lui Pajură: 

„Bala de jos, sat la 42 km de Turnu Severin în partea de nord a 
regiunii deluroase, are 189 de clădiri,155 de gospodării și 618 locuitori(din 
care numai 279 locuitori), iar cu satul Cârșiu cu care alcătuiește  o singură 
comună, 727 locuitori. Numiri : Valea Râenilor, Valea Ulmetului, Valea 
Dancului, D Blidarului, Poiana cu peri, D. Boereștilor (probabil Bereștilor, 
s.n.). Locuitorii se ocupă cu creșterea vitelor, cultura pomilor roditori și 
recoltarea fructelor Are o unitate cooperatistă, 38 de cazane de țuică. Satul 
e amintit de Fotino în 1819 și anterior de Swantz la 1720- 1729.”29 

Ca și  celelalte sate și Bala de Jos a parcurs momentele grele ale 
comunismului, dar spre norocul oamenilor nu a cunoscut forma de 
cooperativizare și acest lucru  a fost oarecum benefic, deși existau tot felul 
de cote și de privațiuni. Atât la Bala de Jos cât și la Bala de Sus au  
cunoscut anumite forme de asociere, numite întovărășiri de pe urmă cărora 
au rămas anumite plantați de pomi realizate în regim de asociație, cum ar fi 
prunii dîn locul numit Valea Alunului.   

 
Satele care aparţin actualmente comunei, în număr de 15, au fost  

altfel grupate  de-a lungul vremii și au aparținut  unor comune diferite.  
Bala de Sus a format împreună cu Lăturoasa şi Brateşu comună 

proprie între anii 1864-1912. Din 1912 comuna era formată din Bala de Jos, 

                                                           
28 N D Spineanu, op. cit,. p 20 
29 C Papacostea Pajură,Dicționar geografic, istoric și topografic al județului Mehedinți,1947 Turnu 
Severin , p. 12 



Bala de Sus, Cârşu şi Lăturoasa până în anul 1925. În perioada 
premergătoare războiului (1932-1938) comuna era formată din satele Bala 
de Jos şi Cârşu, iar între 1938-1942 s-au adăugat satele Câmpu Mare, 
Chiţimii, Giureşti, Iupca, Lăturoasa şi Sărdăneşti.  

 După 1950  în componenţa comunei intrau şi  satele: Bereşti, 
Rudina, Runcşor (1952-1954)  astfel că în anul 1970 comuna Bala 
cuprindea 15 sate  așa cum au rămas până în prezent: Bala de Jos, Bala 
de Sus, Brateş, Brativoeşti, Câmpu Mare, Cârşu, Comăneşti, Crainici, 
Dâlma, Iupca ,Molani, Rudina, Runcşor, Sărdăneşti și  Vidimireşti. 

Aceste sate au constituit comune aparte în perioade diferite în 
funcție de numeroase criterii administrative și politice, formând unități de 
sine stătătoare : Comănești, Crainici, Iupca, Rudina, Vidimirești, Runcșor, 
Dâlma, Bala de Jos, Bala de Sus, astfel că mai mult de jumătate din satele 
care o compun actualmente au fost  reședințe de comună. 

În 1977 în satul Bala de Jos existau 835 locuitori, în 1992, 915, iar 
în anul 2002 erau 936 locuitori, după care numărul locuitorilor a început să. 
scadă pentru că s-a accentuat exodul spre străinătate al tinerilor care 
pleacă și se stabilesc în țările apusene. Natalitatea   a scăzut vizibil în 
ultimii ani, fapt care a dus la desființarea  mai multor școli. Este  un semnal 
că satele suferă un proces lent dar  iremediabil  de îmbătrânire și se 
pustiesc.  

Marea oportunitate a localității o constituie existența apelor termale 
care ar fi trebuit să-i schimbe statutul  în orășel balnear încă din perioada 
comunistă, fapt care nu s-a petrecut pentru că investițiile au fost sistate în 
1981.Începutul mileniului al treilea reprezintă pentru comuna noastră o 
provocare pentru accesarea fondurilor europene și valorificarea tuturor 
oportunităților generate de prezența apei sulfuroase și a nămolului 
sapropelic ar putea aduce o notă de prosperitate întregii localități(locuri de 
muncă și bunăstare). La ultima ședință a Consiliului local din luna 
octombrie pe ordinea de zi a figurat  tocmai un  asemenea proiect care ne 
dă o rază de speranță pentru viiltor.Căci n prezent populația scade și se 
desființează școlile 

În prezent la  Registrul agricol în satul  Bala figurează următoarele 
gospodării: 
Chițimia F. Ion, Pîrvulescu Constantin, def.Chițimia Florian, def.Jianu 
Maria, Pîrvulescu Sever, Chițimia Gheorghe, def.Chițimia Ana, def. Bădîrcă 
Constanța, Chiliment Florica, def.Zăbavă Paulina, Ivan Lămpică, Giura 
Nicolae, Chițimia Maria, Șchiopan Gheorghe, Șchiopan Oana Adelina, 
Modanu Gheorghe, Ungureanu Dumitru, Chițimia Aurel, Pană Nicolicioiu 
Eleodor, Brebu Cristina, Bădîrcă Gheorghe, def.Giurescu Ion, Croitoru 
Alexandru, Retezeanu Constantin, Ohima Mîndruț Valentin, Bădîrcă 
Mărioara, Crăciunescu Ion, Șchiopan Dănuț, Miloșescu Ion, Godescu 
Ileana, Pană Ion, def.Scurtu Tinca, def.Popescu Nicolae, Ștefănescu 
Margareta, Iacobescu Alexandru, def.Bădîrcă Paulina, Trancă Nicolae, 
Croitoru Alexandrina, Stăncuță Alexandrina, de. Lascu Maria, def.Brebu 
Ion, def.Țăpîrdea Vergina, def.Geană Constanța, Chițimia Gheorghe, 
def.Petcu Constantin, Petcu Constantin, def.Brebu C. Ion, Georgescu 



Valerian, def. Semen Gheorghe, def Brebu Ion, Fleancu Constantin, 
def.Iovescu Dumitru, Ulmet Ion, Videscu Marius, def.Adam Aneta, Semen 
Alexandrina, def.Semen Constantin, Semen Dumitru, def.Crăciun Ioana, 
Crăciun Gheorghe, def.Semen Tudorița, Iovescu Gheorghe Constantin, 
def.Bădescu Titu, Mandreș Cristian, def.Vîjaică Constantin, def.Stană Ana, 
def.Gîrgă Grigore, Gîrgă Maria, def.Gîrghescu Nicolae, Nica Elisabeta, 
def.Gîrghescu Dumitru, def.Șerban Aneta, def. Ivan Polina, Nimară Ion, 
Geană Maria, Băloi Adrian, def.Videscu Gheorghe, def.Mărgelu Serghi, 
def.Iovescu C. Maria, def.Mandreși Iorga, Șerban Roxana, def.Medaru 
Constantin, Chițimia Grigore, Mărgelu Isac, Crăciun Constantin, Petcu Ion, 
def.Ulmet Constantin, def.Mărgelu Anton, def.Giurgi Vasile, Albici Brebu 
Domnica, def.Mandreș Nicu, Iovescu Mihaela, Giurgi Aurica, Blidaru Maria, 
Sanislav Maria, Iahn Virginia, def.Șerban Elisabeta, Giurescu Elisabeta, 
Bucică Ana, Bădîrcă Sorin, Tolman Irina, def.Tolman Maria, Șișu Vasile, 
Geană Constantin, Trancă Georgeta, Boghici Ion, def.Petcu Constantin, 
Orza Radu, def.Blidaru Ana, Doman Ion, def.Blidaru Alexandrina, Ciută 
Vasile, def.Vlădulescu Ana, def.Mutu Maria, Bobic Dan Cosmin, def.Bobic 
Vasile, Gîrghescu Nicolae, Sîrbulescu Ion Dan, def.Vlădulescu Victor, 
def.Vlădulescu Victoara, Mureșan Constantin, Vlădulescu Maria, Piciu 
Domnica, Vîjaică Ion, Vîjaică Ecaterina, Petculescu Nicolae, Basarab 
Victor, Iovescu Elena, Popescu Monica Daniela, Scurtu Șotea Nicolae, 
Scurtu Șotea Gheorghe, def.Cusmulescu Elisabeta, Chițimia C.Ion, Șerban 
Nicolae, Gherghescu Mihail, Șerban Dumitru, Sanislav Ioana, 
def.Călinescu Gheorghe, Gîrgă Constantin, Bîrlan Sebastian, Scurtu Șotea 
Ion, Bîrlan Ion, Gîrghescu Silvia, Iovescu Șotea Solomon, Simion 
Florentina, Vlădulescu Teodor, def.Plăvițu Paraschiva, def.Vlădulescu Ion, 
Vlădulescu Elisabeta, Plăvițu Ion, Șotea Ilie, def.Gîrghescu Domnica, 
Geană Tudorița, Cerbu Viorel Ilie, Bobic V.Ion, Zegoicea Gheorghe 
Dumitru, Șotea Silviu, Șotea Constantin, Murdeală Gloria, Murdeală 
Camelia, Vancea Marin, Blidaru Gheorghe, Semenescu Vasile Toma, 
Șerban Ion, Bîrlan Tudor, Bobic Maria, Cusmulescu Gheorghe, 
Cusmulescu Nicolae, Adam Elena, Bonculescu Crăișor Mărgelu Emilian, 
Mărgelu Leu, Mărgelu Maria, Mărgelu Gheorghe, Bonculescu Walter, Afrim 
Paraschiva, Vîjaică Dumitru, Lungana Alin Cristian, Petculescu Ioana, 
Gurgu Ion, Gurgu Viorel, Gurgu Corina, Avramovici Gheorghe, def.Glăvan 
Constantin, Chițimia Ion, Zegoicea Victor, Mandreș Leonica, def.Petculescu 
Constantin, def.Ivașcu Gricore, def.Anghel Domnica, Plăvițu Janeta, 
Chițimia Virgil, Bobic Dragotă Gheorghe, Udrescu Constantin, Vlădulescu 
Eugenia, Petculescu C.Constantin, def.Ulmet Domnica, Ciuhurezu 
Constantin, Ciuhurezu Viorel, Cornescu Dumitru, Sîrbulescu Nicolae, 
def.Petculescu Maria, Gîrghescu Cătălin, def.Murdeală Victor, Petcu 
Nicolae, def.Mandreș Grigore, Mandreș Claudiu, def.Murdeală Ioana, 
Dascălu Elena, Iovescu Constanța, Cusmulescu Elena, Blidaru Elena, 
def.Blidaru Constantin, Hasna Ilie, Geană Mihail, Cusmulescu Elvis, Geană 



Ion, Drăcea Claudia Diana, def.Gîrghescu Paraschiva, Gîrghescu Mihail, 
Ulmet Dumitru, def.Mandreș Roxița, Bîrlan Bgatrică, Bîrlan Gheorghe, 
Cusmulescu Ion, def.Bîrlan Grigore, Șerban Ion, Crăciun Polina, Crăciun 
Șotea Alexandrina, Glăvan Aneta, Giurgi Anica, Giurgi Domnica, 
def.Crăciun Alexandru, Fîntîneanu Alexandru, Gurgulescu Ionel, Chițimia 
Domnica, Gîrghescu Polina, Baciu Victor, def.Nistorescu Gheorghe, 
Popescu Rodica, def.Crăciun Constantin, Vlăduț Ion, Bobic Polina, 
def.Mandreș Eugenia, Vlădău Gheorghe, Totir Ana, def.Mija Marin, 
def.Vlădău Maria, Marin Mihail, def.Mandreș Alexandra, def.Bădîrcă 
Eugenia, Marin Mihail, Gîrghescu Laurențiu, Gîrghescu Florin, def.Giurgi 
Domnica, def.Drăghici Mihail, Vlădulescu Domica, Geană Elisabeta, 
Șerban Petre, Filip Elisabeta, def.Netedu Paul, def.Buru Domnica, 
def.Chițimia Polina, def.Iovescu P.Mihail, Iovescu Nicolae, Ivașcu Aurelia, 
def.Brebu Maria, Miloșescu Constantin, Miloșescu Petre, Miloșescu Ștefan, 
Miloșescu Virgil, Miloșescu Nicolae, Anghel Grigore, Șerban Constantin, 
def.Videscu Elisabeta, def.Petculescu Constantin, def.Petculescu Eugenia, 
Vintilă Maria, Giurescu Iulian, Semen Victor, def.Chițimia Ion, 
def.Ștefănescu Alexandru, Pană Constantin, def.Petculescu Polina, Btebu 
Ion, Popescu Aurica, Istodorescu Nicolae, Popescu Maria, Popescu 
Constantin, Giurescu Nicolae, Popescu Gheorghe, Bădîrcă Aurica, Bădîrcă 
Petre, Popescu Zamfira, Chițimia Marian, Constantinescu Constantin, 
Chițimia Nicolae, Chițimia Florinel.  

Neamuri mai importante,reprezentative pentru comunitatea satului 
au fost:Șerban,Geană,Mandreș,Iovescu, Vlădulescu,Blidaru și alții. 

Neamul Șerban este un neam răspândit în toate satele din jur, 
dovadă că a fost un neam viguros.Ion Șerban a fost primar al comunei Bala  
și notar.A avut trei copii:Pătru, Dumitru și Sevastian 

Pătru a fost căsătorit cu Ana Geană și au avut 5 copii: Ion, Costică, 
Dumitru,Nae și Veta.  

1 Ion s-a căsătorit la Brebina cu Roza Stanca Mare și au avut trei 
copii:Petrișor căsătorit la Călugăni cu Alexandrina din Cloșani și au un copil 
pe nume Cristian- Nicolae. 

.Al doilea copil, Ion(Nelu Blitz este reporter radio TV), căsătorit cu 
Mioara Șerban din Obârșia Cloșani, profesor la Colegiul 
tehnologic„„Constantin Brâncoveanu”. Au un singur copil pe Lorena Rose 
Marie Ane, studentă la Facultatea de farmacie de la Timișoara, căsătorită 
cu Băloi Ionuț Victor, , absolvent al Facultății de medicină din același oraș, 
medic în Baia de Aramă   

 
Ana Valiana. căsătorită cu Ion Croitoru din Brebina și are o fată pe 

nume Maria 
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2 .Elisaveta Șerban s-a căsătorit cu Filip Eftimie și au avut 2 
copii:Dumitru  și Carmen. Dumitru s-a căsătorit cu Corina și au un băiat pe 
nume Raduxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Carmen s-a căsătorit cu Constantin Tolman (inginer)și au doi copii: 
Mirela și Andrei. 

3. Nae e căsătorit cu Eugenia și au avut doi copii.Gabriel a murit la 
vârsta de 18 ani. Celălalt, Sorin e căsătorit o asistentă medicală și au trei 
copii:XXXXXXXXXXX 

4.Dumitru a fost căsătorit cu Elena și au avut doi băieți:Doru și 
Dumitru.XXXXXXXXXXXXXXXX  

ȘERBAN9COSTICĂ + SANDA CAIET 
Șerban Sevastian a fost frate  cu Pătru și Dumitru. Sevastian s-a 

căsătorit cu Aneta din neamul Giureștilor și au avut o singură fată pe nume 
Roxanda, căsătorită Ion Medaru și au avut împreună doi copii: Mihaela –
Laura și Florin. 

Laura s-a măritat cu Cosmin Șoșa  și au doi copii:Andrei- Dorin și 
Miruna.Florin s-a căsătorit cu Zăbavă Delia –Denisa și au plecat în Italia. 
Au un băiat pe nume Mateo- Denis. 

Alt neam important din Bala de Jos30  este neamul Genuleștilor. 
Neamul Geană a fost răspândit în satele Vidimirești, Brateș, Bala 

de Sus și alte locuri din țară prin urmașii lor, după cum ne-a spus domnul 
colonel Geană care a realizat acest arbore genealogic. Din neam s-au 
ridicat oameni de seamă precum preotul Geană Constantin, paroh la Bala 
până în anul 1978, Mihail Geană, doctor la Colibași(Pitești), Doru Ivan, 
doctor la Orșova, Silvia și Gicu Ivan(învățători),Ionuț Semenescu(preot , 
protopop la Drobeta Turnu Severin)Din familia Anei Geană se trag 
Sibineștii(colonelul Sibinescu, colonelul Ion Geană, fost Șef al Statului 
Major, Reg. 114 Rahova și alții. 

                                                           
30 Actuala denumire a satului este Bala, dar noi folosim vechea denumire pentrua face mai ușor 
distincția dintre sat și comună 



Arbore genealogic lucrat de colonelul Ion Geană 



Neamul Mandreș 

Unul dintre neamurile care au avut rădăcini certe la Bala și la 
Vidimirești a fost neamul Măndreșesc. Neamul se interferează pe undeva 
cu  cu Mândreș și Mândruț și s-a răspâmdit   și în satele vecine Vidimirești, 
Negoești, Glogova. Primul dascăl din comună  la 1838 se numea Mandrea 
șau Mandreș.În sat există mai multe familii cu acest nume care cu 
siguranță că la origine au fost înrudite: Mandreș  Victor, Mandreș Iorgu, 
Mandreș Alexandru și alții. Din acest neam au ieșit oameni de seamă 
precum:Mandreș Sever(secretarul orașului Caransebeș, Mandreș 
Constantin(contabil), Mandreș(Zaharia)Margareta(învățătoare), Gurgu 
Minodora(profesor) și alții. Arborele genealogic al familiei l-am găsit la 
vecina noastră Mandreș Vetuța, soția domnului inginer Costel Gurgu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 Neamul Iovescu 
 



Alt neam important este Iovescu, deoarece cineva din acest neam 
figurează printre ctitorii bisericii.Unul dintre cei mai bătrâni din neam a fost 
Mihai(Meilă) căsătorit cu Polina Geană și au avut trei copii: pe Costică și 
Elena(Lena)Aceasta s-a căsătorit cu Constantin Geană și au avut doi copii, 
pe Victor și Polina. 

Constantin  Iovescu a fost înfiat de Șotea Dumitru și de aceea 
poartă numele de Iovescu- Șotea și s-a căsătorit cu Maria Lungulescu cu 
care are trei copii: Mihai, Solomon și Elena , căsătorită Ticuși. 
1. Mihai s-a căsătorit cu Marioara Scurtu din Custura, absolventă a Liceului 
pedagogic din Craiova, învățătoare- pensionară împreună cu care are doi 
copii pe Marian(inginer), căsătorit cu Ciochină Gabriela Arabela  cu care 
are o fetiță, Maria Iasmyna(elevă) și Mirela s-acăsătorit cu Arvătescu 
Marius Aurelian, cu care are doi băieți, Andrei- Cosmin și Mihai(elevi.) 
2. Elena Ticuși a fost căsătorită cu Gore Ticuși și au doi copii(Florin și Ion). 
Florin a fost căsătorit iar Ion este căsătorit cu Gabriela Paulescu și au doi 
copii, Nicolas și Edi. 
3. Solomon Iovescu,(asistent medical) s-a căsătorit cu Ileana(educatoare) 
și au doi copii:Marian și   Dan- Marian s-a căsătorit  cu Carmen și au 
împreună un băiețel pe nume Yanys și Dan e căsătorit cu Ana Maria și au 
un băiat pe nume, Mario. 

 
 Satul Bala de Sus 

Satul este așezat pe aceeași vale a Râienilor , dar și pe dealurile 
din jur, după ce treci lunca mlăștinoasă care  separă practic cele două 
localități. Asemenea localități cu apelativul „de jos„ sau  „de sus” au mai 
existat  și în vecinătate(Șovarna de jos, Sărdăneștii de Sus, Padeșul de 
sus) fiind așezate de regulă pe marginea unor râuri, în amonte sau în aval. 
Cu timpul localitățile s-au unificat, așa cum este situația  celor menționate 
mai sus, dar la Bala situația s-a păstrat până în zilele noastre, deoarece  
ambele localități au  rămas cu statut  de sine stătător. Denumiri 
precum:Homu, Ornița, Scundaru, Nopârca, Corhanu , Mormodol și altele 
ilustrează vechimea  incontestabilă  a localității ,după cum  sublinia și Petre 
Scurtu, printre primii cercetători care a întocmit o monografie a satului: 

„Ca atare ,în concepția mea, zona Bala de Sus cu toată Valea 
Râienilor, până la peștera Băluța(și mai în amonte)a fost folosită din cele 
mai vechi timpuri ale băștinașilor pentru apărarea gliei lor. Strategia militară 
folosea avantajele terenului și a continuat- cum era și normal- până în 
timpurile noastre când domnitorul Țării Românești, Mircea cel Bătrân(dar 
nu trebuie uitat nici Mihai Viteazul) au folosit aceste terenuri abrupte ca  pe 
niște cetăți naturale și terenul mlăștinos de la Slatina(cu pungile sale de 
sulf)”.31 

                                                           
31 P. Scurtu, op. cit. p 133 



Ideea este foarte importantă dacă e pusă în legătură cu locul numit 
Mormodol unde se spune că ar fi fost o cetatede unde se putea 
supraveghea întreaga vale care constituiao cale de acces spre munte. 
Militar de profesie , Petre Scurtu avea o imagine clară a terenului.Urme 
romane s-au găsit și la săparea fundației blocurilor construite (Complexul 
balnear), dar și la  amenajarea uneia dintre fântânile de la baza Gevrinului: 

„Aici când a fost amenajată fântâna, la o adâncime de aproximativ 2 
m s-a dat de resturile lemnoase ale unei fântâni vechi de care localnicii nu 
știau nimic.Unii spuneau  că lângă fântână ar fi fost o salcie sub rădcinile 
căreia a fost ascuns un vas cu aur și pe la începutul secolului nostru ar fi 
fost găsit”.32În Catagrafia din 1831 satul era consemnat în felul 
următor:„Megieșească, de-a valma,4 moși mari, 92 de familii, 14 feciori de 
muncă”.33Interesant este faptul că în această catagrafie sunt trecute patru 
mori care se aflau pe Valea Râienilor.În vecinătatea Ponoarelor, în 
apropiere de Mormodol  se afla moșia Sisinești care era stăpânită în 
devălmășie, așa cum se desprinde dintr-o petiție din 1864 ,decembrie 
5:„Pârvu Zaharia și Ion Semenescu cu cetașii lor din comuna Bala de Sus 
cer prezidentului Tribunalului Mehedinți să citeze pentru înfățișare la 
judecată pe Ghiță Giurescu cu cetașii lui Giurești din comuna Iupca(între 
aceștia erau și Ioniță Hârgot și C.Șeinoiu) pentru a li se alege părțile 
cuvenite fiecăruia din moșia Sâsânești, stăpânită până atunci în 
devălmășie.(Se face mențiunea că în anul 1855 se făcuse o hotărnicie a 
acestei moșii, însă numai pentru a se stabili hotarele exterioare.”)34 

La jumătatea secolului al XIX-lea imediat după realizarea primei 
uniri Bala de sus forma comună împreună cu Lăturoasa și aveau împreună 
130 de familii, satul fiind prezentat de către cercetătorul agriculturii 
mehedințene astfel:„25. Bala de Susu, locuită de moșneni foarte strâmtorați  
în locurile loru și mai ales acei dela Lăturoasa, din care cauză vitele s-au 
împuținatu, plugăria nu mai poate îndestula trebuințele unei populații care a 
crescut fără ca să crească și vitele ei, adică isvorulu principale alu 
subsistenței și înavuțirii ei. ”35 

La limita dintre Bala de Sus și Ponoarele se află locul numit 
Mormodol care aparținea de moșia numită Sisinești, o moșie desăre care 
am aflat câteva amănunte lucrând la studiul monografic Ponoarele.Locul 
numit Sisinești este de fapt denumirea unei moșii stăpânite în devălmășie. 
Într-o Hotărnicie a moșnenilor Ponorăni se vorbește despre acest loc, 
menționat de cinci ori.ceea ce însemnează că era un loc important, un 
punct de bază al măsurătorilor. În hotărnicie se arată că moșnenii sisinești 

                                                           
32 Ibidem, p 21 
33 I Donat, I Pătoiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obștească a Țării Românești ,din 1835. 
Ed.Helios,Craiova, 1999, p. 15 
34 N Chipurici, op. cit., p.266.  
35 I Ionescu de la Brad, op. cit. p.218  



și Râieni vor să ia„în capul moșiei un stol de goruni de care se vorbește în 
cartea lor”36:Locul numit Sisinești se substituie așadar într-o bună măsură 
localității Brânzeni, cum și denumirea Râieni a fost substituită cu 
Delureni.Denumirea e consemnată și în chestionarul lui Odobescu în 
răspunsul învățătorului Constantin Piciu: 

„În vecinătate la loculu numitu Sisineștu, hotaru comunii Bala de 
Susu se dice din Bătrânii că au fostu oraș ungurescu unde se cunoscu și 
astădzi semne”. Localitateaeste menționată și de Marcela Bratiloveanu 
Popilian datând din anul 156137. Sofronie Delurințu,fost notar al comunei 
Ponoarele  autorul unei monografii rămase în manuscris, menționează și el 
următoarele 

„În apropierea cătunei Brânzeni se află locurile numite Sisinești și 
Mormodolul.La Sisinești ar fi fost un orășel dac pe care l-ar fi distrus 
Romanii în timpul când au distrus cetatea zidina de la Grădeț, iar banii 
celor morți au fost îngropați unulpeste altul în locul ce se cheamă 
Mormodolul ceea ce ar însemna mormânt”.38 În acel loc Gheorghe Antonie 
a vrut să sape o fântână cu mulți ani în urmă și a dat peste cranii omenești. 
Cest estecă locul se află la înălțime și poate costitui , pe timpul unei vremi 
bune , un excelent punct de observație. Și e posibil ca acolo să fi fost o 
construcție  de apărare a teritoriului.La sfârșitul secolului al XIX-lea, N.D. 
Spineanu făcea următoarea mențiune în legătură cu Bala de Sus: 

„Formează comună cu satele Berești și Lăturoasa și mahalalele 
Zegoicea, Valea popii, Ursoaia și Moriștea, având peste 140 de 
contribuabili, cu 750 de locuitori și 152 de case. Locuitorii se ocupă 
agricultura, creșterea vitelor și cultura pomilor. Calitatea pământului este de 
mijloc. Ei posedă 20 de pluguri, 48 care cu boi, trei căruțe cu cai și 160 de 
stupi. Numărul vitelor este de 408v.m.19 cai, 182 oi și 21de râmători.”.39  

 Faptul că nu e menționată nicio capră ne determină să ne îndoim  
de exactitatea datelor, deoarece în satul vecin Rudina caprele sunt 
inventariate și cu certitudine ele au existat și în Bala de Sus, deoarece 
terenul sărac permitea creșterea acestor animale. La mai bine de jumătate 
de veac, în dicționarul lui  Constantin Papacostea Pajură, localitatea este 
prezentată astfel: 

”Sat așezat pe valea Râienilor la 45 km de T. Severin, are 189 
clădiri și 155 gospodării ăi 618 locuitori ,din care 279 bărbați. Formează o 
comună cu mahalaua Brateș și cu satul Lăturoasa, având în totul 846 
locuitori. Toponime: V. Râenilor, V Brateș, D Lăturoasa,, D Helemna, 

                                                           
36 Copie după Hotărnicia moșnenilor Ponorăni, nedatată, aflată în manuscris 
37 Marcela Bratiloveanu Popilian, Contribuții la  istoricul localităților din Podișul Mehedinților, în „Arhivele 
Olteniei” ,nr 3, serie nouă,Ed Academiei, București, p. 207 
38 Sofronie Delurințu, Monografia comunei Ponoarele , în manuscris, 1923, p. 7 
39 N.D.Spineanu, op. cit., p .17 



V.Ulmătului, Zegoicea, Ursoaia,  Moriște, Valea popii, Râpa vânătă, 
Chiciora. Bogății: păduri, pășuni, pomi fructiferi(meri și pruni)ape minerale 
care în ultimele decenii s-au făcut cunoscute în tot județul care așteaptă să 
fie exploatate rațional întrucât pot rivaliza cu cele de la Băile Herculane. 
Satul are o unitate cooperativă, 39 cazane pentru țuică. E  amintit de 
Swantz în 1720- 1722”40 

Bala de Sus a fost  centru de comună în perioadele,1864-1912, 
formată cu satele Lăturoasa și Brateș, iar din 1925 și până în 1945 a făcut 
parte din plasa Cloșani și raionul Baia de Aramă.În aceste condiții în 
localitate au existat toate instituțiile aferente: primărie ,școală, cămin 
cultural .În sat se intră pe două căi de acces, printr-un drum pietruit care 
trece prin Slatină pe la poala dealului Chiciora ori mai pe ocolite, pe 
șoseaua care duce la Rudina făcând legătura cu celelalte localități ale 
comunei. Amândouă drumurile se întâlnesc la pod, aproape de casa lui 
Petre Scurtu de unde apoi  se bifurcă în  mai multe direcții: spre Custura, 
un loc mai abrupt și prăpăstios,  celălalt face legătura spre Valea Râienilor 
și altul care face legătura cu localitatea Brateș. E foarte interesantă această 
aglomerare umană tocmai la gura Văii Râienilor și la început n-am înțeles 
de ce oamenii și-au stabilit casele aici pentru că observam lipsa terenului 
fertil și a grădinilor. Abia după ce am  făcut un drum pe care n-o să-l uit 
niciodată împreună cu  domnul învățător Răduică Alexandru , cu tractorul 
condus de domnul consilier local Constantin Drăghici spre Corhanul, Voica 
și Mormodol, am început să pricep mai bine această comunitate destul de 
strâmtorară care a încercat să se extindă pe terenul deluros din jur, 
dealurile: Pinu, Voica, Corhanu .Atunci am înțeles că oamenii aceștia s-au 
retras spre zona mai înaltă de podiș, spre platoul Brânzeni- Gărdăneasa 
unde aveau mai mare libertate de mișcare, și-au ridicat acolo conace unde 
aveau de fapt întreaga lor gospodărie. 

Petre Scurtu, în lucrarea  menționată , prezenta  situația acestor 
conace  enumerând proprietarii lor: Oprescu Gheorghe, Ivan 
Dumitru,Zegoicea Nicolae, Zegoicea Constantin, Zegoicea , Zegoicea 
Vasile, Păunescu Ion, Boța Nicolae, Boța  Ion care și-au dus viața la conac, 
cărora le adaugă pe cei din zilele lui:Zegoicea Nicolae, Oprescu Constantin 
, Simescu Ștefan,Franculescu Petre, Zegoicea Constantin,Zegoicea 
Gheorghe(a lui Uțău), Sibinescu Dumitru,Zegoicea marin, Zegoicea Pătru, 
Sârbu Ion, Scurtu Ion  și alții.El  ajunge la concluzia  că în total pe ambele 
versante ale Văii Râienilor ar fi fost în jur de o sută de conace, fapt care ne 
determină să considerăm că viața locuitorilor s-a desfășurat mai mult pe 
aceste dealuri decât în satul propriu-zis:      

           „23 de conace pe Neagu și 23 decconace pe celelalte dealuri, total 
46, aproximativ 50. Adăugând pe cel din stânga Văiii Râienilor ajungem la  
                                                           
40 C Papacostea Pajură, op. cit, p.12 



cifra de aproximativ 100.Cred că este ceva.Cred că nu degeaba afirmam 
într-un capitol că oamenii Belei de Sus nu au stat întâi pe în sat și pe urmă 
pe deal, ci invers,mai întâi pe deal și pe urmă în sat. Romanii,turcii, ungurii 
au obligat strămoșul meu să-și ducă viața pe deal, pe acea formă de relief 
care i-a asigurat tot ceea ce i-a fost necesar,i-a asigurat menținerea vieții”41 

S-ar putea ca numărul acestor conace să fie puțin cam exagerat, 
deși Petre Scurtu era unul dintre cei mai buni cunoscători ai zonei pentru 
că el însuși avea mai multe asemenea conace și lucrase multe și pentru 
alții fiind priceput la dulgherie.Cert este că n-am priceput aceste lucruri 
până când însoțit de căre alt foarte bun cunoscător al zonei, domnul  
învățător Alexandru Răduică, unul dintre copiii lui Liu, de la 
Mormodol(Brânzeni) n-am parcurs drumul pe la fostele lor conace.Atunci i-
am asemuit pe acești locuitori cu cei din Mărășești care au de asemenea 
conace răspândite pe dealurile din jur.La Bala de Sus nu a fost niciodată 
CAP, chiar dacă au existat câteva încercări de întovărășire,proprietatea 
individuală s-a păstrat  până în zilele noastre. 

După război s-a încercat realizarea unei întovărășiri care  se numea 
„Spicul” și cuprindea Bala de Sus și Brateșul, urmărindu-se de fapt 
cooperativizarea , dar nu s-a reușit  pentru că oamenii s-au opus. Se spune 
că primarul Simion Oprescu le spunea oamenilor pe furiș să nu se înscrie, 
fapt care l-a și costat funcția pentru că a fost schimbat. 

În Dicționarul enciclopedic satul este prezentat astfel: 

„Atestat documentar în anul 1723 ca sat culocuitorii așezați pe 
moșie megiesască. În 1727erau 39 de locuitori cu 188 vite mari, 44 cai, 
moară și 18 lude plătitoare de bir. În 1819 avea 20 de familii plătitoare de 
bir. A aparținut comunei Bala(1912-1925),Crainici(1931-1932 și comunei 
Rudina(1951-1952),. Localitatea avut în mai multe rânduri și  statutul de 
centru de comună împreună cu satele Lăturoasa  și Brateș.În anul 2002 
localitatea avea 733 de  locutori care figurează  la  Registrul agricol  cu 
următoarele   poziții de rol:. 

Buzner Dumitru, Boța Alexandru, Stoica Bălănescu, Scurtu P.Nicolae, 
Scurtu Domnica, Frenț Constantin, Scurtu Gheorghe, Sibinescu Domnica, 
Mitroi Ion, Scurtu Dumitra, Scurtu Florica, Scurtu Ionel, Scurtu Domnica, 
Scurtu C.Petre, Doman Grigore, Doandeș Petre, Cerbulescu Verginia, 
Scurtu I.Dumitru, Scurtu I.Ion, Scurtu Gheorghe, Sibinescu Petre, 
Sibinescu Ioana, Doman Dumitru, Schibic Melania, Sîrbu V.Ion, Cîrșot 
Maria, Cîrșot Ion, Sibinescu Victoara, Sibinescu Elena, Sibinescu Grigore, 
Ivan V.Victor, Sibinescu Ion, Scurtu Dumitru, Drăgulescu Teodor, Țăpîrdea 
Gheorghe, Frenț Alexandrina, Petcu Antonica, Crișan Dumitru, Sibinescu 
P.Maria, Gurgu Nicolae, Gurgu Maria, Ivașcu Victor, Gurgu V.Victor, Gurgu 
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Alexandru,Covrig Gheorghe, Zegoicea Paraschiva Zegoicea Ion, Gurgu 
V.Domnica, Gurgu Costel, Velic Maria, Gurgu Eugenia, Gurgu I.Maria, 
Gurgu Solomia, Gurgu Nicolae, Gurgu Iulian, Găvan Elena, Gurgu Dorinel 
Nicu, Sîrbu Ana, Oprița Ioana, Pistrițu Mina, Pîrjol Ana, Pîrjol Vasilica, Pîrjol 
Alexandru, Sîrbu Constantin, Becheanu Ion, Croitoru Ion, Morjan 
Sebastian, Videscu Petre, Zaharia Ion, Chițimia Constantin, Zaharia 
Constantin, Orzescu Paraschiva, Boța Sibinescu Ștefan, Boța Ilie, 
Sibinescu Maria, Raicu Maria, Oprescu Ana, Gurgu Sever, Gurgu 
Gheorghe, Andronie Ion, Raicu Ion, Ioniță Leonida, Sibinescu Maria, Gurgu 
Iulian, Oprescu Paulina, Sibinescu Dumitru, Petcu Vergina, Paunescu 
Constantin, Păunescu Virgil, Păunescu Dan, Sibinescu Gheorghe, Gurgu 
Ion, Netedu Gheorghe, Zegoicea Constantin, Hîrșovescu Grigore, Vîlcan 
Tudorița Doman Ana, Cioată Dumitru, Vîlcan Grigore, Vîlcan Gheorghe, 
Zegoicea Păunescu Alexandrina, Răduică Alexandru, Bobic Paraschiva, 
Butaru Zegoicea Dumitru, Nebunu Ana, Buru Ion, Buru Ana, Sanislavbobic 
Ioana,Scurtu Valerian,Paunescu Elena, Murdeală Gheorghe, Cîrșot 
Gheorghe, Anghel Victoara, Stoichescu Elena Dincu Vasile, Boța 
Gheorghe, Sibinescu Constantin, Boța Ion, Răduică Boța Constantin, 
Stoican Gheorghe, Tudor Matei, Boța Elena, Boța Sibinescu Alexandru, 
Sîrbu Ion, Pîrjol Nicolae, Scurtu Ghe.Ion, Irinoiu Alexandrina, Frenț Ion, 
Răduică Boța Ion, Gurgu Victor, Sîrbu Victor, Drăghici Constantin, Drăghici 
Ion, Boța Domnica, Sîrbu Paraschiva, Mandreș Viorel, Sîrbu Ion, Plăvițu 
Cezar, Gurgu Ion, Mandreș Grigore, Gurgulescu Nicolae, Scurtu Ioana, 
Scurtu Daniel, Scurtu Ion, Scurtu Constantin, Scurtu Domnica, Scurtu 
Elena, Scurtu Gheorghe, Zegoicea Elena, Zegoicea Domnica, Zegoicea 
Ion, Răduică Boța Dumitru, Chiliban Ioana, Scurtu Ana, Gurgu Constantin, 
Ivan Ion, Pîrvulescu Victor, Boța Domnica, Raicu Anișoara, Gurgulescu 
Margareta, Ivan Maria, Boța Domnica, Boța Solomon, Boța Dumitru 
Constantin, Boța Maria, Doandeș Alexandru, Scurtu Ghe.Gheorghe, 
Croitoru Ilie, Scurtu Elena, Zegoiceanu Ion, Scurtu Nicolae, Scurtu 
A.Nicolae, Mihăilă Ghe., Scurtu Alexandru, Scurtu S.Alexandru, Sibinescu 
Nicolae, Tutilescu Domnica, Tutulescu Domnica, Retezanu Maria, Scurtu 
Ion, Zegoicea Solomon, Zegoicea Nicolae, Pană Nicolae, Retezanu Maria, 
Pană Constantin, Zegoicea Alexandru, Frănculescu Dumitra, Zegoicea 
Maria, Zegoicea Dumitru, Zegoicea Gr.Ion, Vîlcan Grigore, Zegoicea Savu, 
Negoițescu Domnica, Crișan Ion Nicolae, Brebu Florian, Franculescu Ana, 
Pană Alexandrina, Scurtu Maria Negoițescu Ion, Paunescu Victor, Raicu 
Elena, Negoițescu Mihalache, Zegoicea Victor, Chițimia Mihai, Aldoiu Irina, 
Oprescu Dumitra, Zegoicea Alexandru, Țîrlea Polina, Petculescu Cătălin, 
Scurtu C.Nicolae, Busuioc Domnica, Scurtu Ion, Neamțu Victor, Olar Tinca, 
Scurtu Gheorghe, Sibinescu Dumitru, Sibinescu Victor, Sibinescu 
Florian,Amadei Delia, Vîlceanu Nicolae, Ivan Dorinel, Zegoicea Domnica, 
Iacobescu Ioana, Zegoicea I.Ghe, Retezanu Doru, Frînculescu Ion, Trancă 
Dumitru, Zegoicea Silvia, Zegoicea Maria, Ivan Simion, Boța Petre, 



Petculescu Maria, Ivan Ghe, Vîlceanu Ion, Ursu Victoara, Scurtu Daniela, 
Zegoicea Domnica, Scurtu Dorin, Gurgu Petre, Sibinescu C.Tin, Gurgu 
Gelu, Sibinescu Eugen, Scurtu I.Grigore, Mihăilă Carmen, Oprescu 
Nicolae, Scurtu Elena, Lungu Ioana, Sibinescu Ion, Scurtu Dumitru, 
Zegoicea Dumitru Daniel, Scurtu Elena, Scurtu Victor, Scurtu Alexandru, 
Scurtu N.Ion, Scurtu N.Ctin, Ivan Daniel, Butaru Zegoicea Ion, Buzăianu 
Ioana, Negoițescu Nicolae, Nistor Dumitru, Covrig Alexandru, Scurtu Ion, 
Boța Sibinescu Ion, Negoițescu Ghe, Scurtu Filip, Popescu Marian, Boța 
Petre Ion, Cîrșot Domnica, Vîjaică Dumitru, Boța Adrian, Păunescu Emil, 
Velic Sorinel Dănuț, Spătaru Ghe, Pîrvulescu Doru, Negoițescu Ion Ilie, 
Frenț Adrian, Martinescu Ana, Zegoicea Mihăilă, Scurtu Leontin, Alpredi 
Petre, Scurtu Dorinel, Iosu Ioana, Scurtu Nicu, Morjan Iulian, Popescu 
Claudiu, Prună Domnica, Nedelcu Cristian, Sibinescu Petre, Zegoicea 
Alexandru, Trancă Antonica, Petculescu Ion, Franculescu Ion, Ivan Adrian, 
Nănău Domnica, Stoica Lidia, Frenț Daniel, Doman Gr.Petrișor, Mitroi 
Eleodor Dragoș, Scurtu Romică, Vîlcan Grigore, Sîrbu Mircea, Gurgu Ion, 
Vîlcan Ghe, Iacob Ștefan, Zegoicea Dumitru, Trancă Domnica, Zegoicea 
Butaru Iulian, Scurtu Alexandru, Boța Ctin, Coandă Haralambie Ion, Scurtu 
Alexandrina, Moescu Maria, Bocea Gheorghe, Croitoru Ion, Alpredi Ion 
Daniel, Mărgelu Alina Mirabela, Gurgu Ana, Irinoiu Dorina, Scurtu Chițimia 
Sever, Sibinescu Iovan Petre, Sibinescu Petre, Coandă Ion, Sîrbu Aurel. 
Zegoicea Mariana, Scurtu Adrian, Sibinescu Mariana, Pîrvulescu Ionica, 
Zegoicea Butaru Ion, Ivan Victor, Boța Răduică Ghe, Becheanu Marian, 
Petrovici Carmen, Zegoicea Ioana, Negoițescu Paraschiva, Scurtu 
Domnica, Zegoicea Maria, Pîrvulescu Marius, Rusu Ilinca, Gurgu Ionuț 
George, Croitoru Ioana, Scurtu Niculina, Sibinescu Alexandru, Ivașcu 
M.Ion, Zegoicea Grigore, Sibinescu Victor, Vîlcan Nnicolae, Pîrvulescu 
Bogdan, Covrig Domnica, Scurtu Paulina 

Neamurile  cele mai răspândite  din Bala de Sus sunt: Sibineștii, 
Boța, Scurtu, Zegoicea, dar între ele s-au stabilit alianțe  dintre cele mai 
interesante 

Neamul Scurților 

.„Scurții reprezintă, după cum ne-a spus domnul consilier Nelu 
Scurtu,  din  satul Bala de Sus, unul dintre neamurile cele mai numeroase 
și cu cele mai multe ramificații. Se pare că acest neam ar fi venit pe 
meleagurile noastre de la sudul Dunării, la fel ca Sârbuleștii. La Bala de 
Sus numai pe Custura există  vreo șapte familii cu numele Scurtu. De fapt 
neamul a fost răspândit în întreaga țară, căci cineva cu numele Scurtu Ion 
a fost director al Muzeului militar”. 

 



 Domnul consilier mi-a  spus că Petre Scurtu, una dintre cele mai 
importante personalități ale satului făcea distincția binevenită între Scurții 
cei vechi  și Scurții cei noi sau dintre Scurții cei mari și Scurții cei mici. 

.  Din neamul celor vechi l-a menționat pe Pătrașcu Scurtu, cel care a 
participat la Adunarea de la Blaj, spunându-mi că  de la el se trage familia 
lui Scurtu Dumitru care a avut doi băieți și trei fete: „Dinu Scurtu este stră 
străbunicul meu, a Scurților celor mici, iar Dinu Scurtu este străbunicul lui 
Petre Scurtu. Dinu Scurtu era un om mic și avea casa unde stă acum Ivan. 
Toată linia aceasta a fost a Scurților. Pe urmă au venit Zegoicii.”42  

Petre Scurtu, sculptor  și autor de cărți 

Din rândurile Scurților s-au ridicat oameni destoinici și poate  printre 
cei mai autorizati a fost Petre Scurtu pe care l-am cunoscut  bine și l-am 
prezentat cu diverse ocazii ca  om deosebit, care a încercat să schimbe  
mentalitatea oamenilor de la țară.Copil inteligent,încă din timpul școlii ,el s-
a afirmat prin propriile forțe parcurgând  o  carieră militară(  a ajuns până la 
gradul de maior) Petre Scurtu susține în această lucrare despre satul natal 
că aici domnitorul își aduna „Oastea cea Mare” din toată zona subcarpatică 
pentru a-i înfrunta pe dușmanii care intenționau să cucerească țara. Așa 
explică și prezența unor patronime turcești precum: Osman, Șalavarin, 
Sultan din aceste sate. Petre Scurtu, absolvent al Academiei 
militare(Facultatea de Artilerie Terestră)  a devenit ofițer(1952), după care 
s-a îmbolnăvit și s-a  retras la țară unde și-a construit o casă sub formă de 
muzeu unde și-a adus toate sculpturi pecare le făcuse de-a lungul vremii. 

Căci  realizase câteva expoziții personale cu obiecte din lemn, 
piatră și  os pe care le-a expus apoi în propriul muzeu,  o sacsie pentru 
flori, o fucie  pentru alcool, două „băbuțe de piatră”, un vas de lut ars, 
resturi de ceramică , un opaiț, câteva topoare de piatră pe care i le-au 
donat Scurtu Nicolae și Zaharia Alexandru.Și-a ridicat  singur o casă cu 
această destinație specială căci era un priceput constructor și dulgher, iar 
spre sfârșitul vieții a început să scrie semnalând  prezența unor 
monumente megalitice pe această Vale a Râienilor :Omul de pe valea 
Băluței(interesant că un loc din apropiere se numește și acum Homu) și 
Căciula de dac,.În legătură cu toponimul Jidovul este menționată o legendă 
despre Lupu Zegoicea,  alt  om foarte puternic  fiind Cioabă, despre  care 
spune că a dat numele altui deal, Cracul lui Cioabă. Dintre obiectele  care 
au dispărut (fiindu-i furate din muzeu), sunt menționate  două vârfuri de 
săgeți metalice, un fel de topor de piatră, un ciocan , o monedă maghiară și 
mai multe sculpturi realizate în os.Așadar Petre Scurtu a fost o 
personalitate multiplă și chiar un contestatar al regimului. Ținea un fel de 
gazetă a satului pe care o avea expusă la poartă,fiind ancorat în viața 
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propriu-zisă a colectivității satului.Nu cariera  militară l-a impus,  ci cea 
artistică(sculptura și lucrările de astrologie).Cele câteva lucrări le-a scris 
spre sfârșitul vieții încununează  de fapt această personalitate fascinantă 
fascinantă care a avut curajul să-și gândească propriul loc în univers.Sunt 
lucrări  de astrologie care par fantasmagorice, dar impresionează tocmai 
prin forța de pătrundere a gândirii de la nașterea universului și până  la 
prezentul decăzut și merită enumerate măcar câteva titluri:Bala de Sus, 
satul meu natal, Istoria unui manuscris.Lovitura Lună – Pământ,D-ale 
mele,Provocat, Universul este infinit și altele. 

Menționez că l-am cunoscut bine pe Petre Scurtu, o personalitate 
bizară car Universul este infinite în ultima perioadă a vieții s-a neglijat pur și 
simplu și a fost marginalizat chiar de familie,  având parte de un destin 
tragic. Important este însă faptul că a găsit curajul de a-și manifesta forța 
gândirii.Și-a publicat cărțile vânzând animalele crescute la conacul de pe 
Valea Râienilor(porci și viței).Conacul și moara pe care o proiectase i le-a 
luat apa Râienilor despre a cărei furie vorbise și scrisese, sugerând poate 
chiar apa destinului  caremătură și  ființa umană .L-am vizitat de mai multe 
ori cu Florian Copcea, Viluț Oprenescu ori Nelu Șerban. De fiecare dată l-
am găsit nefalsificat, trăia așa cum o făcuseră și strămoșii săi dacii înfrățit 
cu natura și valorificând tot ce  această natură, destul de aspră la munte, 
putea să-i ofere.L-a ajutat ca să-și redacteze  cărțile un om de mult bun 
simț și a făcut-o  cu totul dezinteresat , Viorel Frenț ,care acum s-a stabilit  
cu familia în SUA. 

Neamul Boța 

Unul dintre cele mai cunoscute neamuri din satul Bala de Sus cu 
multe ramificații este neamul Boțeștilor. Pentru stabilirea acestei genealogii 
am stat de vorbă cu  unul dintre oamenii cunoscuți din Bala de Sus, cu Ion 
Boța care ,deși este bolnav și dependent de cărucior, are o memorie de 
invidiat. Dumnealui mi-a spus că strămoșii se trag din Bulgaria. Cel mai 
vechi  se numea Vintilă și , după spusele lui nea Ion, s-ar fi stabilit la 
Gărdăneasa, unde mai are și acum urmași. Lucrurile se petreceau înainte 
de Revoluția lui Tudor Vladimirescu, iar despre Vintilă  se spune că ar fi 
fost pandur și ar fi murit la București, dar a avut doi băieți, pe Constantin și 
pe Nicola. Constantin ar fi fost luat cu forța în război(călăreț cu schimbul la 
Dunăre) și acolo a învățat comerțul cu vite. Întors acasă a practicat această 
formă de comerț. S-a căsătorit cu o fată din neamul Măldăreștilor și a 
coborât de la Gărdăneasa la Cârș. El a avut mai mulți copii: Nicolae, Ion, 
Pătru, Păuna și Dumitra care a fost măritată la Bala de Jos cu cineva 
Vancea .Dumealui mi-a spus că se trage din ramura lui Nicolae 
Boța(Nicola): 

„Nicola Boța, bunicul meu, s-a născut pe la 1865 și a trăit 85 de ani. 
A avut două neveste. Prima a fost din neamul Ulmet și cu ea l-a avut pe 



Ion, iar cu cealaltă, pe nume Ioana Gurgu, i-a avut pe : Ion, Gheorghe, 
Mihai , Ilie, Maria și Emanoil. Ion a  fost căsătorit cu Ioana Munteanu și au 
avut două  fete :Marița și Elena. Și Gheorghe a fost căsătorit de două ori. 
Prima soție era din neamul Zegoicea, se numea Elisabeta și cu ea l-a avut 
pe Boța Răduica Ion, poreclit Buichete, iar cu a doua nevastă, care se 
numea Parachiva Sibinescu, a avut nu mai puțin de 9 copii. 
Ne-am oprit doar la familia Boța ion care acum are peste 70 de ani.Domnul 
Boța  mi-a spus că tatăl lui Constantin Boța s-a ocupat și cu producera 
varului , dar și cu fierăria și i-a avut ucenici pe Gheorghe Stoican din 
Rudina,pe Sanislav poreclit Budeci și pe Dumitru Butaru Zegoicea și de la 
el au învățat meserie și cei doi copii: Dumitru și Ion. Dumitru era unul din 
cei mai pricepuți meseriași din comună. Știa fierărie, strungărie, mecanică 
și s-a angajat ca mecanic de reparat utilaje.După ce a avut un accident și a 
rămas șchiop și-a făcut un atelier acasă. El a făcut un motor și își câștigase 
faima de cel mai priceput mecanic,așa că toată lumea venea  care avea 
probleme mai grave la mașini  venea la el. După moartea lui a rămas Ion 
Boța, un om activ și priceput ca toți cei din neam. Am stat de vorbă în mai 
multe rânduri cu dumnealui pentru că știe foarte multe lucruri și are o 
memorie de invidiat. Domnul Boța mi-a spus: 

„M-am însurat cu Iconia Zegoicea din Custura și am patru copii:Ilie, 
Gheorghe, Lenuța și Dumitru. 

1.Ilie,( după bunicul) s-a stabilit la Satu-Mare căsătorindu-se cu Mic 
Angela Mihaela și acolo au doi copii, pe Ioana, căsătorită Bontos, studentă 
la medicină și Elena care are probleme de sănătate. 

2. Gheorghe e căsătorit cu Ana Achimescu de la Brateș și au trei 
copii:Ana Maria,la Timișoara, Ionuț și Victor. 

3.Lenuța este căsătorită la Măru Roșu cu Constantin Gândac și au 
doi băieți.Ovidiu, înginer și Octavian, mecanic auto  la un service auto din 
Timișoara. 

4.Copilul cel mai mic, Dumitru(Mitică) este mecanic auto și șofer și 
lucrează la Primăria din Bala. S-a căsătorit cu Scurtu Tanța din Bala de 
Sus și are două fete:Lavinia și Cosmina.Lavinia, fiica cea mare a absolvit 
Facultatea de Finanțe și urmează să se căsătorească, iar Cosmina este 
încă elevă la Liceul Pedagogic din Drobeta Turnu Severin.”43 

 

Neamul Sibinescu 

  Neamul Sibineștilor este unul vechi cu origini în satele din partea de 
nord al județului. Un asemenea Sibinescu a existat în satul Brânzeni și a 
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fost participant la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Alt  Sibinescu era din 
Bala de Sus pe lângă biserica veche și de aceea locul se mai numea „La 
iovănești”, după numele lui Iovan Sibinescu, dovadă că numele Iovan era 
foarte răspândit înainte vreme, după cum am încercat să demnostrăm în 
lucrarea noastră despre mitul lui Iovan Iorgovan44.  Așadar  neamul este 
răspândit în mai multe locuri din țară: la Crainici, Cătunele , Ponoarele și în 
alte localități. Am luat  câteva informații de la familia Sibinescu din Bala de 
Sus și am constatat faptul că neamurile se înrudesc  între ele prin alianță, 
așa cum se petrec lucrurile cu  cele trei neamuri importante din Bala de 
Sus: Zegoicea, Scurtu și Sibinescu.  Urmașii și-au amintit de Ion Iovan 
Sibinescu, căsătorit cu Domnica Zegoicea din Bala de Sus  care au avut 4 
copii: Ion ,Victor, Dumitra și Ioana. 

1.Ion s-a căsătorit la București și s-a stabilit acolo. A avut două căsătorii și 
din prima căsătorie un copil, pe nume Dumitru. 

2.Al doilea copil, pe nume Victor,s-a căsătorit cu Gurgu Elena din Bala de 
Sus și au avut 3 copii: Constantin , Alexandru și Niculina. Constantin s-a 
căsătorit cu Viorica și s-a stabilit la Oradea și are și el tot trei copii :Niculina 
, Emil și Liliana(toți sunt căsătoriți și au copii). 

3. Alexandru, al treilea copil s-a căsătorit cu Elena Pană și au trei copii: 
Viorel Florin și Victor.Viorel a decedat în 2016 și nu are urmași. Florin s-a 
căsătorit cu Mirela Gurgu și au doi copiii, pe Florentina și Mirel. La rândul ei 
Florentina este căsătorită cu Bocu Adrian și s-au stabilit în străinătate.(nu 
au copii), iar Mirel este student la Timișoara și este necăsătorit. 

4 .Niculina, învățătoare la Bala de Sus, evocată în capitolul închinat școlilor 
s-a căsătorit cu Scurtu Ion(Nelu), consilier local cu mai multe mandate, 
absolvent al une școli tehnice, a fost normator la Motru. Au împreună patru 
copii:Mioara , Liliana, Florin și Viorica. 

Mioara este căsătorită cu Viorel Nica și au un  băiat pe nume 
Alexandru(necăsătorit). 

Liliana este căsătorită cu Alexandru Istodor din Drobeta Turnu Severin și 
au o fetiță pe nume Elena(elevă). 

Florin este cădătorit cu Elena din Novaci și au două fetițe, pe Andreea și 
Ilinca, iar Viorica e căsătorită cu Dinu Banc din Oradea și au o fetiță pe 
nume Ștefania. 

Neamul Zegoicea 

La fel de vechi ca și neamul menționat este  gruparea Zegoicilor 
care se înrudesc cu Scurții. Un document din secolul al XVII-lea vorbește 
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despre un Lupu Zegoicea din Lăturoasa. Mai multe familii din acest sat  
poartă numele Zegoicea și cu certitudine la origine ele au fost 
înrudite,Printre cei  mai vechi  reprezentanți ai unora din neamurile 
Zegoicea din Bala de Sus îi menționăm pe: Alexandru Zegoicea, Nicolae 
Zegoicea și Dumitru Zegoicea.  

Alexandru Zegoicea a fost căsătorit de două ori. Cu prima sa soție,  
pe nume Alexandra a avut doi copii: Ion și Ioana.La rândul său Ion s-a 
căsătorit cu Dumitra Oprescu, fiica fostului primar Simion Oprescu 
împreună cu care are doi copii: pe Violeta și pe Sandu. Violeta s-a căsătorit 
cu Rusu Valentin si s-au stabilit la Timișoara, au doi copii, Daniela și 
Octavian.  Daniela e căsătorită cu Gabriel Dușa și au o fată pe nume 
Nadia, iar Octavian este necăsătorit.Sandu a avut și el două căsătorii, 
prima cu Elena și au o fetiță pe nume Linda, iar a două soție se numește tot 
Elena,dar nu au copii. 

Din a doua căsătorie a lui Alexandru  Zegoicea cu cineva din 
neamul Pană au rezultat șase copii: Victor, Nicolae, 
Iconia,Gheorghe,Domnica și Flueraș(care a murit tânăr). Victor s-a 
căsărorit cu Alexandrina Stănculescu și au avut 4 copii:Petru , Nuța, 
Alexandra și Dorina. 

Nicolae s-a căsătorit cu Ioana Pârvulescu și au avut patru 
copii:Victor Dumitru, Solomon și Nicolae 

Iconia  este căsătorită cu Boța Ion din Bala de Sus și au patru 
copii(vezi neamul Boța). 

Gheorghe este căsătorit cu Maria Petculescu și au trei copii: Cristi, 
Alina și Mihaela, iar Domnica este căsătorită cu Conda Ion și au trei copii: 
Ion, Mihai și Elena. 

 

Satul Brateș(Lăturoasa) 

Satul Brateș sau Brateșul este o denumire nouă, atestată relativ 
târziu,pe la sfârșitul secolului al XIX-lea,  când a fost integrat în Plaiul 
Cloșani.Ion Ionescu de la Brad îl menționa în monumentala sa lucrare,ca 
având 70 de familii, iar N.D.Spineanu, la sfârșitul secoului al XIX-lea îl 
prezenta cât se poate de succint: 

„Brateșu-cătună în plaiul Cloșani, ține de comuna rurală Bala de 
Sus”.45Statutul de  cătună se referă la faptul că avea un număr mic de 
locuitori. 
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În „Atestările documentare privind localitățile județului Mehedinți”, 
lucrare întocmită cu multă rigoare de către preotul  Al. Stănciulescu Bîrda  
nici nu îl menționa măcar, dar localitatea apare în lucrarea coordonată de 
Ileana Roman și Tudor Rățoi ,cu următoarea mențiune: 

„Atestat documentar din anul 1940. În 1945 era mahala a comunei Bala de 
Sus. În 1950 dec-1964 a aparținut com Bala fără a fi recunoscut juridic sau 
administrativ ca sat. În dec 1964 a fost contopit cu satul vecin Lăturoasa 
care și-a pierdut identitatea și a fost înscris în nomenclatura satelor cu 
numele de Brateșul în componența comunei Bala.”46 Nu știu ce înțeleg 
autorii dicționarului prin atestare. Eu credeam că acest lucru se referă la 
prezența denumirii respective și acest lucru se petrece în cea ce privește 
Luturoasa  încă de la sfârșitul secolului al XV-lea,în doc 180 din 1483, dec. 
3 la Târgoviște.Vlad Voevod îi dă lui Bârta Pătru și fiilor săi și fratelui său 
Păunul și lui Roman și fiilui mai multe sate precum Cleșnești, Jirov, Jovel, 
Berești,Luturoasa(cinci părți). Foarte important este că documentul se  
încheie cu numele martorului („Hîrgot Paharnic”). 

Așadar localitatea Lăturoasa(Luturoasa) este mult mai veche, fiind 
mentionată încă din a doua jumătate a secolului al XV-lea în lucrarea 
menționată a fostului director al Arhivelor Naționale. ( N Chipurici): 

„Atestat documentar în 1485(părți din acesta au fost confirmat prin carte 
domnească în stăpânirea lui Bârta și a rudelor sale):în 1604(ocini din 
Lăturoasa întărite logofătului „Stănilă ot Brativoiești);1650(pentru plata 
birului rumânilor din acest sat de către marele căpitan Lupu Buliga, satul 
devine proprietatea acestuia);1775(era stăpânit de Hagi Constantin 
Stoenescu, iar locuitorii obligați la clacă,, dijmă și accize de vin și 
rachiu);1785(moșnenii din Lăturoasa se judecau cu acesta pentru cotropire 
de pământ)Populație 60 familii în 1864 și  288 loc în 1945.”47 Într-un 
document din anul 1693 din data de 20 iunie, este menționat „Lupu Scurtu 
ot Lăturoasa”. 

La Lăturoasa au fost câțiva  boieri precum: Gugiu, Șeinoiu și Niciu( 
care are  crucea în cimitirul satului). 

Gugiu a fost o figură memorabilă și a devenit personaj de roman 
istoric, unul dintre cele mai reușite creații în proză despre perioada de 
acumulare a pământului și trecerea lui în mâinile  celor care au reușit să-l 
acapareze de la moșneni. Satul Lăturoasa fusese menționat și de către N. 
Chipurici în anul 1831: 
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„Lăturoasa.Jumătate megieșască, jumătate a Manului Guțu. 
Lăcuitorii clăcași au urmat clăcile în temeiul Pravilei domnului Caragea”48 

 Încleștarea omului și lupta pentru păstrarea pământului lua  adesea 
forme de-a dreptul tragice și ducea  chiar la moarte.Așa s-au petrecut 
lucrurile în localitatea Brateș, unde o femeie l-a omorât pe boierul Șăinoiu 
pentru că răpise familiei o bucată de pământ. Domnul Ion Brebu, în vârstă 
de 80 de ani, din Bala de Jos , cu rădăcini în Brateș, mi-a povestit 
următoarea întâmplare: 

„Mama mamei mele, Mandreș Elena se trăgea din neamul lui 
Stroinac ,baba Lena era soră cu Ilie Stroinac. Stătea la Brateș, pe lângă 
pădure și avea mare necaz pe boier pentru că îi ocupase o bucată de 
pământ. Știa pe unde vine boierul la moșie și l-a așteptat într-un loc unde 
cal și acolo l-a omorât. S-a făcut cercetare și până la urmă  femeia a 
recunoscut că ea e făptașa. L-a omorât pe boierul Șăinoiu ca și cum n-ar fi 
fost. Pe Ilie l-a făcut în pușcărie. Și el semăna cu ea, era un om puternic, 
purta cioareci de dimie și avea cămașa cu chetori.  După ce s-a întors din 
pușcărie a primit pământul înapoi, pământul pentru care făcuse moarte de 
om. Avea un frate Gheorghe care plecase în Dobrogea la Babadag. 
Șăinoiu moștenise averea de la Gugiu care avusese toată pădurea până 
spre  Crainici. Sus, unde  fusese omorât Șăinoiu, era  un glet de pădure 
unde, spuneau cei bătrâni, că  era crucea lui Șăinoiu, o cruce veche de 
lemn care s-o părăginit.” 

Despre moșul Ilie Stroinac îmi povestea și soacra mea, Chițimia 
Vergina, care-i era nepoata lui. Spunea că a fost un om tare muncitor și 
bun la suflet. El a pus  singur un loc de vie la Valdancu. A pus-o cu parul  și 
via mai rezistă până în zilele noastre. Soacră-mea zicea „c-o pus-o  să 
rămână ceva după el  și ea e obligată s-o muncească până la sfârșitul vieții 
, chiar dacă via nu mai produce mare lucru”.  

Locul  unde fusese crucea a rămas cunoscut sub numele de „ La 
crucea lui Șăinoiu” până când s-a dărâmat și a rămas doar povestea 
boierului, de care cei bătrâni își  aduceau aminte”. Ginerele lui Șăinoiu a 
fost Nae Niciu, menționat în a doua jumătate al secolului al XIX-lea în mai 
multe documente de proprietate.Unul dintre ele datează din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea: 

„1876 iunie 11. Jurnal.Tribunalul Mehedinți admite apelul făcut de obștea 
cătunului Lăturoasa împotriva executării sentinței cu numărul16/1972 
privind plata unor creanțe către N. Niciu, pe motiv că aceasta era nelegală”. 

Numele lui Niciu l-am întâlnit într-un act de vânzare de la sfârșitul  
aceluiași secol, din care am desprins legătura de rudenie cu Șăinoiu: 

                                              „Act de vânzare 

Subsemnata Smaranda Nae Niciu din comuna Bala de Sus am 
vândut statornic domnilor Ion Gârgă și Vasile Gârgă, ambii din Bala de Jos 
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și Ion Doandeș  din Bala de Sus o curea de moșie  de moștenire de la 
mama mea, Maria C Șăinoiu în hotarul și comuna Bala de Sus ,în locul 
numit Dosul Ulmetului de șase și jumătate stânjeni lată și lungime din Apa 
Râienilor și până în hotarul Bereștilor. Se învecinează la miazănoapte cu 
Ion Țăpârdea și la miazănoapte cu o cumpărătură a lui Gh. V Șotea. Idem 
una curea de moșie în Valea Bârnei de cinci stânjeni și jumătate latul și și 
lungul din Vale Bârnei până în slogul Vâlcanilor, se învecinează rasant cu 
Tudor Țăpârdea la apus cu Gh V Șotea cu lipsa și sporiul lor, pământ de 
muncă, prețul de 1400 lei, bani primiți toți înainte de cumpărăturătorii care 
vor intra în posesie, de asta și spre siguranță am dat acest subscris de 
mine și autentificat de Tribunal                                             1891 Aprilie 29”   

Niciu făcea parte din rândurile boierilor și comuniștii îl considerau 
mare exploatator. Într-un istoric al comunei întocmit în acea perioadă se 
menționa: 

„În satul Lăturoasa  proprietarul Iancu Niciu dădea în dijmă 
majoritatea proprietălilor sale din Cârșu, bala e Sus, Crainici. Cae munce 
un ha de teren era oblicat lazile de clacă ți să dea 50% din recoltă”49 

Casele lui Niciu se păstrează până în zilele noastre și acolo a 
funcționat și școala veche. Numele Lăturoasa a dispărut  de  la nivelul 
comunității, dar localnicii îl folosesc încă deoarece ei fac încă distincția 
dintre Lăturoasa și Brateș.La Registrul agricol   figurează doar satul Brateș. 
Chiar în  această toamnă s-a demarat proiectul care  prevedea asfaltarea 
drumului care face legătura  cu satele Molani și Brativoiești,un lucru benefic 
pentru   populația din  această zonă care s-a împuținat în mod  vizibil în 
aceste localități.În satul Brateș  mai sunt înregistrate actualmente  
următoarele poziții de rol:   

 Cleciu Sava, Pasat Constanța, Șontea Grigore, Chilom Nicolae, Chilom 
Eleonora, Ivan Silvia, Teodorescu Dumitru, Buru Sevastița, Șontea Ion, 
Sibinescu Ion, Dușa Pavel, Crăciunescu Nicolae, Bobeică Janeta, 
Mosoarcă Domnica, Stoicescu Elisabeta, Martinescu Procopie, Petrache 
Iulica, Vlădulescu Janeta, Stroescu Constantin, Stroescu Maria, Boța 
Luminița, Stroescu Alexandrina, Țăpîrdea Domnica, Basarab Gheorghe, 
Drăghici Victor, Hîrșovescu Constantin, Țăpîrdea Stamate, Gîrgă Filip, 
Hîrșovescu Maria, Enășescu Pantilie, Modanu Virgina, Nebunu Ion, 
Nebunu Gheorghe, Buru Leontina, Ivașcu Maria, Hîrșovescu Alexandru, 
Cusmulescu Ion, Țîrlea Mihai, Petrache Constantin, Ploscaru Domnica, 
Gavrilescu Dragoș, Nebunu Nicolae, Țăpîrdea Constantin, Nebunu Dorina, 
Ivașcu Nicolae, Crățău Ștefan, Ivașcu Constantin, Ivașcu Silvia, Buru 
Paraschiva, Ivan Dumitru, Petculescu Anica, Orzescu Gheorghe, Ivan 
Domnica, Enășescu Nicușor, Țîrlea Ion Dumitru, Ivan Ioana, Buru 
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Paraschiva, Cioată Domnica, Cleciu Ana, Cleciu Constantin, Gogan Ion, 
Chițimia Ion, Ploscaru Tudor, Șontea Gheorghe, Ploscaru Ion, Giurgi Ion, 
Șontea Natalia, Gîrgă Smaranda, Gîrgă Gheorghe, Pîrvulescu Angela, 
Cînța Alexandrina, Pîrvulescu Petre, Țăpîrdea Elena, Nica Elisabeta, 
Trușcă Eugenia, Franculescu Ion, Marghescu Antonela, Buru, Stoian 
Nicolae, Boboacă Victoria, Mutafa Elena, Enășescu Ion, Ploscaru Dumitru, 
Gîrgă Constantin, Verlan Cezar, Duralia Sibinescu Ion, Petrache Ion, Ivan 
Gheorghe, Maria Darius Sergiu, Chilom Gheorghe, Ivașcu Ilie, Crăciunescu 
Ion, Crețău Claudiu, Șontea Ghe. Natalia, Basarab Nicolae, Stoian Elena. 

Dintre neamurile mai importamte din săt notăm:Ivan, Ivașcu, Șontea, 
Basarab, Chilom. 

 

Neamul Chilom 

Neamul Chilom venit din Cetate județul Dolj. Primul a fost Chilom Petre 
care s-a stsbilit  la Crainici, s-a căsătorit cu ioana și au avut 8 copii.Maria, 
Nicolae, Domnica,  Angela,Elena Margareta,Valentina și Petre. 

Al doilea copil în ordinea vârstei, Nicolae s-a căsătoritîn satul brateș cu 
Eleonora Șontea, venită prin înfiere din Brativoiești și au avut șase copii: 

1.Dorina  a decedat la vârsta de 2 ani. 

2. Georgeta, căsătorită în satul Bala de Jos cu Trancă Virgil și au doi copii: 
Cristian și Gabriel și 4 nepoți. 

3. Gheorghe s-a căsătorit cu Vergina din Bihor și au doi băieți și 4 nepoți. 

4. Silvia , căsătorită cu colonelul Ion Geană șin Bala de Jos și au avut doi 
copii:Gerard(stins din viață în 2014 în Franța). Afost căsătorit cu Sorina- 
Costinela și au doi copii:Alexia maria și Eric –Gabriel.  

Claudia- Diana e căsătorită cu Eugen Drăcea și au un copil pe nume 
Darius- Cristian. 

5.Eleonora este căsătorită cu Roman și are doi copii cu primul soț, Silvia și 
Ion și alți doi copii : Ana și Petre, din a două căsătorie. 

6.Nicolae s-a căsătorit cu Gabriela și au 5 copii:Adriana , Petre,Nicolae, 
Elena și Ovidiu. 

Satul Brativoiești 

Satul Brativoiești, situat în comuna Bala, se află între Brateș și 
Molani, în vecinătatea satului Pistrița care aparține acum de  orașul Baia de 
Aramă. Satul este vechi,atestarea  lui documentară   coborând până la a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea  în anul 1559(„Stănilă logofăt ot 



Brativoiești”) și mai târziu în 1588(DIR XVI /5, p 14), 1661- 1662(DIR, 
p.119-124 și 188). 

Documentul din „1588(7096) Iunie 5” se referă la „Stanca din 
Bratovoești”. Este documentul cu numărul 381  din timpul lui „Mihnea 
Voievod feciorul lui Alexandru Voevod”50. Satul este menționat și în 
documentul 380 care se referă și la satul Crainici: 

„ iar Neacșa a schimbat ocina ei cu Stanislava, iar Neacșa a   dat 
partea ei din Brativoiești și din Lupoaia toată sorei ei Stanislava”51 

Numărul documentelor sporește în secolul al XIX-lea când  satul 
apare împreună cu Pistrița:„megiesască, de-a valma 5 moși mari și doi din 
Pistrița”52 fiind integrat în mahalaua Glogova cu 70 familii și 14 feciori.În 
1833 este consemnat satul lângă râul cu același nume, pe moșia Glogova, 
cu 35 de familii. Între anii 1864-1931 satul a aparținut comunei  Comănești, 
iar în perioada 1931-1942 a aparținut  comunei Crainici. 

Biserica este menționată într-o catagrafie din 1840: 

„Mahalaoa Bratovăieștii de Glogova,prop. megieș(bis de lemn, hr 
Sf.Voievozi făcută de d-lor Gh Molan, Dumitru Molan, Cosdi Raicu, Dumitru 
Sârbu, Alexandru Tivig,Pârvu Molan, popa Lațcu, în 1814,noiembrie 13.  

La Brativoiești era  consemnată  o biserică încă din Catagrafia pe anul 
1845: 

„Mahalaua Brativoeșci de Glogova, proprietatea domnului clucer Costache 
Glogoveanu, 54, de lemn, Sfinții Voievozi, 1 preot, Gheorghe sin 
Constantin”. Se poate observa că preotul din 1845 nu mai este „Lascu”, ci 
„Gheorghe sin Constantin. ”Statutul de mahala  al localității este similar cu 
cel de cătun, iar  biserica din lemn, probabil că s-a aflat în  locul unde este 
actualul cimitir și se mai  găsește o capelă ridicată recent.În anul 1833 se 
întocmise lista de capitație și unele sate din comuna  care nu erau trecute: 
„Satele care nu se aflau în condica de capitație erau: Zgândărești și Lunca 
mare unite cu Baia, Dealu mare , Luda , Brativoiești și Orzăști unite cu 
Glogova, Dâlma, unit cu Runcșorul, Rusinad(Râieni)unit cu Bala de Sus, 
Păpești, unit cu Iupca.”53. 

Așadar satul se afla pe moșia Glogovenilor , de unde  și 
numeroasele conflicte avute cu  acești boieri : 

„1899 martie 23. Sentință. Tribunalul Mehedinți admite contestația 
formulată de obștea locuitorilor cătunului Brativoiești și confirmă planul și  
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hotărnicia moșiei Glogova depuse de G Vernescu pentru vecinătatea cu  
pământul obștii locuitorilor împroprietăriți conform legii rurale  din anul 
1864(326) de pogoane prin punctele descrise ca fiind aceleași cu cele după 
care s-a exercitat vechea posesiune de după delimitarea  locuitorilor. Prin 
aceasta se respinge pretenția proprietarului asupra  a 7 pogoane de vie și 
59 de pogoane de pământ care rămân în  proprietatea locuitorilor. În timpul 
audierilor proprietarul arată că locuitorii s-au opus cu forța la măsurarea 
pământului lor de către inginerul angajat de el.”54 

„Satul Brativoești era cuprins pe moșia Glogoveanului mai puțin pământul 
cu care au fost împropietăriți țăranii la 1864,după cum se poate desprinde 
din anunțulde licitație privind vânzarea acestei moșii care forma un trup 
comun cu Ludu și cuprindea pământ arabil,pădure eleșteu și anumite 
construcții.55 El formează un corp comun cu moșia Glogova,așa cum se 
desprinde din același document în care este menționată și prezența unui 
eleșteu : 

„Trupul,de moșie Brativoiești Ludo pendinte de  comuna Comănești, plaiul 
Cloșani, județul Mehedinți, care formează un trup cu moșia Glogova, se 
compune din pământ arabil, livezi, pădure seculară și mică; tot la acest trup 
de moșie are ca îmbunătățire o morișcă cu o pereche de pietre care nu 
funcționează, construcție de bârne și acoperită cu șindrilă,alături de moră 
mai este un eleșteu cu peșce. Acest trup de moșie se învecineșce la răsărit 
cu moșnenii Molani,la apus cu moșia Lăturoasa, la miazăzi cu moșnenii 
Creiniceni și la miazănoapte cu moșnenii Sisineșci și Gărdăneasa. Acest 
imobil se află situat în cătunul Brativoeșci și comuna Comăneșci, Plaiul 
Cloșani,județul Mehedinți”56.Moșia se întinde și în satulLăturoasa unde se 
afla o vie. Moșia cuprinde ,după cum aflăm din același anunțcam 1000-
1500 de pogoane mari de lucru, 100 de pogoane cu aproximație arături și 
50 de pogoane livezi. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea N. D. Spineanu consemna satul la modul 
succint: 

 „Brativoeșcii-sat în comuna rurală Comăneșci, plaiul Cloșani”57 

Mai târziu, în secolul al XX-lea,Constantin Papacostea  Pajură îl 
prezintă  cu mai  multe amănumnte: 

„Brativoiești- sat vecin cu Lăturoasa și cu Molani. Aparține comunei Crainici 
și are 84 de clădiri și 72 de gospodării și 304 locuitori. Apare întâiu într-un 
hrisov al lui Radu Mihnea din 1614. Dealuri:Brativoiești. Apa Brativoiești și 
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apa Izvor care la sursă e un izvor termal. Bogății: păduri, pomi fructiferi și 
puține cereale.”58  

Populația a crescut în această perioadă deoarece a funcționat și o 
școală primară, dar după Revoluție  mulți tineri au plecat  din sat și școala 
s-a desființat.Actualmente la Registrul agricol sunt trecute următoarele 
poziții de rol: 

Palaga Gheorghe, Tudorescu Ion, Dăogaru Grigore, Crăciunescu Dumitru, 
Crăciunescu Gheorghe, Bărbuț Aurel, Vrapcea Vasile, Florea Luminița, 
Crăciunescu Ib. Ion, Petrache Maria, Volschi Maria, Traian Maria, 
Istudorescu Petre, Florea Titu, Magher Ana, Ivășchescu Traian, Cristescu 
Constantin, Drăcea Emil, Marinescu Dumitru, Molan D. Dumitru, Marinescu 
Dumitru, Marinescu Ana, Cismașu Dorina, Pietroi Nicolae, Leșu Domnica, 
Bordovan Mariana, Albișoru Elisabeta, Albișoru Ilie, Negreanu Maria, 
Ciurică Ion, Pîrvulescu Elena, Arjoca Stelian, Hoară Mihai, Matei C. 
Mihaela, Albișoru Nicolae, Avrămescu Cascu Maria, Brebu Ion, Ștefanu 
Elena, Palaga T. Ion, Nițu Constantin, Păpușă Gheorghe, Palaga 
Constantin, Plăveț V. Gheorghe, Brebu Domnica, Ivașcu Ana, Safta Vasile, 
Nițu Janeta, Crivăți Gheorghe, Coteți Nicolau, Crivăți Dumitru, Tudorescu 
Maria, Brebu Gheorghe, Brebu Ion, Pele Elisabeta, Păpușă Paraschiva, 
Tudorescu Ioana, Paul Eleonora, Mutu Eugenia, Săftulescu Eugen, 
Imbronie Domnica, Ciurică Ana, Palaga Ion, Negreanu Alina, Hîrșovescu 
Șotea Constantin, Stoichescu Gheorghe, Vrapcea Grigore, Albișoru 
Sevastița, Pop Dănilă, Săftulescu Dumitru, Istudorescu Filofteia, Blaj 
Alexandrina, Ciucă Mioara, Țăpîrdea Ion, Stoichescu Eugen, Lascu Ion, 
Stoichescu Alexandrina, Marinescu Nicolița, Popescu Ion, Petrache Elena, 
Șontea Ion, Coteț Leontina, Vrapcea Constantin, Nițu Petre, Stoican Ilie, 
Oprițescu Gheorghe, Florea Ion, Molan T. Dumitru, Pădure Silvia, 
Manolache Elisabeta, Marinescu Constantin, Manolache Marin, Marinescu 
Vasile, Palaga Vasile, Boboc Marin Alexandru, Brebu Gheorghe, Tomescu 
Gheorghe, Tomescu Mihaela Daria, Pele Maria, Pele D. Maria, Nagy 
Laurențiu Constantin, Florea Maria, Tomescu Mihail, Albișoru, 
Țăpârdea.Dintre neamurile mai importante menționăm:Șontea Palaga, 
Drăghici, Albișoru. 

 

Satul Câmpu Mare 

Localitatea Câmpu Mare este așezată de o parte și de alta a șoselei 
care face legătura cu Baia de Aramă, o zonă cu pământ fertil,aproape de 
confluența pârâului Crainici cu râul Motru. Este o localitate veche atestată 
la Sfârșitul secolului al XV-lea așa cum se menționează în documentul 250 
din 1496(7004)Ianuarie 31, Craiova al lui Radu voevod, fiul lui Vlad voevod 
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care poruncește jupanului Hamza cu fiii și nepotul lui ca să-i fie„ veche 
ocină dobândită cu slujbă în  vremea  unchiului domniei mele Radu Voevod 
și de la poărintele domniei mele Vlad voevod”59 

S-a constituit drept cătun fiind atestat încă de pe vremea lui 
A.I.Cuza:„Atestat documentar începând cu anul 1861. În anul 1864 avea 17 
locuitori. Din 1964 până în 1968  a aparținut com.Iupca(1864- 1912, 1932-
1938,1945-1950);Ohaba(1912- 1932);Bala(1938-1935);Crainici(1951- 
1968). Populația:88 loc. în 1945, 144 loc. în 1977, 118 loc.în 1992, și 122 
loc.în 2002”60În perioada comunistă  moșia lui Floreacu a intrat în 
proprietatea IAS Câmpu Mare. Aici sunt o mână de famili  care au muncit 
terenul în arendă și îl acum, după ce IAS-ul s-a desființat  și-au primit 
proprietățile înapoi, dar trebuie să muncească singuri pentru că cei tineri au 
plecat la oraș ori în străinătate. Mulți au mărturisit că se trăiește mai greu 
ca pe vremea I.A. S-lui și a C A.P-ului de la Crainici.Oamenii erau uniți 
îaine vreme și petreceau sărbătorile împreună cu cei de la Anghelești, 
Sărdănești ori Capul Dealului. Erau comunități mici, dar cu respect pentru 
tradiții. În colindeți se mergea atât în Câmpu Mare cât și la Anghelești, 
după cum îmi poveste Vasile iupceanu în vârstă de 80 din ultimul sat61. Și 
horele se țineau numai la Câmpu Mare pentru că în comunitate erau puține 
familii și  doar aici existau  lăutari:Gheorghe Nica(secund la 
vioară),Retezanu Ion(vioară, voce). Acesta cânta:„Pupați-aș buzele tele / 
Care mă pupai cu ele.”La Câmpu Mare a trăit  moșierul Constantin 
Florescu care a avut peste 60 ha pământ și a fost deportat în Bărăgan.  
Despre el  ne-a povestit câteva lucruri Ion Țiu, care l-a avut ca naș, 
spunându-ne că atunci când l-au luat să-l ducă în Ialomița Ion Retezanu i-a 
zis să-și facă bagajul că nu mai e nimic a lui, totul rămâne  statului. 
Florescu a fost deportat și a rămas cu toată familia  vreo șase ani în 
Bărăgan iar cel bătrân a murit acolo.Ion Țiu ne-a povestit că la Câmpu 
Mare  a fost la început întovărășire ,iar pe urmă s-au trecut toți la CAP. Pe 
el l-au șicanat cu grădina că avea la mamă-sa o grădină de vreo 50 de ari 
și n-a vrut să le-o dea. Le-a spus că dacă intră cineva în grădină îi ia 
gâtul:„așa cum a murit tata în război, mor și eu pentru pământ”. 62 

Au rămas să muncească în sat cei mai bătrâni , pensionarii  și  cei  
bolnavi. Dintre  familii am reținut câteva nume :Gurgulescu Constantin, 
Berescu Constantin, Pătru Elisabeta, Marcu Adrian și alții. Una dintre cele 
mai vechi case, printre puținele care au rămas  aproape neschimbate  este 
pe o uliță lăturalnică și a aparținut Ioanei Alfloarii. Acum este acoperită cu 
tablă, dar se vede că a fost pusă peste șindrilă(șiță). Casa are peste o sută 
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de ani și acum este părăsită, după cum ne-a spus Constantin Gurgulescu 
care se trage din acest neam de moldoveni stabiliți pe aceste meleaguri. 

  În Registru agricol sunt trecutț, următorii capia familiile: 

Marcu Ana, Chiliban Eugen, Nedelcu Gheorghe, Subțirelu Constantin, Țin 
Ion, Robu Elena Georgeta, Drăgotoiu Maria, Drăgotoiu Constantin, Ciortan 
Caleștița, Modanu Elena, Retezanu Petre, Fluierașu Constantin, Fluierașu 
Elena, Udrescu Ana, Marcu Victor, Nica Elena, Nica Iancu, Retezanu 
Aurica, Gurgulescu Ana, Alfloarei Ioana, Ianuțanu Ana, Zaharia Ion, 
Berescu Constantin, Pătru Marin, Chițimia Eustețiu, Retezanu Maria, 
Alfloarei Maria, Petculescu Marius, Retezanu Lucreția, Retezanu Ghe. 
Nicolae, Almariei Mircea, Nica Gheorghe, Gherghinescu Ion, Mîndruț 
Victoara, Nedelcu Ilie, Modanu Ileana, Modanu Victoria Loredana, 
Fluierașu Doru, Cleciu Viorel, Jugănaru Gabriel, Gurgulescu Constantin, 
Ștefan  Constantin, Gurgu Ghe. Ion, Dragotoiu Cristian, Gurgu Nicolae, 
Giurgi Vlădăianu Ion 

Namurile mai importante din sat sunt:Petculescu, Modanu, Retezanu, 
Gurgulescu , Țiu 

Neamul Gurgulescu 

Neamul Gurgulescu se trage, așa cum susținea domnul învățător 
Alexandru Răduică de la numele Gurgu și are legături cu familiile din Bala 
de Sus. N-am putut stabili aceste legături, dar am  constatat că familia se 
trage din refugiați  veniți probabil din Moldova, așa cum arată: numele 
Alfloarii. Gurgulescu Constantin este fiul Anei Alfloarii, căsătorit cu Ioana 
Alfloarii  și au avut cinci copii: Melache, Ghizela, Ana , Maria și Ion. 

Ana Alfloarii s-a căsătorit în anul 1927 cu Gurgulescu Nicolae și au 
avut trei copii:Elena, Elisabeta și Constantin. 

1. Elena a fost căsătorită de două ori și are 7 copii:Maria , Nicolae, 
Mihai, Livia , Irina și Mirabela și Ion. 

2.Elisabeta e căsătorită cu Petru Marin și au patru copii: Elena, 
Marian, Nicolae și Ion. 

3.Ultimul copil, Constantin Gurgulescu,a rămas în casă și se ocupă 
de o fermă de animale, fiind necăsătorit. 

Nu departe, pe altă uliță lăturalnică locuiește o altă familie , cu numele Țiu. 

 

Familia Țiu 

Cel mai bătrân din familie a fost Gheorghe Țiu, care se căsătorise 
cu Manda din Ciovârnășani, au avut un copil pe Constantin Țin,căsătorit cu  



Domnica Alexandrescu de la Capul Dealului. A murit în Primul Război 
Mondial pe câmpia Deveselului și avea numele trecut pe monumentul de la 
Scăpău. Domnica , nevasta lui s-a recăsătorit cu Costică Gruia de la 
Chițimii.Cu acesta a mai avut trei copii:Constantin , Dumitru și Nicolae. 
Primul dintre ei,Dumitru, și-a schimbat numele din Țiu în Țiulescu. Din cea 
de-a două căsătorie a mai avut alți trei copii: Elena, Nicolae și Victor. La 
rândul său Constantin a avut din prima căsătorie două fete, cea mică, pe 
nume Constanța a decedat la vârsta de 2 ani, iar Nicolina s-a căsătorit cu 
Grigore Pătruț din Băleni, un cătun al fostei comune Crainici și au avut 
următorii copii:Grigore, Elena și Alexandrina.Grigore s-a căsătorit cu 
Iovescu Elena din Bala deJos și au doi copii,pe Cătălin și pe Bianca, 
necăsătoriți. 

Constantin Țiu s-a căsătorit a două oară cu Domnica Izmoșanu din 
Șovarna și au avut un singur copil, care a rămas la Câmpu Mare. El s-a 
căsătorit cu Retezanu Maria de la Sărdănești și au patru copii:Camelia, 
Nicușor-Florentin, Mihaela și Laurențiu- Constantin. 

Camelia, inginer la Hidroelectrica și este căsătorită cu Valentin 
Ghițescu și au doi copii, pe Andrei și Bogdan .Andrei este căsătorit cu Anca 
din Vâlcea și n-au copii, iar Bogdan e căsătorit cu Aronela din comuna 
Avram Iancu și au un băiat ,pe nume Dragoș. 

Nicușor- Florentin este căsătorit cu Mihaela Vlad din Craiova și au două 
fete, ambele  necăsătorite.  

Mihaela, cealaltă fată, s-a căsătorit cu Constantin Musica și au un copil pe 
nume Alexandru. 

Ultimul copil, Laurențiu-Constantin s-a căsătorit cu Stoica Alina din Craiova 
și au un băiețel, pe nume Eduard-Ștefan. 

Satul Cârșu 

Este un sat așezat pe dealul cu același nume, situal între Bala și 
Lăturoasa(Brateș).Este un loc vechi unde s-au găsit urme romane, semn 
că localitatea există de pe acele vremuri cu acest nume.Aceste urme s-au 
găsit atât în locul unde se află băile cât și mai sus spre Lăturoasa.  Aici, 
între dealurile Chiciora și Cârșu se află izvoarele termale cu vegetația lor 
specifică: păpuriș răchiți, anini. Este un izvor pentru ochi și un izvor pentru 
băile termale captat într-un bazin prin anii 1950. În cercetările de la arhivă 
am găsit câteva amănunte despre acest sat cu nume ciudat. Se spunea că 
numele s-ar trage de la un cârciumar de origine maghiară care și-a făcut  o  
cârciumă aproape de băi: 

”În anul 1932 în urma unor săpături efectuate la izvoarele de apele 
minerale din satul Cârșu au fost descoperite mai multe obiecte  datând de 
pe vremea romanilor ca:monede de aramă de diferite dimensiuni cu 



inscripția:„Imperator August Aurelianus104,una cană cu două 
toarte(probabil o amforă) și o construcție din lemn de brad ceea ce 
dovedește că aceste băi au fost folosite din cele mai vechi timpuri.”63 

Se spune în continuare că majoritatea acestor obiecte descoperite 
au fost ridicatr de către profesorul Mișu Gregorian din Craiova. 

  Ca loc  este menționat încă din 1562 : „loc de vie în deal la Cârșu 
lângă Bala de Sus.”64 

Pe timpul lui A.I.Cuza făcea parte din comuna Bala de Jos  și avea 
53 de familii. Populația a cunoscut mici oscilații, păstrându-se în jurul a 70-
90 de locuitori:88(1945),109(1977),63 locuitori1992) și 75(2002), Acest 
număr aproape constant cu tendința de creștere se explică prin faptul că 
băile  au reprezentat totuși un punct de atracție, dar  oamenii locului se 
confruntă  în  prezent cu lipsa locurilor de muncă și cei tineri pleacă în 
străinătate. 

Pe timpul comuniștilor aici s-a construit și școală cu clasel I-IV, dovadă 
certă că erau mai mulți copii.Terenul este  însă cu denivelări  și nu permite 
extinderea construcțiilor. La Registrul agricol figurează atât cei din satul 
propriu- zis ,cât și cei de la blocuri: 

Foculescu Constanța, Foculescu Viorel, Gîrgă Gheorghe, Țăpîrdea Ioana, 
Țăpîrdea Maria, Ticuș Grigore, Ticuș Margareta, Vînjan Paulina, Anghel 
Vasile, Gurgu Petre, Modanu Petre, Geană Victor, Ticuș Ion, Gîrgă Ion, 
Drăgan Nicole, Plăveț Maria, Ivașcu, Mandreș I. Nicolae, Mandreși 
Elisabeta, Mandreși Ana, Mandreși Petre, Ploscaru Polina, Ivan Ghe. Ion, 
Ticuși Nicolae, Cusmulescu Ioana, Buru Constantin, Giurgi Scurtu Rodica, 
Cleciu Mihail, Cusmulescu Eugenia, Șerban Vasile Doru, Cusmulescu 
Elena, Cusmulescu Domnica, Iovescu Șotea Mihai, Ivașcu Victor, 
Munteanu Ion, Piciu Constantin, Giurgi Constantin, Modanu Ion, Istrătescu 
Constantin, Ivașcu Victor, Gîrgă Elena, Bîrlan Elisabeta, Giurgi Ion, 
Mandreș Daniel, Mandreși Petria, Popescu Constantin, Pasat Daniel 
Marius, Giurescu Valentina, Șalavarin Ionel, Oprița Dumitru, Bălăceanu 
Nicolae, Păunescu Gheorghe, Ploscaru Ion, Doman Victor, Coiculescu 
Rodica, Zăbavă Adrian, Ivan Gheorghe, Orzescu Elena, Badea Ermina, 
Doman Marius, Gurgulescu Alexandru, Sibinescu Maria, Ungureanu 
Dumitru, Ocnea Daniel, Popescu Florica, Semenescu Alexandru, Geană 
Domnica, Trotea Ion, Lăudoniu Iulian, Pistrițu Violeta, Cleciu Ion, Perianu 
Ana, Spahiu Lucreția, Spahiu Stelian, Paulescu Mirela, Chițimia Iacobescu 
Ion, Iovescu Șotea Marian, Crăciunescu Dumitru, Ibinceanu Virgil, Topor 
Mirel, Zegoicea Sorin, Jianu Nicoleta, , Șoalcă Mădălina, Dincu Alexandru, 
Dobovici Ana, Modanu Corina, Brezoi Mihai, Nistor Dumitru, Turcu Adriana, 
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Popescu Nicoleta, Alexandru Trotea Ionuț, Hîrșovescu Șotea Cosmin, 
Turcu Marius, Podeanu Maria, Iordan Eugenia, Breazu Fleancu Tatiana, 
Podeanu Maria, Lăudoniu Constantin. 

Neamurile mai răspândite sunt :Ticuși,Foculescu, Cleciu, Cusmulescu, 
Gârgă, Modanu.  

Neamul Modanu 

Este răspândit și în satele din jur, dar se trage din Cârșu.„Strabunucul meu 
se trage din Crainici a fost căsătorit cu Elena Mandreș din Cârșu și au avut 
5 copii:Paraschiva, Anica, Ștefan,Mariana și Grigore.Eu mă trag din 
Grigore care  s-a căsătorit cu Maria din Cârșu și au avut 4 copii:Ion, Ioana, 
Gheorghe și Petre 

1. Ion s-a căsătorit cu Maria Șontea din molani și au doi copii: Stelian 
și Elena 

2. Ioana s-a căsătorit cu Țăpârdea din Cârșu și au avut două fete și un 
băiat. O fată și băiatul au murit și mai trăiește o fată pe care o 
cheamă Dorina și s-a căsătorit cu Roșu Ionel și au o fată pe care o 
cheamă Mariana. 

3. Gheorghe s-a căsătorit cu Tinca Giura din Giurești și au un copil pe 
nume Ionel , necăsătorit. 

4. Petre e căsătorit cu Nicolița martin din Crainici și neavând copii au 
înfiat o nepoată pe nume Mariana Petculescu. Mariana,  e 
căsătorită cu Grigore Petculescu și au 3 fete:Bianca, Diana și 
Luminița. 

Satul Comănești 

Este un sat vechi așezat pe valea unui pârâu care vine dinspre 
Brânzeni, fiind atestat încă din  1577, când este menționată „ocina de la 
Comănești”. Alte atestări   datează din anii 1691,1722,1750,1766.  Din anul 
1743 datează și o Carte de danie  Stanchii Glogovencii pentru 
Comănești.65 

Istoricul localității este legat de istoricul schitului aflat pe locul 
actualei biserici, metoh al mănăstirii Tismana. Miloș iuzbașa a cumpărat 
moșii din hotarul Comăneștilor și a făcut o biserică pe care a închinat-o 
mănăstirii Tismana și spre sfârșitul vieții a intrat  chiar el în cinul 
călugăresc. Dintr-un material intitulat „ Biserica schitul Comănești din 
comuna Bala” realizat de doctorul Pantelimon Miloșescu, am identificat 
câteva amănunte în legătură cu acest schit: 

„Referitor la întemeierea schitului și închinarea lui mănăstirii 
Tismana, documentele ulterioare arată că acest Miloș a cumpărat moșii din 
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hotarul Comăneștilor și a făcut biserică pe care a închinat-o mănăstirii 
Tismana. Presupunând că întemeierea schitului a avut loc concomitent cu 
intrarea în călugărie a ctitorului sau puțin timp înainte, ctitoria ar putea data 
din penultimul deceniu al secolului al XVII-lea. Totodată putem afirma că 
schitul a fost închinat mănăstirii Tismana mai târziu, către sfârșitul 
secolului, eventual în primii ani ai secolului următor. Luând în calcul  data 
primelor mențiuni documentare Mihail Călugărul trebuie să fi avut în 1690 
aproximativ 50, cel mult 60 de ani, având o viață activă până în 1698-99. 
Din cele constatate în acte nu rezultă re să-l fi determinat să-ăi pună ctitoria 
sub tutelă. Schitul Comănești era din lemn și avea hramul Sfinții Apostoli ca 
și biserica actuală, clădită pe locul ctitoriei lui Miloș Iuzbașa. Din datele ce 
există despre biserica din 1845, precum și cele despre clădirea de la 
sfârșitul secolului al XVII-lea mai mult sau mai puțin restaurată și care la 
1880 a fost înlocuită cu actualul locaș, acesta avea aproximativ două sute 
de ani.”66  

În anul 1835 satul avea 48 de familii, iar în 1864 avea 109 familii. 

În lucrarea inspectorului general  cu probleme de agricultură, Ion 
Ionescu de la Brad ,satul era înfățișat astfel: 

„Comăneștii sunt situați în fundul văii care se prelungeșce și se 
duce pre la Iupca.. Preste dealulu mare de la Comănești este lunca 
Motrului , cu Motru ce trece printr-însa. Locurile de hrană sunt puține și se 
cultivă mai multu cu grâu decâtu cu porumbu. Pamenturile dupre dealuri 
acoperite parte cu păduri sunt plantate cu vii și pruni numeroși. Aici sunt și 
moșnieni și clăcași de ai statului și cei mai mulți de ai Glogoveanului.”67 
Puțin mai târziu,la sfârșitul secolului al XIX-lea, institutorul N. D. Spineanu 
aducea lucrurile la zi și menționa despre sat următoarele: 

„Comuna rurală în plasa Cloșani la distanță de 50 km de Turnu   
Severin situată pe vale formează comuna cu satele: Molani, Brativoiești, 
Ludu, având 214 contribuabili 1187 de  locuitori și 283 case Ocupațiunea 
locuitorilor este agricultura este agricultura și creșterea vitelor. Calitatea 
pământului este în partea de răsărit a satului, pe valea Comăneștilor, bună, 
iar în partea de apus și miazănoapte, slabă. Locuitorii posedă 20 de 
pluguri, 72 de care, cu boi, 9 căruțe cu cai și 218 stupi. Are 3 biserici cu un 
preot și patru cântăreți , o școală cu un învățător, frecventată de 28 de 
elevi, are și două cârciumi. Văile acestor comune  ca și celelalte ale 
comunelor de la poalele Carpaților sunt pline de tot felul de pomi roditori și 
mau ales de pruni. Bugetul comunei este de 1257 lei, iar la cheltuieli  suma 
de 963 de lei. Numărul vitelor din această comună este de 900 de v.m., 31 
de cai, 70 de capre și 211 de râmători. Această comună se mărginește în 
răsărit cu  comuna Glogova, la miazăzi cu Crainici, la apus cu Bala de Sus 
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și la nord cu Baia de Aramă și cu comuna Negoiești. Pâraie  principale în 
această comună sunt: Apa Comăneștilor, Pistrița, și Molani care formează 
un singur curs de apă. Dealul numit Mormântul Jidovului, aflat între 
Comănești, Glogova și Cleșnești. Acest deal are forma unei figuri omenești 
ce are lungimea de 120 m, iar diametrul este de 20 m, la gât peste 20 m, 
peste piept 30m și cingătoarea de 20m.. Despre această movilă(deal de 
pămănt)se povestește că un grozav uriaș sau jidov lucrând în muntele 
Gârdomanului pentru a uni apa Cernei cu apa Motrului și făcându-i-se 
foame aștepta pe soția sa cu mâncare, dar ea , întârziind a luat o piatră din 
munte și a aruncat-o  înaintea ei. Așa a lovit-o și a omorât-o 
înmormântând-o în acel loc ce până astăzi poartă numele de  mormântul 
Jidovului.”68 

Această poveste am întâlnit-o și la Cleșnești, sat aflat peste deal de 
Crainici, dincolo de Culmea Motrului și am evocat-o în lucrarea”Pe firul văii 
Motrului”scrisă împreună cu fostul meu coleg Ilie Paraschiv. 

Cercetând arhiva școlii am găsit într-un registu sub forma unui caiet 
studențesc următoarea notă informativă intitulată „Informare asupra 
monografiei satului Comănești” pe care o reproducem: 

„Comisia 

Miloșescu Alexandru, directorul școlii 

Blăgniceanu Mihai, învățător la școala Comănești 

Țăpârdea Constantin, locuitor al satului Comănești de 61 de ani 

Mutafa Pantelie, locuitor al satului, 78 ani 

Tutilă Dumitru,preot în sat, 55 ani 

Satul Comănești își trage numele din timpul năvălirii popoarelor 
migratoare de la populația numită cumani. Un oarecare Coman s-a stabilit 
în acest loc și de la el a rămas numele de Comănești. 

În acest sat s-a ridicat un schit care avea moșii până la hotarele 
satului care aparținea mănăstirii Tismana. Erau călugări greci care învățau 
carte copii în tinda chiliei. Aceste moșii au fost expropriate pe timpul 
domniei lui Alexandru Ion Cuza și au fost date locuitorilor după puterea lor 
de muncă, iar o parte a rămas la moșia Glogoveanu. Apa poartă și acum 
numele de Călugărița de la acest schit de călugări, obolul Mănăstirii se zice 
deoarece a fost moșia mănăstirii. Primele familii au fost familia Pârvu de la 
care a rămas numele Pârvulescu , ce există în sat în prezent, familia Popa 
Meilă din care se trage familia Comănescu, Familia Sârbulescu și Bădescu 
și Popescu. Familia Cernăienilor și familia Corobae sunt veniți și au origine 
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mongolă. Familia logofătul Ion a venit de la Hațeg și și-a pus numele de 
Țăpârdea pentru a nu mai fi urmărit ce unguri deoarece a omorât un ofițer 
ungur pe care l-a găsit cu soția lui .Pentru aceasta s-a  stabilit aici 
cunoscându-l pe Glogoveanu, fiind împroprietărit. De aici s-a tras familia 
Tăpârdea. Familia Mustafa a rămas de pe timpul năvălirilor turcești și de 
aici se trage familia Mutafa. Prima școală a fost în mijlocul satului fiind o 
căsuță mică de lemn, iar primul dascăl , Bădescu Constantin. Primul preot 
a fost Popa Meilă , de unde se deduce că a fost o biserică sub o coastă de 
deal care s-a distrus și apoi s-a ridicat schitul. Iar la schit a fost și o chilie în 
stâncă care a avut urme până de curând.  

Se deduce că era un locuitor pe nume Gh. a lui Iacob care avea 
casa în locul numit„ Casa lui Iacob” din care se trage familia cu acest 
nume. Se deduce că în acest sat ar fi fost primărie în mijlocul satului, în 
locul numit„La cruce” și că primul primar ar fi fost Comănescu.”69 

Această notă monografică este importantă pentru faptul că încearcă 
să schițeze originea câtorva familii mai vechi și menționează primul 
învățător, primul preot și primul primar. Cert este faptul că acest schit  a 
avut valoarea de metoh al mănăstirii Tismana  și a dăinuit mult timp.Bazele 
schitului au fost puse de Miloș Iuzbașa și la fel de important este faptul că 
pe  aceste locuri s-a întins moșia Glogovenilor. 

De asemenea  ca mărturie a vremilor trecute a rămas casa lui 
Țăpârdea, o casă veche închisă cu geamlâc  care mai dăinuie și astăzi 
aproape părăsită, cum este și clădirea veche unde a funcționat primăria și 
școala.La jumătatea secolului al XX-lea Constantin Papacostea Pajură 
menționa „mahalaua schitului cu un număr de 89 de gospodării, 389 de 
locuitori  și 17 cazane de fabricat țuică. Dintre toponime sunt menționate 
dealurile:Dobra, Zăbranul, Gruiul,Râmecioaia, Dealul Mănăstirii, Culmea 
motrului, Via Bolii, iar apele sunt:Călugărița, Ornița, Poiana Paului(pe 
Dealul Zăbranului) și câteva fântâni:Fântâna lui Manolici, Izvorul cu ape 
termale, Fântânelele, Fântâna  din Schit, Fântâna rece.70 

Localitatea a fost și centru de comună în mai multe rânduri 
împreună cu satele:Brativoiești, Molani,Crainici, Sărdănești, Valea Plopului 
și chiar cu Ludu, respectiv Pistrița, în perioadele:1912- 1925, 1925-
1930,1932-1938, 1942-1945. Populația acestei localități a evoluat în felul 
următor:389 locuitori()1945,273(1977,196(1992),205(2002). 

În Registrul agricol am găsit următorii deținători de poziții  de rol: 

Marinescu Ion, Marinescu Dan, Miloșescu Alexandru, Boca 
Elisabeta, Andrei Ana, Ivășchescu Ion, Ivășchescu Constantin, Ivășchescu 
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Dumitru, Ivășchescu Elena, Ticuș Valeriu, Iliescu Gheorghe, Morjan 
Pantelie, Țăpîrdea Leontina, Măda Dorina, Măda Oprea, Miloșescu Iulian 
Gore, Grădinaru Ion, Corobaie Ion, Măda Gheorghe, Miloșescu Polina, 
Popescu Nicolae, Ticuș Ion, Bălosu Maria, Morjan Petrișor, Martin 
Paraschiva, Ticuș Petre, Coteți Eleonora, Miloșescu Cristian Dorel, Lipovan 
Ana, Lepădat Stoian Elisabeta, Pîrvulescu C. Ion, Mutafa Maria, Martinescu 
Nicolae, Morjan Nicolae, Crăciunescu Grigore, Bleaj Grigore, Ticuș Victor, 
Morjan Nicolița, Olar Maria, Țăpîrdea Constantin, Bălosu Dumitru, Mutafa 
Elena, Mutu Maria, Cișmașu Elena, Stoichescu Ion, Mutafa Polina, Iliescu 
Sever, Milea Dumitru, Popescu I. Mihail, Ivășchescu Gheorghe, Bălosu 
Nicolița, Popescu Gheorghe, Popescu Petre, Ivășchescu Elena, Popescu 
G, Elena, Popescu I. Dumitru, Drăcea Janeta, Cernăianu Petre, Tutilă 
Dumitru, Cămui Eleonora, Popescu Pavel, Pîrvulescu Mihail, Iacob P. Ion, 
Martinescu Constantin, Popescu Eugenia, Pîrvulescu Ioana, Pîrvu Maria, 
Achim Ana, Leșu Emil, Leșu Vasile, Săftulescu Constantin, Lungulescu 
Constantin, Popescu Titu, Popescu Ana, Mutafa Titu, Pîrvulesu Maria, 
Grădinaru Florica, Pîrvulescu Margareta, Cernăianu Gheorghe, Martinescu 
Constantin, Pițu Alexandru, Pițu Mihail, Butaru Constantin, Iana Elisabeta, 
Iacob Janeta, Jugănaru Domnica, Morjan Domnica, Butaru Ioldu, Grădinaru 
Mariana, Miloșescu Maria, Olaru Gheorghe, Pîrvulescu Grigore, Cămui Ion, 
Șalapa Vasile, Mandreș Petre, Ivășchescu Nicolae, Pîrvulescu Titu, Ticuș 
Elena, Pîrvulescu Tudor, Pîrvulescu Petre, Sandală Ion, Floareș Maria, 
Murăi Nicolae, Țăpîrdea Nicolae, Căruntu Constantin, Chirică Viorel, Iosif 
Georgeta, Popescu Pavel, Burnaz Margareta, Ghelmez Maria, Marinescu 
A. Nicolae, Miloșescu C. Elena, Șalapa Dinuț, Grădinaru Ionel, Toropu 
Pompilică, Popescu T. Mihail, Miloșescu Ovidiu, Tulache Cristina, Olteanu 
Narcisa, Ivășchescu Ion Cristian, Popescu Dumitru, Popescu Ion, Popescu 
Liviu Petrișor, Bisericosu Ion Mihail, Ivășchescu Ion, Ivășchescu Maria, 
Bleaj Răzvan Constantin, Milea Elisabeta, Ivășchescu Traian, Crăciunescu 
Nicolae, Mandreși Maria, Popescu Viorel, Nițu Ion, Chițimia Elisabeta, 
Sandală Aurel, Dăianu Costel, Giurgi Marinescu Elvis Marian, Morjan 
Petrișor, Morjan Ion, Pîrvulescu Gheorghe, Mutafa Rodica. 

Dintre neamurile  mai importante ale satului menționăm: neamul 
Sârbulescu, neamul Miloșescu, (nume cu rezonanță sârbească), Țăpârdea, 
Cernăianu,Marinescu, Bleaj, Grădinaru, Popescu, Mutafa, Ivășchescu. 
 
 Neamul Sârbuleștilor 

O familie cu numele Sârbulescu a existat până aproape de zilele 
noastre în satul Bala de Jos , dar nu știu dacă erau rude cu Sârbuleștii din 
Comănești, oameni înstăriți din rândurile cărora nimeni n-a mai revendicat  
moșia. 

                                      
         Nae Sârbulescu s-a născut în anul 1859 în satul Comănești, aflat 
actualmente în comuna Bala.  A mai avut doi frați: Ionică, stabilit la Craiova 



și Petre ( Tache, Petrache) stabilit la Tg.Jiu, veri de al doilea cu Anca și 
Oana Manolescu.  Nae Sârbulescu este fiul lui Nicu Sârbulescu, ”boier 
Nicu” și nepotul lui Ioniță Sârbu, frate cu Drăghiceanu Sârbu. Ioniță și 
Drăghiceanu sunt copiii lui Dimitrie (Dumitru), prieten bun cu Tudor 
Vladimirescu. 
        Familia lui Dumitru fugise din Macedonia  iar numele ”Sârbu” a fost 
întâi o poreclă, dată de localnicii din Baia acelora care veneau de la sudul 
Dunării, fie că erau aromâni, albanezi sau macedoneeni.  
        Dimitrie (Dumitru) era aromân și era șeful breslei pietrarilor din Bitola 
(numită pe atunci ”Manastir” de către populația aromână, majoritară în 
zonă;). Pe la 1780 a condus o revoltă a pietrarilor și a populației împotriva 
turcilor și l-a împușcat pe valiul (prefectul) vilaetului Manastir. Așa că el cu 
frații săi Ion și Toma și familiile lor și cu alții( în total  9 familii dintre care unii 
erau pietrari) au trebuit să fugă atunci din Manastir. S-au oprit întâi în insula 
Ada-Kaleh, unde aveau o rudă, soldat din paza cetății din Ada-Kaleh 
(insulă azi acoperită de apele Dunării  datorită construcției barajului de la 
Porțile de Fier). 
        Era pe la anul 1775-1780.  Egumenul de atunci al mânăstirii Tismana, 
Mihail,  neam grec  a auzit că la Ada-Kaleh sunt niște pietrari fugiți de turci 
și i-a chemat la Baia de Aramă ca să înconjoare cu zid biserica de pe 
dealul Cornet. Așa au ajuns la Baia și au lucrat zidul bisericii care azi e 
monument istoric, au făcut fântâna de lângă mănăstireaea (se pare că 
actuala fântână e reconstruită după cea veche), au mai făcut și alte fântâni 
, poduri și case și s-au stabilit întâi la Baia. Cu timpul, Dumitru a făcut și 
ceva negustorie cu oi, a cumpărat pământ la Turtaba, Lupoaia și la 
Comănești unde s-a și stabilit. Fratele lui, Ion, este bunicul marelui actor 
român de la Teatrul Național București, Ion Sârbu, decedat în 1944.        
Nicolae N. Sârbulescu a fost institutor, a lucrat la Dâlma , Runcșor și apoi, 
timp de 19 ani, la Gimnaziul de băieți din Baia de Aramă, nominalizat pe 
placa comemorativă de pe fostul local al școlii din apropierea bisericii pe 
care a pus-o doamna parlamentar Oana Manolescu. Din prima căsătorie  el 
a avut doi băieți: Constantin,  colonel de jandarmi, arestat de comuniști din 
această cauză și dus la muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră la care se 
lucra atunci numai cu deținuții ”dușmani ai poporului.”  Al doilea copil, pe 
nume Virgil, a rămas agricultor la Lupoaia( Mehedinți. Celor doi băieți le-a 
lăsat moștenire și moșiile: lui Costel, moșia Comănești (26 ha) și lui Virgil 
moșia Lupoaia.        Din a doua căsătorie cu institutoarea Constanța 
Aricescu  din Craiova, directoarea scolii de fete de ,”Virginia”, a avut pe: 
Anișoara (1904 -dec. la 15 august 1937 în chiar ziua hotărâtă pentru nunta 
ei,  și Alisa (1906-1985) mama Magdalenei Panaitiu) învățătoare la Hezeriș 
(Caraș Severin) și la Sat Chinez-Timiș, deportată de comuniști împreună cu 
soțul ei medic stomatolog Dumitru Ciavin,  în Bărăgan în 1951; Clementina 
(1909-1978) profesor de latină la Arad și Tg.Jiu, mama  Ancăi Bănică  și 
Oanei Manolescu și Ștefan  (1911-1991) tatăl  Doinei-Ștefania Varveri din 
București - colonel, inginer constructor și Ileana (1912-1918). Acestora li s-
au adăugat și cei doi frați vitregi mai mari. 
        Familia  era numeroasă și viața nu era simplă, mai ales în anii crizei 
economice. Și totuși inimosul institutor găsea timp  de a colinda prin satele 



de munte ale Mehedințiului și culegea povestiri din bătrâni; se documenta 
și astfel asupra trecutului istoric al zonei Băii de Aramă. Așa s-au adăugat, 
la ceea ce se știa de la bunicul său Ioniță Sârbu și de la tatăl său Nicu 
Sârbulescu, povestirile pandurilor și familiilor lor pe care i-a mai găsit în 
viață, precum și alte relatări ale unor evenimente demult petrecute.  Au 
rămas de la N.N. Sârbulescu câteva caiete scrise acum aproape o sută 
douăzeci de ani. O pagină a constituit nucleul romanului istoric ”Munții sunt 
ai noștri” pe care Oana Manolescu l-a scris  în 4 ani și l-a terminat în 1978,  
publicându-l în două ediții la Craiova. Alte pagini  reprezintă punctul de 
pornire al romanului  aflat încă în manuscris, ”Strigătul oprit”în care 
intenționează să viața strămoșului  aromân Dimitrie, zis și ”Sârbu”, din 
Macedonia și  anii de prigoană împotriva pandurilor, după 1821. 
       Oana Manolescu, strănepoata lui, care a și întocmit genealogia 
menționa:„ Îi datorez bunicului meu cel puțin cinstirea de a-i fi republicat, 
după o sută de ani, în 2015, piesa de teatru ”Zavera lui Tudor 
Vladimirescu”, editată în anul 1915 la Turnu Severin, lucrare dispărută din 
peisajul literaturii istorice românești.    Institutorul Nae N. Sârbulescu a 
murit în anul 1937,inițial  fiind înmormântat la Comănești .El  a fost căsătorit 
cu învățătoarea Constanța Aricescu căreia Casa de cultură din Baia de 
Aramă îi poartă  numele”.71 
 
Neamul Miloșeștilor 
 

Miloșeștii ca neam se trag din Comănești. Se pare că numele lor 
vine de la Miloș izbașa,fondatorul schitului din Comănești , închinat 
mănăstirii Tismana.Din acest neam a rămas la Comănești învățătorul 
Alexanru(Sandu Miloșescu căsătorit cu doamna învățătoare Grigorița, 
evocați în capitolul  închinat învățământului și școlii.Altă ramură a 
Miloșeștilor s-a stabilit la Brateșdeși s-au răspândit atât la Bala de Jos cât 
și la Brateș și apoi au plecat în Banat.Din acest neam se trage 
CristodorMiloșescu, cântăreț bisericesc și neamul celuilalt învățător, 
Constantin Miloșescu, cel care prin căsătorie s-a stabilit la Bala de jos, 
după cum ne-a spus domnul inginer Foculescu. Miloșescu Constantin  s-a 
căsătorit cu Anica Brebu și au avut șapte copii:Nicolae , 
Ion,Constanța,Ștefan , Virgil, Petre , Constantin(Rică). 

1.Ultimul copil, Constantin(Rică), stabilit la Bala s-a căsătorit cu 
Elisaveta(Veta) din Glogova și au  doi copii: Valentina și Constantin(Ticuț). 
Doamna Valentina(inginer agronom) a fost căsătorită cu Sav Ion  și au o 
fată pe nume Cristina-Maria .Ea s-a căsătorit cu Stănciulescu Victor din 
Târgu-jiu, s-au stabilit la  Timișoara și au împreună o fiica pe nume Erica. 

Fratele Valentinei, Ticuț, s-a căsătorit cu Nistorescu Geanina(referent cu 
probleme sociale la Primăria Bala) și au o fată pe nume Bianca, plecată în 
Germania. 
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2.Constanța , singura fată s-a căsătorit cu inginerul ion Foculescu și au doi 
copii:Viorel și Anca. 

Viorel e căsătorit cu Vasilescu Angela di Șiroca și au un băiat(Ion –Claudiu 
și o fată pe nume Ilinca-Ecaterina. 

Anca e căsătorită cu Gheorghe Dahnovic și au doi copii:Cosmin și Nicolae. 
Cosmin e căsătorit cu Raluca și au un băiețelpe care-l cheamă Alexandru. 

Nicolae s-a căsătorit cu Mihaela  și au doi copii, pe Dragoș și pe Robert 

Neamul  Grădinaru 

Familia Grădinaru a fost o familie de oameni săraci. Stăteau la 
marginea satului și într-un  incendiu le-a ars casa. Ion și Aneta au 
supraviețuit. Ion, șofer pe o basculantă la Stația de asfalt de la Câmpu 
Mare, era un om înalt și slab , dar plin de voie bună.S-a căsătorit cu Florica 
Bâcu și au 7 copii:Lucica, Daniela, Marius, Ionel, Florina , Elisabeta și 
Mariana. 

1. Lucica e căsătorită cu Florin și au u băiat, pe nume Liviu, 
necăsătorit. 

2. Daniela a fost căsătorită cu Tănăsache Ștefan și au un băiat pe 
nume Alexandru. 

3.  Marius e căsătorit cu Georgeta și au o fată pe nume  Andreea, 
studentă la Facultatea de Farmacie din Timișoara.  

4. Ionel e căsătorit cu Ramona Cismașu și au doi copii:Cosmina și 
Darius. 

5. Florina este căsătorită cu Măntescu Cătălin și au o fată pe nume 
Daria(elevă). 

6. Elisabeta(Profesor de Limba și literatura română la liceul„Traian”)  
este căsătorită cu Silviu Tâmâș din Negoiești(manager de proiecte 
la Prefectura județului) și au un băiat pe nume David(elev). 

7. Mariana e căsătorită cu Răzvan Pârvu și au in băiat  pe nume Vlad. 
Ionuț Grădinaru a ridicat în satul Comănești pe terenul fostului 
colonel Sârbulescu, a cărui ordonanță fusese veteranul de război 
Bâcu,o    pensiune pe careurmează s-o dea în folosință.   

  

Satul Crainici 

Satul este atestat mai întâi ca moșie încă din1330 și denumirea lui 
ca și denumirea apei Crainici ar veni de la cuvântul „crai”. Prin bunăvoința 
domnului inginer Jianu care lucrează la Primăria Bala am intrat în posesia 
câtorva file dintr-o monografie de 8 pagini pe care dumnealui mi-a spus că 
o are de la fostul veteran de război, plutonierul major Raicu Petre, care a 
fost rudă cu familia Creiniceanu. Primele două file lipsesc ,așa că nu putem 



ști cine este autorul acestei scurte dar importante monografii, din care 
cităm: 

„Faptul că  domnitorul îi dă în grija Craiului  teritoriul cuprins între 
dealul Rodina, Câlcești și Baia de Aramă precum și așezările omenești de 
pe acest teritoriu atât craiul cât și urmașii lui devin proprietari pe majoritatea 
suprafeței pretabile pentru agricultură, astfel Craiul devine stăpânul acestei 
moșii, iar băștinașii devin proprietari de mici suprafețe de teren aflate în 
jurul colibelor precum și a suprafețelor pe care reușeau să le obțină prin 
defrișarea pădurilor. Sub domnia lui Dan I, 1384 are loc o înmulțire bruscă 
a populației și datorită condițiilor grele de viață oamenii încep să fugă de pe 
moșia Craiului să se retragă spre dealuri și văi ascunse, unindu-se cu  unii 
de pe valea Comăneștior ,unde era așezată familia lui Coman, mai târziu 
Comănescu. Datorită bejeniilor proprietarul pământului nu mai are cu cine 
munci și îl dăruiește Mănăstirii Tismana ,în anul1387, la 27 iunie”.72  

Moșia Crainici a fost donată în anul 1387 mănăstirii Tismana, iar în 
anul 1430 a trecut la Comănești. În 1581 este menționat într-un document 
„satul de la Baia”, Pestrița,Lostiște și  alte câteva localități precum Vărzer, 
Cocora și Rostova pe care nu le-am mai putut identifica, în legătură cu o  
vânzare , un zapis „la mâna jupâniței Neacșa și la mâna fiilor ei  Nicola și 
Vintilă, fiii lui Lațco din Glogova”73 prin care Neacșa  plătea suma de 23000 
de aspri. O parte din această imensă moșie a Glogovenilor a trecut mai 
târziu la boierii Burnaz care nu mai aveau însă semne și semnături în ceea 
ce privește despărțirea de  moșia Baia cumpărată la jumătatea secolului al 
XIX-lea de către prințul George Dimitrie Bibescu, domnitorul Țării 
Românești. Într-un  document ulterior, întocmit de cancelaria domnească 
din București în anul 1588 se subliniază faptul că Lațco a cumpărat de la 
Lupu o moșie cu 8000 de aspri, de la Drăghici și de la Crăciun, Radu a lui 
Miloș, de la Ion, Laiotă, de la Stan și de la Miloș, de la Stana și Stănislava, 
Drăghici și alte persoane. Documentul este de mare importanță pentru că 
apar numele unor localități precum: Glogova, Ciocel, Clășnești, Mănăstirea, 
Arșii, Brativoești și Crainici. Apare și un lac pe nume Greul pe care nu l-am 
putut identifica deoarece configurația terenului cu siguranță s-a schimbat în 
aproape jumătate de mileniu: 

„Și iarăși a cumpărat Lațco  dela Stanciu și dela Stănilă, partea lor 
de ocină din Crainici din sus de Lacul Greului, pentru 600 de aspri. Și iarăși 
a cumpărat Lațco de la Danciu 2 livezi mai susu de lacul Greului pentru 300 
de aspri gata. Și iarăși a cumpărat Lațco de la Radul de la Prundure 2 
livezi, pentru 200 de aspri. Și iarăși s-a înfrățit Lațco cu Badea din Clășnești 
și l-a dăruit Lațco pe Badea cu un brâu de mătasă și cu o pereche de 
mănuși, iar badea a dăruit pe Lațco cu două livezi de pe ocina Glogovei, 
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însă livezi de la Cracul. Și iarăși de la Rădoaie o livadă din Ciocel însă din 
ploștină, pentru 150 de aspri. Și iarăși  a cumpărat Lațco de la cumnata sa 
Stana partea ei de ocină de la Mănăstirea și dela Glogova și peste tot 
Hotarul pentru 4000 de aspri gata. Și iarăși a schimbat Neacșa cu sora sa 
Stanislava de a dat Stănislava Neacșei partea ei de ocină din Glogova și 
din  Mănăstirea, iar Neacșa a dat partea ei din Brativoești și din Lupoaia 
toată sorei sale Stănislava.” Am citat acest fragment mai lung din 
documentul pe care-l vom reproduce la „Anexe” pentru că aici sunt 
menționate numele celor două localități: Crainici și Brativoiești care aparțin 
actualmente comunei Bala. Documentul a fost scris în cetatea de scaun a 
Bucureștiului, pe timpul lui Mihnea Voievod(„ Io Mihnea voevod, din mila lui 
Dumnezeu , domn”) și poartă mențiunea finală: 

„Arh. St. Buc.,nr. 1385 

Orig. Slav, perg., pecete timbrată, căzută 

Cu o trad, rom. din 1785.”74 

La începutul secolului al XVII-lea, în anul 1613 moșia este 
menționată într-un hrisov al lui Radu voievod pe care îl reproducem din 
monografia menționată: 

„Cu mila lui dumnezeu Io Radu Voievod și domn acestui pământ 
românesc, feciorul reposatului Mihai Voievod(Turcelul),datau Domnia sa 
această poruncă a Domniei sale Radului și feciorei lui câți Dumnezeu îi va 
da ca să-i fie lui  moșie în Crainici parte lui Lăudat toate și din sat și din 
câmpie și din păduire și de peste tot hotaru oricât se va alege a o cumpăra 
Radu de la Lăudat drept 150 de unghi gata și iar au cumpărat Radu moșie 
în Crainici de la Matei partea lui toată și cu partea frăține-său Pătru drept 
300 de unghi gata, iar au cumpărat Radul un loc în gura Lupoii și zice de la 
Stănilă Mărășescul drept 40 de unghi și iar a cumpărat radu un loc de la 
Bouță drept 40 de unghi și iar a cumpărat Radu de la Anca din Lupoaia 
drept 500 de unghi gata și iar a cumpărat Radu un răzor de vie de la Matei 
Ciocârlie drept 500 de bani gata și la aldămaș au fost  anume Lăudat și 
Matei și Danciu și Dumitru din Brativoiești. Și au vândut acești cuminți 
oameni ce sunt mai sus aceste locuri și vii ce s-au spus mai sus de a lor 
bunăvoie și cu știrea tuturor megieșilor dimprelurul locului și cu mâna 
Domnii sale drept aceasta au dat Domnia sa Radului ca să- fie lui moșie 
ohabnică și feciorilor lui și nepoților și strănepoților și de către nimeni 
neclintit peste porunca domniei Sale încă și mărturii au pus Domnia sa 
jupân Vintilă mare vornic,jupân Hina  mare logofăt și Didiul vistiernici, 
Cârstea spătariul.Bratul comisul și Panait stolnicul,Lupul paharnic i jupân 
Bernat vel postelnic și ispravnic, Hine vel logofăt. 
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Și am scris eu Dumitru, logofăt  în scaunul cetăței în Târgoviște în 
luna Mai în 27 de zile la curgerea anilor e la Adam până acum 
7121/5508=1613 și am tălmăcit acest hrisov de pe slovenie pe românie cu 
Turcin de la Baia de Aramă. Documentul prezintă  importanță  deoarece  
este redactat de către Turcin din Baia de Aramă. Prin el se explică 
proveniența moșiei lui Radu fiind menționate și numele localităților 
Brativoiești și Lupoaia 

Alt document datează un secol mai târziu, din 2 decembrie 1716 și 
are următorul conținut: 

„Adică eu Dumitru Baiașu datam încredințat și adevărat zapisul meu  
la mâna cumnaților mei anume: Drăgiici Ivan i Gheorghe feciorii lui Crăciun 
ot Crainici precum ca să se știe că de a mea bunăvoie m-am tocmit cu 
dumnelor și le-am vândut toată parte mea de moșie din hotarul 
Sărdăneștilor cât mi se va alege peste tot hotarul din câmp și apă și pădure 
și izlaz, vândută dumnelui adică 37 ½ aspri(treizeci și șapte și jumătate și 
le-am vândut-o dumnelor în rupt de a mea bunăvoie nefiind silit de nimenea 
să aibă a o stâpâni dumnealor și copiii dumnealor, nepoții și strănepoții, câți 
Dumnezeu  le va dărui până în veac, neclintiți de nimeni S-au făcut acest 
zapis și a fost dat la mâinile dumnelor., iscălind pentru adevărat. 
Încredințez și eu în loc de pecete am pus degetul și am iscălit, leat 
1716,decembrie 2. 

Eu Dumitru Băiașu vânzătoru 

Eu Stoian Hârgot din baia martor 

Eu Constantin Bălan, pârcălab ot Brebina martor 

Eu Nicolae Buda ot Baia , martor 

Eu Pârvu Miloșescu ot Crainici 

Eu Gheorghe Miloșescu ot Crainici 

Eu Nicolae Glăvan ot Bala de jos 

Eu Pătru Mandreș ot Bala de jos 

Eu Pătrașcu Vâlcan ot Bala de Sus 

Eu Giurcă zăt Vâlcan 

Eu Pătrașcu Cașotă 

Eu Nicolae Totir ot Vidimirești 



Și am scris eu care m-am și iscălit mai sus  ca vânzător și ca 
martor, Vasile Grămăticu ot Baia”.75 

Documentul este important pentru că menționează numele lui 
Dumitru Băiașu care pare să fie legat de Milco Băiașu, ctitorul bisericii din 
Baia de Aramă. Se pare că el a avut o moșie la Sărdănești , pe care a 
vândut-o apoi. Foarte importante sunt numele celor 12 martori, nume 
obișnuite  întâlnite în satele vecine și în zilele noastre: Mandreș, Glăvan, 
Cașotă,Totir, Vâlcan. 

Și  mai important mi se pare documentul din timpul stăpânirii 
austriece, o copie de pe Hotarnicia făcută de patru boieri: Constantin 
Bălăcescu,Barbu Iupceanu, Sandu Iupceanu și Constantin Cernăianu: 

.„Noi patru boieri care am fost luați de greul (Clășnești) ca să le 
hotărâm și să le alegem părțile de moșie fiește-căruia moșnean  cine le vor 
avea de moștenire și de cumpărătoare întru acest mai susnumit hotar, deci 
noi , după porunca ce am avut-o la sorocul ce s-au pus ne-am adunat cu 
toții la fața locului și trăgând moșia după obicei pe trei locuri(mărurat la 
capete în lat și lat și pe mijloc tot în lat) s-au găsit în hotarul Creinicenilor e 
desore răsărit din hotarul Sărdănești, din Kârhală până lșa hotarul 
Comăneștilor în „fântânele” unde s-au pus și piatră, stânjeni 940 și pe 
mijlocul moșiei din hotarul Brativoiești din Pojorâtu până în hotarul 
Sărdănești , în Valea Hotarului, stânjeni  și pe despre apus iar din hotarul 
Brativoieși din„Furca Purcăreților 969 stânjeni printre văi către Poiana 
Gârghei în hotarul Sărdăneștilor, la furca Stalei, stânjeni 1020, care dintre 
aceșt stânjeni ce s-au găsit în acest hotar alegându-se parte fieștecăruia 
neam de moștenire și de cumpărare după hrisoavele vechi și scrisurile ce 
au avut fieștecare veche și nouă, s-au ales: 

1)Partea lui Istratie Crăiniceanu i nepotusu Dumitru ,I Tudor cu frații 
lui, I Gheorghe Cașotă cu frații lui spre apus stânjeni 437. 

2 Alesu s-a și partea Nicolei Dudelei cu frații lui de moștenire și de 
cumpărătoare pe despre răsărit stânjeni 58 și pe mijloc 60 și despre apus 
stânjeni 73. 

3 Alesu s-au și partea lui Lațcu Creiniceanu cu frate-său Radu 
despre răsărit stânjeni 230 și despre mijloc 237 și pe despre apus stânjeni 
248. 

4.Alesu s-au și partea lui Barbu Dorobanțu cu frații lui, nistor surtu 
cu frații lui și despre răsărit stânjeni 77 și mijlocul moșiei 81 și despre apus 
stânjeni 91. 
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5 Alesu s-au și parte popii lui Lascu Creiniveanu cu frații lui și cu 
jumătate de parte dintr-al optulea din cât a stăpânit-o Lascu înainte și cu 
partea ce a fost a lor de moștenire pe despre răsărit stânjeni 60 și pe 
mijlocul moșiei stânjeni 60 și pe despre apus, stânjeni 74.  

6 Alesu s-au și partea lui Ion Mazilu cu frații lui despre răsărit 
stânjeni 93 pe mijlocul moșiei 97 și pe despre apus stânjeni 101 

II Trasu s-au și hotarul Geul pe două pe două locuri care s-au găsit 
pe despre răsărit din hotarul Clășnești dn salca singură pe despre Motru pe 
dincolo de crivinile până în gura părului din hotarul Glogova, partea 
Crinicenilor ce au avut-o în acest hotar de moștenire vechi și de 
cumpărătură; iar cealalată parte de hotar a rămas asupra moșnenilor 
clășnești.iar stânjeni 343 s-au găsit pe despre apus de hotarul Glogovei din 
Culmea Motrului, de la nucul din padină, iar în hotarul Clășneștilor la 
pădure stânjeni 713 din care iar 361, iar cealaltă jumătate de hotar a rămas 
asupra Clășneștilor care alegându-se partea fieștecăriia moșnean din 
Crainici ce au avut-o de moștenire și de cumpărătoare pe despre răsărit s-
au ales cu partea lui. 

1 Istrate i partea lui Dumitru Tudor cu frații lui i Matei cu frații lui, 
Gheorghe Cașotă cu frații lui stânjrni 20 și pe la mijlocul moșiei stânjeni 205 
și pe despre apus stânjeni 213. 

2 Alesu s-au și partea lui  Lațcu Crăiniceanu cu frate-su Radu i 
Barbu Dorobanțu cu frații lui i Nistor Scurtu cu frații lui pe despre răsărit 
stânjeni 80 și despre apus stânjeni 84. 

3 Alesu s-au și partea doamnei jupânesei Stanca glogoveanu ce au 
cumpărat-o de la Todosie Crăiniceanu tot dintr-această jumătate de hotar 
pe despre răsărit  stânjeni 41,pe despre apus stânjeni 47. 

4 Alesu s-au și partea lui Ștefan Glogoveanu ce au cumpărat-o de 
la de la gavril ți de la negrea după cum arată hrisovul lui Radu Voievod cu 
leatul 7113 au arătat ce am cumpărat despre răsărit stâînjeni 10 și despre 
apus stânjeni 20. 

5. S-au ales și parte lui Dobromir cu  frații lui și Pătrașcu cu frații lui 
ce au cumpărat-o din hotarul ce a rămas asupra moșnenilor din Clășnești și 
această parte ce au avut-o de moștenire veche de lege , iar pe despre 
răsărit stânjeni 66 și pe despre apus stânjeni 70. 

6 S-au ales și parte Manolei Popescului cu frații lui, iar din partea 
Clășneștilor din jumătatea de hotar care au rămas asupra lor au cumpărat 
din partea Bădinească după cum hrisovul lui Matei Vodă arată că leatu 
7145 au arătat că despre răsărit stânjeni 18 și pe despre apus stânjeni 18 
care și noi după aceaste împărțiri ce le-am făcut și după scrisorile lor ce au 
avut de moștenire și de cumpărătoare le-am dat și noi această carte a 



noastră la mâinile lor ca de acu înainte să aibă a o ține și a  și a o stăpâni 
de către unii alții ce le-am dat la mâinile lor iscălitură de noi mai pe larg 
arătând câți stânjeni să stăpânească Crăinicenii.1737 februarie 24. 

Constandin Bălăceanu                 Barbu Iupceanu 

Sandu Iupceanu                             Costandin Cernăianu 

                           Legalizarea copiei 

Subocârmuirea  Plasei Baia de Aramă. Această carte de hotărnicie 
protocolindu-se de sub cârmuire s-au găsit întocmai de ceea adevărată. De 
aceea, după rugăciunea ce prin jalbă au făcut locuitorii Crăiniceni se 
adeverează. D. Erceanu, nr 70 42                    1843 septembrie 4 

Cu tot limbajul greoi și ortografia specifică vremii, documentul este 
important pentru că menționează și satele vecine:Brativoiești, Sărdănești, 
Crainici și toponime precum Pojorâtu, Furca Stalei,Furca Purcăreților, 
Poiana Gârghei, Valea Hotarului. 

În anul 1727 satul eate menționat ca „moșie megieșească cu  19 
lude de birnici, 21 lude de megiași, 5 nevolnici și 4 văduve”76 

În monografie se menționează că în trecut locuitorii din Crainici erau  
în majoritatea lor pe proprietatea lui Costache Burnaz în special mahalaua 
din centru numită mahalaua țigănească. Acest boier, după cum se poate 
observa din  vestimentația cu care a fost zugrăvit în biserica pe care a 
ctitorit-o era un boier de tip fanariot(Burnazes căpitănie cu sediul la Baia de 
Aramă) care prin serviciile aduse primea moșia Crainici După Burnaz a 
venit Genescu, un arendaș care se comporta și mai dur cu țăranii, apoi a 
fost căpitanul Popovici care mergea călare și cu sabia în mână. El a 
conviețuit cu  o femeie pe nume Lucia care după moartea lui s-a căsătorit 
cu Gheorghe Dumitrescu, ce și-a lăsat nevasta cu trei copii.  

În anul 1832 s-a întocmit o listă în secret despre stăpânirea și felul 
proprietății din  plasa Baia de Aramă: 

„Din situație rezultă că în această plasă erau 26 de  de sate pe 
moșii ale proprietarilor, adică a)în stăpânire boierească:Bolboși,Brebenari, 
Cătunul,Dealul Mare , Fărcășești,Glogova, Horăști, Lupoaia, săliștea 
Tarnița și Ursoaia. Total: 10 sate.b)în stăpânire mănăstirească:Apa neagră, 
Leurda, Merișu și Ploștina. Total:4 sate.c) În stăpânire moșnenească:Baia 
și Sărdănești. Total.2 sate.d)în stăpânire moșnenească- 
boierească.Costeni, Crainici,Florești, Iupca, Lăturoasa, Miculești, Steicu, 
Strâmba, Trestioara , Zegujani. Total 10 sate”77 Din cele 26 de sate 15 
aveau mai mulți proprietari. Dintre satele comunei Bala reținem satul 
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Lăturoasa, aflat în stăpânirea lui Manole Guțu și satul Crainici în care avea 
o curea boierul Burnaz. Se subliniază faptul că nu se mai respectă vechile 
învoieli: 

 „Astfel, locuitorii clăcași din satele Baia, Bolboși , Brebenari, 
Costeni, Crainici,, Dealu Mare, Florești, Horăști, Leurda,,Merișu, Miculești, 
Ploștina,Steicu,Strâmba, Trestioara,, Ursoaia , Zegujani lucrau câte 12 zile  
de clacă pe an, la unii stăpâni devălmași și mai multe,cei din Glogova nu 
făceau un număr fix de zile de clacă, ci toți munceau „până ce vedeau 
lucrurile proprietarului desăvârșite”. Cei de la Iupca lucrau oricând îi 
chemau proprietarii„ deavalma la toți și cât puteau să facă”…Nu sunt 
menționate dări speciale  nici sate nou înființate. Nu aveau locuri de muncă 
suficiente pe aceeași moșie sau la același proprietar locuitorii din satele 
:Iupca, Zegujani, Sărdănești, Horăști și altele.”78 

În anul 1831 localitatea era  menționată astfel: 

„Crainici. Megieșască, având ăi Costache Burnaz o curea de 20 de Clăcași. 
Au urmat clăcile în lucru, iar nu hotărâte după voința proprietarului și a  
locuitorilor,primind din toate rodurile zeciuiala79 

Adesea locuitorii refuză plata datoriilor: 

„1833 ianuarie 31.Jalbă.Fostul polcovnic Gheorghe Burileanu se plânge 
Ocârmuirii  județului că ,având trei trupuri de moșie(ale Episcopiei 
Râmnicului, ale mănăstirii Tismanei și ale Schitului Crainici) în hotarele  
Deveselu,Crivina,Burila, Izvorul Frumos, Devesel și Stignița nu poate să 
încaseze deoarece locuitorii refuză să-i achite  obligațiile și cer să 
plătească după Pravila lui Caragea sau să se judece. Boierul arendaș cere 
Ocârmuirii să-i silească pe locuitori la plata obligațiilor legiuite. 80 

La Crainici a existat o biserică mai veche numită în documente 
vremii „schit” astfel că într-un document din anul 1833 polcovnicul 
Gheorghe Burileanu se plângea ocârmuirii că avea trei trupuri de moșie ale 
mănăstirii Tismana și ale schitului Crainici de la care nu putea să încaseze 
veniturile, deoarece proprietarii refuzau să-și plătească obligațiile  legale 
potrivit pravilei lui Caragea”.  

Nu  cred să fi existat un asemenea schit, dar  consider că e vorba 
de schitul de la Comănești, ridicat de Milos Iuzbașa și închinat mănăstirii 
Tismana. În anul 1868 Ion Ionescu de la Brad îl înfățișa  situația astfel: 

„Crainici, situați în valea ce se împreună cu lunca ce merge la 
Iupca, sunt o comună locuită de 15 moșneni despărțiți și 152 devălmași. 
Moșnenii de aici nu au decâtu 1, 2 și ce multu 3 pogoane de arătură, cei 
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mai mulți au câte  două din care nu se potu hrăni.. Însuși moșneanulu cel 
mai mare dintre ei, domnul Ioniția Burnadzi care este însemnatu în roluri cu 
1575 lei venitu fonciariu nu are decâtu 10 pogoane e arătură. Pamentulu de 
hrană este pre atâta de strimtu pre câtu este de numeroasă populațiunea 
pre care nu o poate hrăni pamentulu în stare de abandonare în care se afla 
acela alu căruia rându și timpu de îmbunătățire a sositu.”81 

 

Înainte de biserică, pe partea stângă la poalele Culmii Motrului era 
Cula Burnazilor, după cum menționa  N.Iorga, în călătoria sa prin ținuturile 
românești (în drumul său de la Baia de Aramă spre Severin): 

  „Deodată în stânga supt înălțimi se ridică ziduri înalte ca de cetate 
spartă și lângă ele deasupra căsuțelor satului, un locaș bisericesc care te 
cheamă din drum prin simplicitatea liniilor sale așa de bine zugrăvite ca și 
prin covorul viu al zugrăvelilor. E bisericuța cu hramul Vovideniei, al 
„Ovideniei ” pe care a ridicat-o la  1818, a împodobit-o prin talentul lui matei 
l lui Fotache și lui Constantin zugravii la 1837 Ion și fiul său Costache- pe 
oltenește:Costaiche- Burnaz. Acești sârbi de neam întraserp cu totul în 
viața țării, îmbrăcați în haine de tăietură veche Ion și Ana, Costache și 
Ruxandra au lângă ei copii care poartă cu mândrie uniformele celei dintâi 
școli militare în principatul muntean. Unul dintre meșteri a înfățișat „lenea 
femeilor” în față cu chipul cumplit al Samodivei legendare.82 

Satul Crainici  s-ar putea să-și tragă denumirea de la  crai sau 
crainic ,așa cum îmi spunea colegul meu,profesorul de matematică, 
Popescu Romulus care  identifica  niște linii precise ale satului: 

„Prima linie este cea de sub Maidan, așa cum se numește platoul 
de deasupra satului unde se află și locul numit Morminți, locul vechiului 
cimitir. Nu departe era și biserica veche din care a mai rămas doar 
clopotnița. Aici au locuit primele familii ale satului: Șontea Răducan, Matei 
Șontea, Diaconescu Nicolae, Drăcea Sebastian, Popeștii. Următoarea linie 
era cea prin care trecea drumul spre Brateș și ieșea la Crăguiești pe Valea 
Plopului. Pe linia aceasta stăteau Miloșeștii, Crăciuneștii, familia Dorobanțu 
și alții. A treia linie este cea țigănească care ține de la actualul bufet până 
la cei trei goruni unde se spune că ar fi poposit Tudor Vladimirescu pe 
vremuri.Aici stătea un țigan pe nume Pogonici care a fost coleg cu tata și 
cânta la vioară. Aici mai locuiau familiile Raicu(Raicu Petre fusese plutonier 
în cel de-al dolea război), Drăcea , Frânculescu, Oprițescu și alții. Ultima 
linie este cea de dincolo de apă unde stăteau Ivașcheștii,Dobre , Burnaz și 
boierul Dumitrescu cel care avea moșie până la Culmea Cleșneștilor.”83 
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Localitatea a fost centru de comună în mai multe rânduri împreună 
cu satele:Comănești, Valea Plopului, Brativoiești, Molani,Sărdănești, 
Câmpu Mare, Chițimii, Giurești, Lăturoasa.Populația  a evoluat astfel:496 
locuitori(1977),450(1992),444 (2002).În perioada comunistă la Crainici a 
funcționat o întovărășire și un CAP numit „Drumul Belșugului”.  

La Registrul agricol figurează următoarele familii: 

 Tutilă Dumitru, Șchiopan Maria, Def.Vînjan Petre, Def.Retezanu Ion, 
Def.Cocîr Gheorghe, Def.Vînjan Ileana, Def.Rusu Ștefan Silviu, Vînjan Ion, 
Vînjan Dorin, Def.Sibinescu Alexandru, Sibinescu Alexandru, Chițimia 
Alexandru, Morjan Maria, Marin Alexandru, Morjan Constantin, Neamțu 
Petre, Chirculescu Jana, Popescu Haralambie, Geană Doina, Sima 
Alexandru, Sima Dumitru, Cocîr Liliana, Boghici Dorin, Dobre Paulina, 
Șalavarin Petre, Burnaz Viorel, Def.Burnaz Paulina, Chițimia Dumitru, 
Def.Cașotă Ion, Def.Țăpîrdea Petre, Miloșescu Ion, Ivășchescu Ion, Burnaz 
Ioana, Almariei Ion, Ivășchescu Ruxandra, Popescu Nicolae, Dobromirescu 
Ana, Popescu Grigore, Popescu Domnica, Boșcar Dumitru, Def.Dăruială 
P.Constantin, Bărbuț Sabin, Sanislav Margareta, Burnaz Maria, 
Gherghescu Petre, Sanuslav Ilie, Moșt.Sanislav Ilie, Duralia Gheorghe, 
Def.Pătruțescu Maria, Marin Mihail, Def.Pîrvulescu Dumitru, Def.Pîrvulescu 
Grigore, Def.Riza Dumitru, Dobre Sebastian, Catan Paul, Almariei Dorin, 
Dobre Gheorghe, Burnaz I.Constantin, Burnaz Paulina, Diaconu Nicolae, 
Def.Ganea Maria, Def.Boghici Constantin, Lupu Ioana, Def.Boghici Ion, 
Def.Boghici Dumitri, Scurtu Ion, Def.Tinică Constantin, Def.Buzner Ion, 
Boghici C.Ion, Boghici Mihail, Marcu Constantin, Def.Cotoarbă Dumitru, 
Def.Murdeală Elisabeta, Def.Dinică Gheorghe, Def.Șoalcă Constantin, 
Def.Sibinescu Margareta, Crăciunescu Ion, Cornea Speranța Selejuc 
Costel, Dima Paulina, Def.Modoran Maria, Șoalcă Mădălina, Colța 
Eufrosina, Pătruț Grigore, Pătruț Gr.Grigore, Sanislav Ion, Burnaz Ion, 
Șalavarin Elena, Mara Maria, Crăiniceanu Dorina, Duralia Nicolae, Duralia 
Constantin, Jianu Nicolae, Petculescu Ion, Popescu Ecaterina, Dragotă 
Maria, Gîrghescu Gheorghe, Def.Petrescu Gheorghe, Popescu Romulus, 
Def.Bobic Nicolae, Popescu Silvia, Popescu Ion, Popescu Mihai, 
Def.Bălteanu Elena, Def.Drăcea Sebastian, Def.Dăruială Gheorghe, 
Def.Sevescu Grigore, Def.Gurgu Domnica, Def.Paraschiv Nicolae, 
Paraschiv Constantin, Paraschiv Ion, Def.Mandreș Domnica, 
Def.Crăciunescu Grigore, Def.Paraschiv Iulian, Miloșescu Ioana, Ploscaru 
Ilie, Drăghici Virgina, Grădinaru Titu, Popescu Elisabeta, Petrescu 
Ruxandra, Miloșescu D.Ioana, Miloșescu Dumitru, Miloșescu Ge,.Ion, 
Miloșescu Dumitru, Blendea Gheorghe, Blendea Elisabeta, Albișoru Ion, 
Șontea Elisabeta, Riza Doru, Gavrilescu Georgeta, Crăciunescu Nicolae, 
Șontea Ana, Lungu Maria, Dorobanțu Ion, Deaconu Petre, Riza Domnica, 
Crăciunescu I.Ion, Șontea C.Ion, Prejneanu Dumitru, Zbenghea Liliana, 
Miloșescu Paraschiva, Netedu Ana, Papa Constantin, Duralia Domnica, 



Croitoru Ion, Morjan P.Grigore, Frînculescu Olga, Miloșescu Ghe.Mihail, 
Vrapcea Liviu, Raicu Gheorghe, Crăciunescu Mihail, Popescu Constantin, 
Dorobanțu Gheorghe, Orzescu Dumitru, Crăciunescu S.Ion, Miloșesu 
Dobre, Muja Aristița, Sanislav Ion, Miloșescu Grigore, Crăciunescu Ioana, 
Șontea Gheorghe, Orzescu Dumitru, Șontea C. Paulina, Crăciunescu 
Anica, Crăciunescu Iulian, Duralia Gheorghe, Gabor Mariana, Duralia Ion, 
Boghici Nicolae, Crăciunescu Nicolița, Miloșescu Paulina, Gurgu 
I.Gheorghe, Crăciunescu Gheorghe, Crăciunescu Petre, Crăciunescu 
Constantin, Miloșescu Janeta, Miloșescu Rodica, Vlad Ana, Miloșescu 
Iulian, Crăciunescu Ion, Jianu Constantin, Crăciunescu Ghe.Constantin, 
Paulescu Elena, Lupu Mircea, Miloșescu Nicolae, Coandă Maria, Sanislav 
Constantin, Neagoe Sevastian, Raicu Petre, Chilom Petre, Croitoru 
Constantin, Mazilu Constantin, Diaconu Constantin, Pîrvulescu Elisabeta, 
Burnaz Paulina, Crăiniceanu Valerian, Ungureanu Maria, Cîrceanu Sofica, 
Burnaz Grigore, Diaconu Elisabeta, Tutunaru Doina, Săvescu Dumitru, 
Lupu Irina, Bacescu Elena, Diaconu Nicolae, Diaconu Margareta, Doncea 
Mariana, Țăpîrdea Paulina, Țăpîrdea Nicolae, Crăciunescu Virginia, Mazilu 
Anica, Ivășchescu Irina, Diaconu Constantin, Zegoicea Cristian, 
Crăciunescu Constantin, Crăciunescu Petre, Boldea Ion, Ciocănel 
Elisabeta, Săvescu Ana, Crăciunescu Romică, Gurgu Marian, Netedu 
Maria Luminița, Picioruș Claudiu, Paulescu Ion, Negreanu Virginia, Cocoloș 
Virgil, Crăciunescu Constantin, Sanislav Gheorghe, Paulescu Alexandru, 
Crăciunescu Maria, Dina Paulina, Mladen Costel, Șontea O.Dumitru, 
Crăciunescu Gheorghe, Pîrvulescu Constantin Eugen, Chilom Ion, 
Țăpîrdea Sorin, Miloșescu Papa Ion, Chilom Daniela, Mara Diana, Pătruț 
Nicolina, Gîrea Paulina, Tuta Liliana, Sibinescu Dorin, Pîrvulescu 
Constantin, Șalapa Nicolae, Crăciunescu I.Ion, Milișescu D.Ion, 
Crăciunescu D.Ion, Plăviț Alin, Boșcar Petre, Enculescu Ana, Dan Dumitru, 
Almariei Constantin, Șontea Elisabeta, Crăciunescu Dumitru, Crăciunescu 
D.Elena, Pătruț Gheorghe, Croitoru Aurel, Șalavarin Nelu, Popescu 
Sebastian, Grosu Vasile Costinel. 

Neamurile mai importante sunt: Dorobanțu,Creiniceanu, Drăcea, Cașotă, 
Muja, Popescu 

Neamul Dorobanțu  

Din această familie face parte generalul Gheorghe Dorobanțu, 
absolvent al liceului „Traian”, al Școlii Militare Administrative și al Facultății 
de Drept. În anul 1929 a ajuns general de brigadă 

Nil Dorobanțu, poreclit „sfântul zănatic și călugărul desculț”.84 

                                                           
84 Cei care au fost nebuni pentru Hristos erau înțelepți pentru Dumnezeu și nebuni din punctul de 
vedere al lumii, ei erau de fapt, deși în taină sfinți, însă pentru lume păreau dezechilibrați.Cu sfintele lor 
ciudățenii și teatrul lor au reușit să ridiculizeze sluțenia  firii umane decăzute și mai ales blestemata 
mândrie a omului care e sursa tuturor relelor. metoda „nebunilor pentru HRISTOS” pune sfârșit 



Părintele Nil Dorobanțu, nepotul generalului, s-a născut în satul 
Crainici, unul dintre cele mai vechi sate ale comunei Bala din județul 
Mehedinți, pe data de 3 august 1920 Primele trei clase primare le-a făcut la 
Crainici (1927- 30) cu învățătorii Sebastian Șontea și Ioan Cașotă. S-a 
îmbolnăvit de pneumonie și a repetat clasa a IV-a, continuându-și apoi 
studiile la Colegiul „Sfântul Sava” din București unde a fost coleg cu regele 
Mihai, după care a fost transferat. 

 Generalul l-a luat la București unde a fost înscris la Școala de 
ofițeri cu regele Mihai. În anul 1940 a mers la o aplicație în Munții Făgăraș 
unde l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca  de la mănăstirea Sâmbăta de 
Sus, întâlnire care a fost decisivă pentru cariera lui deoarece i-a schimbat 
întregul curs al existenței. Într-o Autobiografie Nil Dorobanțu mărturisea: 
„De mic copil am crezut în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și m-am dedicat 
credinței străbune ortodoxe”.  

După aceea a dat examen la Școala de Infanterie ieșind cu gradul de 
sublocotenent la vânătorii de munte, dar părăsește armata și traversează 
munții spre Cloșani și Sohodol ajungând la Crainici: 

„ Am primit o telegramă de la fratele meu, Petru D Dorobanțu care îmi scria 
să  mă prezint de urgență la București, pentru că unchiul meu, general al 
Curții regale a României m-a dat pe mâna Siguranței Naționale ce mă 
căuta ca dezertor, iar pedeapsa era condamnarea la moarte. Acolo am fost 
anchetat, dat pe mâna neurologului Vlad Voiculescu de la spitalul Regina 
Elisabeta care m-a diagnosticat cu dromomanie epileptică și astfel an 
scăpat de Curtea Marțială.”85 S-a pregătit și a dat la Facultatea de 
Silvicultură la care a reușit fără bursă și cu bursă la Facultatea de 
Teologie(absolvită în 1947) și a dat în același timp la Drept și la Filozofie și 
Litere(absolvită în 1948)/ Încă din 1947se înscrisese și la doctorat la 
Teologie cu teza „Teoria logosului întrupat în viața duhovnicească” la 
părintele Dumitru Stăniloaie. A dezertat din Școala militară și a fost 
condamnat la moarte de mareșalul Ion Antonescu. A scăpat prin influența 
unchiului său care i-a scos certificat că este bolnav psihic și a intrat sub 
oblăduirea arhimandritului Antim de la casa Regală, urmând apoi trei 
facultăți: Drept, Filozofie și Litere Teologie unde a fost și doctorand. S-a 
călugărit la mănăstirea Cocoșu cu numele de Nechifor, iar la 6 martie 1952 
a primit marea schimă monahală de la părintele Daniel Sandu Tudor de la 
Rarău luat numele de Nil. Îi plăcea sihăstria și trăia prin păduri doar cu 
pâine și apă și uneori dormea în scorburi de copaci ori clopotnițe părăsite. 
A lucrat la mănăstirea Tarnița din Vrancea, apoi la Ciolanu în Buzău,la 
Râmeți  și Nicula (în Ardeal),„sîrguindu-mă să-mi câștig Mântuirea 

                                                                                                                                                    
dragostei egoiste și atacă mândria umană.Un astfel de sfânt a fost Părintele Nil Dorobanțu zis 
Zănatecul”, preot Ionel Dumitru Adam 
85 Autobiogrfie, p. 89. 



sufletească  și pacea lăuntrică prin rugă ,muncă, supunere și răbdare”, cum 
scria la 28 decembrie 1952.Episcopul Romanului îi făcea o prezentare 
deosebită, menționând :„Sub raport material este complet și pururi 
dezinteresat; nu se dă îndărăt de la nicio privațiune, râvna sa mereu trează 
și apronsă are mare nevoie de stăvilarul prudenței spre a nu cădea într-o 
exaltare certată cu rațiunea  și bunul simț. ”S-a retras iar în zona Vrancei și 
a Neamțului la mănăstirea Vladimirești, la schitul Tarcău, la Măgura Ocnei. 
A fost director de studii la Văratic sau la Nechit- Borlești de unde a fost 
bătut și alungat, după cum mărturisea: „Revin la Nechit și sunt pus stareț în 
locul lui Zenovie Ghidescu, plecat la spital. Dau de pomană toată făina și 
uleiul din mănăstire oamenilor săraci din Borlerști. Și pentru aceasta sunt 
bătut și alungat”86 

 Călugării au povestit că starețul mănăstirii Tarnița, fiind plecat la o 
stațiune, l-a lăsat să aibă grijă de avutul bisericii nu mai găsise nimic pentru 
că Nil Dorobanțu dăduse totul de pomană :boii, carul, vaca și vițelul, iapa și 
mânzul, până și  patul starețului  iar acesta de necaz se spune că l-ar fi 
bătut cu un ciomag din lemn de corn și l-a alungat. O măicuță pe nume 
Emanuela îl prezenta astfel :„Era încălțat iarna cu opinci și vara cu sandale 
cu talpă de lemn, rufos de ziceau că-i mâncat numai de rațe și de gâște, 
zdrențuros tare, nu-i dădeai nicio atenție și așa a trăit o viață întreagă. 
Părintele Sebastian de la mănăstirea Sihastru îl înfățișa astfel:„ Parcă-l văd 
cu o dulamă maro, încins cu o sfoară, cu picioarele goale și capul gol, chiar 
dacă era iarnă, barbă nu avea decât câteva fire.”87 

La Crainici a ajuns abia prin 1957, după 10 ani de călugărie despre 
care rudele nu știau  aproape nimic, când fusese alungat din viața 
monahală și era urmărit fiind un predicator aprig. S-a ascuns într-un grajd 
ceva mai sus de sat, transformase staulul într-un paraclis și slujea și acolo. 
A avut dese conflicte cu Securitatea, a petrecut un timp și acolo urmărit de 
securitate care l-a prins dar i-a dat drumul, considerându-l nebun. Prima 
dată a fost arestat în mănăstirea Tismana, pârât  de stareța Tatiana și 
Veniamin Vichentie ). Apoi  la 26 octombie 1952 când l-a vizitat pe preotul 
Iorga din Ohaba, la penitenciarul din Craiova. La 3 ianuarie 1956 a fost 
arestat în casa brigadierului silvic și a făcut 120 de zile de închisoare. La  5 
mai 1956 a fost achitat și în luna  noiembrie a fost caterisit și s-a întors 
acasă la Crainici. Verișorul lui Ion Dorobanțu povestea că prin anii 1960 l-a 
găzduit la Turnu Severin  vreo câteva zile: 

„În Postul Paștelui a venit pe la mine în oraș și părintele Nil care m-
a rugat să-l găzduiesc câteva zile. L-am primit. timp de o săptămână cât a 
stat la mine eu nu l-am văzut să mănânce sau să doarmă. L-am și întrebat 
de câteva ori dacă nu-i e foame. Spunea că nu. Odată mi-a cerut totuși 
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puțină apă caldă cu sare și mi-a zis :„Gata. Am cinat”. În fiecare seară 
pleca la o biserică unde se ruga toată noaptea.”88 

Părintele Nistoran era preot  paroh atunci când a fost înmormântat , 
în 1977, la Crainici. Trupul celui mort a fost adus de undeva din Vrancea  
cu o mașină și părintele s-a ocupat de înmormântare: „Când vorbea de 
Dumnezeu părea că zboară. Avea cuvânt de foc.. Nu mi s-a plâns niciodată 
de câte a pătimit, dar se vedea  pe chipul lui că  suferise mult. A fost e 
câteva ori bătut de Securitate, judecat și eliberat până la urmă. Tot 
Securitatea cred că l-a omorât și l-a furat apoi din mormânt”.89  

Șoferul care l-a adus cu mașina la Crainici s-a călugărit și a plecat 
pe muntele Rarău.Părintele Nil Dorobanțu a fost căutat de securitate și 
închis în mai multe rânduri, alungat și bătut și în jurul lui s-au creat o serie 
de legende. Se spune că ar fi fost luat la Ierusalim chiar de către familia 
Ceaușescu deoarece cunoștea limba ebraică, iar la întoarcerea în țară ar fi 
dat de pomană hainele primite de la Elena Ceaușescu chiar pe aeroport. 
Unii contemporani povestesc  că părintele  ar fi avut proprietăți  
miraculoase de a dispărea atunci când nu te așteptai: 

„La mănăstirea Tarcău veniseră doi securiști ca să-l aresteze. L-au lăsat să 
intre în chilie și ei păzeau ușa. Au stat vreo zece minute și ce să vezi, sună 
telefonul mănăstirii. Era părintele Nil, care suna din Bicaz, distanță de 
câțiva kilometri buni și le spune:-Zi-le la ăia care mă păzesc că eu am 
plecat, sunt  la Bicaz, să vină altădată. Securiștii au intrat în chilie și 
părintele nu mai era înăuntru.”90.Chiar moartea lui poartă o asemenea aură 
de mister și cu atât mai mult, dispariția fără urmă a trupului din mormânt îi  
învăluie întreaga existență într-o aură misterioasă  : 

„ Pe 27 martie este luat la Cer și părintele Nil , încheindu-se viața în trup a 
unui mare propovăduitor și misionar. Moartea sa rămâne învăluită în 
mister. Este îngropat în cimitirul bisericii monument istoric din satul Crainici, 
comuna bala , județul Mehedinți” 

Părintele a lăsat în urmă o operă impresionantă care conține mai 
multe titluri din care enumerăm câteva apărute în colecția  Editurii Floarea 
de April:Hristos în școală,Mistica,Cuvinte cerești1,2, Petru de la Maglavit. 
Teofanie, Veronica de laVladimirești, Teofaniile din pateric, Faust- ateul 
mântuit, Dumnezeu în natură,, Credința în zehe,Omul ființă necunoscută, 
Tâlcuiri la Tatăl nostru și Psalmul 50, Tâlcuiri la Canoane1,2,Teofania 
Rugăciunea în prigoană și altele 

 

                                                           
88 Ibidem . 
89 Informație culeasă de la părintele Nistoran, în vârstă de 68 de ani 
90Sfântul desculț Pe urmele lui Nil Dorobanțu,op. cit , p. 17 



Neamul Creiniceanu 

 Cei mai vechi din familie au fost Creiniceanu Vasile și Creiniceanu 
Gheorghe, pe urmă a venit preotul Matei Creiniceanu pe care l-ați văzut în 
poza de la muzeu. A fost căsătorit cu Floarea si au avut mai mulți copii. 
Sever Creiniceanu, căsătorit cu Maria Tulic din Miculești, Gorj și au avut 7 
copii din care au trăit 5: Aurel, Marieta (Au decedat), Sabin, Valeriu, 
Gheorghe, Eugen și Angela. Din familie au fost oameni cu carte: 
Creiniceanu Gheorghe medic stomatolog, Angela asistentă medicala, 
Eugen doctor veterinar (Facultatea de Medicina Veterinara Timișoara), 
Creiniceanu Valerică, căsătorit cu Constanța Burnaz Miloșescu au avut 3 
copii:Didona, Dorina și Eleodor. Didona s-a căsători cu Croitoru Sabin din 
Logrești, Gorj, ea este profesoară la Țicleni și el inginer electronist, au 2 
copii Radu și Maria. Radu, medic (Anglia) căsătorit cu Valerica și au 3 
copii: Gabriela, Tudor-Pavel și Sever-David. Maria căsătorită cu Sandu 
Cristian au o fată, Ioana Sonia. Al treilea copil, Eleodor (inginer zootehnist) 
căsătorit cu Ana Lucia (inginer chemist), nu au copii. 

 Dorina, învățătoare, absolventă a Liceului Pedagogic Craiova 
(1976), a lucrat la Baia de Arama, Negoiești si Crainici. A fost căsătorită cu 
Mirea Liviu și au avut un copil: Livia  profesoară absolventă a Facultății de 
Litere din Timișoara, căsătorită cu Geol Daniel, căpitan second de vas. 

 

Neamul Popescu 

  Este unul dintre neamurile cele mai răspândite din întreaga comună. 
Numai în satul Crainici există vreo cinci familii cu acest nume: Popescu S 
Ion, Popescu Romulus și alții.Unele ramuri s-au îndepărtat atât de mult 
încât nici nu se mai recunosc a fi rudă. Ne-am oprit asupra familiei Popescu 
Gheorhge care la începutul secolului al XX-lea era învățător, absolvent al 
Școală normale și a avut două căsătorii. Din prima căsătorie cu Virginia 
Miloșescu a avut trei copii: Nicolae, Ion și Maria. . 

1. Ion s-a căsătorit cu Elena și au doi copii: Sorin și Daniel. Sorin  s-a 
căsătorit  și  are un copil pe nume Bogdan. Daniel  s-a căsătorit de 
asemenea  și a avut o fetiță pe nume Alesia.  

 Din a doua căsătorie  cu Elisabeta  a mai avut trei copii:Grigore, Mihai și 
Silvia. 

1.Grigore s-a căsătorit cu Marghita și au doi copii: Cristian și Luminița. 
Cristian s-a căsătorit și are copii, pe Alex și Raluca. Luminița este 
căsătorită și are un băiat pe nume Andrei. 



2.Mihai(profesor de biologie)s-a căsătorit cu Silvia Lupoianu(prof 
matematică) și au doi copii: Adrian și Mihaela. Adrian la rândul lui este 
căsătorit și are o fată iar Mihaela este profesoară la Timoșoara. 

Silvia (educatoare) a fost căsătorită cu Mișu Bobic(asistent medical) și au 
avut doi băieți, pe Mihai –Cosmin și pe Georgian.  

Mihai  -Cosmin(medic veterinar ) s-a căsătorit cu Daniela(profesor) și au pe 
Silviu- Robert(student) și Georgian(asistent medical) e căsătorit cu Dana și 
au  doi băieți:Edward- Mihai și Lucas – Ioan. 

 

Neamul Drăcea 

Neamul Drăcea a fost prezentat de Pârvulescu Elisabeta, 
educatoare în vârstă de 86 de ani, care se trage din satul Crainici.Dumitru 
Drăcea din Crainici s-a căsătorit cu Paraschiva Crăciunescu din neamul 
Crăciuneștilor și au avut trei copii, pe Mihail, Gheorghe și Ion 

1.Mihail la rândul lui s-a căsătorit cu Eugenia Cismașu și au avut patru copii 
:Gheorghe, Ion, Paulina și Elisabeta. Gheorghe Drăcea  la rândul lui s-a 
căsătorit cu o armeancă pe nume Sirra și a avut o singură fată, pe Irina, 
căsătorită cu Florin Iordache împreună cu care are doi copii plecați în 
Canada. 

2. Ion Drăcea, al doilea copil al lui Dumitru s-a căsătorit cu Viorica și au 
avut două fete: Gabriela și Ruxandra. Gabriela este medic stomatolog, 
căsătorită cu Leandru și au doi băieți, cel mai mare, Tudor e tot medic 
stomatolog și cel mic e student. 

Ruxanda s-a căsătorit cu un medic veterinar din București pe  nume 
Popescu și au un băiat și o fată.. Băiatul, la rândul său este tot medic 
veterinar, căsătorit, au împreună o fată, Ioana Popescu este necăsătorită, 
absolventă a Facultății de Filologie. 

3.Paulina Drăcea s-a căsătorit Popescu și au doi copii :pe Gheorghe și 
Silvia. Gheorghe este director I:R.E, căsătorit cu Titi și au o fată, pe Raluca 
Popescu, medic ginecolog, iar , Silvia s-a căsătorit cu Bergheanu Sorin și 
au o fată , pe Adina Bergheanu, doctor oftalmolog, căsătorită la rândul ei și 
are o fetiță. 

4.Drăcea Elisabeta, cea mai mică dintre frați s-a căsătorit cu Ion 
Pârvulescu, învățător, coleg de promoție(1952).La început a lucrat la 
școala de la Zănoaga(Dolj), după care a venit la Crainici și la Sărdănești 
,de unde a ieșit la pensie. Împreună au avut doi copii, pe Silvia căsătorită  
cu Marin Dimescu,au împreună doi copii, pe Oana, medic, căsătorită cu un 
inginer, Alin, având doi băieți, pe David și Tiberiu. 



Fata, Eleodora s-a căsătorit cu Marian Plaviț din județul Dolj și au 
împreună  doi copii,pe Alin și Otilia .Alin  la rându-i este inginer și s-a 
căsătorit cu Veronica, medic ginecolog,iar Otilia nu este căsătorită. 

 

 

Neamul Cașotă 

Constantin Cașotă a fost căsătorit cu Domnica Bololoi a fost 
perceptor.Familia păstrează un portret care are scris pe verso:„1921 chipul 
și asemănarea mea la vârsta de 37 de ani, primul an când m-am făcut 
perceptor”În fotografie suntCașotă i Constantin, Cașotă Domnica, Cașotă C 
Ion(bunicul Cașotă Margareta). Copii:Margareta și Constantin. Bunicul 
Cașotă Ion este născut la 1 decembrie1902 a fost căsătorit cu Margareta 
Pană și au avut patru copii:Mihail(1 mai 1930),Constantin(1933), 
Silvia(1937),Ion(1940) 

1.Mihai,căsătorit cu Liliana a avut trei copii:Mihaela care a studiat 
psihologia, Radu (jurnalism),și Ana(geografie). 

2.Constantin s-a căsătorit cu Georgeta Pârvulescu și au doi copii: Marius, 
căsătorit cu Liliana(fără copii) și Constantin căsătorit ce Angela(Șchiopan)la 
rândul lor tot cu doi copiiîncă necăsătoriți(Marius și Georgiana). 

3. Silvia este căsătorită cu DumitruPăunescu și au doi copii, Cornel și 
Nicolae.Cornel eate căsătorit și are un băiat pe nume Andrei. 

Nicolae(inginer) s-a căsătorit cu Paula(ingineră) și au doi băieți. Gabi este 
căsătorit și are un băiat, iar Radu este necăsătorit. 

4.Ion s-a căsătorit cu Ana(Pârvulescu) și au doi copii:Mihaela(căsătorită cu 
un copil pe nume Anamaria ,  care are la rândul ei un băiat pe nume 
Eduard- Andrei și Daniel, căsătorit cu Daniela,cu doiu copii ,Ionuț-
Alexandru și Mihai,necăsătoriți. 

Familia  Crăciunescu Gh. Constantin 

Este unul dintre neamurile de mai răspândite atât din  Crainici cât și 
din întrega comună. Neamul are multe ramificații  și în satele vecine, la 
Brateș , la Dâlma și Runcșor, dar și în împrejurimi.Cel mai vechi din familie 
de care a auzit este  Vasile Crăciunescu care a fost căsătorit cu Marița  și 
au avut o fată căsătorită cu Constantin Ivășchescu. 

Tatăl meu,Gheoghe Crăciunescu  a fost căsătorit cu Maria, fiica lui 
Dorobanțu Nicolae, tatăl generalului. Fratele mai mic,  Grigore  n-a avut 
copii și a murit în războill din 1940. 

Costică Crăciunescu s-a căsătorit cu Maria  Popa și au avut trei copii: 



1.Rodica, a fost căsătorit cu Mitu Crăciunescu și au avut două fete, Simona 
și Mariana.Simona s-a căsătorit cu Claudiu Picioruș și au un singur copil , 
pe Gabi, plecat în străinătate, iar mariana are o fată , studentă la 
Timișoara. 

2.Dumitru s-a căsătorit cu fata lui Riza și nu au copii. 

3.Geta e căsătorită cu Nicolae Popescu și au doi copii, pe Elvis și pe 
Adelina.Elvis e căsătorit cu Mona și au o fetiță, iar Adina e căsătorită cu 
Tavi și au o fetiță și un băiat.Înrudită cu familia Crăciunescu Constantin 
este și familia Crăciunescu C. Ion, fost primar al comunei și magazioner la 
CAP.El a fost căsătorit cu Verginia și au avut 2 copii, Mirela, absolventă a 
Facultății de drept din București, acum secretară a Primăriei din Bala și 
Florin, absolvent al Facultății de Drept de la Târgu-Jiu, inspector cu achiziții 
publice în cadrul aceleiași primării. 

  Satul Dâlma 

Localitatea Dâlma este una dintre cele mai vechi din întreaga 
comună Bala, așa cum o demonstrează descoperirile arheologice 
menţionate în monumentala lucrare a lui D. Tudor,  descoperire care 
demonstrează că aici a fost un cimitir roman: 

„Dâlma. (Com Rudina): În locul „vârful popii” de pe dealul 
Vîlculeştilor, se găsesc urme de zidării, monede de la Gordian şi un cimitir 
roman. De aici s-a scos în anul 1883 o inscripţie funerară romană (CIL, III, 
13729=14485), folosită câţiva ani ca bază pentru altarul bisericii şi apoi 
adusă (în 1892) de Tocilescu la M. N. A”.91 

Pentru satul Dâlma am apelat la câțiva cetățeni care au răspuns 
solicitărilor noastre oferindu-ne documente și acte mai vechi. Cele mai 
multe documente ni le-a oferit domnul Mărgeanu Gelu al cărui unchi, 
Mărgeanu Constantin a scris și o monografie a satului vecin  Runcșor,  apoi  
a fost preotul comunei Diaconescu Luca  fiul căruia pregătește o lucrare de 
doctorat, consilierul local Trotea Tudor, profesorii Paulescu Ion, Mănescu 
Constantin, Paulescu Petre și  nu în ultimul rând doamna Augustina 
Dobrescu, directorul școlii din Dâlma și domnișoara Irina Paulescu, fata 
colegului meu Paulescu Ion, profesor la școala  din Dâlma. 

 Urme  arheologice s-au găsit destule ,după cum menționa 
directorul școlii din localitate care pusese bazele unui muzeu  din care se 
mai păstrează  vreo câteva obiecte expuse într-o vitrină pe holul școlii. Cu 
siguranță că asemenea urme vor mai ieși la iveală, după cum mărturisesc 
                                                           

91 D. Tudor,op. cit., p..226 
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oamenii din zonă deoarece aici au existat, după cum scria Gheorghe 
Mărgeanu, cinci cimitire. Primul este cel de la vârful numit Cracul  lui 
Neacșu. Nimeni dintre cei mai bătrâni nu a putut să dea  lămuriri despre 
existența lui, dar s-a păstrat prin tradiția orală denumirea „La morminți”. Aici 
, un cetățean pe nume Gheorghe Teodorescu arând a  scos la iveală oase 
de cadavre. 

Al doilea cimitir a fost la boldul Crovului, aproape de Lăpușnic unde 
în anul 1905 s-au făcut săpături arheologice  la care au fost de față 
primarul Gheorghe Mănescu, Ilie Nica Mărgeanu și Gheorghe Bejat. Și aici 
s-au găsit oseminte și o monedă veche.Cel de-al treilea cimitir este cel de 
la Vârful popii, care se află actualmente în proprietatea urmașilor preotului 
Dobrescu. De aici s-a ridicat piatra cu inscripție  romană, menționată de N 
D Spineanu. 

Alt cimitir se află în  actuala curte a bisericii, iar cimitirul actual  
datează abia de pe la începutul secolului a XIX-lea.Câteva informații mai 
importante le-amabținut de la colegul meu Ion Paulescu care mi-a spus că 
unul dintre întemeietorii satului a fost un anume Vâlcu care stâpânea Valea 
Lăpușnicului și Valea Homului și  avea un conac în dealul numit 
Vâlculești.Tot el mi-a pus la dispoziție o hartă a Dâlmei pe care o avea de 
la un moș  pe nume Gheorghescu Constantin, poreclit Bănățeanul  și mi-a 
spus:„Moșul avea mai multe lucruri vechi și pentru hartă i-am adus un car 
de lemne” 

Documentele scrise au apărut mai târziu și potrivit lor localitatea 
este atestată documentar abia în secolul al XIX lea (în anul 1835, potrivit 
Dicționarului enciclopedic)92.Al Stănciulescu Bârda îi găsește o atestare ca 
sat și mai tardivă, în anul 1845.93 

Apoi documentele încep să se înmulțescă, mai cu seamă în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea:„1867 mai 9. Sentință. Tribunalul Mehedinți 
respinge cererea unui grup de locuitori din comuna Dâlma  de a fi apărați 
de pretențiile mari privind drepturile proprietății, din partea arendașului 
Ghiță Izvoranu cu care nici nu aveau învoială scrisă. Țăranii rămân 
încărcați în plată.”94 

Mărgeanu Constantin ne-a pus la dispoziție un Înscris din 1893  prin 
care se consemnează un împrumut făcut de Gh Oprea  Răduica II de la 
Constantin al Paului: 

                                                           
92 Atestat documentar începând cu anul 1835 când avea 55 de familii de moșneni. În 1964 avea 33 de 
familii. A aparținut comunei Rudina(1864- 1892, 1938- 1942, 1965- 1948), Bala(1952- 1964)Dicționar 
enciclopedic, p. 136 
93 Al Stănciulescu Bîrda,Atestări documentare privind localitățile județului Mehedinți,în „Mehedinți –
Cultură și  civilizație”, vol 4, Drobeta Turnu Severin,1982, p. 263 
94 N Chipurici op.cit. p. 282 



„Subsemnatul Gh Oprea Răduica II de profesiune agricultor domiciliat în 
comuna Ponoarele la lipsa și la trebuința ce am avut m-am împrumutat de 
la domnul Constantin al Paului din comuna Dâlma plaiul Cerna cu suma de 
lei 40(patru dzeci) pe care mă îndatorez de a o respunde întreagă în 
termen până la 23 Aprilie 1894. Menționez de asemenea de a-i plăti la 
această sumă dobânda de 5% pe an, socotit de astădzi.”95 

În anul 1894 Dâlma făcea comună împreună cu satele Runcșuru, Deal de 
Rudina și Sânsca96 

Foarte interesant mi s-a părut  numele Constantin al Paului de unde 
cred că a derivat numele Paulescu, pe care l-am întâlnit în Dâlma, dar este 
specific și satelor Mărășești, Ponoarele, Cracul Muntelui, aflate în jurul 
localității Baia de Aramă . Tot de la domnul Constantin Mărgeanu am intrat 
în posesia unui Zapis de datorie de la începutul secolului(1903) prin care 
se recunoaște de către Găinaru Constantin P Mogoșanu și Constantin I 
Mogoșanu care au luat o clae  de fân de la Nică Mărgeanu cu prețul de 56 
de lei „ pe care neavând a-i respunde acum la ridicarea fânului am rămas 
datori suma de mai sus după cum se arată la numele nostru  mai jos pe 
care ne obligăm a-i respunde cel mult până în ziua de 20 iulie 1903(Sf Ilie) 
și la caz de nu-i voi respunde la termen suma completă pe lângă dobânda 
legală de 5% ne privește cheltuielile de executare și timbre, iar actul dupe  
expirarea termenului rămâne executoriu fără curs de judecată.”97. 

În mod paradoxal ,deși este unul dintre cele mai vechi sate, așa 
cum o demonstrează inscripția de pe piatra e mormânt, localitatea are o 
atestare cam târzie,abia din prima jumătate a secolului al XIX-lea, când 
sunt menționate 55 de familii de moșneni.Mai veche este moșia din 
vecinătate, Delanțu, atestată încă din 1772-73, când sunt menționați trei 
moși mari.Trinculești, Dulești și Papăvești.Moșia fusese  hotărnicită îtimpul 
domnitorului Alexandru Ipsilanti prin alegerea a patru boieri la porunca 
polcovnicului Gheorghiță Șăioiu, tatăl Mandei Brăiloaica. Acești patru boieri 
au fost:Răducan Crăsnaru, biv vel șătrar,Constantin Sărdănescu, 
medelnicer și căpitanul Sandu Degerățeanu. Moșia fusese vândută 
boierilor Cristovici de la care trece la Dimitrie Frumușanu din Cerneț   și 
ajunge la Constantin Bălteanu,iar de la acesta o cumpără Grigore 
Mănescu.Cartea de hotărnicie a moșiei Delanțu pe care o avem în copie de 
la domnul Gelu Mărgeanu  o publicăm la „Anexe documente” Această  
Carte de hotărnicie a Delanțului devansează aproape cu un secol atestarea 
documentară, deoarece ea datează din timpul domnitorului Alexandru  Ion 
Ipsilanti (1772,20 aprilie)   . 

                                                           
95 Înscris din 16 octombrie 1963 redactat și semnat de notarul I. Martinescu 
96 N. D Spineanu, op. cit, p.67 
97 Zapis de datorie din 26 ianuarie 1903 de la Constantin Mărgeanu 



În multe situații au avut loc conflicte pentru pământ, așa cum a fost 
cel dintre Dâlmeni și Gurgi pentru că locuitorii din bala de Sus aveau moșie 
acolo. În anul 1902 s-au bătut cu ciomegele pentru stîpânirea 
pământului.Tot  de la începutul secolului al XX-lea, din anul 1903, datează 
un act de vânzare al  moșiei Delanțu  de către Gheorghe Mănescu și 
poartă  grefa Tribunalului din Mehedinți, iar actul este transcris sub numărul 
510, din 12 februarie 1904. Gheorghe Mănescu vinde consătenilor săi a 
treia parte din moșia Delanțu pe care o cumpărase de la Constantin 
Bălteanu. În act se menționează numele cumpărătorilor stipulându-se că 
suma de 21400 de lei care reprezintă a treia parte din prețul moșiei trebuie 
plătită în termen de 5 ani până în anul 1908 în câte două tranșe pe an, iar 
cumpărătorii nu vor fi liberi a exploata pădurea până la completa achitare a 
prețului. G P Mănescu semnează în calitate de vânzător ,iar cumpărătorii 
sunt: Constsntin Pârvănescu, Dumitru Raia , Ion Trotea, Gheorghe Ttrancă, 
Vasile Mangu,Meilă cu Elisabeta Vâjaică, Iocob Godescu cu Magdalina,Ion  
M Grasu, N Hoater, Dumitru Giugiuc,Maria P Mihuțescu, Niță Ploșiș 
Mihuțescu, Avram Arnăutu Dumitru Gh Popescu, Nițu Blidaru, Niță Gozob 
Balanescu, Pantelie Manea, Gh Armeanu, Ion Armeanu, Paraschiva 
Paulescu, Ilie Blidaru Mihuțescu, Maria Ilie State, Maria N State, Gheorghe 
Bejat, Petre Crăciunescu,Ioan C Giugiuc cu Maria Giugiuc, Maria R Blidaru, 
Radu State, Dinu Giugiuc, Alexandru Blidaru, Nicolae Al Blidaru, Meilă 
Vrăbete, Nicolae Giugiuc, Constantin Păunescu, Ilie Paulescu, Ispas Zarzu.       

Am citat numele cumpărătorilor din Dâlma ori  satele vecine pentru 
că sunt oameni  care au trăit în acest sat și s-au zbătut pentru 
achiziționarea unei bucăți de pământ sau de pădure. Sunt interesante chiar 
unele denumiri precum Cracul cu Pătulele ori Cracul cu bordei pentru că 
ele ilustrează realități de altădată, locul unde au fost pătulele împărătești pe 
vremea guvernatorului Kisselef ori locul unde au existat pe vremuri bordeie. 
Drept anexă la acest document  apare un Tabel nominal cu  numele 
cumpărătorilor din Delanț care cuprinde 111  asemenea nume.Grigore 
Mănescu a semnat un act adițional cu  locuitorii dâlmeni în care se 
menționează: 

„Și domnii numiții  pe lângă alte apanagii și asupra ecartelor am 
vândut Dâlmenilor casa din Vârful Delanțului ce cade pe partea lor de 
moșie cu număr de lei 200 bani care îmi vor respunde în termen de o lună, 
adică la 1 noiembre viitor, 1903, când, dacă nu va fi banii această dovadă  
va rămâne nulă și de nul efect.”98 

În anul 1864 la Dâlma erau  34 de familii și apoi numărul lor a 
crescut pentru că localitatea care formase la început comună cu Rudina a 
devenit centru de comună în perioada 1892- 1938, 1945-48, 1949-50 cu 
satele Runcșoru, Sânsca, Deal de Rudina. La Dâlma a fost și 
                                                           
98 Dovadă semnată pe 3 octombrie 1903, în copie, de la Gelu Mărgeanu 



întovărășire.Populația localității s-a păstrat aproape constantă până la 
Revoluție:1977(426), 1992(431), după care a început să scadă.  La 
începutul noului mileniu,în anul 2002 localitatea avea 391 de locuitori și la 
Registrul agricol înscrise următoarele familii:  

Stoican Ghe. Ion, Stoican P.Anica, State Ilie, Mănescu Pîrvu, Mihuțescu 
C.Constantin, Popescu Nicolae, Paulescu P.Constantin, State Gheorghe, 
Stroiescu Constantin, Ioana M. Elena, Gherghescu Constantin, Petrică 
Ana, Trotea Ghe.Marina, Trotea Marina, Def.Paulescu Avram, Mănescu 
Elisabeta, Mărgeanu Grigore, Vlăduț Maria, Crăciunescu Anica, Mihuțescu 
Maria, Grosu Pantilie, Def.Giura Petre, Def.Mangu Maria, Def.Croitoru 
I.Maria, Mangu Margareta, Giugiuc Ion, Def.Plopiș Marina, Def.Mihuțescu 
P.Ion, Def.Grasu Ion, Ivănel Angela, State Victoria, Def.Bejat Constantin, 
Def.Mihuțescu D.Pantilie, Armeanu Petre, Armeanu P.Ion, Armeanu 
Paraschiva, Def.Oșiceanu Gheorghe, Def.Blidaru Ion, Def,Paulescu P.Ion, 
Def.Rădulescu Elisabeta, Croitoru I.Constantin, Def.Paulescui.Nicolae, 
Def.Gherghescu Elisabeta, Def.Giura Ion, Trotea Maria, Def.Mănescu 
Grigore, Trunescu Margareta, Mărgeanu Lelu, Stoican Doru, Croitoru 
I.Constantin, Trotea Maria, Paulescu I.Constantin, Surubaru Marcel, 
Armeanu I.Ion, Criutoru Elisabeta, Croitoru I.Dumitru, Trotea D.Dumitru, 
Paulescu Maria, Croitoru Elisabeta, Croitoru S.Ion, Croitoru Elena, 
Def.Plopiș Gheorghe, Def.Croitoru M.Ion, Cherghescu Gheorghe, Giura 
Ion, Critoru C.Dumitru, Def.Mihuțescu Ioana, Paulescu Ilie, Def.Croitoru 
Marina, Paulescu Anica, Def.Vucea Iulian, Def.Stroescu Ioana, 
Def.Pîrvănescu I. Costică, Plopiș I.Petre, Def.Armeanu Constantina, 
Paulescu C.Ion, Def.Oprișan C. Ion, Def.Oprișan Anica, Oprișan D.Pavel, 
Oprișan C.Elena, Def.Trotea Aurel, Def.Medaru Petre, Def.Armeanu Ana, 
Def.Paulescu Ghe.Constantin, Mihuțescu M.Ilie, Paulescu Vasile, 
Def.Popescu Ioana, Mihuțescu Anica, Paulescu Grigore, Trotea Iulică, 
Def.Mihuțescu Ioana, Raicu Trotea Luminița, Armeanu Maria, Paulescu 
Ghe.Anica, Mihuțescu P.Maria, Def.Mihuțescu Ilie, Enășescu Margareta, 
Paulescu Dumitru, Oprișan Margareta, Paulescu Ghe.Ilie, Trușcă 
Ghe.Constantin, Trușcă Anița, Trotea Gheorghe, Def.Istrate Domnica, 
Mihuțescu Anica, Popescu D.Gheorghe, Oprișan Ilie, Crina D.Ion, Bejat 
Elisabeta, Def.Crina Anica, Paulescu Ghe.Ion, Paulescu V.Petre, Plopiș 
Gheorghe, Def.Diaconescu Constantin, Paulescu I.Elisabeta, Def.Armeanu 
Ana, Def.Cîrștioc Erina, Diaconesc Uluca, Șchiopan Gheorghe, Vucea Ana, 
Vrăncuț Paraschiva Def.Pîrvănescu Rozeta, Def.Cîrștioc D. Maria, 
Def.Plopiș D. Gheorghe, Mihuțescu Ioana, Def.Mihuțescu Gheorghe, 
Def.Crina D.Ion, Crina P.Petre, Cîrștioc Dumitru, Def.Mihuțescu Ion, 
Giugiuc Gheorghe, Oprișan Nicolae, Trandafir Dănică, Crăciunescu 
Constantin, Def.Mihuțescu Domnica, Vrăncuț Nicolae, Crina Nicoleta, 
Def.Blidaru C.Dumitru, Def.Rădulescu Mihail, Mărgeanu Dănică, 
Def.Pîrvănescu Elisabeta, Def.Duică Elena, Trotea Gheorghe, Dinuț 
P.Marian, Mănescu Simion, Ciobanu Frosa, Căpăstraru Dorina, Trotea 



I.Gheorghe, Mihuțescu Trotea Iulian, Mărgeanu Aristița, Stoian Ghe. Vasile, 
Mărgeanu Ilie, Grasu P.Ilie, State Nicolae, Oprișan Dumitru, Plăveți 
Dumitru, Mihuțescu I.Ilie, Paulescu I.Petrica, Def.Plopiș Ilie, Cîrștioc Sever, 
Chelcea Mărioara, Rădulescu Ana, Gherghescu I. Dumitru, Oprișan 
Domnica, Oprișan Petrache, Paulescu Ion, Corobaru Irina, Armeanu 
Elisabeta, Văcăroiu Niculina, Urs Unica Floarea, Diaconesc Uluca, 
Rădulescu Mihai, Popescu Daia, Sibinescu Cleopa Dumitru, Floarea 
Camelia, Plopiș Marian, Oprișan Dumitra, Dinuț Sorin Daniel, Dinuț 
Cornelia, State Constantinh, Diaconescu I.Luca Def.Paulescu Ion, 
Def.Cîrștioc M.Dumitru, Def.Paulescu V.Constantin, Def.Paulescu Vasile, 
Def.Paulescu C.Ilie, Def.Mărgeanu Ilie, Mihuțescu Ilie, Oprișan Ioana. 

 Ca neamuri mai importante menționăm :Paulescu, Diaconescu,Mănescu 

Familia Paulescu  

Reprezintă unul dintre neamurile vechi, iar numele , așa cum am 
menționat, consider că se trage de la Pau și cred că are legătură cu 
„paore”, cuvânt frecvent în zona Carașului și a Timișului pentru a desemna 
denumirea de țăran. Neamul este răspândit în tot ținutul Cloșanilor, mai 
frecvent în satele Mărășești și Ponoarele. În satul Dâlma există doar două 
familii ceea ce mă determină să cred că ele au venit din zona  mai sus 
menționată. Colegii mei, Paulescu Ion și Paulescu Petre au fost amândoi 
profesori la Dâlma și apoi Paulescu Petre s-a mutat la Baia de Aramă unde 
a lucrat până la pensionare. De la ei am cules datele despre neamul 
PauleștilorStămoșul cel mai îndepărtat se numea tot Ion Paulescu,fusese 
căsătorit și a avut 5 copii.Străbunicul lui  Ion Paulescu fost erou în Războiul 
pentru Neatârnare  la care au participat 7 luptători din sat. A fost căsătorit  
și a avut 5 copii.Constantin,Vasile, Simion,Petru și Maria 

1.Constantin, căsătorit cu lia Croitoru au avut 3 copii:Domnica , Gheorghe 
și Ion. Domnica căsătorită Vâlceanu, a avut 2 copiii, Petre și Angela. 

2.Vasile  s-a căsătorit cu Blidaru Maria și au avut trei copii:Petre, Iona și 
Iulică. 

3.Simoion,căsătorit cu Lisaveta Brăbete, au avut doi copii: Ion și Gheorghe. 

4. Petru,  căsătorit cu Margareta și a avut 3 copii..Ion, Constantin și Ilie. 

5 Maria a decedat. 

Ion Paulescu(profesor și directorul școlii Dîlma  este căsătorit cu Trotea 
Eugenia și au 11 copii: 

1. Gheorghe, căsătorit cu Grecu Rodica, au 2 copii,Maria și 
Cosmin 



2. Dumitru (inginer), căsătorit cu Dorina are 7 copii:Cătălin, 
Victor,Alexandra-Maria, Marta, Andreea, Daniel, Alexandru. 

3. Ion , jurist, căsătorit cu Ilina, au 2 copii:Andreea și Ionuț. 
4. Ionela, profesor, necăsătorită 
5. Irina, profesor la școala Dîlma, necăsătorită 
6. Petre, căsătorit cu Nededea Maria și au trei copii:Mădălina, 

Cornelia și Marian. 
7. Nistor Daniel, profesor cercetător la Turnu Măgurele 
8. Aurelian(profesor)necăsătorit 
9. Victoria, căsătorită și are 2 copii:Ana-Sabrina și Daniel Ștefan. 
10. Ecaterina, căsătorită cu Badea Cornel, nu au copii 
11. Costel,(medic veterinar) căsătorit cu Violeta, fără copii.  

 

Familia Diaconesu Luca 

Diaconescu Luca a fost căsătorit cu Damiana și au avut trei 
copii:Nicolae,Ion și Calistița. Nicolae, căsătorit cu Domnica au avut de 
asemenea trei copii: Luca , Elisaveta și Ilie.  

1.Luca s-a căsătorit cu Elisaveta și au avut pe Gheorghe și 
Eftimia.Gheorghe s-a căsătorit cu Angelica  și s-au născut Nicolae și 
Adelin. 

2.Elisaveta a avut două căsătorii.Din prima, cu Istrate  are un băiat pe 
nume Nicolae și din a două cu Croitoru, o fată,pe nume Ioana. 

3.Ilie,căsătorit cu Maria Trancă, are doi copii: Aristița și Luca. Aristița e 
căsătorită cu preotul Mărgeanu și are trei copii:Elvira,Delia și Ovidiu. Elvira 
s-a căsătorit cu George și au 2 copii:Georgiana- Maria și Robert, iar  Delia 
s-a căsătorit cu Marian și au o fată, pe nume Andreea- Maria. Ovidiu e 
necăsătorit. 

Luca, absolvent al Seminarului Teologic(1986) e căsătorit cu Monica, fiica 
preotului Benga  din Căzănești și au doi băieți: Cleopa –Damian și Luca. 

Cleopa este absolvent al Școlii de subofițeri din Boldești, s-a căsătorit cu 
Oana- Cristina Bolbotină din Vidimirești și n-au copii. 

Luca este absolvent al  Facultății de geografie din București și în prezent 
doctorand la Universitatea din Oradea, necăsătorit. 

 

  Cătunul Giurești 

 Satul a fost un cătun ferit, așezat aproape în întregime dincolo de 
apa Râienilor, spre poala pădurii, spre Valea lui Ban, așa  cum ne 



mărturisea și domnul inginer  Ion Ștefănescu, nepotul unuia dintre primele 
neamuri ale acestui cătun pe care Dicționarul enciclopedic  al județului 
Mehedinți nici măcar nu-l menționează.Stănciulescu- Bîrda  îi plasează 
atestarea la sfârșitul secolului al XVII-lea(„Giurești sat -1697”99)Localitatea 
este însă menționată încă din 1588, din doc. 391 , unde este menționată și 
localitatea Iupca.Și iarăși a cumpărat Barbul  ocină la Giurești, partea lui 
toată oricât va alege din tot hotarul de la costea pentru 150 de aspri. Și 
iarăși a cumpărat Barbul un ogor la Iupca de la Crăciun pentru 80 de 
aspri”100 

Date mai importante  și documente mai vechi despre  neamul 
Giureștilor  al căror nume este  legat de acest cătun deține Trancă Nicolae 
de la Chițimii din  Dos pentru că se trage din acest neam. Am fost la 
dumnealui  acasă și ne-a pus la dispoziție câteva documente printre care și 
un „Testament” al preotului Giurescu. După  îndelungi strădanii  am reușit 
să descoperim la Nelu Bădârcă din cătunul Giurești un „Extract de 
Hotărnicie.Cota moșnenilor Bărdaci. Comuna Iupca, Plassa Motru de Sus”, 
document pe care îl vom publica  la „Anexele” lucrării pentru că reprezintă 
un act esențial în ceea ce privește împărțirea pământului.Aici se  
menționează „moșnenii răzeși și devălmași”: 

a) Ceata moșnenilor Giurești, părtași devălmași; 

b) Ceata moșnenilor Ștefănești; 

c)Ceata moșnenilor Strehăini; 

d) Ceata moșnenilor Bădârci ce se zic și Bărdaci din care se trage 
G Bărdaca,părtaș devălmaș; 

e) Ceata moșnenilor Băleni și Mândruțești vecini la marginea 
hotarului despre nord; 

f) Ceata moșnenilor Totirești din Vidimirești, vecini la capul despre 
Vest; 

g) D-lui G.P.Croitoru cu părtașii săi, proprietarii Teiului Croitori, 
vecini pe latura de la vale spre sud; 

h) D-nei Maria Șeinoiu și d-lor Oprea cu soția decedatului N. 
Tăpârdea, părtași în Teiul Giurescu; 

i) Ceata  Moșnenilor Chițimii, proprietarii Teiului Chițimii, situat pe 
marginea de la vale , spre sud; 
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Interesant este faptul că documentul poate da  explicații și în 
legătură cu proveniența unor denumiri cum ar fi Bădârcă. La început se 
stabilește vecinătatea față de Bala de Jos, față de moșia Vidimirești și față  
deTeiul Croitor, iar după aceea se stabilește ce suprafață se cuvine fiecărui 
moș în parte: 

„Am făcut măsurătoarea întregului trup de moșie pe trei locuri, dupe 
cum s-a făcut  și în vechime și având în vedere și vechile alegeri  cu anul 
7241(de la facerea lumii)  a patru boieri precum și aceea din anul 1851 a 
hotarnicului Nișulescu  prin care se constată că acest hotar de moșie se 
împarte pe trei moși mari luând fiecare moș părți egale de sume de stânjeni 
din întinderea hotarulu astfel repausatul hotarnic Nișulescu ia găsit întreg 
hotarul în sumă de stânjeni următoare: la capul dinspre Est :652 stj care 
divizați pe trei moși se cuvine moșului Giurescu217 stânjeni și trei palme, la 
mijloc stânjeni 866 din care se cuvine moșului giurescu a treia parte.283 stj 
și la capul dinspre Vest stânjeni 1240 din care asemenea se cuvine 
Giureștilor a trei parte:413 stj, palme 3, care însă vechea alegere nefiind 
reculată și prin semne pe fața terenului ș-a ocazionat călcări între aceste 
trei teiuri,care au fost odată un trup,iar acin sunt trei deosebite  unele de 
altele.”101 

După ce se arată practic ce suprafață s-a identificat pe teren se 
menționează că teiul Giuresc, la rândul său, se împarte la patru moși 
mici(Bărdacă,Ștefănescu, Strehăianu și Giurescu.) care la rândul lor aveau 
de asemenea urmași. Așadar „parte cuvenită domnului Bărdaca  este de 
42 stj mase distribuiți pe trăsuri cu sporu și lipsa lor care se reduce la stj 35 
pe trăsura mijlocului , după vechea alegere necontestată e moșneni și 
aleasă chiar piun actul de ecsecutare din 1870 confirmat prin cartea de 
judecată a judelui de ocol Motru de sus întărită de onor Tribunal de 
Mehedinți prin hot.11/70 învestită cu titlu ecsecutoriu.”102 Urmașii acestor 
moși mari aveau la rândul lor o învoire făcută în anul 1884 referitoare la 
alegerea hotarelor, inclusă în cartea de hotărnicie: 

„Noi mai jos iscăliții moșneni Giurești, Străhăieni și Bardaci, cu 
ocazia hotărniciei cerute de G Bardac ne-am învoit de a noastră bună voie 
cu domnul inginer I Constantinescu care astăzi lucrează să ne împartă și 
să ne așeadă în ecspusa hotărnicie suma stânjenilor, după această învoire  
din Teiul Giuresc, în felul următor: 

„Noi mai jos iscăliții moșneni Giurești, Strehăini și Bardaci, cu ocazia 
hotărniviei cerute de G Bardac, ne-am învoit de a noastră bună voie cu  
domnul inginer Constantinescu care astăzi lucrează să ne împartă și să ne 
așeze  în ecspusa  hotărnicie sumele stânjenilor după această învoire din 
Teiul Giuresc , în felul următor: 
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102 Idem 



1 Marichii Șeinoiu, născută Dinu Giurescu să i de dea cureaua 
peste hotar 15 stânjeni cu sporu și lipsă alături cu Teiul Croitor di linia trasă 
e inguner la deal; 

2. d-lui G. Bărdaca iarăși curea peste hotar iarăși 30nstj cu spor și 
lipsă alături cu Marica Șeinoiu și un plaț de casă ca un pogon ce este în 
fața Bisericii; 

3. d-lui I Giurescu 30 stj, după cum are posesia în curele sau în po 

goane; 

4. d-lui Tudor Țăpârdea după cum are posesia în curele sau în 
pogoane; 

5.Floria Dinu Giurescu, după cum are posesia în curele sau în 
pogoane; 

6. G Pârvu Bădârcă, Constantin i Bădârcă și vărul său Răducan 
Popescu 27 stj în pogoade sau curele; 

7. Barbu Străhăian, Ion Petculescu și Constantin Crăciuna, stj.35 î 
pogoane sau curele; 

8. Casa lui Constantin Vânjan, N Ștefănescu, V. Ștefănescu, 
Dumitru Ștefănescu, Constantin Ștefănescu șu Stancu Matei, Blendea, 53 
stj în  pogoane sau curele, 

9. Oprea sau Tița N Țăpârdea 23 stj și jumătate în pogoane sau 
curele; 

10. Preotul  Ion Giurescu cu frații lui Răducan Popescu, da lui 
Ciobicu Giurescu,Ion Popa Dinuț și alții 23 stj și jumătate, plațu caselor se 
va respecta. Și spre a fi crezut am subscris fiecare de am știut carte, iar cei 
care nu prin scriitor luând și pe domnul primar de l-au adeverit.”103 

Urmează semnăturile, specificându-se că Maria Șeinoiu a semnat 
prin ginerele său Nae Niciu, G.Bardacă, I Giurescu, Teodor Tăpârdea, G 
Bădârcă, Florea Dinu Giurescu(„prin propriul condei”) și pentru ceilalți a 
semnat Florea D Giurescu. Primarul G P Chițimia  atestă veridicitatea 
semnăturilor  pe data de 10 august 1884 Hotărnicia este făcută pe data de  
10 și semnată de inginerul hotarnic pe data de 30 august, același an. 
Tribunalul Mehedinți constată veridicitatea datelor menționându-se că, „prin 
sentința nr. 188 de astăzi a confirmat această hotărnicie și despre 
vecinătatea cu cetele moșnenilor Giurești și Băleni, Mândreșești. Se poate 
sesiza cu ușurință alternanța dintre Mândruțesc și Măndreșesc, fapt care 
ne determină să considerăm că este vorba de același neam, la fel cum se 
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întâmplă  cu cuvintele Bărdacă/Bădârcă a căror alternanță am găsit-o 
utilizată chiar în cadrul aceluiași document. Cât despre moșneni Băleni  
trebuie să menționăm că această categorie  s-a conservat până în zilele 
noastre, căci în apropiere de Sărdănești mai există până în zilele noastre  
vreo 18-20 de gospodării care constituie cătunul Băleni, denumire care 
administrativ nu s-a mai s-a păstrat. Planul hotărniciei, aflat pe două file în 
interiorul acesteia a fost rupt și sustras cu grijă de către cineva care a avut 
un anume  interes. Sunt sigur că acest lucru s-a întâmplat deoarece de 
cele mai multe ori  aceste hotărnicii erau însoțite și de planuri ori schițe ale 
terenurilor aferente. Confirmă acest lucru și însemnarea de pe pagina 
interioară a copertei, care ține locul unei cereri: 

„Domnule prim Președinte, 

Depun pe lângă acest planu și hotărnicia părții mele de moșie ce 
am în hotaru Cătuna Giurești, de comuna Iiupca , Plasa Motru de Sus, 
acest județ, format de Dl Inginer hotarnic D. Constantinescu în anul 1884 
împreună cu 10 schițe de planu și hotărnicii cu învoirea moșnenilor care 
urmează a se comunica vecinilor răzăși și anume:Giurești,Ștefănești, 
Strehăeni, Totirești din Vidimirești,moșnenilor bărdaci din Iupca ,moșnenilor 
Băleni și Mândruțești din Bala de Jos, moșnenilor Chițimii din Iupca, 
Domnului Gh P Croitoru cu părtașii lui croitori din comuna Iupca, doamnei 
Oprea zisă și Tița N Țăpârdea din comuna Comănești, Maria , soția 
răposatului Const. Șeinoiu din Bala de Sus.”104. 

Cert este  că s-au făcut 10 copii ale acestei Cărți de hotărnicie și 10 
schițe de plan așa cum se menționa și fiecare dintre cei menționați a primit 
câte un exemplar, dar numai domnul Ion(Nelu Bădârcă a avut bunăvoința 
de a ni-l pune la dispoziție) 

Actualmente cătunul Giurești cuprinde  și  fostul cătun Chițimii, 
așezat în partea de sud-est a comunei Bala, mărginit de Iupca și Anghelești 
în parte de sud. Spre miazănoapte se află dealul Părintiș, iar între cătunele 
Chițimii și Giurești este  cimitirul celor două  localități, unde recent a fost 
ridicată o interesantă capelă în locul celei vechi care se dărâmase. 

 Aici era  un fel de hotar între cele două cătune care inițial erau 
numite sate și erau  locuite de  mai multe familii( Constantin Șchiopan, 
Gruia Ioniță, Iacobescu Gheorghe, PârvulescuIon, Chițimia Petre) care au 
început acum să se tragă la șosea. Dincolo de apă, peste pârâul Râieni se  
aflau cele mai multe gospodării care constituiau nucleul cătunului, fapt care 
ar explica și construirea vechii bisericuțe în acest loc.Anul construcției 
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primei  biserici este 1779, după cum am menționat în capitolul închinat 
bisericilor105. 

În trecut unele case erau izolate sub poala pădurii pentru că acolo 
oamenii se simțeau feriți de dușmani. Locurile sunt vechi, așa cum o 
demonstrează bisericuța devenită monument istoric și  alte câteva 
înscrisuri pe care oamenii le-au mai păstrat. Pe pragul de sus al beciului 
familiei Gruia, după cum ne-a  mărturisit domnul Nicu Giura ( pe  o bârnă 
de gorun   se află înscriși anii 1864,1897. Interesant este faptul că beciul a 
fost integrat într-o casă nouă și funcțională.Cătunul este  vechi, alcătuit din  
familii de moșneni, iar pământul, așa cum era firesc înainte vreme, era 
stăpânit în devălmășie. Într-o Carte de hotărnicie de la sfârșitul secolului al 
XVII-lea  , așa cum se precizează într-un proces pentru stabilirea hotarelor 
moșiilor Ohaba și Giurești(Jurăști), erau menționați trei moși mari: 
„Judecătoria  hotărăște împărțirea moșiilor  tot pe trei moși(deși unul dintre 
moși era plecat în Țara Nemțească de 70 de ani și  urma să-și primească 
dreptul la întoarcere). De asemenea ,hotărăște  să nu se mai țină seama  
în viitor de vechile documente(incluse în cartea din 1796), vânzarea moșiei 
putând să se facă cu știrea tuturor.”106  

Din neamul Giureștilor se trage căpitanul de panduri din oastea lui 
Tudor: Ghițan Giurescu pe care l-am găsit menționat în câteva acte de 
proprietate, judecându-se cu moșnenii ponoreni pentru pământ.Înspre 
Râieni, pe unde  Giureștii aveau  o curea de pământ exista și o fântână 
care se numea „fântâna lui Giurescu”. 

În Catagrafia pe anul 1900 este menționat un boier pe nume Dinu 
Giurescu și un preot care se chema Pătru Giurescu. Din  acest neam a 
existat și un alt preot numit Ion Giurescu. Fostul inspector școlar domnul 
Mircea Samfirescu, care se trage din același neam  al Giureștilor, mi-a 
spus că Nelu Trancă ar deține  mai multe documente  în legătură cu 
această familie. Atunci când l-am vizitat  ne-a arătat o valiză cu actele de 
judecată,  am văzut  șiTestamentul preotului , dar nu ne-a dat voie să-l 
reproducem, deoarece și dumnealui este unul dintre moștenitori. Alt 
testament al unuia dintre fiii preotului l-am găsit la vecina mea Roxanda 
Șerban care se trage din același neam, unul ditre cele mai importante 
neamuri de boiernași din care se trage și Maria,așa cum desprinde din 
hotărnicie și ginerele ei Niciu. 

Cătunul  Giurești  s-a modernizat  actualmente,s-au ridicat case noi 
și impunătoare, numai bisericuța a rămas așa cum a fost în urmă cu mai 
bine de un veac și jumătate.Acum cătunul Giurești s-a unit cu celălalt  
cătun numit Chițimii  și  pozițiile de rol sunt integrate în satul Bala. 
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Cele mai vechi neamuri  din acest cătun unde se află concentrate 
cele mai multe case boierești sunt: Giurescu,  Chițimia, Ștefănescu și  
Bărdacă(Bădârcă), Constantinescu și alții. 

Neamul Giurescu 

 Neamul Giureștilor a fost unul mare  și foarte important pentru că 
de la el se trage și numele cătunului actual, Giurești. Actualmente putem 
identifica mai multe ramificații și  familii care poartă acest nume și care sunt 
răspândite  atât în comună cât și în toată țara.La intrarea în localitate stătea 
Ion Giurescu, având-o drept moștenitoare  pe doamna învățătoare Sanda, 
căsătorită cu profesorul de matematică Croitoru din Rudina.Tot în Bala , 
puțin mai departe s-a stabilit Iulian Giurescu, cu o familie numeroasă din 
care îi reținem pe cei doi copii care au rămas în localitate:doamna 
învățătoare Rozica Giurescu, căsătorită cu Titel Fleancu din Florești și cele 
două fete care au rămas în zonă. De asemenea la Bala a rămas domnul 
inginer Constantin(Ticu)Giurescu, vecinul meu, căsătorit cu Eugenia 
Crăciun. Au doi copii:Sonia(avocat)și Silviu(patron care se ocupă cu 
explotarea masei forestiere)amândoi căsătoriți la rândul lor,  cu familiii 
întemeiate și copii. În cătunul Giurești au mai rămas câteva familii cu  
numele Giurescu dintre care menționăm familia domnului Nicu Giurescu. 

Familia Nicu Giurescu 

Familia Nicu Giurescu  se trage din Călin Giurescu, fiul lui, Dumitru 
Giurescu,  căsătorit cu Ana Scăunaș de la Anghelești. Ei au avut trei copii: 
Nae, Ioana și Angelica. La rândul său Nae s-a căsătorit cu Fiica Ștefănescu 
și au avut la rândul lor tot trei copii: Eugenia(Gica), Nicolae și Maria.  

1. Eugenia(Gica) a fost căsătorită cu Constantin Pârvulescu și au 
un băiat, Ion(Bebe Pârvulescu).Acesta s-a căsătorit cu Pușa 
Chițimia și au doi băieți, pe Elvis și Cătălin . Elvis e căsătorit cu  
Nicoleta Stroinac și au la rândul lor doi copii. 

Cătălin s-a căsătorit cu Roxana de la Valea Mănăstirii și au o fată. 

2. Nicolae(Nicu), fost director al Casei de Pensii, s-a căsătorit cu 
Sanda Popescu din Drobeta Turnu Severin și au două fete: Valentina și 
Dana. Valentina este profesoară de matematică  la Drobeta Turnu Severin  
căsătorită cu Ovidiu Epuran(inginer) și au  o fată pe nume Narcisa.. 

Dana(economist) s-a căsătorit cu Florin Versin(economist) din Gorj 
și au doi copii, pe Ina și Tiberiu, amândoi elevi. 

3 Maria  s-a căsătorit cu Gheorghe PopescuXXXXXXX din Giurești 
și au copii pe Gheorghe și Marinela . 



Copilul cel mare, Gheorghe e căsătorit cu Daniela și au o fată pe 
nume Liana, iar Marinela e căsătorită cu Marinel Crăciunescu din Stănești 
și au o fată pe nume Vanesa.Înrudiții cu Giureștii sunt Ștefăneștii, altă 
familie veche, menționată în Cartea de hotărnicie a Giureștilor printre 
neamurile care au întemeiat această comunitate. 

Neamul Ștefăneștilor 

Este un neam important pentru că face parte dintre  cei 9 moși mari 
„ceata moșnenilor Ștefănești”. 

Cel mai vechi dintre Ștefănești este Stefănescu Nicolae, căsătorit cu 
Ilinca, au avut 2 copii: Vasile Ștefănescu, căsătorit cu Ciurea Floarea din 
Iupca și, la rândullor a avut   patru fete și un băiat:Fica ,Anica, Alexandra, 
Domnica și Ion. 

I.Fica a fost căsătorită cu Popescu Ioniță, bunicul lui Costică 
Popescu, și au avut doi copii: Victoria și Aurel. Victoria s-a căsătorit cu 
Bădârcă Leonică și au doi copi,i pe Aurica și Ioana.Aurica este căsătorită 
cu Albu de la Cătune și au un băiat, Costinel, necăsătorit. 

Ioana e căsătorită cu Cioabă Ion din Zegujani și au trei copii.  

Aurel Popescu e căsătorit cu Aurica Gulei din Sărdănești și au doi 
copii. Elena și Costică. Elena e căsătorită cu Elena Istodosescu, iar Costică 
s-a căsătorit cu Angelica Jianu și au avut doi copii: pe Elvis (decedat) și 
Adrian,căsătorit cu Monica și au doi copii. 

II.Anica s-a căsătorit cu Ion Retezeanu și au avut  o fată și un băiat : 
și Elena și Constantin. Constantin s-a căsătorit cu Vasilica Viașu și au două 
fete:Margareta și Dorina căsătorită cu Gurgu din Cârș și au doi copii, 
Anamaria  și Cosmin(necăsătorit).Anamaria(medic pediatru) este căsătorită 
cu Iovescu Șotea Dan(copilul lui Solomon Iovescu Șotea și- au un copil pe 
nume  Mario-Daniel.Margareta e căsătorită cu Ștefăbescu Grigore și au 
avut patru copii: Constantin, Liliana, Eleodor, Ana . 

 1.Constantin căsătorit cu Raluca-liana Tutunaru(decedată) au un 
copil, Răzvan  

2.Liliana căsătorită cu Benga Costinel și au doi copiiișAnamaria șo 
George 

3.Eleodor s-a căsătorit cu  Otilia  Zbârnaure și au  o fată, Nicoleta- 
Georgiana 

4.Ana, căsătorită cu Iosu Adrian și au o fată, Nnatalia 

III.Dorina  s-a căsătorit cu Ohima Mândruț din Câmpu Mare și au 
avut un copil,Ohima Mândruț Valentin(actualul primar al comunei Bala). 



Dumnealui este absolventXXXXXXS-a căsătorit cu Eugenia 
Bîrlan(economist) și au doi copii:Claudiu(student la Timișoara la Facultatea 
de Medicină) și Cătălina , elevă la liceul „Gh Țiteica”.  

Copilul cel mic copil al lui  Vasile, Ion Ștefănescu, s-a căsătorit cu 
Maria Chițimia și au avut  doi copii:Constantin și Fica. Constantin(pădurar) 
a fost   căsătorit  cu Roxanda Gârgă  din Cârș și au avut un singur copil, pe 
Ion Ștefănescu(inginer agronom), căsătorit cu Marcela Grădinaru (contabil) 
Au doi băieți , pe Laurențiu-Costin și Mihaiță-Benone. Laurențiu s-a 
căsătorit cu Pop Minodora și s-au stabilit la Timișoara și  au un băiat pe 
nume Alexandru, iar Mihăiță Benone e căsătorit  Claudia și  au un băiat. . 

Neamul  Chițimia 

Denumiea vine de la chițimie, locuință mică și este răspândit și în 
localitățile vecine(Bala de Jos, Iupca, Brateș, Bala de Sus,  Sărdănești sau 
Cătune), dar numai în  comuna Bala există  un întreg cătun care se numea 
Chițimii și se întinde atât la șosea ,cât și dincolo de apa râului Râieni (am 
găsi într-un document   chiar denumirea Chițimii din Dos). Familiile care se 
desprind din acest neam sunt numeroase și în mod cert erau înrudite la 
origine, chiar dacă s-au răspândit cu timpul prin toate satele  din jur și pe 
urmă  prin țară.Cu certitudine neamul își are  unul dintre nuclee în acest 
cătun (Chițimii)  și în satele vecine Giurești și Iupca 

Familia Chițimia Gheorghe  

Una dintre spițele acestui neam este cea a domnului economist 
ChițimiaGheorghe cu care am stat de vorbă  și ne-a ajutat să stabilim  o 
mică latură.Dumnealui ne-a  spus că Roxanda Gruia, născută în 1892 s-a 
căsătorit cu Melache Chițimia(1890) și au avut  mai mulți copiii  contribuind 
astlel la extinderea neamului:„Tata se numea Dumitru iar mama Păuna și 
au  avut șapte copii: Lenuța, Anica, Constanța, Polina, Nicolița , Maria, 
Constantin. Acesta s-a căsătorește cu Boșcar Domnica din Crainici și au  
cinci copii(Alexandrina , Dumitru, Gheorghe, Constantin și Silvia). 
Alexandrina s-a căsătorit cu Molan Florian din Molani și au la rândul lor trei 
copii:Delia , Florina și Silviu.Delia s-a căsătorit cu Fiă din Maramureș și au 
patru copii(Maria , Alexandra , Luca și Anastasia). Cealaltă fată,Florina are 
, la rândul ei, cinci copii(Ștefan, Ana Teodora, Maria, Anisia). Baiatul 
Alexandrinei,Silviu are 3 copii:Ioana , Antonia,Nicodim. Celălalt copil, 
Dumitru are două fete: Simona și Raluca. La rândul ei Simona, căsătorită 
Pădurean(profesor Facultatea de Istorie)  au doi copii:Rareș și Eva 

Cealaltă fată a lui Dumitru, Raluca s-a căsătorit cu medicul Oltea din 
Geoagiu Băi și au doi băieți: Mihai și Andrei. 

Gheorghe, contabil- sef la C E Oltenia,  s-a căsătorit cu Elisabeta  
din Comănești( economistă) și au doi copii: Lavinia,(economistă la 



Departamentul de Audit„ Sensi Bluie”  din București), căsătorită cu Codiță 
Cosmin din Motru, inginer informatician și au doi copii :Octavian și Inis. 
Celălalt copil al lui Gheorghe, Cristian este inginer constructor la București 
și s-a căsătorit cu Irina Sacinski, iar Silvia,(economist la EMCJilț)  s-a 
căsătorit cu Perț Tudor(inginer minier) și au  doi copii :Flavius și Raluca. 

Ultimul copil, Constantin,  a decedat, după ce  fusese căsătorit cu 
Margareta Chițimia din  Rudina și au avut împreună doi copii: Cosmin și 
Mădălin.  

Așadar  în acest moment Chițimia Constantin și Domnica Boșcar, 
din cătunul Chițimii, (integrat acum în Giurești),  au  11 nepoți și 20 de 
strănepoți care, atunci când se întâlnesc acasă, constituie   cea mai mare 
bucurie a bunicilor.  

Familia Grigore Chițimia 

La fel de numeroase sunt și familiile lui Nelu Chițimia și Grigore 
Chițimia care au ajuns să se înrudească între ele prin căsătorie ,dar la 
origine  se trag tot din cătunul    Chițimii,deși tatăl lui Grigore Chițimia se 
trage din Brateș. Țin minte că tatăl lui Nelu Chițimia, unchiul Costică, venea 
pe la noi de Sfântul Ilie , de nedeia satului și soacră-mea  slobozea masa  
bucurându-se, mai cu seamă atunci când praznicul era de post, pentru că 
ceilalți invitați veneau care cum  se nimerea  și de regulă nu posteau. 
Soacră-mea i se adresa cu formula „unchiul Costică”,ceea ce înseamnă că 
erau  rude. Socrul meu este fiul lui Dumitru Chițimia  și a fost înfiat  la Bala 
de Jos de către Muichița, o soră a tatălui său. Bătrâna  rămăsese fără 
picior în urma unui accident și purta proteză și s-a stins din viață la puțin 
timp după ce  m-am căsătorit cu Aneta Chițimia, învățătoare, absolventă  a 
Liceului pedagogic”Dimitrie Țichindeal” din Arad. 

În familia lui Dumitru  Chițimia erau  cinci copii, patru băieți  și o fată :Ionel , 
Grigore, Gheorghe, Iorgu și Tudorica. 

Ionel , a rămas la Brateș și s-a căsătorit cu Paraschiva  împreună cu care a 
avut o singură fată pe nume  Maria care s-a căsătorit cu Gheorghe și au 
avut trei copii, două fete și un băiat. Ionel s-a căsătorit cu 

Lenuța e căsătorită la Cătune cu Ilie și au o fată, pe Ramona 

Alina este plecată în Spania , a fost căsătorită îi are un copil 

2 Gheorghe s-a căsătorit la Cătune cu Leontina, fala lui Lungulescu Virgil și 
au avut un băiat și o fată. Băiatul, Gigel este inginer miner și s-a căsătorit 
cu Paula din Cleșnești, avocat și au un singur copil, pe Leon căsătorit 
cuXXXXX din Zegujani și au un copil pe numeXXXXXXx 



Sora lui Gigel,Lenuța, ( fostă judecătoare la Târgu Jiu), căsătorită  cu 
doctorul Gheju Dan,  primul medic al Complexului balnear din Bala, 
(bănățean din localitatea Belinț stabilit în Austria) și au avut un copil pe 
nume băiatXXXX, avocat în prezent căsătorit cuXXXXXXx. Au împreună un 
băiat. 

3  Grigore Chițimia  s-a căsătorit cu Vergina  din neamul Măndreșesc, fata 
lui Victor Mandreș cu Măriuța și au avut o singură fată, pe Aneta, 
învățătoare la Ponoarele și Baia de Aramă, căsătorită cu subsemnatul, 
profesor la Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” din Baia de 
Aramă, acum pensionar și avem împreună doi copii: Adrian, absolvent al 
Politehnicii din București căsătorit cu Raluca Haraba(cercetător) din 
Comănești (județul Bacău) și Lavinia Boteanu , absolventă a Facultății de 
Filologie a Universității din Craiova, stabilită în Franța , la Paris, unde și-a 
susținut un doctorat în socio-lingvistică, la Sorbona. Este căsătorită  cu Ali 
Checalil și au un fiu, nepoțelul meu, pe nume Sohan. Când glumesc despre 
condiția noastră de intelectuali(oameni care au vrut să ne realizeze doar 
prin forța minții și a cuvântului),  îmi place să spun că „suntem familia cu 
cea mai mare densitate de doctorate pe metru pătrat”.( Subsemnatul  
doctor în filologie cu teza „Poezia lui  Pillat”,  Lavinia , doctor în socio-
lingvistică și Raluca,  nora mea, doctor în biologie. 

4 Iorgu s-a căsătorit cu Gica și au locuit o bună parte la Dudaș și apoi la  
Drobeta Turnu-Severin. Au un singur copil, pe Doru, căsătorit cu Geta  
împreună cu care are două fete: Daniela și Irina-Mihaela, slabilite la 
Timișoara. Daniela e căsătorită cu Florea –Cosmin și au un copil pe nume 
Vladimir 

 

5 Tudorica  s-a căsătorit cu Gheorghe Geană și au avut trei copii: pe Mihai, 
Elena și Maria .Mihai s-a căsătorit stabilindu-se la Tulcea și are o 
fatălXXXX 

Elena s-a căsătorit cu Voicu Alexandru din Vrata și au  doi copii: Marian și 
Valentin(Gicu).Marian s-a căsătorit cu Mihaela și au doi copii:Andreea și 
Alexandru.Valentin este căsătorit cu lenuța – Ramona și au doi copii: 
Tudor- Ștefan și Matei- Ion. 

 Maria s-a căsătorit cu Ion Chițimia, agent veterinar și au avut doi copii , pe 
Daniel și Mihaela .Dan, la rândul său s-a căsătorit cu Elena Murdeală din 
Rudina au doi copii( Radu și Bianca), elevi 

Mihaela s-a căsătorit cu Cerbu Viorel-Ilie din Runcșor și lucrează amândoi 
la Complexul Balnear „Ceres.” și au de asemenea doi copii : Carmen-
Larisa, absolventă a Facultații de Telecomunicații(în prezent la master)  și  
Vasile- Lucian(inginer  constructor) 



 

 Una dintre   familiile  înrudite,tot din cătunul Chițimii este    familia Giura. 

După spusele domnului consilier comunal Nicu Giura, neamul și-ar 
avea rădăcinile în satul vecin, Vidimirești, unde mai există familii cu acest 
nume. În 1876 s-a născut Gruia Ioniță, în satul Chițimii și s-a căsătorit cu 
Catinca din Cârș, având șapte copii: Anica, Janeta, Ion, Constantin, 
Victoara, Gheorghe și Roxanda. Gheorghe Gruia s-a născut  la începutul 
secolului al XX-lea, în anul 1907 și la rândul său s-a căsătorit cu Iacobescu 
Victoara, tot din satul Chițimii și a au avut două fete: Elena și Nicolina 
.Elena s-a căsătorit cu cu Giura Gheorghe din Vidimirești și au avut doi 
copii: Nicu și Tinca, iar Nicolina s-a căsătorit cu Prundeanu  Nicolae din 
Iupca și au doi băieți: Aurel și Ion. Giura Nicu   s-a născut  pe data 13 
iunie1952, a absolvit școala primară la Iupca, gimnaziul la Bala, 
continuându-și studiile liceale   la  Halânga și Arad. A devenit  asistent 
veterinar, angajat la Complexul avicol de la Malovăț și  apoi la 
C.S.V.Forești , iar din anul 2000 la CSV Bala. În anul 1978 s-a căsătorit cu 
Paicu Geta din Malovăț și  au împreună doi băieți: Dragoș și Nicu- 
Lucian(Niky). Dragoș s-a căsătorit cu Raluca Ivan din Bala de Sus și au doi 
copii, pe Giulia –Mihaela și pe Daniel, iar din a doua căsătorie cu  Moescu  
Andreea din Stroiești mai are un băiat pe nume Dragoș-Andrei. În prezent 
Dragoș este în Italia. Nicu Lucian(Nyki) este medic veterinar  și 
actualmente profesează în Danemarca. S-a căsătorit cu Maria Butoi din 
Malovăț  și  până în prezent nu au copii. 

 

 

Neamul Bădârcă 

Este unul răspândit pe mai multe ramuri dintre care unii au ajuns 
chiar în Moldova, la Piatra Neamț.Numele lor adevărat, așa cum se 
desprinde din Cartea de Hotărnicie”, vine de la cuvântul „bărdac”, bărdacă 
care desemnează o unitate de măsură a laptelui, fapt care ne poate duce 
cu gândul că sunt vechi neamuri ciobănești. Dintre ramificațiile mai  
cunoscite ele neamului menționăm pe Vicu Bădăîrcă, Alexandru Bădârcă, 
Aurel Bădârcă și alții.Pentru  ilustrarea neamului, destul de răspândit în 
zonă, am stat de vorbă cu Gheorghe Bădârcă, vecinul meu de la Bala, în 
vârstă de 72 de ani. Acesta mi-a spus că pe bunicul lui îl  chema 
Constantin, iar pe bunică Zamfira. Ei au avut șapte băieți și o fată: Ion , 
Victor, Gheorghe,  Virgil,  Aurel, Petre, Alexandru, Maria.  

1. Băiatul cel mare, Ion, s-a căsătorit cu Lisandrina din Dâlma și au 
avut un singur băiat, pe Nicolae care s-a căsătorit cu Elena Retezanu din 



Giurești și au avut trei băieți:Ion, căsătorit cu Maria Ivașcu din Brateș și au 
împreună două fete. 

 Gheorghe s-a căsătorit cu Elena Sibinescu din Bala de Sus și au 
avut o fată, Eugenia –Larisa căsătorită cu Vânjan Petre din 
Sărdănești.Viorel a fost căsătorit cu o fată din Brânzeni, Hârșovescu Elena. 

2. Victor Bădârcă a plecat la București s-a căsătorit cu Ioana din 
Buzău și au  doi copii: Geta,translator de limba franceză, căsătorită cu Nelu 
Popescu(n-au avut copii) și Nicolae, căsătorit cu Marcela, tehnician 
electronist și au o fată plecată în străinătate. 

3. Gheorghe a murit pe front în al doilea război mondial. 

4.Virgil, căsătorit cu Constanța Bârlan, au înfiat un copil, Gheorghe, 
căsătorit cu Rodica Nistoran și au un copil pe nume Sorin, căsătorit cu 
Marinela Giurgi, având la rându-le două fete. 

5.Petre Bădârcă a fost căsătorit cu Elena Chițimia și au avut patru 
copii:Gheorghe, căsătorit cu Eugenia Mandreș și au avut doi copii, Eugen, 
decedat la vârsta de 30 de ani și Daniel(Dan) căsătorit cu Nicoleta Mandreș 
din Vidimirești și au doi copii:Robert- Cătălin și Denis-Daniel, amândoi 
necăsătoriți(Cătălin în curs de căsătorie  și Denis, elev în clasa a IV-a). 

Al doilea copil a fost Eugenia, căsătorită cu Duicu 
Constantin(Mitică), profesor  din Tismana și au doi copii, pe 
Iulian(necăsătorit) și pe Maria, profesoară de engleză la Motru, căsătorită, 
cu trei fete.Al treilea copil, Ioana este căsătorită cu Nicolae Retezanu și au 
doi copii, pe Lucian, comandant de vas la Constanța, căsătorit , cu două 
fete și Vasile Bădârcă, necăsătorit, care a rămas la casa bătrânească. 

6. Alexandru Bădârcă s-a căsătorit cu Niculina Glăvan din Chițimii și 
au avut un băiat pe nume Constantin,(inginer electronist), căsătorit cu 
Tamara Sandu din Bala de Sus. Au doi copii, pe Cătălin șiXXXXX,amândoi 
stabiliță la Timișoara. 

7.Aurel Bădârcă s-a căsătorit la Câmpu Mare cu Melania Roșianu și 
a avut trei copii, Andrei, căsătorit la Costeni, fără urmași, Gheorghe, 
căsătorit cu Elena Berescu din Cătune și Marian, căsătorit cu Denisa 
Chițimia(au două fete necăsătorite).XXXXXXXXX 

8. Ultimul copil a fost o fată pe nume Maria, căsătorită cu Nicolae 
Pupăză din Vidimirești și au doi copii, pe Constantin, căsătorit cu 
Ileana(plecați în străinătate).  

Profesorul Dan Constantinescu 

Unul dintre oamenii importanți ai acestui cătun a fost profesorul de 
istorie Dan Constantinescu, un bărbat înalt, impunător ca figură, cunoscut 



profesor de istorie și președinte al Asociației celor deportați în 
Bărăgan.Așadar Dan Constantinescu nu a fost numai  profesor ci și un 
spirit patriotic înflăcărat Aflasem de al domnul Mircea Samfirescu, cu care 
Dan era rudă  că ar fi mers la Alba Iulia înfășurat într-un steag tricolor pe 
care l-a găsit la vechea biserică din Crainici și m-am convins de acest lucru 
după ce  am consultat cele câteva documente  pe care doamna 
Constantinescu mi-a pus  cu multă generozitate dispoziție câteva 
documente sub forma unei cărți legate impecabil care conține un opis 
bogat care începe cu lucrarea lui Nicolae Miulescu „Dakșa”(în limba 
engleză) , publicată la Editura Nagard, Hotărnicia moșiei Baia de Aramă, 
monografiile localităților Ponoarele, Izverna, Cușmir,Civilizații străvechi pe 
teritoriul Rocșoreni, Monumente și musee, Hârgoții ,o veche familie de 
patrioți mehedințeni, Un episod mai puțin cunoscut din lupla antifascistă, 
Aspecte privind viața pastorală din nordul județului Mehedinți, Aspecte din 
lupta moșnenilor dn județul Mehedinți, Date noi cu privire la evoluția 
nvățământului istoric în județul Mehedinți, o însemnare privind poluarea în 
județul Mehedinți,Unirea politică a țărilor române sub conducerea lui Mihai 
Viteazul, Politica internă a lui Ștefan cel Mare și altele. Din acest bogat 
material  am selectat  o scurtă scrisoare pe care Dan Constantinescu i-o 
scria lui Adrian Păunescu: 

„Mă numesc  Dan Constantinescu și sunt din municipiul Turnu 
Severin, Am participat și la aniversarea a 50 de ani de la  Marele Act al 
desăvârșirii Unității Naționale și vă trimit alăturat un cântec. Acest cântec 
este un cântec vechi ,cântat în timpul Războiului pentru Independență, 
cântec pe care l-am învațat de la tatăl meu, azi în etate de 70 de ani. Aș 
dori să vă rog, dacă se poate, să fie preluată de canaclul „Flacăra”, ce cu 
onoare îl conduceți și această veche melodie.Îmi pare rău că nu am voce , 
dar am să vă spun în linii mari cum se cântă: 



 

Mormântul Dan Constantinescu, nepotul Nișuleștilor(Giurești) 

Soldatul 

Falnic în văi fanfara sună, 

Tremură munții în deal și pe văi, 

La glasul ei oștenii s-adună: 

Unde porniți viteji flăcăi? 

 

Mergem că azi ne cheamă țara,  

Mergem cântând în lung șireag,  

Mergem cu drag, mergem cu drag, 

Tobele-ngână în marș fanfara, 

Fâlfâie-n vânt mărețul steag(bis) 

 

Mândri oșteni, e greu pământul 

Cutremurat de pașii străini, 

Parcă-i aduse-n geană vântul, 



 Tot mai grăbiți dușmanii vin. 

 

Vin nebuni ca valul mării, 

 Răpezi ca grindina din nori, 

Plini de fiori, plini de fiori, 

S-or risipii în largul zării 

Cum se destramă negri nori(bis) 

 

Dragii mei frați doar știți că moartea 

Mai mult iubește pe eroi, 

N-o să vă temeți dacă soarta  

O să vă ceară să muriți și voi. 

 

Laurul verde  ne-înconjoară 

Gloria sfântă  ne va-nsoți, 

Da vom muri, da vom muri,   

Numele nostru n-o să piară, 

Ci pe vecie va trăi(bis) 

 Cântecul transite un puternic fior patriotic, ceea ce dovedește că și 
persoana lui Dan Constantinescu, urmaș veritabil al Constantineștilor din 
Baia de Aramă și din Brateș, era încărcată de acest sentiment patriotic. 

Satul Iupca 

Are cu certitudine o vechime considerabilă așa cum sugerează 
denumirea de sorginte slavă.S-ar putea ca numele localtății să vină de la 
numele unei familii care s-a păstrat până în zilele noastre, familia Iupceanu 

Cel mai vechi document, pe care încă nu l-am găsit menționat cu 
numele Iubca , este cel din  a doua jumătate  a secolului al XVI-lea(„1561- 
1568 din 31 Mai”), cu numărul 180, pe care-l reproducem integral, pentru 
că se referă și la alte localități din această zonă: 

„Document 180 

1561-1568 Mai 31 



Aici boierii de la sfânta mănăstire Tismana:din  Prișnenii, popa Slav 
și Iovan Dragotă;din Bobaița, popa Lupu și Stănciuleasa;din Prișina Iuovan 
și Șandru, din Nedanova Stoica și   alt Stoica;din Ohaba, Drăghici; din 
Gornovița, Mihnea;din Runcu Vlad și Nedeico;din Șuvarna Badea și 
Dragomir și Oprea; din Brebina Vladul și Mănea; alt Brebin , Stanciul, 
Pârvul și Stoica; din Ocoliște ,Zițea și Radovan; din Cercovița, Tiiac și 
Marco și Nicola și Giurgiu și Lupul;din Iubca,Băilă, din Fauri, Lupul, din 
Marga, Manul și Dobrovoa; din Bătești,Dragul; și din Izvarna, Barbul și Dan 
și Stanciul și Lupul;din Costeni ,Dragul și Neagoe din Sohodol, Stan și 
Pătru și Florea și Radu Ivanșoi și Lupul și Cârstea din  Clăcești Dragomir și 
Lepădat, din Preșcena, Stanciu din Boboița, Pătru și Oprea din Racovița, 
Badea din Iliești, popa Radu din Călnic, Ivan și Draica din Vale, Stoica din 
Negoești,Stănislav ispravnic,Micul portarul.  

Am scris în luna Mai 31 de zile 

+Io Petru voievod, din mila lui Dumnezeu domn 

Arh statului București, S I., nr 704 

Orig slav, hârtie și pecete aplicată, traducere rom. din 1912 

Datat din timpul lui Petru cel Tânăr”. 

Țin să menționez importanța documentului pentru atestarea multor 
localități din ținutul nostru. Aici apar și anumite localități care au dispărut: 
Cercovița, Bătești(actualul Mărășești), Prișins(probabil Prejna), Ocoliște, 
Clăcești(probabil actualul Câlcești).Numele localității este notat cu  
consoana „b” în locul consoanei„p”.Alt document cu nr 391 din 1588(7096), 
iulie 17 București prin care Mihnea Voevod  întărea lui Barbul„ocină la 
Iupca, partea lui Vâlsan toată cu seliștea și din apă ăi din câmp și din 
pădure și de pretutindeni de peste tot hotarul din sat în jos de la Vâlsan 
pentru 400 de aspri”107. 

La fel ca și Bala ori Sărdănești și Iupca de fapt cunoaște două 
denumiri Iupca de Jos și Iupca se Sus, după cum se poate observa din 
următoarea jalbă: 

„Mandache Iupceanu cere Judecătoriei județului să  poruncească 
boiernașului Dinu Giurescu lui Gheorghe Pasăre și popii Trăilă să vină să-i 
aleagă, după documentele  ce le are partea sa din moșia  de moștenire din 
hotarul Iupca de Sus, Iupca de Jos și fundătura lui Crăciun, stăpânită până 
atunci în devălmășie cu vecinii și părtașii săi care-i călcaseră drepturile.108 

                                                           
107 DIR , ibidem 
108 Ibidem p 224 



Același boiernaș Dinu Giurescu intervine și în conflictul cu armășoaia  
Băluța Frantoșescu”109 

Pe la jumătatea secolului al XIX-lea se judecă o pricină între Nicolae 
Șuțu și Dinu Florescu din Iupca legată de pământ și instanța consideră că 
trebuie să se revină la situația anterioară anului 1938.110 

Dar satul se pare  că nu-și avea vatra actuală, fiind ascuns la poala 
pădurilor, prin văi și locuri dosnice. Iacobescu Iulian, în vârstă de 86 de ani 
din acest sat și-a adus aminte din spusele celor bătrâni că pe la1800, prin 
sat au trecut turcii și cei bătrâni povesteau  că-și ascundeau alimentele și 
bruma de avut în bordeie pe care le săpaseră în pământ în locul numit 
Ogașul cu prunii 

Din anul 1820 datează o jalbă cu următorul conținut: 
„1820 decembrie i. Jalbă. Pătru Pârcălabu. Iova Brebu și alți 

locuitori din Iupca se plâng Isprăvnicatului  județului Mehedinți împotriva lui 
Vintilă Giurescu, mazilu și a omului său Dinu Glăvan, birău care-i 
nedreptățea și chinuia „în tot satul”111 

În Catagrafia din 1835 satul e prezentat astfel: 
„Iupca, seliște nouă, Iupca ,Giurești, Popești, megieșească, de-a 

valma, 4 moși mari, Logofăt Dinu Giurescu și căpitan Constantin cu frații 
lor, Gh Chițimia cu frați lor, doi moși și Grigore iupceanu și Constantin 
Popescu alți doi moși, 134 familii, 16 feciori.”112 

În preajma Revoluției de la 1848 un proprietar al moșiei se numea  
Grigore Iupceanu, așa cum se desprinde dintr-o jalbă din 1832: 

 „Opt familii din satul Iupca cu case aflate pe locuri proprii și cu locuri 
de muncă pe moșia lui Grigore Iupceanu se plâng Ocârmuirii județului 
împotriva pârcălabului care umblă să-i scoată din locurile de muncă, pe 
motiv că omul dat în slujbă de către ei nu poate plăti capitația”113 

În luna iunie locuitorii satului Iupca nu mai puteau să plătească toată 
capitația pentru cei morți și infirmi înscriși în catagrafie și cer să fie înfățișați 
la Otcârmuire împreună cu Grigore Iupceanu care i-a bătut cu ajutorul  
dorobanților. De asemenea Catinca Iupceanu, sora lui Grigore ,se plângea 
de   neînțelegeri cu moșnenii.114 

                                                           
109 Idem 
110 1840 septembirie 21 Anafora a Judecătoriei județului mehedinți în pricina pentru moșie dintre 
Nicolae Șuțu, grigore Filimon și părtașii lor din Izvorul Aneștilor cu Dinu florescu din Iupca. Instanța, 
consultând că înscrisul făcut de pârât î 1838 moțnenilor Purechești cuprinde și stânjenii cuveniți 
moșnenilor jeluitori dispune revenirea la situația anterioară și încetatrea prigonirilor.Ibidem, 234 
111 Colecția DocumenteXXV/3  orig. 
112 I Donat și colectiv, op. cit.p.10 
113 N Chipurici, op. cit. , p.87 
114 Ibidem, p.90 



În 1836 se consemnează o pricină între Catinca, sora lui Grigore 
Iupceanu și clăcașii de pe moșie. Boieroaica cerea ca  zilnic cele 24 de 
familii de clăcași să-i dea câte un om pentru slujit. 115 

Conflictul dintre Catinca și clăcași este generat de  faptul că familiile 
de clăcași reclamau faptul că n-au primit pământul legiuit nici pentru hrana 
lor, nici pentru vite și totuși proprietăreasa le cere să facă toate clăcile 
legiuite.116 

În anul 1840 are loc o altă pricină între popa Trăilă din Ohaba și 
moșnenii Chițimii din Iupca pentru o suprafață de 60 de stânjeni și tot 
atunci  este menționat și numele  boierului Dinu Florescu din Iupca: 

„1840 martie 27. Anafora a Judecătoriei județului Mehedinți în 
pricina dintre Popa Trăilă și Nicolae Alexescu din Cerneți cu cetașii lor și 
moșnenii Chițimii din Iupca pentru 60 de stânjeni de moșie din aproprierea 
satului Ohaba(la Poiana Hotarului)cotropiți de moșneni. Instanța 
constatând cotropirea hotărăște ca reclamanții să angajeze hotarnic, 
cheltuielile de pentru acesta  precum și veniturile pământului urmând a fi 
plătite de pârâți.”117.În anul 1868 satul Iupca constituia o comună și era  
situată pe apa Râienilor, cum i se spune râului care străbate și localitățile 
Bala de Sus și Bala de Jos după cum constata I Ionescu de la Brad în cea 
mai interesantă lucrare despre agricultura județulu scrisă în a două 
jumătate a secolului al XIX-lea: 

„Iupca. Râulu de la Bala de Susu și de Josu ce vine la Jurești se coboară la 
Iupca formând o luncă frumoasă, întinsă și roditoare în care se cultivă 
porumbul numai fiindu că grâul se seamănă pre dealuri unde pamentulu 
este prostu. Comuna Iupca se alcătuiește din șase cătune locuite de de 22 
de moșneni despărțiți, de 72  devălmași și de câțiva clăcași constatați ca 
vai de ei de comisiunea de ce a terminat lucrarea tocmai la 28 Maiu 
1866.”118 

Numeroase pricini și conflicte  au avut loc între satele vecine Iupca 
și Giurești, în ceea ce privește pășunatul vitelor: 

”1879 septembrie 4. Sentință. Tribunalul Mehedinți admite  apelul introdus 
de  Ion Chițimia și alți 18  locuitori din Iupca împotriva  cărții de judecată  a 
judelui plășii Motru prin care sunt obligați să plătească 4000 de lei daune lui 
ion Giurescu pentru pretinse pagube produse   prin păsunarea fără învoială 
                                                           
115 1836 octombrie 10. Scrisoare prin care Grigore Iupceanu din Baia arată subocârmuitorului plășii Baia 
situația  clăcașilor de pe moșia sorei sale Catinca în raport cu obligația de a da proprietarului oameni în 
slujbă(iobagi). Pe partea de moșie a sore sale erau 10  familii de , 3 văduve cu copiii minori și o familie 
fugitp iar pe partea sa de moșie erau 11 familii de clăcași. Moșia era toată într-un singur hotar iar 
clăcașii pe o singură tabelă iar Catinxa beneficia de poruncă pentru ca cele 14 familii de pe partea sa 
de moșie să-i de un om de slujbă. Ibidem , p 191 
116 I Ionescu de la Brad, op. cit. p.428 
117 Ibidem, p.215 
118 I Ionescu , op. cit , p.429 



a vitelor pe moșia acestuia. Se menționează că în anii precedenți locuitorii 
se învoiseră pentru pășunat plătind după cum voia proprietarul câte trei- 
patru zile de muncă(1 leu ziua)însă în anul 1878 ei erau învoiți pe alt trup 
de moșie, nepășunând vitele pe partea reclamată de Giurescu.”119 

În Dicționarul enciclopedic menționat localitatea este prezentată astfel: 

„Atestat documentar în 1561-15689iubca, sat al mănăstirii Tismana, 
împreună cu alte sate;1588 Radu și Barbu au cumpărat moșie în 
Iupca;1618 Pârvu cu frații lui au cumpărat moșie la Iupca. În 1819 a fost 
catagrafiat ca așezare de moșneni pe moșie megieșascî și a boiernașilor 
iupceni având 34 de familii plătitoare de bir, în 1836 Al Ghica a devenit și el 
proprietar în Iupca, prin schimb cu mnăstirea Baia de aramă. În 1835 avea 
72 de familii, iar în 1864 – 14 familii.120 Satul a fost centru de comună o 
perioadă îndelungată cuuprinzând și satele din jur:Câmpu Mare, Poenari, 
Giurești,Chițimii , Sărdănești, iar îmtre anii 1912-1925 a aparținut de 
comuna Ohaba. Populația a evoluat astfel:1945(103), 
1977(155),1992(151), 2002(171). 

Actualmente la Registrul agricol sunt înscrise  următoarele poziții de rol: 

Pîrvulescu Marcel, Chițimia C. Constantin, Iacobescu Elena, Ungureanu 
Victor, Ungureanu Ion, Chițimia Victoara, Chițimia Mihail, Teacă 
Constantin, Chițimia Mihail, Chițimia Maria, Croitoru Nicolae, Stan Elena, 
Oprișan Constantin, Cismaru Gheorghe, Prundeanu Nicolae, Chițimia 
Petre, Giura Petre, Dobrescu Gheorghe, Mandreși Gheorghe, Scăunașu 
Sebastian, Chițimia Antonia, Giura Nicolae, Chițimia Grigore, Teacă 
Gheorghe, Dăogaru Nicolae, Retezanu Nicolae, Bîrlan Gheorghe, Văduva 
Constantin, Chițimia M. Constantin, Ungureanu Gheorghe, Văduva N. 
Constantin, Chițimia Ion, Chițimia Gheorghe, Murgea Maria, Chițimia Ion, 
Văduva Nicolae, Văduva Aurel, Dăogaru Elena, Fota Victor, Chițimia 
Nicolae, Dăogaru Ana, Chișotă Elena, Dăogaru Ion, Chițimia Eugen, 
Șchiopan Constantin, Chițimia Constantin, Croitoru Constantin, Murgea 
Veronica, Chițimia C. Constantin, Dăogariu Gheorghe, Văduva Ion, Chișotă 
Ion, Dănoiu Dan, Chițimia Nicolae, Cotoarbă Victor, Giura Vergina, Chițimia 
Iancu, Cîrstea Constantin, Ungureanu Emilia, Iupceanu Vasile, Jianu 
Nicolae, Bonculescu Polina, Văduva Eugenia, Văduva Bogdan . 

Neamul cu cea mai mare extindere din aceste locuri a fost al Iupcenilor. 
Acum  acest nume îl mai păstrează o singură familie din Anghelești și alta 
din  satul Sărdănești. 

 

 
                                                           
119 Tribunalul județului Mehedinți, dosar 152/1979, fila 80 
120Dicționar enciclopedic, p. 230 



Neamul Ungureanu 

Ungurenii trebuie să fie veniți, așa cum arată numele de peste 
munți, din Transilvania. Am stat de vorbă cu Ion Ungureanu, un om care nu 
mai are oi  de mult timp și ne-a prezentat neamul din care se trage: 

„Bunicul meu, Constantin Ungureanu era căsătorit cu Maria 
Popescu de la Dealul Viilor și au avut un singur copil în viață, pe tatăl meu: 
Ion Ungureanu care s-a căsătorit cu Șchiopan Ioana din Chițimii și au avut 
6 copii din care două fete(Lena și Maria) au decedat. 

1.Dumitru s-a stabilit la București unde s-a căsătorit, a avut două 
neveste și are câte un copil cu fiecare. 

2.Cristina s-a căsătorit cu Gheorghe Teacă din giurești și au avut 
doi copii(Constantin și Ion)Constantin(Ticu) s-a căsătorit cu ana Geană din 
Bala de Jos și au patru copiii(doi băieți și două fete). Primul băiat, Marius 
este căsătorit cu Florentina Chițimia și au un băiat numit Mario. Al doilea 
băiat Claudiu este căsătorit cu Anghel Ionela din Cârșu și au doi copii: 
Ariana și Ianis. Fata, Loredana, este căsătorită cu Vâjaică Elvis Dănuț și au 
doi copii, Ancuța și Andrei. Oana-Lavinia este căsătorită și ea cu Adrian 
Dobromirescu și au un băiat cu numele David. 

3.Gheorghe s-a căsătorit cu Emilia Chițimia și au doi copii: Ion , 
căsătorit cu Vergina Curelea de la Dealul Viilor și au împreună două fete: 
pe Emilia și pe Adelina. Al doilea băiat, Nicolae s-a căsătorit cu Alexandra, 
originară din Sărdănești și au la rândul lor doi băieți: pe Ionuț și pe Elvis. 

4.Ana s-a căsătorit cu Gârnod Ștefan din Luncșoara împreună cu 
care are doi băieți și o fată. Cel mai mare dintre băieți, Ion s-a căsătorit cu 
Angelica și au plecat în Italia unde au doi copii. Dumitru are și el patru 
copii: Ionuț , Ștefan, George și Alexandru, iar Sofia(Fiica) este căsătorită cu 
Tacină Costel din Samarinești și au doi băieți și o fată: Alexandru, 
Laurențiu și Mariana. 

5. Ungureanu Constantin bunicul meu a murit în războiul pentru 
Focșani. El a fost căsătorit cu Ana Bârdeanu din Șovarna și au avut patru 
copii:a)Ion, căsătorit cu Mihaela din Balta și au doi copii, unbăiat pe nume 
Valentin, căsătorit cu o fată din Prejna și o fată pe nume Cristina. 

b)Gheorghe, căsătorit cu Marinela au împreună un băiat și o fată 
încă necăsătoriți; 

c)Nicolae căsătorit cu Sonia au doi copii: David și Sara; 

d)Costel căsătorit cu Luciana Curcă și au un băiat și o fată; 



Eu sunt ultimul copil, Ion Ungureanu și m-am căsătorit cu Maria 
Frățilă din Ohaba, comuna Șovarna.Am avut împreină două fete: Ana și 
Mariana. 

Ana, fata cea mai mare s-a căsătorit cu Bănică Gheorghe din 
Giurești și au un băiat pe nume Cosmin- Costinel, încă necăsătorit. 

Mariana este căsătorită cu Cotoarbă Victor din Ohaba și au doi 
copii: Larisa –Maria, studentă la Timișoara și Robert –Gabriel, elev la liceul 
„Teodor Costescu” din Drobeta Turnu- Severin. 

Satul Molani 

Este un sat așezat în vecinătatea pâraielor Crainici și Pojorâta. S-a 
format pe la jumătatea secolului al XIX-lea fiind atestat în documentele 
oficiale abia în anul 1873. A fost introdus în nomenclatura oficială a satelor 
mehedințene abia la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la noua împărțire 
administrativă a aparținut  comunelor Comănești și Crainici. Satul e așezat 
pe un tăpșan de deal dominat de o impunătoare biserică, ctitorie a 
Molăneștilor.Din Molani am păstrat un interesant testament, o diată cum i 
se spunea pe vremuri, a lui Ion Molan, din anul 1851, scrisă de grefierul S 
Teodorescu prin care acesta lăsa fiicelor sale Ioana și Măria, toată averea  
lui mișcătoare. Acest testament a fost semnat de  mai mulți martori din 
zonă și tradus din chirilică de muzeograful Vasile Șișu: 

 „De vreme ce viitoarea care este în ceri știută și oamenilor neștiută 
și eu robul lui Dumnezeu iari fiind bolnav și până a fi cu mințile întregi și 
bune, temându-mă de moarte,am lăsat această diată la mâna lu frate-meu 
Gheorghiță să să știe că partea mea de moșie ce o am de moștenire în 
hotaru Brativoiești, cât și patru stânjeni ce i-am cumpărat de la popa Trăilă  
din satul Ohabă cu zapis și cu lei cinci sute șaizeci și șapte în hotarul 
Crainici și altele mișcătoare le las la două fete ale mele și anume Ioana și 
Măria…”121.” 

Actualmente la Registrul agricol figurează aceste poziții de rol: 

Morjan Ion, Morjan Victor, Dulgheru Petre, Grasu Maria, Moș Raicu Ana, 
Moș. Căruntu Constantin,  Moș. Căruntu Gheorghe, Butaru Ioana, Țăpîrdea 
Ana, Brebu N. Grigore, Ciurică Ana, Natanticu Constantin, Gulei Elisabeta, 
Coteț Elisabeta, Molan Vasile, Crăciunescu Grigore, Cristescu Constantin, 
Stoian Ileana, Miloșescu Constantin, Duralia Ioana, Moș. Molan Tudor, Def. 
Căruntu Maria, Mîrmeci Ioana, Căruntu Dumitru, Izvoranu Vergina, Moș. 
Căruntu Simion, Câruntu T. Ion, Țăpîrdea Nicolae, Def.Mutafa Iancu, 
Def.Anghel Constantin, Căruntu Iulian, Șontea Dăescu Maria, Pîrvulescu 
Maria, Pîrvulescu Mihail, Șontea Romulus, Pîrvulescu Ion, Drăghici 

                                                           
121 Testament tradus din chirilică de Vasile Șișu, originar din satul Runcu și căsătorit la Bala. 



Gheorghe, Ciurica Ion, Coteți I. Gelu, Coteți Nicolae, Drăgulescu I. Ion, 
Pîrvulescu Minodora, Țăpîrdea Gheorghe, Popescu Elena, Țăpîrdea 
Constantin, Țăpîrdea Ion, Leuștean Elena, Def.Molan T. Mihail, Def.Molan 
Gheorghe, Anghel Constantin, Pertoi Maria, Marina Liviu Octavian, Morjan 
Florian, Căruntu Mihail, Căruntu I. Ion, Căruntu Il. Ion, Natanticu Gheorghe, 
Rodescu Mihail, Molan T. Elena, Stoian Mălăvu Ion. 

Neamurile mai răspândite sunt: Molan, Căruntu, Țăpârdea,Coteț , Șontea 

Neamul Molan 

Molan Gheorghe a avut patru copii. Primul a fost Dumitru, căsătorit 
cu Maria din Crainici și au avut trei copii:Alexandru, Dumitru și Gheorghe. 

 Alexandru  s-a căsătorit și a plecat în Germania .Dumitru s-a căsătorit cu 
ioana și au avut un băiat care a murit , iar Gheorghe sa căsătorit cu Alina 
din Pistrița și au o fată. 

Al doilea copil, Maria a fost căsătorit cu Ioniță Cosmulescu și au avut două 
fete:Domnica și Maria.Domnica a fost căsătorită cu Șotea Costel și au o 
fată.  

Maria s-a căsătorit cu Cleciu Constantin, fostul primar al comunei în 
mandatul căruia s-au realizat obiective importante. Prietenul meu , 
profesorul de matematică, Stelică Spahiu îmi spunea că „dacă cu ar fi fost 
primarul Cleciu și primul secretar Iulian Ploștinaru,localitatea Bala nu ar fi 
arătat așa”. 

Împreună au avut doi copii:pe Nelu și Bebe.  

Bebe Cleciu este medic veterinar, s-a căsătorit cu XXXXX 

Tudor s-a căsătorit cu Elena și au avut 9 copii dintre care au rămas 6 în 
viață: 

1.Dumitru s-a căsătorit cu Eugenia Șontea și au avut o fată căsătorită la 
noapteșa care are la rându-i trei copii 

2.Constantin(inginer) căsătorit și are 5 copii:Carmen, Sorina, Lili, Adi și 
Cristi. 

3.Gheorghe, căsătorit cu Elena Pop și au doi băieți:Adrian și Răzvan. 

4.Tudor(ca și tatăl a murit la Revoluție) a fost căsătorit cu Viorica cu care 
are trei copii;Cristi , Forian și Sorina. 

5. Mihai s-a căsătort cu Ana Sanislav din rudina și au 5 copii:Lenuța , 
Emilia, Costel, Doru și Florin. 



6.Florian, căsătorit cu Alexandra Chițimia din Iupca și au trei copii:două fete 
gemene(Delia și Florina) și un băiat pe nume Silviu. 

Delia este căsătorită cu Fiț Lliviu din Maramureș și au patru copii:Maria , 
luca, Anastasia și Alexandra. 

Florina e căsătorită cu George Poleucă din Vicovul de sus și au 5 
copii:Ștefan, Ana,Teodorușa , Maria și Anisia. 

Silviu este căsătorit cu Laura și au două fete:Ioana și Victoria. 

Neamul Drăghici 

Se trage din Brateș,  Gheorghe Drăghici fiind căsătorit cu Ana 
Hârșovescu din Ludu și au avut 9 copii. 

Cel mai mic copil, ne-a spus domnul Drăghici, a fost tata, căsătorit cu 
Scurtu Erina din Bala de Sus cu care a avut trei copii: Ana, Elena și 
Gheorghe. 

1.Ana s-a căsătorit cu Petrache din Moriște și au patru copii: Elena, Ion, 
Mariana și Constantin. Elena este căsătorită cu Costică Șotea din Bala de 
Jos  și au un copil pe nume Costel. 

Ion e căsătorit la Bala de Sus, cu Mariana Scurtu și au doi copii:Adelin și 
Amelia. 

Mariana a avut două căsătorii.Cu primul bărbat, Boghici a avut un băiat pe 
nume Ionuț, iar din a două căsătorie cu Ivașcu Costel(Brașoveanu) are o 
fetiță, pe nume Andreea- Bianca. 

Constantin a fost căsătorit cu Daniela Paraschiv și au un băiat pe nume 
Mădălin. 

Drăghici Gheorghe s-a căsătorit cu Raicu Elisabeta din Molani și au cinci 
copii:Paula , Gheorghe,Dorel, Ion și Irina. 

Paula s-a căsătorit cu Mogoșanu Mihai din Ilovăț și au doi copii:Cătălin- 
Mihai și Andrei- Cristian. 

Gheorghe s-a căsătorit cu Scurtu Rodica din Bala de Jos și au doi copii: 
Gheorghe- Eleodor și Andreas- Daniel. 

Dorel s-a căsătorit ci maria Lavinia Ramona și au un băiat pe nume Denis- 
Mitel. 

Ion este căsătorit la Tg Cărbunești, cu Diana Bădescu și n-au  copii și 

Irina e căsătorită la Tg Jiu cu Petrescu Ion Cătătin, dar nu au copii. 

Neamul Țapârdea 



  Neamul este răspândit pe întregul areal al comunei, dar l-am întâlnit 
și în localitățile:Brateș,Comănești, Negoiești ori Apa Neagră. 

Cel mai bătrân din această familie din Brativoiești este Țăpârdea Gheorghe 
, căsătorit cu Paulina Pîrvulescu din Comănești și au avut doi copii:Nicolae 
și Gheorghe.Nicolae  e căsătorit cu Ana și au un băiat pe nume Nicolae 
care s-a căsătorit cu Geta și au un băiat și o fată, pe Sorina și Marius. 

Gheorghe s-a căsătorit cu Elena și au 5 copii:Ion , Gheorghe,Constantin , 
Elena și Nicolae. 

Ion s-a căsătorit cu Elena Căruntu și au un băiat pe nume Denis. 

Gheorghe s-a căsătorit cu Alina și au doi copii: Cristian și Maria. 

Constantin s-a căsătorit cu Sanda și au doi copii.Elena e căsătorită cu 
Petrică și au două fete, iar Nicolae e căsătorit cu Simona și au doi băieți: 
Andrei și Luca. 

 

Satul Rudina 

Nicolae Densusianu în cunoscuta sa lucrare„Dacia preistorică 
susținea că denumirea localității ar fi veche  fiind legată  de explotarea 
minereului, lucru posibil deoarece în Rudina mai există până acum urmele 
unor tunele care nu se știe la ce foloseau și o femeie din Gozobi  mia spus 
că a intrat, când era la școală într-un asemenea tunel.  

Un document de atestare ar data de la începutul secolului al XVII-
lea, hrisovul din 20 mai(7118), 1610,prin care domnitorul Radu Șerban 
întărea mănăstirii Rudina o moșie în Vladimirești(întărire pentru moșia 
Vladmirești, pe valea Epei, dania jupâniței Zoica a lui Crăciun   pah.122 În 
D.I.R vol I B Țara Românească, veacul XVII-lea se menționează 
documentul prin care jupâneasa Zoica, fiica paharnicului Crăciun dădea 
acestei mănăstiri partea ei de moșie, după cum au făcut și Cârstiian și 
Dragomir, nepotul lui Lupu: 

„Și au dat acești oameni de mai sus numiți de a lor bunăvoie și cu mare 
jurământ și cu înfricoșată afurisenie: cine s-ar întâmpla a se cerca să 
spargă această moștenire, acela om să fie blestemat și afurisit de 318 sfinți 
părinți de la Nicheia și să aibă parte cu Iuda și cu Ariia. Și atunci au fost la 
această danie de moștenire mulți oameni mărturie pe nume :Stanciul și 
Dragomir și Stroe și Creciun de la Rudina, aici.”123 
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123 Ibidem 



Mănăstirea de la Rudina a fost imposibil  de localizat, dar se pare că 
moșia ei a trecut la mănăstirea Baia de Aramă ,așa cum se desprinde din 
Bibliografia localităților și monumentelor feudalle din România: 

„Fostă în jud. Mehedinți, (începutul secXVII,Sf Nicolae; altă bis. La sfârșitul 
sec. XVII și bis. Sf Nicolae Vidimirești, c. 1806,reparată 1894.”124 

Aurel Sacerdoțeanu a scris un studiu în acest sens, intitulat: Unde a fost 
Mănăstirea Rudina? și înclina pentru ipoteza că ea ar fi fost pe aceste 
locuri, deoarece comuna Rudina din raionul Baia de Aramă avea în 
componența ei și satul Vidimirești.125( cu forma mai veche Vladimirești).De 
aceeași părere era și Radu Crețeanu în studiul Biserici de lemn din raionul 
Baia de Aramă.126 

 Spre sfârșitul domniei, la 10 mai 1652 Matei Basarab întărea stăpânirea 
unor rumâni de aici lui Lupu Buliga, cel care ctitorise Schitul Topolnița. 

  La fel făcea și domnitorul Constantin Brâncoveanu printr-un hrisov 
din 20 iunie(7201)1693 prin care întărea lui Cornea Brăiloiu vel paharnic 
mai multe sate(Ciovârnășani, Ciușu, Drăgotești, Trestinicul, Colibași) și 
rumânii care-i reveneau acestui boier, iar printre ei se număra și „Miclăuș ot 
Rudina”127, feciorul lui Drăgan. Documentele de la sfârșitul veacului al XVII-
le îl menționează pe preotul Gheorghe din Rudina care primea de la preotul 
Gheorghe Duncea  o bucată de pământpentru a ridica pe ea moșie și casă, 
după cum menționa fostul director al Arhivelor naționale în succinta sa 
monografie.  

Localitatea Rudina apare pe harta lui Schwantz ca și pe cea a lui 
Bauer din 1778(„sat mic cu vii și livezi”):„În 1745 se vorbește despre 
hotărnicia moșiei și despre moșnenii din Rudina, iar în 1764 se 
consemnează că moșia era în coproprietatea moșnenilor și a Mănăstirii 
Baia de Aramă, ceea ce înseamnă că la această dată Mănăstirea de la 
Rudina nu mai exista.”128. Documentele sporesc ca număr în secolul al 
XIX-lea, când o menționează Dionisie Fotino împreună cu satul Vidimirești, 
dar și în anumite regulamente și pricini de judecată: 

„De asemenea, în anul 1815 sunt menționați Constantin Mihai Croitoru și 
„popa Iovan ot Rudina”, în 1819 este atestat satul omonim cu 35 de familii 
plătitoare de bir, așezat pe moșie megieșească pentru ca în 1927 să fie 
menționați moșnenii Rudinari, Croitori și Vâlculești..La începutul epocii 
regulamentare, în 1831, prin Catagrafia obștească a Tării Românești, baza 
tuturor statisticilor ulterioare și reperul fundamental al tuturor înregistrărilor 
                                                           
124 N Stoicescu, Bibliografia localităților și monumenyelor feudale din România,Ed Mitropolia Olteniei, 
1970p 554, 
125 A Sacerdoțeanu, Unde a fost mănăstirea Rudina?,în MO, nr. 1-4, Craiova, 1961, p. 185- 187 
126 R Crețeanu, MO XI, Mitropolia Olteniei,1959,p 305 
127 Arhivele Olteniei, nr 104-106, iulie- decembrie 1939, p 473-476 
128 T Rățoi, Rudina. File de monografie, Ed Profin , Turnu Severin, 2014, p.15 



ce se vor face în România modernă moșia Rudina era înregistrată ca„ 
moșie  megieșească/ moșnenească, stăpânită de-a valma, cu patru moși 
mari, în jurul cărora viețuiau 99 de familii și 16 „feciori de muncă.”129  În 
anul 1828 are loc un proces între Stana Moeasca din Runcu și Niță Plăviți 
din  Rudina pentru tulburarea posesiei din Runcu. Puțin mai târziu, în anul 
1838 popa Iancu și moșnenii Gozobi din  Rudina  se plângeau domnului 
Țării Românești împotriva moșnenilor Croitori care le cotropiseră o parte de 
moșie, mărturisind că ei nu puteau dovedi stăpânirea,  căci pierduseră 
cărțile moșiei.130 Din anul 1840 a existat o ocolnică, prin care se stabileau 
hotarele moșiei Rudina, derulându-se  o pricină de hotar cu Dinu Giurescu 
și cetașii lui din Iupca.131 

La fel cum în Runcșor existau familii cu numele Cerbul Alb ori 
Cerbul Negru, la Rudina sunt familii cu numele Plăviceanu, fapt care 
explică și denumirea cătunului Plăveți. Dar Plăvicenii sunt și ei albi și negri 
tocmai pentru a se putea deosebi: „Dinu Giurescu și cetașii să din Rudina  
cer Judecătoriei județului să poruncească preotului Gheorghe Rudinaru și 
Ivan Plăviceanu Alb să vină la fața locului și să-și aleagă partea lui de 
moșie din hotarul Rudina de cele ale Plăvicenilor Albi și Plăvicenilor Negri, 
moșneni din acel sat.. arată că încă din anul 1843, se mai făcuse o 
hotărnicie, lor alegându-li-se 217 stânjeni în trei trupuri, fără însă a stabili 
hotarele acestora, așa încât este necesar să se facă movile și să se pună 
pietre prin care să se însemne partea fiecăruia”132Între moșnenii Runcureni 
și Rudeni au loc o serie de pricini. În anul 1862 curelele din sate și din 
munți au fost date în arendă lui Dimitrie Burileanu cu 8050  de lei pe an 
care la rândul său le-a subarendat lui Iacob Turcina cu 10 000 000 de lei. 
Arendașul avea venit de 10 galbeni pe an, iar după 1864 îi aducea venituri 
de 15 galbeni pe an, după cum menționa I. Ionescu de la Brad. În anul1864 
în timpul reformei administrative a lui A. I. Cuza  Rudina era centru de 
comună constituită din  satele Rudina ,Berești, Dâlma și Runcșoru, avea 
196 de familii(60 numai în Rudina), 270 de case, 3 biserici și 
contribuabili(200 la comună, 186  la stat). Preotul Gheorghe Rudinaru 
apare ca un adevărat model de gospodar care făcea parte din categoria 
boernașilor la fel ca și cei de pe Valea Motrului după cum îl înfățișa I. 
Ionescu de la Brad.  Casa este așezată pe o colină și este o casă de piatră 
cu ferestre mari și avea o curățenie exemplară: 

„La intrarea salonului sunt puse flori,la fereastră și afară în grădină, 
sub ferestrele casei  sunt flori. și leandri mari ca niște copăcei. Totul în 
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casă ,în curte, în grădină este de o curățenie care uimeșce pe străinul ce 
ne se aștepta a găsi în munți această curățenie care dupre noi iese omulu 
di lumea veche și intră în cea nouă…Preotul face plugăria cu 12 boi, are 4 
vaci cu lapte, 2 cai de trăsură și unu de călărie, acesta este un cal de 
voinicu pe care numai preotul îl încalecă căci e dragu lucru bun și frumosu. 
Preotu face strânsură de capre , cam 200 pre vară și le vinde sau le taie 
pre comptul său toamna”133 La începutul secolului al XX-lea, cu prilejul 
realizării Expoziției generale Române, la împlinirea a 40 de ani de domnie a 
Regelui Carol al României, a fost întocmit un Chestionar interesant prin tot 
felul de întrebări referitoare la  cercurile culturale, șezători, biblioteci, școli, 
sărbători superstițioase. La Rudina chestionarul a fost întocmit și semnat 
de către învățătorul C. Bănescu. Din acest chestionar aflăm că exista în sat 
o bibliotecă populară înființată  în anul 1894, pe care o coordona învățătorul 
Bănescu. Cercul cultural se compunea din 13 învățători și conferințele se 
țineau o dată pe an, iar șezătorile  la 1 noiembrie și la 1 martie. În comună 
erau 25 de gospodării fruntașe,100 de familii de țărani mijlocași și 61 de 
țărani codași. În satele arondate comunei nu erau oameni care să nu aibă 
pământ și păsunatul se făcea în devălmășie. În preajma răscoalelor din 
1907 situația tăranilor era destul de grea: „Relele ce bântuie această 
comună sunt: cea dintâi, certurile pe sloguri și moșii, fiind vălmași. Aceasta 
s-ar putea  liniști dacă statul ar face o lege prin care să hotărnicească 
partea fiecăruia și să oprească diviziunea în mici bucăți. A doua este lipsa 
de preot în comună ceea ce contribuie la lipsa sentimentului religios. Ar 
trebui ca țara să aibă grijă de partea morală a fiilor ei. Astfel, pierzând 
religia(credința), se pierde și țara,.” Se spune în finalul Chestionarului 

„La recensământul din 1912 satul Rudina beneficia de un patrimoniu 
de 111 clădiri locuite și 36 nelocuite, 112 menaje, 223 bărbați și 257 femei. 
Satul, avea școală ,cimitir, o bancă populară și două mori pe apă.134 . 
Rudina a fost un sat megieșesc și, din timpul domniei lui Alexandru Ion 
Cuza, a devenit centru de comună pentru diferite perioade cuprinzând și 
satele din jur, după cum urmează:1864- 1892(Rudina , Berești,Dâlma, 
Runcșor), 1892- 1912(Rudina , Berești),1912- 1938 și 1941-1952(Rudina- 
Berești- Vidimirești) . În perioada 1938-1941 comuna cuprindea 
satele(Rudina, Berești,, Dâlma , Runcșor.Vidimirești) și din 1964- 1968  era 
formată din satele :Rudina- Berești, Dâlma, Runcșor și Vidimirești.În 
perioada interbelică satul era prezentat de C. Papacostea Pajură în 
dicționarul său astfel: 

„Are 130 de clădiri, 113 gospodării și 500 locuitori.Alcătuiește 
comună împreună cu satele Berești și Vidimirești(296 loc), având în total 
309 clădiri, 274 gospodării și 1054 locuitori. Toponime:Cuca berești, Cioaca 
lui Bârlan, D mortescu, Dealu mare, Gruni,V Borugă, D. Ungureanului 
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(506m), D Stăicului, D. Dârnova, Grindul Moșescu, D. Gozobilor, morminți, 
valea mare, Șesul, Cornetul,Cacova, Vârful Cireșului, Culmea Șovernei, 
Rugașul,Valea Epei, Matca ,  Vidimirești, Og„La Fântână”, Og. Mâțului, Og. 
Neamțului, Piatra, castanul, Clema, Dosul lui Gogan(deal)Valea Rudinei. 
Locuitorii se ocupă cu fabricarea varului, cultura pomilor fructiferi, 
recoltarea fânului și creșterea păsărilor de curte(936). Comuna e amintită 
de Schwantz la 1783 și de Bauer(1778) care îi spune”„sat mic cu vii și 
livezi”Fotino (la 1891) amintește atât de Rudina cât și de Vidimirești.În 1863 
Vidimireștii au un învățător:Ion Ionescu.”135 

Perioada interbelică a fost una dintre cele mai interesante deoarece 
satul a început să intre în circuitul relațiilor capitaliste moderne. La 7 
februarie 1930 comuna avea o populație de 1052 persoane: 250 capi de 
familie, 421 bărbați,451 femei,180 de copii,243 de case și 18 grajduri. În 
această perioadă au fost catagrafiate următoarele efective de animale:200 
cornute mari,700 de oi, 22 de cai și 5 căruțe. În comună erau însămânțate 
80 de hectare de porumb, 95 de grâu, 25 de secară ăi două de ovăz. 
Comuna cuprindea 18 văduve de război, 5 orfani și 2 văduve. Exista de 
asemenea o bancă populară, un agent sanitar și un agent veterinar. 
Bogăția comunei era compusă din 1071, 25 ha de teren arabil,159, 20 ha 
de livezi,293 ha de fânețe,23, 65 ha de vii ș 322, 50 ha păduri încă 
neexploatate.136 În perioada interbelică primar era Petre Nistor cu 142 
voturi, iar postul de viceprimar a fost ocupat de  Nicolae C. Plăveți, 
consilierii sătești fiind Ion Alexandru și Ion D Mihăilescu din partea 
liberalilor și ceilalți din partea țărăniștilor(Ion Bolbotină, N. P. Croitoru, 
Sevastian Trancă, N Popescu, Ion I Oprișan, Chirilă Murdeală, Ion M 
Croitoru și Nicolae Gh. Pupăză).În timpul guvernării național-țărăniste  a 
fost ales primar și Ilie I. Totir, iar notar era  Dănilă Cerbulescu.Perioada 
interbelică a fost una de prosperitate și din punct de vedere spiritual prin 
colaborarea dintre școală și biserică. La școală s-a remarcat învățătorul 
Bănescu, cel care se stabilise aici venind de la Glogova, iar la biserică s-a 
afirmat preotul Sgândăr . Acesta a scos câteva numere din Foaia 
independentă de ănfrățitr a preoților și învățătorilor care apărea lunar cu 
redacția și administrația  la preotul Ștefan Sgândăr„Rudina, Mehedinți.”Un 
număr al acesti foi îl păstrez în copie  mulțumită doamnei profesor Ileana 
Rotaru, din Familia lui D. I. Totir, o personalitate marcantă a acestor locuri , 
evocat în subcapitolul „Rezistența anticomunistă”.  Când s-au succedat la 
guvernare liberalii  primari au fost Constantin Dragotă și Ion M. Sârbulescu  
și-n 1944 primar al comunei Rudina era Nicolae I. Popescu. Cu toate 
privațiunile impuse de cel de-al doilea război în primăvara anului 1941 
veniturile prognozate prin bugetul local erau 169009 fiind destinate unor 
planuri ambițioase precum :terminarea localului de primărie, repararea 

                                                           
135 C Papacostea Pajură, op cit. p. 136 
136 Dosar nr 256/1930, f.1-25 



acoperișului școlii din Runcșor, împietruirea șoselei comunale Berești-
Vidimirești, ridicarea terasamentului șoselei Vidimirești- Rudina, construirea 
localului școlii din Vidimirești și refacerea capelei din cimitirul Rudina. În 
anul 1951 primăria ca instituție administrativă a fost înlocuită  cu Sfatul 
Popular, după modelul sovietic. Cu acest prilej s-a constatat că averea 
comunei însuma terenuri în suprafață de 3653 m.p. în valoare de 6567 lei 
la cursul valutar al vremii, clădiri evaluate la suma de 2 269033 lei, drumuri 
,podețe, mobilier, tauri de montă:140000lei, vieri de montă:25000, o mașină 
de scris(24000)cărți și reviste( 23000), pe lângă acestea erau bunurile 
școlilor Acum  în fruntea comunei se afla Sabin Popescu, iar secretar era 
Constantin Mitroi. Una dintre sarcinile majore, în această perioadă, era 
transformarea socialistă a agriculturii care, într-o primă etapă, se realiza 
prin  așa numitele  întovărășiri. În satul Vidimirești s-a făcut o întovărășire 
agricolă și la Dâlma una zootehnică. Acum, după cum arăta Janeta Totir, 
directoarea școlii din localitate, datorită slabei munci de 
organizație(organizația PMR) întovărășirile nu evoluau mulțumitor pentru că 
unii cetățeni au arat în perimetru întovărășirii. Cu toate că s-a dus o muncă 
susținută pentru ca fiecare întovărășit să  fie înscris cu 70% din suprafață 
pe care o deținea rezultatele erau departe de a constitui un progres 
notabil.La Vidimirești funcționa întovărășirea „Tudor Vladimirescu” A fost 
realizat chiar un plan de socializare a agriculturii. Desele schimbări 
administrative au modificat în același timp indicatorii economici și 
demografici. În anul 1964 Rudina avea doar 60 de familiiun semnal că 
oamenii au părăsit în mare parte satul în favoarea orașelor unde găseau 
mai ușor locuri de muncă.Numărul populației s-a păstrat în juril cifrei de 600 
de locuitori;1977(622),1992(605), 2000(625)Populația a scăzut după 
Revoluție,dovadă că au dispărut clasele gimnaziale și s-a redus dramatic și 
numărul de elevi de la clasele primare, așa cum am subliniat în capitolul 
închinat școlii. Biserica a cunoscut ărefaceri imporante grație unui om 
deosebit care s-a implicat trup și suflet în întreaga restaurare a bisericii 
vechi și construirea unui paraclis la intrare în cimitirul din Rudina. De 
asemenea trebuie să menționăm că dumnelui a sponsorizat  și lucrarea 
monografică închinată localității natale realizată de fostul director al 
Arhivelor Naționale, Tudor Rățoi:Rudina , file de monografie,apărută la 
editura Profin, în anul 2014. 

La Registrul agricol actualmente figurează cu poziții de rol, 
următorii: 

Duralia Constantin, Doman I.Petre, Corneanu Valentine, Pană Ana, 
Totir Ion, Def.Lotoroșanu Petre, Mutici Mihai, Mutici Constantin, Popa 
Elisabeta, Def.Murdeală Petre, Duralia Ion, Doman Alexandrina, Ivănel 
Constantin, Ivănel Gheorghe, Oprișan Stana, Def.Giura Maria, 
Def.Murdeală Paraschiva, Scurtu Nicolița, Cerbu Iulian, Bîrlan Gheorghe, 
Breazu Constantin, Croitoru Ion, Lotoroșanu Nicolae, Def.Raicu Dumitru, 



Dragotă Sabin, Dragotă Nicolae, Doman Marița, Def.Plăveți Elena, 
Def.Murdeală I.P.Ion, Plăvițu Maria Viorel, Murdeală S.Ion, Bohorăscu 
Cristina, Mihăilescu Dumitru, Def.Plăveți D.Ion, Plăveți Constantin, Bîrlan 
Dorin, Def.Breazu Ion, Croitoru Titu, Def.Cerbu Constantin, Cerbu 
Gheorghe, Cerbulescu Barbu Ion, Def.Bălăceanu Petre, Prundeanu Ion, 
Doman Maria, Cerbu Titu, Def.Cerbu Elena, Cerbu M.Ion, Def.Oprișan 
Vasile, Def.Cerbulescu Ion, Țîrvulea Augustina, Franculescu I.Ion, Oprișan 
Constantin, Chițimia Nicolița, Cerbulescu Constantin, Oprișan Gismela, 
Vrătianu Ghe.Dumitru, Mihăilescu I.Ilie, Mocanu Ion, Becheanu Gheorghe, 
Def.Plăvițu Petre, Molan T. Mihail, Sanislav Mărioara, Mufturel Nicolae, 
Def.Lotoroșanu Elena, Napu Ecaterina, Adam Grigore, Def.Bobic Mihail, 
Sîrbu Ana, Dragotă Ilie, Mufturel Maria, Croitoru Constantin, Breazu Mihail, 
Cerbulescu Constantin, Def.Croitoru Maria, Def.Croitoru Dumitru, 
Alexandru Trotea Nicolae, Chițimia Constantin, Bănescu C.Nicolae, 
Def.Mihuță I.Ion, Def.Ulmet Ion, Def.Manea Constantin, Bănescu 
O.Constantin, Sanislav Marian, Sanislav Ion, Sanislav Dumitru, 
Def.Sanislav Nicolae, Croitoru Gheorghe, Păunescu Ion, Mihăilescu 
Elisabeta, Iacob Maria, Cerbu Petre, Alexoaie Marin, Croitoru Ghe. Ion, 
Murdeală Dumitru, Croitoru P.Maria, Plăvițu Dumitru, Raicu Filip, 
Def.Lotoroșanu Elisabeta, Def.Lotoroșanu Maria, Def.Oprișan Dumitru, 
Murdeală Nicolae, Def.Verbuncu Constantin, Lotoroșanu Grigore, 
Def.Manea Ana, Irinoiu Ion, Lotoroșanu N.Ion, Def.Irinoiu Domnica, 
Iacobescu Dumitru, Def.Dumitrașcu, Zaharia Janeta, Def.Iacobescu 
Iustinian, Antonie Petre, Moșt.Mihuțescu Ion, Moșt.Manea Dumitru, Cerbu 
P.Ion, Trancă Cerbulescu Tănasie, Moșt.Bucsain Nicolae, Def.Verbuncu 
Nicolae, Trotea Ion, Dumitrașcu Dumitru, Cîrștioc M.Ilie, Popescu Domnica, 
Moșt.Plăvițu A.Petre, Croitoru A.Petre, Def.Verbuncu Petre, Def.Trotea 
Dumitru, Moșt.Zarafa Filip, Def.Mutici Domnica, Irinoiu Ana, Păunescu 
Elena, Iulian Dumitru, Nistor Alexandrina, Păunescu Dumitru, Manea 
Domnica, Dumitrașcu Dumitru, Păunescu Maria, Manea Titu, Păunescu 
Constantin, Irinoiu Ioana, Mutici D.Ion, Mutici Dumitru, Verbuncu Mărioara, 
Oprișan Constantin, Suflea Gheorghe, Suflea Ion, Păunescu Nicolae, 
Plăveți Ghe.Constantin, Plăveți Ioana, Plăveți N.Gheorghe, Plăveți Il.Maria, 
Plăvițu Lotoroșanu Mihail, Manea, D.Constantin, Lotoroșanu Floarea, 
Plăveți N.Mihail, Plăveți C.Nicolae, Plăveți Dănuț, Trotea Petre, Andronie 
Petre, Necșaru P.Nicolae, Plăvițu Nicolița, Plăveți Gheorghe, Plăveț 
D,Pătru, Mufturel Elena, Păunescu Nicolae, Sanislav Elena, Prundeanu 
Nicolae, Plăveți Ecaterina, Cerbu Ovidiu, Plăvițu Mihail, Plăvițu Alexandra, 
Dobrescu Frosa, Sanislav Vergina, Mihuț Ilie, Lotoroșanu A.Ion, Panduru 
Adriana, Mihuț D.Ion, Pleveți Dumitra, Mihuță Dumitru, Doman Ion, 
Murdeală Ștefan, Velimirovici Irimia, Plăveți D.Nicolae, Plăveți M.Nicolae, 
Plăvițu I.Nicolae, Plăveț Nicolae, Lotoroșanu Ion, Plăveți Dumitru, Manea 
Constantin, Necșaru Maria, Necșaru Caleștița, Mutici Tatiana, Doman 
Petre, Zarafea Filip, Doman P.Ion, Manea Dumitru, Tufiș Tudor, Antonie 



Constantin, Plăveți Gr.Constantin, Plăveți Alexandrina, Manea Dumitru, 
Mutici Mihail, Bucsain Domnica, Lotoroșanu Nicolae. Lotoroșanu Petre, 
Plăvițu P. Ctin, Plăveți C.Petre, Cerbu Ovidiu, Croitoru Ilie, Cerbu Ana, 
Răducanu Dumitru, Cerbu N.Dumitru, Croitoru Dumitru, Cerbu Doru, 
Breazu Dumitru, Dragotă Ctin, Dragotă C.Ion, Breazu Nicolae, Raicu 
Domnica, Murdeală Maria, Lotoroșanu Florica, Duralia Ilie, Dragotă P.Ion, 
Chițimia Petrică Ivănel Ghe Ion, Dobrescu Raul Doman Sofica Doman Ion 
Doman M.Vasile, Doman Finareta, Brînzan Paulina Dobrescu Ilie, Bîrlan 
D.Constantin, Duralia Titu, Duralia Gheorghe, Bohorăscu M.Ion, Brăbete 
Constantin, Plăvițu M.Ctin, Plăveți M.Nicolae, Cîștioc Ilie, Breazu Timotei, 
Brezu Petre, Chițimia Margareta, Schimit Elena, Iacob Elena, Buzan Filip, 
Croitoru M.Dumitru Vîlcan Elisabeta, Ivășcanu Elena, Păunescu Ion, 
Mufturel Elena, Manea Constantin, Scurtu Savu, Crăciunescu Ilie, 
Bohorăscu Nicolae, Sanislav Ctin, Mifturel N.Ion, Franculescu Ion, Ziloi 
Maria, Plăveți M.Nicolae, Plăveți M.Ion, Croitoru Mihai Prundeanu 
Gheorghe, Cerbulescu Viorel, Paulescu Eliza, Doman Alexandru, Mihuță 
Gheorghe, Brînzan Ghe, Pîrjol Elena, Croitoru Elena, Plăvit Mihail, Curelea 
Ghe.Ionuț, Plăvuț D.Ctin, Verbuncu Dumitru, Croitoru C.Caterina, Cerbu 
N.Constantin, Popescu Sabin, Paunescu Ionuț Adrian, Blendea Daniel, 
Dragotă Constantin, Ulmet Nicolae, Bîrlan Ghe.Ghe, Duralia A.Ion, Brăbete 
George Sever, Bîrlan Eugenia, Murdeală I.Ion, Croitoru Cristina, Răduică 
Cornel. Dragotă Ștefan, Prundeanu I.Ilie, Croitoru Alexandru Florian, 
Plăvițu M.Ion, Morjan Maria, Mutici Ioana, Croitoru Petre, Bănescu 
Constantin, Croitoru Marius Adrian, Franculescu I. Ctin, Antonie Daniel, 
Lotoroșanu Alexandru Ion, Prundeanu S.Ana, Adam Grigore Alexandru, 
Cîrștioc Laurentiu, Ivănel Ghe,Ghe, Manea M.Ghe, Necșaru I.Ilie, Răduică 
Cornel, Prundeanu I.Ion, Sanislav Constantin, Lotoroșanu Nicu, Lotoroșanu 
Titu, Duralia I.Ctin, Mihuț Constantin, Oprișan Cristinel, Mihuț Mihaela, 
Def.Suflea Mihail, Def.Alfloarei I.Elena, Def.Manea Tudor, Mufturel 
Margareta, Croitoru Iulia, Munteanu Constantin, Antonie P.Petre, 
Def.Păunescu Atanasie, Plăveți Haralambie. 

 

Dintre neamurile  mai vechi ale satului menționăm:Croitoru,Cerbulescu, 
Plăveț, Oprișan. 

Neamul Oprișan 

Neamul Oprișanilor este întâlnit în satele Dâlma, Delureni , 
Runcșor, Rudina.Iorgu Oprișan din Rudina a fost căsătorit cu Ana din 
neamul Iacobeștilor și au avut 6 copii::Iulică, Vasile,Dumitru, Constantin, 
Ion , Eugen. De la numele lui Iorgu Oprișanii    mai purtau și porecla de 
Iorgăi. 



Ion Oprișan s-a căsătorit la Berești cu Maria Badea și au avut doi 
copiii :Ana și Nicolae. Ana s-a căsătorit la Vidimirești și Nicolae a rămas 
moștenitor al averii din Berești.El era contabil și a lucrat mulți ani la 
primăria din Rudina.La vârsta căsătoriei a luat-o de nevastă pe Stanca 
Mandreș din Angheleșticu care a avut patru copii:Ion,Viorel,Nicolae și 
Maria(Marioara). Ion nu este căsătorit și nu are copii. Viorel este inginer și 
s-a căsătorit cu Levița Vasiliev din Timișoara și au doi copii: Stanca și 
Nicolae. Stanca este inginer economist la Apele române la Craiova, este 
căsătorită  cu Alexandru Dobre și au un băiețel pe nume Vladimir.Nicolae 
s-a căsătorit cu Mihaela  din Moldova și sunt plecați în Anglia. Marioara a 
fost căsătorită cu Marianovici Chițimia din Iupca și au o fată pe nume Maria 
Viorela, absolventă a Școlii generale din Bala, elevă la Liceul teoretic„ 
Constantin Brâncoveanu” din București 

 

Neamul Trotea 

Cel mai bătrân din  neam a fost Trotea Gheorghe, originar di Dâlma, 
căsătorit și au avut 4 copii: Nicolae- Alexandru,Dumitru, Dumitra și 
Alexandru. 

1. Nicolae s-a căsătorit cu Anica Paulescu și au doi copii: Elena și Ion. 
Elena a fost căsătorită cu Constantin Chițimia dun Stroiești și au 
avut două fete: Loredana și Ancuța 
Loredana s-a căsătorit cu  Ion Săftoiu și au doi copii: Ion și Maria. 
Ancuța este căsătorită cu preotul Protopop de Severin Ionuț 
Semenescu care a funcționat la începuturi și la Bala. Părintele are 
și  doctoratul în teologie.Împreună cu Ancuță, părintele are doi copii: 
pe Angel, elev la Seminarul din Craiova și pe Miriam (elevă). 
Ion Trotea Alexandru(economist) s-a căsătorit cu Maria 
Podeanu(profesor) și au doi copii: Anamaria și ionuț.  
Anamaria s-a căsătorit cu Dan Nedelcea și au un copil numit 
Eduard. 
Ionuț e căsătorit cu Maria Gabriela Gârbovan și au un băiat, Albert. 

2.  Dumitru s-a căsătorit cu Ioana din Custura(Bala deSus) și au avut 
trei copii: Petrică, Gica și Nelu. 
Petrică a fost căsătorit cu Tatiana Plăveț și au doi copii: Adrian și 
Ionică. Adrian e căsătorit cu Mihaela, iar Ionica cu Vâlceanu Ion, 
fără copii. 
. 
3.Dumitra e căsătorită cu Tănase Trancă Cerbulescu și au avut 
copii pe: Maria , Dumitru, Gheorghe,Sevastița. 
Maria e căsătorită cu Ion Cerbulescu și au trei copii: Dănuț, Liliana 
și Constantin. 



Dănuț e căsătorit cu Leonica și au două fete :Ionela și Larisa. 
Liliana e căsătorită cu Nicu Scurtu din Bala de Sus și au o fată 
Andreea Georgiana(notar la Motru). 
Constantin e căsătorit cu Simona Cerbu și au un băiat:Răzvan –
Georgescu. 
4.Dumitra(Mitrița) e căsătorită cu Mihai și au doi băieți:pe Cristian și 
Mihăiță- Aurel. 
Cristian s-a căsătorit cu Daniela Ciotir și au trei copii:Mihai- 
Vlad,Radu- Mihăiță și Ana – Simina.  
Mihăiță- Aurel e căsătorit cu Mariana și au 2 copii:Andra –Maria și 
Robert- Cătălin. 
Gheorghe  e căsătorit cu Maria-Suflea și au doi copii: Sevastian și 
Georgiana.Sevastian e căsătorit cu Iasmina și nu au copii, iar 
Georgiana e necăsătortă. 
Sevastița e căsătorită  cu Nicolae Bănescu  și au doi copii : Mariana 
și Constantin. Mariana s-a căsătorit cu Mihai Mufturel  și au un băiat 
pe nume David.. Constantin e căsătorit cu Larisa și au la rândul lor 
doi copii:Denis- Gabriel și Raluca –Elena. 
Iulică(Licu), consilier local, s-a căsătorit cu Elena Crăciunescu din 
Runcșor(Vezi familia Crăciunescu) și au doi copii. Gheorghe și 
Domnica- Daniela. 
 

 

Satul Runcșoru 

Cuvântul „runc” desemnează potrivit dicționarului un spațiu în care a 
fost defrișată pădurea. Așadar runcul cu derivatul său diminutival(șor) 
desemnează un asemenea spațiu   în care pădurile au început să dispară. 
Conform dicționarului de toponime  localități cu acest nume există mai 
multe la nivel de țară, cea mai cunoscută fiind Runcu de Gorj , aflată la 
intrarea în Cheile Sohodolului. Explicația pe care domnul  Constantin 
Mărgeanu o dă denumirii legând-o de exploatarea varului mi se pare una 
de bun simț, deoarece locul a rămas despădurit prin exploatarea pădurilor 
și acest lucru s-a practicat din vremurile vechi pentru că arderea pietrei de 
var necesita consumul de lemne: 

„Pornind de la aceste considerente, cred că denumirea satului 
Runcu din componența comunei vecine Șovarna i se trage de la ocupația 
mai veche a locuitorilor săi de a transforma  calcarul(piatra de var) în oxid 
de calciu(var nestins) în numeroasele lor varnițe. În vechime ei veneau cu 
carele de var și la noi , iar la câmpie îl vindeau în schimbul cerealelor. 
Neexistând cimentul, varul era extrem de căutat în trecut fiind singurul liant 
pentru executarea zidăriilor. În copilăria mea, când coboram pe 
Ciornoglava pentru a scurta drumul spre Șovarna imediat ce ajungeam în 



Valea Runcului apăreau ca ciupercile după ploaie  o mulțime de varnițe de 
o parte și de alta a apei. În ele focul dogorea de la distanță, alimentat de 
bușteni întregi de lemn. Șirul lor se întindea până la intrarea în sat.”137 

Se pare că locul este mult mai vechi și a mai fost locuit în vechime.  
deoarece în partea dinspre vest a satului  există un loc  care se numește și 
acum Morminți și oamenii bătrâni povestesc că atunci când au arat au 
descoperit acolo oase și lespezi de piatră. Dar cimitirul este cu certitudine 
mai veche decâ satul înființat de către frații Cerbu. În partea de vest a 
satului  se mai cunoaște și acum un drum care se numește „drumul 
sârbului” .Legenda sune că pe acolo s-ar fi retras sârbii într-o luptă pe care 
au avut-o cu turcii . Acest drum este întâlnit și la Rudina unde se află dealul 
numit Mortescu ( „drumul sârbului” este cel care coboară din culmea 
Rudinii”). Se spune că oastea sârbilor s-ar fi retras bântuită ce ciumă și 
locul și-ar fi căpătat numele de la morții îngropați acolo. 

Desigur că această ocupație a producerii varului a condus la 
dispariția pădurilor. Zona fiind săracă, oamenii erau obligați să vândă varul 
la câmp  în schimbul cerealelor. Așadar Runcșorul apare ca un sat format 
prin roire, un fel de runc mai mic. Chiar prezența unor toponime precum; 
Ciornoglava(Capul Negru),Glămei, Pogara, Jdovina cu iz slavon ar 
confirma indiscutabila vechime  a localității care nu se poate reduce  la 
venirea celor doi frați Cerbu pe aceste locuri(1700-1720).Cuvântul pogară 
desemnează de asemenea un loc unde pădurea a fost arsă și ne trimite la 
vremuri îndepărtate ca  și  jdovina   care ne trimite la jidovi așa cum li se 
mai spunea uriașilor, adică dacilor care cu certitudine au populat zona. 
Satul este cartografiat în harta rusă și în lucrarea”Contribuțiuni la vechea 
statistică și cartografie românească” a lui  Gheorghe Zagoritz. Victoria 
rusească și pacea de la Adrianopol în urma războiului dintre ruși și 
turci(1828- 1829)îl impune drept guvernator al Principatelor pe Pavel 
Kiseleff în timpul căruia se elaborează Regulamentul organic. Fostul 
ministru al agriculturii în guvernul lui A I Cuza , I. Ionescu de la Brad, în 
lucrarea pe care am amintit-o menționează satul cu denumirea 
„Runcusioru”,integrat în comuna Rudina alături de satele Dâlma și Berești. 
satul avea 34 de familii din cele 196 câte număra comuna, celelalte 
aparținând localităților componente: Rudina (60), Dâlma (56), Berești(46) 
Numărul populației crește vizibil după cum consemna  ”Dicționarul 
geografic al județului Mehedinți” întocmit de Dumitru Frunzescu. 

Satul e atestat la 1824 într-o sentință dată de isprăvnicatul de 
Mehedinți într-un proces dintre copiii lui  Gheorghe Cerbu  cel alb cu Popa 
Iovan și Croitoreștii din Rudina. Și 10 ani mai târziu  nu se vorbește în 
document  de Runcu de sus , c i de Runcșor:  

                                                           
137 Constantin Mărgeanu ,Din istoria unui sat- Runcșor, comuna Bala , județul Mehedinți,  



”Satul Runcșoru, fiind vecin cu satul Runcu, mult mai vechi și-a luat 
numele de la Runcu fiind la început Runcul de sus și mai târziu, după 1834, 
Runcușorul, adică un Runc mai mic, dar în afară de puținele documente a 
trebuit, în ceea ce privește numele satului să pun la contribuție și dovada 
testimonială înfățișată prin bătrânii satului și așezările din jur care duc încă 
cu ei tradiția locală. Satul este menționat pe harta rusească cu un număr de 
sub 20 de familii. 

În anul 1862 satul Runcșor avea statutul de comună, așa cum 
desprinde dintr-o somație prin care locuitorii  din această localitate care 
aveau pământ în comuna Ponoarele, sunt obligați să plătească impozit:,  

„1862 februarie 1.Somație prin care consiliul comunei Ponoarele intervine 
pe lângă Consiliul comunal Runcșor ca locuitorii din această comună care 
au  pământ în cuprinsul comunei Ponoarele, să plătească impozit  la casa 
acestei comune.”138 

Din anul 1824 datează o sentință din arhivele Tribunalului Mehedinți 
generată de un proces prin care copiii lui Gheorghe Cerbu cel Alb îl 
reclamau pe popa Iovan și familia Croitoru din Rudina pentru uzurparea 
moșiei din locul numit Știubei dintre Rudina și Berești. 

 Cert este că pentru scurt timp satul Runcșor a fost chiar centru de 
comună, desprinzându-se ori probabil incluzând și Dâlma, așa cum se  
poate observa dintr-un act de danie a unei bucăți de pământ autentificat de 
Consiliul  comunei Runcșoru: 

„Domnul Constantin Drăcea, cu soția sa Dumitrana, cu domiciliul în 
Bala de Sus de bună voie dau de danie suma de stânjeni…., moșie arătată 
în actul de față domnului Matei Grasu și după rugăciunile ce ne-au făcut 
aceste obraze, am adeverit și noi cu pecetea comunei și cu iscăliturile 
noastre. 5 iulie 1864.”139 

Satul a aparținut unor unități administrative distincte de-a lungul 
vremii. În anul 1868, în lucrarea lui I. Ionescu de la Brad satul figurează cu 
56 de familii , integrat în unitatea administrativă numită Plaiul Cloșani. Spre 
sfârșitul secolului al XIX-lea satul aparținea de plasa Cerna cu sediul la 
Balta, iar la începutul secolului al XX-lea în plasele Coșuștea și Cloșani 
până în timpul regimului comunist când apare raionul baia de Aramă 
desființat în 1968 când se trece la organizarea pe județe.Dintre familiile mai 
răspândite din acest sat menționăm: familiile Cerbu și Mărgeanu al căror 
arbore genealogic am încercat să-l reconstituim. 

                                                           
138 Doc 804. 1862 februarie 21.în Un secol din viața satelor mehedințene. 1800-1907. Catalog de doc, 
vol I, întocmit de N Chipurici 
 
139 C Mărgeanu, op. cit., p. 16 



Într-o diată scrisă de Gheorghe Popescu la 18 ianuarie 1862 cu 
litere chirilice și semnată de Răducan Cerbu, fiul lui Raia Cerbu cel Negru, 
ctitorul satului împreună cu Gheorghe cerbul al Alb care s-au așezat pe 
aceste locuri cu locuri accidentate , acoperite de păduri. Acești doi frați au 
venit cu turmele aici punând bazele satului. Aici animalele se simțeau în 
largul lor, căci unele locuri mai poartă și astăzi nume de animale :Căpățâna 
ursului, Ogașul Cerbului, Viezurimi. Despre frații Cerbu se spune că și-ar fi 
făcut două bordeie în locul numit Capul Dealului, în partea de răsărit a 
actualului sat. Fiecare dintre frați a avut câte 4 copii și numărul bordeielor 
s-a înmulțit după aceea fiind înlocuite cu case ridicate din bârne aduse din 
pădunile  din partea sudică a dealului, în locurile unde se găseau  mai 
multe izvoare.  În sat până la 1820 erau doar vreo 15 familii care stăpâneau 
pământul în devălmășie, iar mai târziu, când populația a început să se 
înmulțească,  curăturile devenind insuficiente, hotarul s-a împărțit în două 
părți egale pe tulpinile celor doi frați și apoi în opt curele lungi de la valea 
Straturilor până în hotarul comunei Ilovăț. Această stăpânire a durat până 
în 1869 când  frații au realizat că  împărțirea nu era convenabilă pentru că 
nu avea pământ de aceeași calitate și atunci părțile au apelat la inginerul 
hotarnic Nenoveanu: 

„Inginerul Nenoveanu a început măsurătoarea terenului din parte de  
apus a hotarului și când a ajuns cu măsurătoarea la „Florile albe„ s-a iscat 
o ceartă între moștenitorii lui Gheorghe Cerbu ăl Alb- Gheorgheștii și 
moștenitorii lui Raia Cerbu ăl Negru-Răieștii- pentru că aceștia din urmă au 
refuzat să împartă cu Gheorgheștii terenurile din „Florile Albe”, Grunii 
pădurilor și Oborul cailor, deoarece Gheorgheștii, printr-un frate al lor, 
Gheorghe Cerbu ologu vânduseră fraților Gurgu dreptul de moșie ce se 
cuvenea Răeștilor la locul numit„Fagii ăi doi”. Cearta a degenerat în 
scandal și inginerului care măsura i s-a tăiat sfoara cu care măsura și a  
părăsit lucrarea abia începută.”140  

După ce satul a luat ființă în apropierea lui, în pădurea de la Delanțu 
în partea de nord-vest, s-a stabilit Lazăr Grasu din Clejnești, Iancu Căprușu 
și Gheorghe Popescu din Gorj, Ghiță Răescu și Iancu Vâlcănescu din 
Ponoarele și alții.Satul propriu-zis are două părți :Runcșorul și Sânsca și 
este înconjurat de păduri care vin până aproape de casele oamenilor. Cei 
bătrâni povestesc că moșierița Filișanca  ar fi vrut să ocupe acest teren 
căruia îi zicea „la codru” și pentru aceasta ar fi adus ingineri și portărei care 
au coborât legându-și caii de  copaci în Coveiul Jdovinei și au început 
măsurătoarea . În acel moment roncșorenii au sărit cu furci, săcuri, cu sape 
și ciomege și ai pornit spre  cei care veniseră să măsoare și aceștia au fugit  
și nici boieroaica n-a mai dat niciodată pe acolo, rămânând proprietatea 
runcșorenilor  Traiul a fost destul de greu pentru că, prin toată munca 
                                                           
140 Gheorghe Gr. Grasu, Monografia satului Runcșorul, comuna Rudina,1964-65, dactilografiată și 
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depusă  aproape nimeni din sat nu putea asigura un trai îndestulat familiei 
și de aceea oamenii erau nevoiți să lucreze la pădure, la tăiat lemne, la 
tăiat scânduri și alte munci forestiere ori pe șantierele de construcții  de la 
București ori în valea Prahovei la societățile petroliere. 

Ocupația de bază a locuitorilor era creșterea vitelor care se făcea 
pe terenul din jurul satului: 

„Terenurile din jurul satului: Căpățâna Ursului. Ceplea , Pădina mare, 
Fătăciunile și Vârtopu, până la Chiciora și altele erau închise cu gard, iar la 
intrările în sat erau porți mari și oricine intra sau ieșea pe acele porți, avea 
obligațiunea de a le închide. Acestui gard i se spunea țarină și era făcut de 
săteni cu muncă voluntară, iar înăuntrul lui erau lăsate libere oile ,vacile , 
caii, porcii, păsările tuturor sătenilor”141. 

 După 1869, când s-a împărțit hotarul definitiv, sătenii care se 
ocupau cu creșterea vitelor au început să iese cu ele în afara satului și să-
și facă acolo conace unde vitele rămâneau aproape tot timpul anului.printre 
primii care și-au construit conace au fost Mărgenii la Oborul cailor unde 
creșteau turme de oi și capre, acolo a trăit Băiatul Paului care avea fântână 
mai jos, înspre Lăpușnic, apoi i-a făcut conac Gheorghe Cerbu poreclit 
Bengu și după aceea s-au ridicat peste 20 de conace, șoproane și palănci 
pe dealul Jdovina.142 

Satul Runcșor a aparținut pe rând diverselor comune cum se hotăra 
de sus și acest lucru a avut consecințe negative pentru locuitori  care 
aveau nevoie de diverse acte. Până în anul 1892 satul era condus de jurați 
dintre care menționăm: Ilie al popii, Ghiță Mazilu, Gheorghe Popescu, Ilie  
Popescu, Dumitru Trulescu, dar niciunul dintre ei nu știa carte. Ei se 
îngrijeau de toate treburile administrative, de pază de drumuri și de 
judecarea unor certuri și pricini mai mici între săteni. Acestea se judecau la 
fața locului ori la strajă ,o  clădire din bârne, cu două camere aflată pe locul 
unde este astăzi școala, iar judecata punea accentul pe împăciuire. Dacă 
nu se împăcau se duceau la zapciul de plasă ori la pomojnic, iar după 
realizarea Unirii Principatelor la Judecătoria din Baia de Aramă și după anul 
1909, când s-a înființat Judecătoria rurală, la Balta. 

După apariția  legii administrative în sat au fost aleși consilieri 
comunali care făceau parte din consiliul comunei. Primii consilieri au fost: 
Dumitru Stănescu Dumitru Minău, Petre Șocâte, Pantelie Pârvănescu 
având ca delegați pe Grigore Grasu și Constantin Mazilu. 

Primarii erau aleși din reședința de comună, dar au fost cazuri când 
s-au ales și din Runcșor precum Grigore Grasu, Constantin Mazilu, 
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Constantin Crăciunescu în timpul căruia drumurile au fost bine întreținute, 
iar paza funcționa fără reproș. Paza satului, straja,  cum i se spunea, era o 
clădire din bârne care s-a  introdus pe timpul Regulamentului Organic și 
avea alături pătulele de rezervă(Pătule împărătești) unde fiecare sătean 
depunea o anumită cantitate. Ele au funcționat până prin 1870, după care 
s-au distrus. 

Până în anul 1916 când s-a declanșat războiul mondial satul era 
aproape izolat, nu pătrunseseră ziare, reviste și oamenii citeau doar 
calendare de perete și zodiacuri. Ei respectau normele morale și obiceiurile 
și rareori.  existau furturi și alte abateri, divorțurile erau rare și concubinajul 
asemenea. Gheorghe Grasu în monografia sa  prezintă   un fapt demn de 
menționat: 

„Soția lui Gheorghe Cerbu cel alb, Gheorgheoanea, după numele 
de Gheorghe al soțului ei  a rămas văduvă a rămas văduvă de tânără și a 
trăit în bordeiul lor de la Capul Dealului în jurul căruia sw mai făcuseră vreo 
1zece bordeie. Locuitorii celorlalte zece bordeie care nu erau elții decât 
copiii și nepoții acesteia au observat că la Gheorgheoanea, mai ales pe 
timpul nopții veneau streini care dormeau la dânsa și cărora le dădea 
mâncare. Aceștia erau haiduci de codru sau tâlhari de drumul mare  
refugiați pe aceste locuri izolate care au cunoscut-o pe femeia și veneau la 
ea să le dea de mâncare sau să le spele rufele. S-ar fi putut întâmpla ca 
între dânsa și și vreunul dintre aceștia să se fi înfiripat și legături de altă 
natură. Vecinii au considerat purtarea ei imorală și contrară obiceiurilor lor 
și au izgonit-o din mijlocul lor. De aceea ea și-a părăsit bordeiul de la Capul 
dealului și s-a dus la Vârtop unde și-a făcut un alt bordei în care a trăit tot 
restul vieții izolată și ostracizată”.143 În Dicționarul enciclopecdic satul e 
prezentat astfel: 

„Runcșor- sat al comunei Bala din 1951, situat în vestul acesteia, în 
vecinătatea comunelor Balta și Izverna.Atestat documentar în 1819 și 1864 
, când avea 56 de familii. Până în 1968 a aparținut comunei  Rudina.”144      

După terminarea Războiului de Reîntregire, în anul 1922 ,locuitorii 
in Runcșor s-au mobilizat pentru ridicarea unui monument închinat eroilor . 
Numele acestora   l-am trecut  din „Cartea de aur”de la Arhivele Naționale, 
dar pe monument sunt inscripționați și eroii din Războiul de 
Independență:Constantin Cerbu, Ion Trulescu, B Prundeanuși P Chițimia. 

Pe partea dinspre nord, unde sunt notate aceste nume, pe soclu, 
scrie:„Ridicat cu stăruința Comitetului de Inițiativă- 1922, Dumitru 
Dobrescu, ofițer rezervist, preot Ștefan Zgândără, Constantim Mazilu, 
sergent veteran, Cristian Grasu,caporal, Ion Gh Izvercianu, caporal, Petre 
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Gh Crăciunescu, Traian Trulescu,I D Raia – veteran, C Dumitru Cerbuescu, 
învățător,I C. Croitoru, caporal, veteran și secretar. Pe partea opusă și pe 
soclu sunt notați donatorii al căror număr depășește numărul eroilor. Dar 
pentru că sunt oameni ai locului care au dat din puținul lor un obol celor 
care au contribuit la făurirea României Mari, considerăm că merită să le 
menționăm  și noi numele: Dănilă Cerbulescu, notar, Meilă Mărgeanu, Ion 
Mazilu, Domnica D Dobrescu, Paraschiva C Mazilu,Domnica Mănescu, 
Ioana D. Cerbulescu., Elena C Cerbu,, Elisabeta T Popescu,Ion G 
Paulescu,, Pantelie Pârvănescu,Ioana P Parvănescu,Dumitru Stănescu, 
caporal învățător, Maria Stănescu,Paraschiva I Izverceanu, Constantin 
Crăciunescu, Ana Crăciunescu,Ion Pârvănescu,Lisaveta G Grasu,Petre 
Șocâte, N Prundeanu, Ioana Mazilu, Paraschiva D.Pârvănescu, Dumitru 
Minău, Elisabeta D. Minău. Ilie Armeanu, Iacob Godescu, Magdalina I 
Godescu, Ana G  Godescu, Gh. M Pătrașcu, Constantin Mănescu, Ion 
Blidaru,Anica Gr Popescu, Alex P Criștioc.  

Donatori veterani 

Gh Nicu Cerbu(plutonier),C I Crăciunescu(sergent),I Brăbete 
((caporal), Nicu N Cerbu,I. Gh Mănescu, Dumitru A Pârvănescu, P I 
Pârvănescu,P.P,Pârvănescu, M Gh Cîrștioc,(caporal), Ilie Gr Istrate,Gr. 
Cristeiu(caporal), I D. Trulescu, D. T Cerbu(sergent) C N Giugiuc,Ion C 
Pârvănescu,C. D.Croitoru,C.P Șocâte, I D. Șocâte,D.I. Godescu,N.I, 
Godescu,I C. Paulescu, Al. Pârvănescu,C. D. Raia,Gh Boșomete, Dumitru 
Mazilu, Gh Crăciunescu, i Pasăre,Yodache I Popescu, Dumitru G 
Popescu,Solomon i Croitoru,Filip Mărgeanu, Raia i Cerbu, Elisabeta N 
Cerbu,Elisabeta D. Cerbu, Maria Pârvănescu, Elisabeta M Dragomir. 

Actualmente la Registrul agricol al satului figurează următoarele 
poziții: 

Ogodecu M. Ion, Godescu N. Nicolae, Paulescu V. Ioana, Blidaru I. 
Nicolae, Șocîte C. Mihai, Mitroi D. Ion, Șocîte C. Constantin, Șocîte Ana, 
Fleică Ctr. Petre, Vrăteanu Dumitru, Răduică Marius Ionel, Popescu M. 
Nicolae, Pătrașcu Gheorghe, Pîrvănescu Popescu Elena, Mărgeanu 
Gheorghe Constantin, Plăveți Constanța, Căprușu Gheorghe Grigore, 
Șocîte C., Ion, Prundeanu C. Ion, Crăciunescu Ion, Raiac Dumitru, 
Dobrescu Maria, Popescu Domnica, Vulcănescu Ana, Mărgeanu Ana, 
Mihuțescu Victor, Popescu Elena, Olaru Angela, Dobrescu Mircea, Raia 
Anica, Dobrescu Irina, Bădaru Marița Trotea A. Constantin, Mărgeanu Ion, 
Crăciunescu Dumitru, Prundeanu I. Constantin, Vîlcănescu Dumitru, 
Vîlcănescu Margareta, Vîlcănescu Ilie, Crăciunescu Maria, Cerbu I. Ioana, 
Mărgeanu Dănilă, Vîjaică Domnica, Arnăutu Polina, Trulescu Polina, 
Trulescu Irina, Mărgeanu C. Victor, Prundeanu D. Ioana, Mazilu Maria, 
Cerbu Nicolae, Trotea S. Valerica, Mitroi Ghe. Ion, Trotea Elisabeta, 
Pîrvănescu P. Dumitru, Bunaru I. Ion, Trotea Dumitru, Căprușu Petre, 



Vîjaică Gheorghe, Crăciunescu Gheorghe, Cerbu Constantin, Cerbu 
Dumitru, Pîrvănescu Petre, Giugiuc Anica, Cerbu Ghe Ilie, Pasăre 
Elisabeta, Vrăteanu Elena, Giugiuc Petre, Pîrvănescu Maria, Mazilu 
Constantin, Drulescu Angela, Vulcănescu Elisabeta, Mazilu D. Ion, Cerbu 
R. Iulian, Mărgeanu Margareta, Pîrvănescu D. Gheorghe, Pîrvănescu 
Alexandru, Mitroi Gheorghe Constantin, Brăbete N. Grigore, Giugiuc I. 
Petre, Vulcănescu Sava, Cerbu Paraschiva, Cerbu Tr. Ilie, Șocîte P Ion, 
Prundeanu Floarea, Istrate Iulică, Cerbu D. Constantin, Mitroi Constanța, 
Șocîte Gheorghe, Popescu I Nicolae, Bîu Zamfira, Cerbu Ioana, 
Pîrvănescu P Ion, Mitroi I. Constantin, Prundeanu Elena, Prundeanu B. Ilie, 
Șocîte Constantin, Pavel M. Ilie, Blidaru Viorica, Blidaru Constantin, 
Boșomete Gheorghe, Bonescu Domnica, Brăbete Domnica, Pîrvănescu 
Elisabeta, Mitroi Dumitru, Btăbete N, Constantin, Butaru Petre, Cerbu 
Dănică, Cerbu It. Dumitru, Cerbu C. Constantin, Crăiniceanu Petre, 
Căprușu Gheorghe, Cerbu M. Ion, Mitri Ghe. Constantin, Poenaru 
Elisabeta, Grasu Gheorghe, Căprușu P. Ilie, Pîrvănescu Jenica, Crăete 
Alexandru, Pîrvanescu Ioana, Pîrvanescu Gheorghe, Vîlcănescu Petre, 
Cerbu Aurel, Crăciunescu S. Constantin, Mazilu Pîrvu , Trotea Constantin, 
Trulescu Camelia, Mărgeanu Ana Maria, Bărbulescu Ghiță, Șocîte 
Constantin, Popescu I. Ion, Crăciunescu C. Constantin, Arnăutu Marius 
Cristinel, Popescu Ghe. Dumitru , Mazilu Ion, Butaru Gheorghe. 

Populația  este în permanentă scădere, după cum  se desprinde din 
situația recensămintelor:1945(390), 1977(322),1992(248), 2002(217). În 
decurs de jumătate de secol ea s-a diminuat cu peste 150 de locuitori,   un 
semnal cert de depopulare. În sat există o biserică veche, din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea(1834), iar în perioada interbelică a fost 
inițiată construirea unui monument al eroilor(1927).În prezent numărul 
copiilor a scăzut și școala s-a închis, dar în anul 2000 s-a ridicat o biserică 
impunătoare și cea mică a rămas ca un paznic al vechiului cimitir .Dintre 
neamurile mai importante și mai vechi ale satului  menționăm:Blidaru, 
Mărgeanu, Mazilu, Dobrescu,Prundeanu, Vulcănescu, Trotea, Mitroi 

Neamul Dobrescu 

Dobreștii au fost una dintre cele mai importante familii din Runcșor. 
Au fost trei frați:Gheorghe, Dimitrei și Mihai 

Mihai, căsătorit cu Domnica Mitroi și au avut 3 copii:Suzana, Grigore și 
Maria 

Suzana s-a căsărtorit și a înfiat un copil. Grigore, căsătorit cu silvia și au  
fată, Cristina.Maria are o fată ;Mihaela  

Ionel afost căsătorit și au doi copii.Mihaela și Danielariel e căsătorit cu 
Simona și au un băiat, Alexandru 



Mihai s-a recăsătorit cu Irina Munteanu din Studina și au avut 3 copii: 
Sever, Cecilia și Aurel  

 1 Sever s-a căsătorit cu Diana  și au doi copii: Dana și Gabriel. Dana e 
căsătorită cu Ion și au un băiat pe nume Robert. Gabriel e căsătorit cu 
Simona și au un băiat pe nume Alexandru. 

2 Cecilia s-a căsătorit cu Constantin și au un băiat, Crustian care s-a 
căsătorit cu Monica și au o fată Anisia 

3 Aurel e căsătorit cu Mitroi Alexandina și au avut 3 copii: Irina, Gheorghe, 
Mircea. 

Irina este măritată și are un băiat pe nume Alexandru- Petre 

Gheorghe e căsătorit cu Augustina(învățătoare  și directoare a școlii 
Dâlma) și au 2 copii: Andra și Victor -Alin(elevi). 

Mircea e căsătorit cu Nicoleta și au un băiat pe nume Silviu- Ștefan. 

Neamul Mărgenilor 

 Potrivit lui Constantin Mărgeanu, autorul cărții menționate despre 
satul Runcșor, neamul Mărgenilor s-ar trage  d de la cineva care a venit  de 
la Marga, se pare un haiduc care nu s-a mai întors pe meleagurile natale, 
stabilindu-se în jurul anului 1700 la un conac ridicat la Bucovăț, în afara 
satului  Dâlma. Gheorghe Mărgeanu s-a căsătorit cu o localnică pe nume   
Maria din neamul Dumitrescu și a decedat la vârsta de 103 ani în 1874. Ei 
au avut trei copii: Nica, Radu și Lina. Nica s-a căsătorit cu fata lui Buligan 
din Rudina și au ridicat o locuință în partea dinspre răsărit a satului Dâlma , 
pe locul numit Cracu Ceru, casă locuită până prin anul 1965 de către fiul 
cel mic al lui Meilă Mărgeanu și demolată de Ghiță Mărgeanu. Nica a avut 
două fete care i-au murit și după moartea soției s-a căsătorit cu Stana din 
Runcșor.  care se născuse în 1834 și a decedat în 1917. Ea a avut trei frați: 
Constantin  Dumitru și Trăilă care n-au fost căsătoriți lăsându-i toată 
averea. Nică Mărgeanu s-a stins din viață în anul 1909,pe data de 13 
august. Nică și Stana  au avut patru copii: Ilie , Filip, Grigore și 
Mihai(Meilă).Ilie s-a născut la 13 noiembrie 1871 și s-a stins din viață la 
vârsta de 87 de ani ( 1958). El a absolvit școala la Rudina și la Bala pentru 
că la Dâlma încă nu se înființase  căsătorindu-set cu Elisabeta, fiica lui 
Dumitru  Trăilă Cerbu, originar din Runcșor. Mama ei a fost Maria Diaconu 
din Dâlma  care ,după ce Dumitru a decedat, s-a recăsătorit cu primarul 
Gheorghe Mănescu.Ilie și Elisabeta Mărgeanu au avut șapte copii 
:.Constantin(1892-1921), decedat tânăr, bolnav din Primul război mondial, 
Anica,Dumitru, decedat la mort la 3 ani, Nicolae(1896-1919),Dănilă(1904- 
1973) și Gheorghe(Ghiță)Mărgeanu  (1910- 1982),  căsătorit cu Ioana 
Mărgeanu, educatoare la Dâlma.XXxxxxDe la Gelu Mărgeanu, fiul lui din 



Dâlma am luat mai multe documente printre care și Cartea de hotărnicie a 
moșiei Delanțu. 

Satul Sărdănești 

Numele satului se poate trage de la  cuvântul serdar definit în 
dicționar drept„dregător domnesc cu funcții militare”ori  de la o familie pe 
nume Sărdănescu și nu cred că întâmplător lângă satul Crainici se află 
localitatea Sărdănești, dar din păcate,datele istorice din vremurile vechi 
lipsesc. O încercare de monografie destul de subțire am găsit-o  chiar în 
arhiva școlii,(vreo trei  pagini) nesemnate,  aparținând vreunuia  dintre 
învățători,  căci lor li se  cereau asemenea lucrări.Ea se referă aproape 
numai la denumirea satului: 

„Din discuțiile purtate cu cei mai vârstnici:Iupceanu Dan, 
Semenescu Petre, Gruia Constantin și alții  s-a ajuns la  concluzia că 
denumirea acestui sat a fost mai întâi Sărdărești, schimbată mai târziu în 
Sărdănești care vine de la ocupația primelor familii așezate pe aceste 
meleaguri, proprietatea unui baci pe nume Belderescu ai cărui urmași nu 
se mai cunosc. Aceste  familii de sărdari așezate chiar pe proprietatea 
boierului Belderescu în locuri sărăcăcioase, spre  satul Iupca, dincolo de 
apa Crainicului s-au mutat odată cu schimbarea drumului de pe sub 
pădurea Dealului Giurești, pe locul existent astăzi. Sărdarii, primii locuitori 
ai satului Sărdănești erau meșteșugari ai metalelor  asemenea ursarilor, 
dar ocupația lor cu timpul s-a schimbat. Pe acel timpuri existau și negustori 
ambulanți de sare numiți sărari. Sărdarii și-au schimbat numele pe timpul 
ocupației turcești, cu sute de ani în urmă. De aceea oamenii le-au spus 
Turcitu pentru faptul că se alăurau turcilor: Turcitu Mihai, Nicolae, Ana, 
Dumitru ,Constantin. Nu se  cunosc documente scrise care să confirme 
acest lucru, dar cei care ne-au informat, au auzit și ei de la bătrâni și mai 
ales de la Alecu Ungureanu, veteran de la 1877, bunicul lui Gheorghe 
Ungureanu. Satul a fost unul de robi, oameni care au fost împroprietăriți în 
1864, printre ei se află și tatăl lui Gheorghe Robu. S-ar putea spune că a 
fost un sat de robi, de clăcași pentru că aici știința de carte a pătruns mai 
târziu. Abia în anul 1949 se înființează o școală într-o casă particulară a lui 
Constantin Orleanu unde primul învățător a fost Pantea Teodor, apoi a 
venit Șontea din satul Molani”.145 

 Observăm că informația se referă mai degrabă la condiția se rob 
deoarece în zonă mai există și acum o familie cu acest nume decât la 
aceea de dregător domnesc. Nu putem fi de acord cu afirtmațiile  autorilor 
Dicționarului enciclopedic: 

„Atestat documentar din primele decenii ale secolului al XIX-lea. În 
1835 avea 32 de familii. În 1892 a fost înscris  în nomenclatura oficială a 
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satelor mehedințene”146. Mai degrabă optăm pentru datarea stabilită 
Stănciulescu Bârda  care împinge lucrurile până  la începutul secolului al al 
XVII lea(„ 1607( DIR XVII/1 p. 262”).  Cu certitidine că satul era mai vechi, 
deoarece la începutul secolului al XIX- lea avea biserică, așa cum se arată 
în Catagrafia mănăstirilor și bisericilor  din județul Mehedinți la 30 martie 
1840:„Sărdăneștii,prop.d. I. Burnazi  1(bis de lemn)hr. Sf Intrare  în 
Biserică, făcută dă Ion Burnazii și Cosdi Burnazi în 1819,dekemvrie 14.”147 

Faptul că la începutul secolului al XIX-lea exista o biserică de lemn 
în acest sat pledează pentru vechimea lui. Într-un document am întâlnit 
chiar numele Sărdănescu care trebuie să aibă  legătură cu satul:„ Carte de 
hotărnicie a moșiei Delanțu” care datează din anul 1772, 20 aprilie și a fost 
realizată „din luminata poruncă a Prea Înălțatului domn Ion Alexandru Ion 
Ipsilanti” fiind întăriți patru boieri în loc de 12 ca să aleagă și să 
hotărnicească un hotar de moșie Delanțu  după cererea polcovnicului  
Gheorghiță Șeinoiu,  tatăl doamnei Manda  Brăiloaica și a altor moșneni din 
Delanțu. Acești boierii hotarnici  au fost: Răducan Crăsnaru, biv vel Șetraru, 
Constantin Sărdănescu, medelnicer și Sandu Degerățeanu, căpitan.Nu am 
găsit date în legătură cu acest Constantin Sărdănescu, dar  dacă punem în 
legătură directă numele lui cu satul se devansează cu mult atestarea 
documentară. 

 Înainte  existau  două localități: Sărdăneștii de Jos și Sărdăneștii de 
Sus, denumiri pe care le-am întâlnit într-un document pe care mi l-a arătat 
domnul inginer Jianu Petre. Am stat se vorbă cu oameni mai vârstnici 
dorind să aflu unde au fost Sărdăneștii de Sus și spre surprinderea mea am 
aflat   aceste informații de la cineva mult mai tânăr, Dan Dumitru(de 
aproximativ 40 de ani) care mi-a spus că, sub pădurea dinspre Poiană, 
atunci când a arat cu tractorul, a găsit pietre și urmele unor așezări, fapt 
care ar confirma existența unei asemenea  localități în acea zonă. 

Căci abia aproape de zilele noastre  casele s-au tras la linie, cum se 
spune, adică s-au așezat de o parte și de alta a drumului. În secolul al XIX-
lea, în anul 1838  moșnenii se plângeau împotriva proprietarului Corniță 
Sărdănescu din Sărdănești care urmărea pe unii țărani din  Tehomir să-i 
aducă cu sila și să-i facă clăcași la Sărdănești. 

Moșia   cu acest  ume este atestată în anul 1831, după cum 
consemna   N Chipurici: 
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„Sărdănești.Megieșască. Sunt vreo 10 case pă moșia altor fețe. 
Care clăcăși au făcut până acum câte șase zile de clacă în lucru, fiindcă nu 
au de ajuns pentru hrana lor. Să hrănească și pă alte părți”148 

Actualmente  și  la Registrul agricol  se pot distinge următoarele 
poziții de rol: 

Pîrvulescu Marius, Iupceanu Ion, Iupceanu Andrei, Martin Constantin, Robu 
Constantin, Ungureanu Rică, Ungureanu Constantin, Robu Eleodor, Vlăduț 
Ion, Vlăduț Elisabeta, Vlăduț Dumitru, Semenescu Constantin, Sîrbu 
Mariana, Gherghinescu Maria, Iupceanu V. Ion, Chițimia Andrei, Gu0lei 
Viorel, Gulei Maria, Ungureanu A. Constantin, Turcitu Marius, Jugănaru 
Florin, Retezeanu Doru, Iovescu Ion, Crăciun Elena, Tudor Gheorghe, 
Jianu Margareta, Jianu Petre, Martin Angel, Boghici Gheorghe, Turcitu 
Aurica, Almariei Petre, Vînjan Victoria, Andrițoiu Tudor, Nistor Valeria, 
Paloș Gabriel, Martin Gera Mihai, Boghici Janeta, Morjan Gheorghe, 
Zăbavă Constantin, Stăiceanu Maria, Zăbavă Janeta, Copăcescu 
Constantin, Popescu Nicolae, Pistrițu Mihail, Martin Mihai, Ungureanu 
Anica, Martin Leonica, Mărgelu Ilarie, Turcitu Nicolae, Gulei Constanța, 
Sgule Simona, Popescu I. Elena, Morjan Alexandru, Bololoi Gheorghe, 
Vînjan Silvia, Pistrițu Victor, Dan Domnica, Dan Dumitru, Nimară Sofia, Dan 
Barbu, Bololoi Alexandrina, Bololoi Dorel, Dan Doru, Ungureanu Nicolae, 
Lupu Margareta, Pistrițu Constantin, Almariei Constanța, Popescu M. 
Elena, Orleanu Emil, Iovescu Constantin, Robu Elena, Bololoi Ghe. Ion, 
Gurgu Constantin, Robu Sorin, Andrițoiu Marian, Dan Petre, Ordeanu 
Ecaterina, Cașotă Constantin, Zăbavă Grigore, Nistor Ionel, Bololoi 
Dumitru, Manole Dumitru, Mitroi Mihaela Cristina, Popescu Paulina, 
Popescu Cristiana, Vlăduț Viorel, Pîrvulescu Silvia, Popescu Carmen, 
Mărgelu Daminel, Gherghinescu Angel, Matei Ionuț, Vlăduț Grigore, Milea 
Ștefănel Dumitru. 

În sat există  mai multe neamuri reprezentative:Iupceanu, 
Ungureanu, Dan,Gulei, Vânjan, Cașotă , Turcitu,Pistrițu  

 

Vidimirești 

Denumirea de Vidimirești a alternat cu cea de Vladimirești, așa cum 
reiese din câteva documente mai vechi. 

”Pârvu și Mihai Brânzan din Vidimirești se plâng prezidentului Tribunalului 
Mehedinți că, după procesele pentru pământ avute în anii 
precedenți(inclusiv la Divanul Craiovei )cu Trăilă Ureche și alții din același 
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sat, deși câștigaseră sentința definitivă, însă aceasta nu este pusă în 
lucrare. Cer executarea acesteia și stabilirea limitelor moșiei lor.”149 

Unul dintre cele mai dure aspecte de rezistență anticomunistă s-a 
petrecut în acest sătuc dintre dealuri de unde se trage familia învățătorului 
Dumitru I Totir, cel care a pus bazele „Mișcării române de rezistență” 
împreună cu maistrul Dumitru Năsărâmbă a cărui familie se trage din 
Negoiești și avocatul Gheorghe Florescu. Această mișcare  a fost creată  în 
anul imediat următor proclamării republicii și făcea apel la toți cei care 
voiau să se ridice împotriva comunismului urmărind salvarea neamului de  
primejdia bolșevică. Cei trei conducători ai mișcării aveau sarcina de a 
recruta membrii de la foștii țărăniști(Dumitri I Totir), de La liberali, (Gh 
Florescu ) și de laPSDI- Constantin Titel Petrescu(Dumitru Năsărâmbă). 
Organizația se ocupa cu tipărirea de manifeste și legătura cu partizanii din 
Serbia. Populația era pregătită pentru momentul în care urma să sosească 
sprijinul străin. Membrii proveneau din toate mediile sociale. Muncitori, 
maiștri, medici, învățători, avocați, ingineri , profesori.( 150 de persoane au 
fost judecate ca făcând parte din rândurile organizației , dar numărul  
membrilor a fost mult mai mare). Învățătorul Totir adresa neamului un 
îndemn la rezistență:„Faceți în așa fel să dovediți prin munca voastră ceea 
ce sunteți prin rang pentru ca noi să vă urmăm,aici altfel ne dovediți că v-ați 
uitat originea.150 

 

La Registrul agricol de la Primărie figurează următorii:Iacob D. Ion, Totir M. 
Maria, Mărgelu Emilian, Codreanu Tudora Cornelia, Codreanu Nicolae, 
Bujor Petre, Prundeanu Frosa, Bolbotină Titu, Franculescu Dumitru, Vidan 
Ana, Murdeală Ion, Antonescu Irina, Murdeală Victor, Mihuțescu Nicolae, 
Totir Maria, Totir Paul, Bolbotină Ion, Sandală Janeta, Verbuncu 
Constantin, Totir Constantin, Def. Totir Constantin, Def.Totir Maria, 
Ciuhurezu Alexandru, Irinoiu Constantin, Albulescu Gheorghe, Franculescu 
Elena, Ureche Nicolae, Mandreși Daniel Grigore, Giura Nicolae, 
Cusmulescu Elisabeta, Bolbotina Ion, Udrescvu Dumitru, Ghiga C. 
Gheorghe, Codoban Augustina, Șișu Valeriu, Mandreș Petre, Totir P. 
Domnica, Dăruială N. Ion, Mihăilă Tudor, Pupăză Emilia, Def. Șișu 
Constantin, Mandreș Margareta, Mandreș Ion, Franculescu Grigore, 
Brînzan Victoara, Dăruială Gheorghe, Pupăză D. Nicolae, Mandreș 
Dumitru, Roată Maria, Istodorescu Nicolae, Prundeanu Emira, Craioveanu 
Angela, Prundeanu Gheorghe, Plăvițu C. Nicolae, Roata Niculina, 
Bolbotină Tr. Constantin, Pupăză Nicolae, Udrecu Ion, Dăruială C. 
Constantin, Mandreși Grigore, Dăruială Ghe. Ion, Anghel Elena, Vidan 
Petrică, Franculescu Ana, Șișu Maria, Șișu Dumitru, Franculescu Eleonora, 
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Mija Mihail, Giura Ion, Harapcea Dănuț, Andrei Elena, Def.Dăruială Ion, 
Mandreș Iulian, Mandreș Grigore, Franculescu Ion, Totir Gheorghe, 
Zwecher Margareta, Mandreș Daniel Nicu, Iacob Elena, Bolbotină Titu, 
Bolbotină Ion, Ghiga Petre, Morjanu Vasile, Bolbotină Grigore, Bolbotină 
Liviu, Totir Dumitru, Totir I. Petre, Totir P. Gheorghe, Bolbotină Ilie 
Alexandru, Murdeală Maria, Totir Ana, Mărgelu Petre, Mărgelu Spicu, 
Dăruială Domnica, Cerbulescu Caleștița, Scurtu Elena, Totir D. Maria, 
Pupăză Gheorghe Minodora, Paulescu I. Irina, Mandreș C. Doina, Mandreș 
Constantin, Brînzan Grigore, Pupăzăn. Constantin, Mandreș N. Grigore, 
Bolbotină Petre, Dăruială Elisabeta, Murdeală  Alexandru, Mandreș Vasile, 
Mija Magda, Videscu Dumitru Grigore, Pupăză Gheorghe Grigore, Dăruială 
I. Ion, Sgîndăr Ovidiu, Șișu Ion , Antonie Eugenia, Dăruială Ghe. Ion. 

Dintre neamurile mai importante reținem:Totir, Dăruială, Mandreși, Șișu, 
Bolbotină 

 

 

Neamul Totir 

Pentru stabilirea acestui arbore am primit toate relațiile de la 
doamna profesor  Ileana Rotaru, fiica învățătorului Dumitru Totir. Cel mai 
vechi din neam este  cântărețul bsericesc Constantin D Totir(la 1877). El a 
avut patru copii:Ion, Ilie, Maria și Domnica. Ion s-a căsătorit cu Irina din 
Runcșor șiau avut 14 copii din care au trăit 7:Vasile , Constantin, Dumitru, 
Victoara, Ana, Irina și Maria.Vasile, la rândul său s-a căsătorit și a avut trei 
copii:Nicolina, Mara și Ana.. Nicolina , căsătorită Vâlcanu are 4 
copii:Constanța, Eugenia, Ion și Maria.Maria , căsătorită Semenescu are 
trei copii:Irina  Ana și Gheorghe.Ana , căsătorită Baltag are un singur copil, 
Gheorghe, profesor universitar. 

Comstantin,căsătortit cu Paraschiva au avut 5 copii:Irina, Janeta, 
Gheorghe, Ana, Dina 

Dumitru Totir(învățător), căsătorit cu Nicolița Serafim  din 
Negoiești(învățătoare) au avut 7 copii:Eugenia(decedată la 7 ani), 
Constanța (căsătorită Popescu) are un urmaș, pe Florentin-Ștefan(inginer 
petrolist),Haralambie a decedat după Revoluție(nu a fost căsătorit), Nicolae 
, căsătorit cu Lucia Gujbă și au doi copii, George – Gabriel, căsătorit cu 
Dana Alexa și Bogdan care are doi băieți:Julian- Alexandru și Adrian David. 
Monica Andreea este căsătorită în străinătate cu Losper și au două 
fete:Ecaterina –Lucia și Ema - Veronica. 

Ileana(profesor universitar) este căsătorită cu Rotaru(cercetător 
ștințific și au un băiat pe nume Marian(diseiner), căsătorit cu Veronica 
Drăghici(profesor)și au 2 băieți: Rareș –Ștefan și Dragoș –Ștefan. 



Constantin()profesor căsătorit cu Voichița Petri(profesoară) au doi 
băieți, Dumitru și Radu.Dumitru(medic) e căsătorit cu Mădălina(medic)au o 
fetiță pe nume Ingrid –Elena. Radu e căsătorit cu Claudia  și sunt plecați în 
SUA, iar Aurora, ultimul copil a lui Dumitru Totir este căsătorită cu 
Gheorghe Ivanciu și nu au copii.. 

Neamul Dumitru Șișu 

Neamul Șișu își are rădăcinile la Șișești fiind răspândit și în satele 
din împrejurimi(Ilovăț, Runcu, Dâlma, Vidimirești).În Vidimirești am stat de 
vorbă cu domnul Dumitru Șișu care și-a stabilit  succint o genealogie a 
familiei: 

„Bunicul din partea mamei se numea  Iancu Negoiță și era căsătorit 
cu Veta Prundeanu din Șovarna și au avut 5 copii :Domnica, Maria Irina, 
Paraschiva și Elena.  

1.Domnica a avut doi copii:Gheorghe și Elena.Gheorghe s-a 
căsătorit cu Maria Ciocadea de la Bengești  și au doi copii:Luminița și 
Simona. Luminița s-a căsătorit cu Mateescu Emil din județul Dolj și au doi 
copiii.Andrei și Irina, iar Simona este necăsătorită.  

2 Șișu Nicolae din Vidimirești  s-a căsătorit cu Maria Sroescu și au 
avut 3 copii:Gheorghe, Nicolița și Dumitru. 

a) Gheorghe nu s-a căsătorit. 
b) Nicolița s-a căsătorit cu Neagoe Nicolae din Timișoara și au 

două fete:Mioara și Adela.Mioara s-a căsătorit cu Faur și au 
plecat în Germania.Au un băiat care nu este căsătorit, iar Adela 
este necăsătorită. 

c) Dumitru Șișu s-a căsătorit cu Iulia Mocanu  din Șovarna și au 
avut trei copii: Dumitru, Nicu, Gheorghe.Nicu s-a căsătorit cu 
Dobrescu Cornelia , dar n-au copii. Gheorghe este necăsătorit, 
iar  Dumitru e căsătorit cu Mandreș Elena din Vidimirești și au 
trei  fete:Marinela, Ionela și Bianca. 
Marinela s-a căsătorit tot cu un Dumitru Șișu provenit  din altă 
ramură( pentru că nu sunt rude și au o fată pe nume Iulia – 
Maia, iar Ionela și Bianca sunt de asemenea căsătorite și au 
câte un băiat. 

. 

Neamul Istodorescu  

Este un neam răspândit în această zonă de munte, căci numele l-
am întâlnit  în satele Vidimirești, Izverna, Gornovița și alte localități. 



Dumitru Istodorescu din Vidimirești s-a căsătorit cu Maria din 
neamul Plăvițu și au avut patru copii :Ion , Nicolae, Costică și Maria. 

1. Ion a fost căsătorit cu Domnica din Giurești și au avut două fete 
:Marioara și Ioana. Marioara s-a căsătorit cu Mica Gheorghe din Șovarna și 
au avut două fete : Nina și Mioara, amândouă s-au căsătorit în Banat și s-
au stabilit în acea zonă, iar băiatul, Neluțu e plecat în Spania, căsătorit și 
are patru copii. 

2.Nicolae s-a căsătorit cu Margareta Videscu, înfiată de Constantin Mirică 
din ohaba și au șase copii :Costică Nicolae Dumitru, Domnica, 
Ileana,Sanda. 

Costică e căsătorit cu Lola și au două fete :Mirabela și Claudia care la 
rândul lor sunt căsătorite și au câte un copil. 

Nicolae e căsătorit cu Elena Popescu și au două fete.Silvia și Nicolae, 
Silvia(farmacistă) e căsătorită cu colonelul Virgil Pișleagă și ai două fete 
necăsătorite :Anemona- Cristina și Medana. 

            Marile evenimente istorice 

În  cea mai mare parte a Evului mediu  Oltenia a aparținut stăpânirii 
otomane. Turcii au știut să tragă foloase importante mai cu seamă în ceea 
ce privea tributul , dar activitățile economice nu erau încurajatLucrurile s-au 
mai schimbat puțin pe timpul stăpânirii austriece întrucât au început să se 
dezvolte comerțul. Activitatea administrativă și judecătorească era 
coordonată de Camera aulică , administratorul bunurilor  și al veniturilor 
care aparținuseră anterior domniei. Regimul instituit era unul militarizat, 
dovadă că politica imperială era una orientată spre forță și spre dominație. 
Trebuia creat un cadru instituționalizat fără de care nu putea fi stabilizată 
populația, căci la sate era nevoie de o populație statornică și de așezări 
sistematizate. Această încercare de modernizare a habitatului rural avea să 
fie reluată mai târziu în epoca Regulamentului Organic. Austriecii 
intenționau o bună cunoaștere a potențialului uman al provinciei: 

„După ce au reușit să  obțină prima evidență serioasă a populației 
care îngăduia cunoașterea potențialului uman al provinciei, al județelor, al 
satelor libere și al domeniului mănăstiresc și boieresc. Măsurile 
demografice adoptate de austrieci erau complementul necesar al reformei  
fiscale și agrare. Pentru ca măsurile de ordin fiscal agrar și dempgrafic să 
devină efective mai era însă necesar ca organul chemat să le aplice-
administrația provinciei- să înceteze de a mai fi instrumentul marii boierimi 
și să devină executoriu fidel al puterii centrale. Constatarea avea să-i 
împingă pe austrieci pe calea reformelor administrative. Un întreg șir de 
măsuri de reorganizare pe tărâm administrativ s-a străduit să încadreze în 
normele riguroase ale concepției de stat austriace activitatea organelor 



administrative din Oltenia, sub imperiul lor a început să se producă , lent și 
imperfect , dar totuți perceptibil tranziția de la dregătorul medieval  la 
funcționarul modern”.Au fost luate o serie de măsuri administrative 
instituindu-se în fiecare județ unități de 50 de slujitori în frunte cu un ceauș 
sub conducerea unui vătaf. Județul era condus de către un vornic care se 
ocupa și cu paza contra hoților. Acum în județele Vâlcea Gorj și Mehedinți 
cetele de panduri „pentru pandurii ce s-au instituit  pentru paza hoților în 
primul județ 10 , în cel de-al doilea 9 și în al treilea 7 și pentru plata lor să li 
se facă parte din jafurile ce vor scoate de la hoți”. 151  

Imediat după această stăpânire s-a instaurat regimul fanariot despre 
care există doar câteva mențiuni izolate referitoare la ascunderea avutului 
în bordeie săpate în pământ și vremuri de prigoană. Cel mai important 
eveniment  la care comunitatea a luat parte a fost  zavera lui Tudor 
Vladimirescu la care am putut reține  și participarea  unor panduri din zonă 
așa cum au fost Sibinescu din Brânzeni și a celor din familia Sârbulescu, 
din satul Comănești. 

Revoluția lui Tudor Vladimirescu 

       Fiind peste deal , la Glogova Tudor a avut legături cu ținutul acesta în 
care se întindea moșia Glogovenilor. Aceste legături au fost stabilite  de 
către Oana Manolescu care descinde din familia lui Dumitru(ce fugise din 
Macedonia)Numele ”Sârbu” a fost întâi o poreclă, dată de localnicii din Baia  
de Aramă acelora care veneau de la sudul Dunării, fie că erau aromâni, 
albanezi sau macedoneni.  
        Dimitrie (Dumitru) era aromân, șeful breslei pietrarilor din Bitola,pe la 
1780 a condus o revoltă a pietrarilor și a populației împotriva turcilor și l-a 
împușcat pe valiul  turc fiind nevoit să fugă din țară.  
        Era pe la anul 1775-1780 când egumenul de atunci al mânăstirii 
Tismana, grec la origine  a auzit că sunt niște pietrari fugiți de turci și i-a 
chemat la Baia de Aramă ca să înconjoare cu zid biserica de sub deal. Așa 
au ajuns la Baia și au lucrat zidul bisericii care azi e monument istoric, au 
făcut fântâna de lângă mănăstire  și alte fântâni și poduri în zonă(se pare 
că actuala fântână e reconstruită după cea veche), au mai făcut și alte 
fântâni, poduri și case și s-au stabilit întâi la Baia. Cu timpul, Dumitru a 
făcut și ceva negustorie cu oi, a cumpărat pământ la Turtaba, Lupoaia și la 
Comănești unde s-a  stabilit. Comănești era un sat mic între satele Glogova 
și Brativoiești care erau ale boierului Ion Glogoveanu din Craiova.Omul de 
casă al boierului pe atunci era Tudor Vladimirescu care în drumurile lui 
către cele două sate pe care le administra, l-a cunoscut  pe Dumitru Sârbu 
din Comănești și s-au împrietenit  pentru că  îi călăuzeau aceleași idei 
patriotice și revoluționare. Astfel Dumitru a devenit unul dintre oamenii de 
mare încredere ai lui Tudor care mai târziu a devenit vătaf al Plaiului 
Cloșani.Fiul  cel mai mare a lui Dumitru, Drăghiceanu Sârbu(1796-1863), a 
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ajuns  ajutorul la vătășie al lui Tudor, căci avea un scris foarte frumos,iar în 
timpul Revoluției de la 1821 a fost căpitan de panduri . 

Ioniță, băiatul cel mic a fost copil de cort al lui Tudor Vladimirescu, 
un fel de ”copil de trupă” care avea grijă de cal, de armele, de hainele și de 
masa lui Tudor și dormea în cort cu el. De asemenea, doi oameni de casă 
ai lui Dumitru, ajutoare ale lui în gospodărie, Ion Sibinescu și Ion Caranda, 
au fost trimiși de Dumitru ca panduri în Revoluția din 1821. Ei au ajuns cu 
armata lui Tudor  până la Golești, unde Tudor, printr-un șiretlic, a fost 
arestat,  dus în fața lui Ipsilanti (conducătorul Eteriei) și omorât mișelește și 
aruncat într-o fântână lângă Târgoviște. 
        Într-o astfel de familie, în care s-a păstrat cu sfințenie tot ce vorbea și 
făptuia Tudor Vladimirescu, era de la sine înțeles că s-au transmis 
neschimbate toate aceste lucruri. Adăugând căutările pe care însuși 
nepotul lui Ioniță, institutorul Nae Sârbulescu le-a întreprins pentru 
scoaterea la lumină a unor adevăruri despre Revoluția din 1821,  scriind 
piesa istorică ”Zavera lui Tudor” (1915), reeditată prin grija doamnei Oana 
Manolescu în 2015 și lansată la Baia de Aramă, pe când era deputat în 
Parlamentul țării. 
         Ioniță Sârbu, născut în 1799 era pe cale să se însoare cu Dumitra, 
fata popii Meilă (Mihăilă) , dar în ianuarie a început Revoluția (zaveră, cum i 
se spunea popular) și nunta s-a amânat. La plecarea armatei de la Padeș, 
după citirea Proclamației, Dumitru i-a dat lui Ioniță o icoană pe care o 
adusese familia din Macedonia. E o icoană tipică secolului al XVIII-lea din 
Macedonia, împărțită în patru, cu patru dintre  ”doctori fără de arginți”. 
Această icoană a fost recuperată de Ioniță din cort când au fugit de la 
Golești cei mai apropiați oameni ai lui Tudor și   a călărit  calul lui Tudor, pe 
Aripiș fără oprire până   a ajuns în curtea casei din Comănești , a căzut jos 
și a murit.Am desprins aceste întâmplări dine relatările doamnei Oana 
Manolescu despre înaintații domniei sale din neamul Sârbuleștilor, după 
cum menționa:  

 
        „Îi datorez bunicului meu cel puțin cinstirea de a-i fi republicat, după o 
sută de ani, în 2015, piesa de teatru ”Zavera lui Tudor Vladimirescu”, 
editată în anul 1915 la Turnu Severin, lucrare dispărută din peisajul 
literaturii istorice românești.”  

În preajma Revoluției de la 1848 situația tărănimii din plaiul Cloșani 
era aproape dramatică. La 15 aprilie 1832 arendașii și câte 4 locuitori 
fruntași din sate fuseseră invitați prin dorobanți să se înfățișeze la 
Ocârmuire, după ce pe data de 2 martie fuseseră chemați clăcașii pentru 
cercetare. Mulți clăcași părăsesc moșiile și arendașilor li se atrage atenția 
că trebuie să respecte prevederile Regulamentului Organic. În această 
perioadă  dintre satele aparținătoare comunei Bala, satul Sărdănești era în 
stăpânire moșnenească iar satele Iupca și Crainici în stăpânire 
moșnenească –boierească. Manul lui Guțu( Manile Guțu ) deținea jumătate 
din Lăturoasa, iar C. Burnaz avea o curea la Crainici pe când cei de la 



Iupca lucrau oricând îi chemau proprietarii„ de-a valma la toți și cât puteau 
să facă.”152 

În anul 1833 se întocmea o „Listă deslușitoare” cu satele  din plasa 
Baia care nu se aflau în Condica de capitație. Printre acestea figura satul 
Zgândărești, aflat lângă Baia ,azi dispărut, satele Dealu Mare , Luda și 
Brativoiești unite cu Glogova,Dâlma unit cu Runcșorul, Rusinud(Râieni) unit 
cu Bala de Sus, Păpești unit cu Iupca și Valea Mănăstirii, iar despre satele 
Rudina și Cămuiești se menționează„că nu sunt trecute pe hartă ”153 

Clăcașii sunt cel mai adesea năpăstuiți  deoarece arendașii nu au 
măsurat și nu le-au dat pogoanele legiuite, dar le cer taxă de ierbărit pentru 
prisosul de vite(„câte 60 de parale pentru un bou ori o vacă,10-12 parale 
pentru o oaie sau o capră și 8 parale pentru un râmător.)”154 

Atunci când nu obțineau dreptate moșnenii încercau să și-o facă 
singuri, așa cum se întâmplă cu cei din Iupca în conflictul cu Ioniță Hârgot 
din Stroești: 

„1836 iunie 5 Jalbă. Logofătul Ioniță Hârgot din Stroești se plânge 
Ocârmuirii județului împotriva unor moșneni din satul Iupca, arătând că 
aceștia discută că el Ioniță Hârgot nu se va putea bucura în zilele  vieții 
sale de moșioara din localitate pe care a luat-o în arendă, că atunci când 
vor merge plugurile acolo, ori va muri el, ori ei. De asemenea reclamă că 
moșnenii îi prăpădesc moșia arendată cu vitele., iar slugile sale sunt 
alungate și bătute, așa cum s-a întâmplat la 24 mai 1836, când au fost 
alungate cu parii până la curtea sa din satul Păunești, scăpând de la 
moarte numai după ce au intervenit jurații acelui sat. Moșnenii la rându-le 
arată , prin două jalbe, că moșioara arendată de Hârgot este în devălmășie 
cu a lor, iar arendașul îi năpăstuiește pe moșia lor.”155 

Războiul pentru Independență(1877/78) 

Cu siguranță că din satele destul de dispersate ale comunei au 
participat mulți la Războiul pentru Neatârnare. Profesorul de istorie Dan 
Constantinescu menționa că știe un cântec  de la un strămoș al său care a 
participat la  acest război. N-am putut stabili cu exactitate care au fost eroii 
în acest război pentru că informațiile sunt relativ puține.Pe cele trei 
monumente din comună sunt notate doar câteva nume monumentu din 
Runcșor sunt notați,în partea de jos, pe soclu, următorii veterani din 
Războiul pentru Neatârnare:C-tin Cerbu, I. Trulescu,B. Prundeanu,P. 
Chițimia 
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Cercetătorul Bărbulescu Vârciorova în dicționarul său în două 
volume, rămas în manuscris, menționa: 

„1877. Soldatul Șotia din Regimentul i Călărași, originar din Bala de 
Jos s-a jertfit pentru independența țării.”156 

Foarte puține informații am găsit despre cucerirea Independenței, 
semn că evenimentul petrecut cub150 de ani în urmă  aproape a fost dat 
uitării. M-am bucurat când  la Arhivele Naționale am găsit un dosar întreg 
de 286 de file purtând  antetul:„Dosariu relativ la militarii pe anul 
1877”.Dosarul cuprinde multe adrese către Primăria comunei Crainici, din 
păcate scrise cu o cerneală care aproape s-a șters, încât majoritatea filelor 
au devenit aproape ilizibile. Pe data de 30 iunie 1877 primarul primea o 
adresă prin care i se ordona să ia măsurile necesare „pentru facerea 
muncii dorobanțului Ion I Crăciunescu ce este concentrat ,cunoscând că 
neexecutând în literă ordinele respective veți fi supuși consecințelor legii și 
obligat la despăgubirea tuturor rezerviștilor și a dorobanților. ”157 

Tot din acest dosar am desprins și numele celor 
concentrați:Bejinaru Dumitru,Boghici Nicolae. 

Altă adresă cu nr 417 poartă mențiunea „ecstraurgent” și solicită 
primarului un  tabel cu  cei chemați sub arme pe data de10 iulie 1877. 
Tabelul cuprinde cinci nume din care am  putut descifra trei :G Popescu, I 
Crăciunescu și I Pătruți158 

În alt tabel de rezerviști și milițieni am putut descifra următoarele 
Duralia, Nicolae Popescu.159Cu siguranță că au fost mulți din satele 
comunei care și-au găsit sfârșitul în luptele de la Rahova ori Grivița, dar 
numele lor nici măcar nu sunt trecute pe cele trei monumente ale eroilor din 
comună.Câteva însemnări legate de acest eveniment am găsit într-un 
carnețel în care Ion Prundeanu din Runcșor făcea pe scurt un istoric al 
Regimentului I Mehedinți arătând că bazele lui au fost puse în 1850. Am 
selectat numai datele referitoare la Independență: 

„ 1877.Se mobilizează la Craiova pentru Războiul de Independență 
și pleacă la Calafat unde în serviciul de avanpost aduce prima sa jertfă de 
sânge pe altarul patriei prin moartea eroică a locotenentului Serescu. 20 
iulie sub conducerea colonelului Crețescu  trece Dunărea în Bulgaria 
ocupând câteva sate apoi formează rezerva  armatei rusești.30 august. 
Participă la lupte și ocupă satul Grivița. Continua atacurile și ocupă  prin 
lupte sângeroase reduta Grivița” 
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Din companiile teritoriale de dorobanți doljeni și mehedințeni se 
formează în anul 1873 Reg. I Dorobanți, Turnu Severin. 

1877 iulie sub comanda maiorului Burileanu trece Dunărea pe la 
Corabia și se îndreapătă spre Rahova pe care la 7 noiembrie o atacă iar la 
9 noiembrie o ocupă. Ulterior pleacă spre Vidin luând parte la luptele de la 
Nazir Mahala , Tatargic.”160 Din mărturisirea domnului director Ion Paulescu 
d la Dîlma la școașă exista o listă cu 7 eroi participanți la acest război 
printre care era și străbunicul său. 

Războiul pentru Reîntregirea Neamului 

Războiul pentru Reîntregirea Neamului a constituit unul dintre cele 
mai importante momente din istoria neamului pentru că aici și-au adus 
obolul de sânge mulți  cetățeni din satele noastre (unii dintre ei  au primit tot 
felul de decorații și medalii), dar cei mai mulți au plătit cu viața lor acest vis. 
Câteva nume apar pe cele trei monumente ale eroilor din comună, dar 
urmașii  au devenit aproape nepăsători și nici măcar nu le mai pomenesc 
numele în școli și biserici, unde ar trebui să se păstreze cu sfințenie și să 
fie consemnate  de asemenea faptele lor de eroism. Din Arhiva  familiei  
Muja avem un Brevet cu Medalia jubiliară Carol I conferit soldatului 
Crăciunescu Mihai care este probabil fiul lui Crăciunescu Ion. Pe brevet se 
specifică:„I s-a dat acest brevet conform decretului Regal No 5384 din 28 
Decemvrie 1905, publicat în monitorul Oficial nr. 218 din 1Ianuarie 1906.” 
Semnează domnul colonel comandant al Regimentului I Mehedinți, Nr 17. 
Acesta a murit  în Războiul pentru Reîntregirea Neamului, după cum se 
desprinde dintr-un titlu de pensie  în care se specifică:„SoldatCrăciunescu 
Mihai, fost Reg. 5 Infanterie, contingent 1901. Mort în Campania 1916- 
1919. Datele  despre contribuția eroică a locuitorilor din comuna Bala la 
reintregirea  neamului nostru prin alipirea Transilvaniei la patria mamă și 
realizarea Marii Uniri le-am luat în cea mai mare parte din „Cartea de Aur”, 
un document foarte important pentru județul nostru  

Lucrarea  e impresionantă nu doar prin dimensiuni, ci și prin înaltul 
său conținut patriotic, așa cum o dovedesc documentele pe care le conține. 
Unul dintre ele este chiar actul de fundațiune în care se specifică: 

„Prin voința lui Dumnezeu, întelepciunea Regelui Erou Ferdinand I 
și jertfa celor 800000 de ostași morți în luptele de dezrobire a neamului s-a 
închegat Statul românesc în veci unit în hotarele sale firești:Dunăre, Tisa, 
Nistru și Mare”161 

 Din  Bala de Jos sunt consemnate următoarele nume: Drăcea 
T(serg), Geană Gr(serg), Gârghescu P, Sanislav A,Vârlan I, 
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Cosmulescu I ,Ulmet G, Tolman Nic, Petcu Petre, Mandreș Petre, 
Drăghici Constantin, Gârgă Iancu, Petculescu Gheorghe, Vlădulescu 
C-tin, Minciună Petre, Boghici Constantin, Geană Dumitru, Gârgă Ion, 
Anghel N,Brebu Constantin, Geană Mihai, Mandreș Mihai,Petculescu 
Ion, Ivașcu Ion, Gârghescu Ion, Bârlan Grigore,Buniță Constantin, 
Blidaru Gh.,Bârlan Ion, Cioată Tudor,Brebu Gr.Gurgu Gh.Petculescu 
Gr, Raicu C-tin,Videscu N, Baciu Ion, Anghel P. 

La Bala de Sus sunt menționați  următorii eroi:   

Zaharia Ilie(cap), Armeanu C-tin, Cleciu Mihai,Zegoicea Dumitru, 
Gurgu C-tin, Sibinescu Alex,Pârjol Gh., Mocanu Petre, Netedu Ion 
,Cusmulescu Gh. Stoican Vasile,Cioată Ion, Vălean Mihai, Stroinac 
Gh,Ploscaru Gh,Petculescu Gr,Zegoicea Ion, Zegoicea Gh,Zaharia P 
Cioată Gr,Buru Nic, Simescu Mihai,Sârbu Ion, Buru Vasile, Buzner 
Vasile,Doandeș Dumitru,Zegoicea C-tin,Sibinescu Ion, Țârlea C-tin, 
Sibinescu Toma,Scurtu Ion, Raicu Dumitru, Albulescu Alexandru, 
Șalavarin Ion, Raicu P. 

La Brativoești  apar: Popescu Dumitru, Barnozi Mihai,Săvescu 
ion,Crăciunescu Mihai, Crivățu Ion,Drăcea I Gheorghe,Miloșescu 
Mihai;Pârvulescu Constantin,Molan Nicolae, Alesoiu Ion, Murgean Ion, 
Șontea Ion.Din satul Comănești au participat la război:Miloșescu Tudor, 
Popescu Ion,Popescu Petre, lepădat Tudor,martinescu ion , Mutafa 
Nicolae,Miloșescu Gheorghe, Popescu Nicolae, Măda Constantin, 
Frânculescu Ion, Boghici Nicolae, Drăculescu Ion,Mustafa Constantin, 
Basarabă Mihai,Popescu Dumitru,Frumușelu ion, Butaru 
Gheorghe,Lepădușa Theodor,Ciocoiu C Ion, Pietroiu ion,Cătălin 
Dumitru,Manolache Gheorghe,Scurtu Vasile,Albișoru Grigore, 

 

Monumentul eroilor din Runcșor, comuna Bala 



PalagaTeodor,Măda Ion, Buzner Petre, Criveți Nicolae,Popescu 
Dumitru. 

  La Crainici au fost consemnați următorii: Vuescu Nicolae, Petroi 
Mihai,Bologa Tudor, Amza Ion,Alesoiu Ion,Drăcea Gheorghe, 
răciunescu Ion,Buzner Petre,Herman Ion, Vulparu C-tin,Măda 
ion,Miloșescu C-tin, Deaconu C-tin,Săvescu Ion,Molan, Gheorghe, 
Diaconu Ion, Chițimia ion, Boghici Dumitru,Dan Ion, Gulei Petre, 
Ungureanu ion,Modanu Victor, Modanu Sterie,Țiu C-tin,Dăogaru C-tin, 
Chițimia Iulian,Chițimia Dumitru,Chițimia Gh,Drăcea ion, Chițimia Ion. 
Din Iupca la acest război au participat:Ștefănescu Dumitru, Teacă Vasile, 
Macu C Ion,Chițimia N Nic. Drăcea I Nic., Geană Gheorghe,Chițimia P 
Gh,Ungureanu C-tin, Berescu i C-tin, Chițimia C Iulian,Chițimia C 
Dumitru,Dan M Ion, Gulei S Petre, Dogaru a Grig.,Marcu C 
Gheorghe,Dogaru I C-tin,Țiu C Ion,Modan I Stelian, Iupcenu A Iulian. 

Din Dâlma au participat la îndeplinirea visului reîntregirii:Croitoru 
Ilie,Blidaru Ion,Croitoru Pantelimon,Cârștioc Dumitru,Diaconescu C-
tin,Grasu Pantelie, Trotea Dumitru, Cerbu Petre, Vrancuț Nic.,Croitoru 
Gh.,Popescu Grigore, Oprișan Pârvu, Pătrașcu ion,Nebunu Petre, 
Mărgeanu Grigore,Cârstioc Petre,Pârvănescu Ion,Mihuțescu M, 
Croitoru I Gheorghe, Croitoru I Constantin,Paulescu I Gh,Rădulescu 
C-tin,Ilie State, Arnăutu Avram Ilie,Mihuțescu Gr Ion,Paulescu I Smion, 
Armeanu G Constantin, Pârvănescu P Dumitru, Dobrescu Mihai, 
Popescu Pantelie,Stănescu Gr Ion,Stănescu G Constantin. 

Trei nume de eroi din Runcșor au fost trecute la Dâlma:Popescu V 
Ilie,Dobrescu Mihail, Mazilu Ioniță. 

Din Rudina  au participat la război 
următorii:Bohăescu Ion,Mitroi Gh ion, 
Duțescu Gr,.Iacob Ion,Nodiț ion, 
Sanislav ion, Sanislav Ilie, Luturoșanu 
Nic, Sanislav Ctin, Sanislav Ion, Plăveț 
Ion, Grecu Nic,Cerbu Dumitru, Bejat 
Dumitru,Iacobescu Gh., Mitroi Nic. 
Pană Nic, Verbuncu Dumitru, 
Iacobescu Pantelie , Manea Ion,Manea 
Gheorghe,Irinoiu Răducan,Dragotă 
Petre,Murdeală Ion, Cerbu Iulian, 
Doman Ion, Cerbu Ilie, Luturoșanu 
Pârvu,Drumitrașcu Nic, Verbuncu 
Ilie,Croitoru Petre, Bumbăcel 
Mihai,Tudorescu Nic.,Breazu Ion,Cerbu 
Ilie, Căpățână Ilie,Guță Dumitru, Subțirelu Dumitru,Dănilă Dumitru, 
Ureche Petre, Șișu I C-tin, Dochici Alecu,Totir V Ion,Ciuhurezu C. Ion.  

 

Monumentul eroilor din Rudina 



  Din cătunul Giurești, la război a participat sergentul Bădârcă 
Nicolae, contingentul 1914 care a făcut parte din Regimentul 17 Infanterie. 
Din ordinul regelui Ferdinand a fost decorat cu ordinul „Crucea 
comemorativă a războiului 1916- 1918 cu  baretele Mărășești- Tg Ocna”. 
Brevetul a fost eliberat  pe data de 1 august 1925. 

În „Cartea de Aur” sunt notate aceste nume și le-am citit cu emoție 
preluîndu-le cu prescurtătile  și poate cu inatvertențele cu care au fost 
notate. Sunt oamenii care au contribuit la ctitoriea României mari, așa cum 
se consemnează de altfel chiar la început: 

„Pentru zidirea României Mari am jertfit 800 000 de  vieți plus un 
cortegiu de 125.000 de invalizi 320.000 de văduve de război, 350000 de 
orfani de război, plus încă multe rane care sângerează și azi. Măsurați cu 
mintea și cu sufletul această enormă jertfă! 

Vedeți dar că arhitecții care au construit România Mare i-au pus temelii 
solide, sprijinite întâi pe sfânta, preasfânta dreptate, apoi pe cea mai mare 
jertfă de vieți pe care a adus-o vreodată neamul nostru. România Mare  
deci ,nu-i alcătuită din cerneala birourilor diplomatice.Avem și aveți datoria 
sacră  de a păstra  neștirbită moștenirea lăsată!”162 

La dezvelirea Monumentului Eroilor din Severin al cărui proiect 
aparține arhitectului Statie Ciortan din Roșiuța, generalul Jujescu Ion, 
comandantul Diviziei nr. 19 Infanterie, rostea următorul mesaj în fața 
regelui Carol al II-lea:  

 „Maiestate, dezvelindu-se acest monument pentru cinstirea 
eroilor mehedințeni, primul nostru gând și cuvânt se îndreaptă către marele 
rege Ferdinant I Întregitorul de Neam a cărui umbră măreță se ridică 
deasupra tuturor. Jertfa Mehedințiului pentru întregirea neamului este de 
12.632 ostași din care 92 ofițeri. Majoritatea acestor eroi au luptat în  
glorioasele Regimente 17 și 57 Infanterie, I-ul de Vânători, I-ul de Roșiori, I-
ul de Călărași,I-ul de Artilerie, la Cerna , pe Alion,în Câmpia Severinului, la 
Jiu, la Olt, la Cosna, la Cireșoaia, la Mărășești, la Tighina și Solnoc.De la 
Cerna la Nistru și de aici la Tisa sângele lor generos a stropit pământul 
Patriei și a pus pietre de hotar la granițele firești.”163 
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Al doilea război mondial 

 Și a două conflagrație mondială a avut   un greu tribut de sânge ăi 
un număr mare de  participanți din cadrul comunei. Ele figurează probabil 
în arhivele militare , dar noi nu le-am putut reconstitui cu fidelitate. 

Pe monumentul de la Runcșor nu sunt trecute și nici la Rudina. 
Doar la Bala de Sus  apar aceste nume: Pârjol Nicolae, Raicu Ion, Scurtu 
Nicolae, Sibinescu Victor, Mitroi Ion, Zegoicea I. Ion, Pană Nicolae, 
Scurtu C. Ion, Vâlceanu Ion, Morjan Sebastian, Gurgu V. Nicolae, 
Vâjaică Dumitru, Frenț Constantin, Gurgire V. Iulian, Croitoru 
Constantin, Chițimia Ion, Sibinescu I. Ion. Decedați: Raicu Victor, Ivan 
Gheorghe, Hârșovescu Ion, Anghel Gheorghe, Sibinescu M. Naie, 
Scurtu C. Victor, Orzăscu Nicu, Mocanu Grigore, Negoițescu Stelian, 
Scurtu Seion, Boța Emanoil, Trancă Gheorghe, Petculescu Gheorghe, 
Georgescu Alexandru. 

Eternă recunoștiță. 

Pe soclu scrie: Plutonier Pistrițu A. Petre, Govrig P. Alex, Plutonier 
Netedu I. Ion, Sibinescu I. Costică, Vlădău I. Ion, Zaharia M. Alex,  Scurtu 
P. Mihai, Covrig P. Nicolae, Oprescu V. Nicolae, Cusmulescu I. Gheorghe. 

Oamenii, chiar cei din familie aproape că le-au uitat Unii dintre ei, 
destul de puțini, au mai păstrat  actele necesare  ca să poată  benefici de 
pensii și de ajutoare. Așa  a făcut vecina mea Șerban Ruxanda, după cum 
se desprinde din  certificatul nr. S. 6721 din 06 02 1996 prin care se 
certifică faptul că Șerban Sevastian, născut în anul 1923 la 3 martie, fiul lui 
Ion și al Ruxandei, domiciliat în Bala de Jos, a fost identificat cu 
următoarea situație: 

„o7 10 1994- 13 12 1994, pe front cu batalionul 57 pionieri. 

13 12 1944, rănit pe front. 

7.03.1945 decorat cu „Bărbăție și Credință, clasa a III-a cu spade,”CZ 31 
1945. 

13 12 1944-0706 1945, spitalizat  și clasat invalid de război cu proces-
verbal nr. 147 H  418. 

Datele au fost extrase din Arhiva M Ap.N . Drept pentru care s-a eliberat 
prezentul certificat. Comandantul UM 02405. Colonel ss indescifrabil.” 

Nea Savicu, așa cum îi spuneam, a fost vecinul meu  ,un om înalt și 
uscățiv,  dar vânjos pe care eu l-am văzut permanent numai la  muncile 
câmpului, la cărăușie sau la vite. Alerga de dimineața și până seara 
împreună cu nevasta lui Aneta care provenea din neamul boiernașilor 
Giurești și aveau mult pământ.De asemeneaȘerban Petre a participat la 



război pe frontul de est în Rusia, dar a fost lăsat la vatră în anul 1942 
pentru că se născuse al cincilea copil, Veta și nu a mai luptat pe frontul de 
vest. Nu a avut aceeași șansă alt consătea care locuia la câteva case 
depărtar: Gârgă Ion, fiul lui Ion și al Paraschivei, născut în anul 1913 care 
la sfârșitul războiului a fost luat prizonier și a ajuns în Rusia. Dintr-o 
adeverință cu nr.3037 16eliberată la 24 12 1969 că Gârgă Grigore 
identificat cu numele de Gârgă Ion a fost identificat cu următoarea situație 
militară: 

„4 041935-21 10 1936 stagiu militar 

26 03 1939-16 051939- concentrat 

11 08 1939- 10 121939- concentrat 

06 09 194101 11 1941- concentrat 

10 01 1942-13 04 1944- concentrat 

13 04 1944-5 07 1948- prizonier” 

Gârgă Ion Grigore a fost astfel doi ani de război și 4 ani de în URSS 
prizonierat. Pe front a luptat cu Regimentul 96 Infanterie și a fost decorat cu 
medalia „Bărbăție și Credință” cu Spade, cls a III-a, OZ 9 1942 și la 14 03 
1943, decorat cu medalia Virtutea Militară de război, cls II-a O.Z. 223/ 1943 
potrivit  Certificatului nr.G 241 din 29 011997Gârgă Grigore sau Grigore a 
lui Toma ,cum era cunoscut în sat ,era un bărbat micuț de statură și vioi 
care a trăit peste 80 de ani și povestea celor tineri câte a putut îndura în 
anii prizonieratului. Învățase în lagăr limba rusă și ne povestea multe 
întâmplări din război. Din păcate nimeni nu le-a notat  și le-a luat cu el în 
lumea de dincolo. Nora lui, Cârgă Maria, mi-a povestit că a auzit de la 
soacra ei  că atunci când a plecat în război  Grigore Gârgă lucra la o 
fabrică de pâine din București. Când a revenit acasă mama nu l-a mai 

recunoscut Ea vorbise cu Silvia Ivan, învățătoarea din  
Cârșu  crae îl avea de asemenea pe Gicu plecat să le facă cele de 
trebuință: „A venit acasă în anul 1948 și maică-sa la întâmpinat la poartă, 
dar nu-i venea să-și creadă ochilor. Era îmbrăcat în ținută militară cu manta 



și nimeni nu se aștepta să mai vină. Cei de acasă se pregăteau să-i pună 
pomenile.164   

Butaru Zegoicea Dumitru din Bala de Sus 
mi-a spus că tatăl să Butaru Iulian a participat  la 
război „a fost prizonier la Ospia Zoniva și a venit 
prin 1950 când nu se mai aștepta nimeni. După 
aia s-a recăsătorit”165 

 

Tot în al doilea război a fost și Raia S. Dumitru din Dâlma, acum în 
vîrstă de 98 de ani. Este născut în anul 1920 și  și se menține încă verde 
având în vedere că trăiește trăiește singur, fără ajutor:Pe data de 13 
septembrie am plecat pe front cu Regimentul de Infanterie. Am plecat din 
Turnu Severin și-am ajuns până la Bug, în Caucaz. Cele mai grele lupte le-
am avut la Abinskaia și Crimskaia. Am avut un căpitan Călărașu și un 
general pe nume Moștioru.Țin minte că în Valea Binului , în Crimeea  am 
luat 17 prizonieri, un brand de 40 și o armă pe cărucior. Acolo m-au rănit la 
un picior și mi-au dat drumu în țară. Pe urmă m-o decorat cu „Bărbăție și 
credință” , clasa a II-a Atunci am fost în concediu acasă.. După ce am 
întors armele m-o chemat iar și am mers cu rușii încă vreo șase luni.”166 

L-am întrebat cum se descurcă și mi-a spus că e foatre greu, a 
rămas văduvoi de vreo 23 de ani și de la stat primește vreo șase milioane 
pensie de veteran. 

La război a mai participat Mihuțescu Constantin(mort în 1944).i 
Blidaru Ilie(bunicul lui Bebe Blidaru). Croiroru Dumitru în vârstăî de 84 de 
ani mi-a spus:Tata, Croitoru I Constantin a prins tot războiul.din 1939-1944. 
A luptat în Crimeea când i-au încercuit rușii. A fost decorat, dar a venit 
bolnav că stătea  în tranșee, în apă și-n frig. A murit în 1979.”167 

Din Dâlma la război a participat Cârștioc Constantin, rănit la 
genunchi și de acolo până la urmă i s-a tras moartea.S-a dus la băi și până 
la urmă s-a  îmbolnăvit. Și Vasile Giurgi din bala de jos a participat la 
război, după cum mi-a spus vecinul meu Ion Giurgi. N-a  ajuns  în Rusia 
pentru că a fost rănit în Moldova. Un avion a secerat o grupă de soldați și 
numai el a scăpat rănit. A fost în spital și pe urmă l-au lăsat la vatră.Pentru 
care a primit de fapt o pensie de invaliditate.Și străbunicul  lui Nicu Giura, 
Gruia Gheorghe, a murit în cel de-al doilea război mondial, în anul 1942, la 
Abinskaia(în Caucaz”: 
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Monumentul  eroilor 
din Bala de Sus 



 „Bunica mea, Gruia Victoara îmi spunea că de fiecare dată când 
trecea poștașul  pe la poartă  ieșea cu frică să nu-i aducă vreo veste rea de 
pe front. Bărbatul ei plecase  la război și venise de pe front acasă într-o 
permisie, în toamna anului 1941. După șase luni a primit o scrisoare de pe 
front semnată de un camarad de la Caransebeș în care scria:„Sergentul 
Gruia Gheorghe a fost împușcat în piept de un glonț inamic în Munții 
Caucaz, în localitatea Abinskaia și și-a dat suflarea în brațele mele, într-o zi 
de primăvară, în luna mai, 1942”. Așadar bunica a rămas văduvă de război 
și nu s-a mai căsătorit, urmând să-și crească cele două fete: Elena și 
Niculina. Abia după anul 1970 a primit o pensie IOVR în suma de 120 
lei”.Participant la război a fost și sergentul Chițimia C. Constantin  din satul 
Iupca, așa cum arată legitimația  de veteran de război, cu numărul MH 
344691, eliberată la 14 01 1992. Într-o adeverință se menționează că a fost 
identificat cu urmîtoarea situație militară: a fost identificat în perioadele14 
10 1942- 2811 1943-10 05 1944, 304 1945-9 05 1945 pe front cu 
Regimentul 95 Infanterie și a fost decorat cu medalia „Bărbăție și Credință 
”clasa a III-a, O.Z.291/1944.  

De la Crainici  a participat la acest război și învățătorul Gheorghe 
Popescu,a făcut parte, după cum mi-a spus doamna Silvia Popescu, fiica 
dumnealui, din  batalionul 3, Vânători de munte. A fost în Rusia și a trecut 
prin toate grozăviile războiului (foame ,frig, moarte)A mers pe jos până la 
marea de Azov unde a fost și tatăl lui Gelu Mărgeanu și a lăsat faptele 
consemnate într-un jurnal de front care ar merita citat în întregime, dar cum 
spațul nu ne permite selectăm doar câteva momente: 

”Notes cu însemnările de campanie după frontul de est. Este un 
jurnal de zi privnd chestiunile mărunte de actualitate realizat în perioada de 
mobilizare 16 II 1942. Jurnalul este ținut pe zile începând cu data de 5 
martie. Notația e scută dar semnificativă.17 Martie:„ ger  grozav cum numai 
în Rusia găsești, amestecătură de trupe în marș, foame grozavă pentru 
prima dată. 26 Aprilie. Mă aflu în apropiere de linia I De dimineața un 
proectil de mare calibru lovi într-o mină și făcură amândouă odată o 
explozie în apropierea traseului meu. Pământul se surupă și eu rămăsei 
îngropat, scăpai ca prin minune. Azi căzu rănit soldatul Mirea Dumitru din 
comuna Slașoma, sergentul Tuică Aristide din Gîrla Mare și soldatul Petre 
Țigan, gorjean. La retragere cade rănit țiganul gornist.  

9 Mai Debușează la atac Regimentul 94 I infanterie și compania de 
la noi din Regimentul 95. Se văd oamenii înaintând ca furnicile prin norii de 
fum. Așteptăm și noi plecarea la atac din moment în moment. Este ca-n 
infern, Iadul pe pământ.  

Azi, 9 Mai cade rănit fratele Ion Paulescu la atacul companiei a VII 
a, îmi produce mare durere. 



10 Mai. De dimineață se citește o umbră de tristețe pe fețele fiecărui 
dintre noi. În suflet purtăm amintirea atâtor ființe dragi pe care le-am lăsat 
în urmă și nu le vom mai vedea niciodată. Răniții de pe noaptea de 10 Mai: 
Andreica Constantin din comuna Izvoarele, sergentul Lobda Petre, 
Inoveanu Constantin, Zbîrcea și Fara pleacă la spital. Însfârșit vine ora să 
facem debușarea. Rușii nicăiri, fugiseră peste noapte, câteo mică 
rezistența ici-acolo. Îi urmărim deaproape, căci bat în retragere. Cade rănit 
sergentul Meilă Ion din Strehaia și frizerul Blum… 21 Mai Sf. Împărați 
Constantin și Elena. Facem apărarea coastei la Marea de Azov. Afară 
ploaie, bate vântul. În cort izbește ploaia și mă udă până la piele.Marea 
pare foarte agitată și trimite val după val, lăsând grămezi de spumă albă. 

26 Mai S-a terminat cu luptele din Benscule. A încetat orice 
activitate atât terestră cât și aeriană. Noi divizia a 19 a facem apărarea 
coastei. Dormim în corturi făcute în pământ. E multă umezeală și cât vezi 
cu ochii până la orizont numai câmpie. Bate vântul și Marea e agitată. 
Clima aspră și variată a acestui ținut ne face să ne fie și mai tare dor de 
țara noastră.” 

Jurnalul este expresia faptului trăit. Războiul,  cu aceste condiții 
vitrege, este consemnat ca atare:mizerie, foame, umezeală și frig. Notația 
este aproape chirurgicală, dovedind reale calități de scriitor. Din  însemnări 
se desprinde dorul de casă 

Rezistența anticomunistă 

Imediat după război și în această zonă a fostei unități administrative 
care se numise Plaiul Cloșani a avut loc o puternică rezistența 
anticomunistă la care au participat în primul rând 
intelectualii(învățători,preoți, dar și oameni simpli,țărani, păstori și alte 
categorii). 

Grupul lui Trocan a acționat în această zonă (Șovarna, Ohaba, 
Dâlma,  Brateș, Cămuiești ) ,prin păduri și zonele dosnice. Trocan era în 
primul rând un om curajos, conștient că  nu mai are ce pierde: 

„Credeți că-mi agravez situația? Nicidecum. Din moarte  încolo nu 
mai este nimic. Să le comunicați tuturor că Nae Trocan nu face parte din 
categoria oamenilor slabi și de acest lucru v-ați convins întotdeauna în 
întâlnirile noastre destul de pitorești ,cu foc de artificii și detonare și care s-
au soldat, mai tot timpul la un rezultat tragi-comic.”168 

Dumitrui Totir a pus bazele  organizației „Mișcarea română de 
rezistență” în anul 1949, desființată în 1952, când membrii organizației au 
suferit condamnări(trei au fost condamnați la moart 
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-: Nae Trocan,Totir Dumitru  și Năsărâmbă Dumitru, constatându-se  
că cele două grupări, Totir și Trocan  ar fi avut legături între ele. Prin 
Sentința  nr.307 din 26 noiembrie 1952 a Tribunalului Militar din Craiova, 
compus din Oprescu Mihail(președinte),Caranda Mihail(procuror militar) au 
fost judecați : Totir Dumitru, Năsărâmbă Dumitru, Nae Trocan, Chițimia 
Nicolae, Chițimia Constantin, Boulescu Gheorghe, Mirea Alexandru, 
Cotarcea Savu Sabin și alții. În această sentință sunt consemnate 
învinuirile cel privesc pe Dumitru I Totir: 

„Acuzatul Totir Dumitru a avut sarcina de a recruta elemente dintre 
foștii membrii ai Partidului Național Țărănesc-Maniu și dintre elementele 
chiaburești din mediul rural….Acuzatul Totir Dumitru cu ceilalți membrii 
fondatori ai organizației au hotărât să redacteze  manifestații contra-
revoluționare, în care scop a recrutat pe fostul proprietar de tipografie 
Cotarcea Savu Sabin care a primit sarcină să contribuie cu o mașină de 
multiplicat manifeste.Cu ocazia altei ședințe conspirative, acuzatul Totir 
Dumitru a trasat ca sarcină acuzatului Năsărâmbă Dumitru să ia legătura 
cu organele iugoslave taoiste prin piloții de cataracte de la Porțile de 
Fier…Organizația contra-revoluționară a primit de la UDB iugoslavă prin 
Chiriță Nicolae un cifru secret prin intermediul căruia urma să ia legătura 
printr-un post de radio emisie- recepție ca să transmită informații în 
Iugoslavia…În decembrie 1951 acuzatul Totir Dumitru împreună cu 
Năsărâmbă Dumitru au redactat o scrisoare cuprinzând calomnii la adresa 
regimului RPR și pe care au trimis-o  în Iugoslavia cu destinația Ambasadei 
franceze tot prin Chiriță Nicolae spre a fi difuzată în limba română… 

Dumitru Totir s-a gândit că are nevoie de. pregătirea elemente 
teroriste din  organizație  cu care să ducă acțiuni de șoc și în acest scop a 
luat legătura cu Trocan Nicolae prin intermediul inculpaților  Chițimia 
Constantin și Boulescu Gheorghe…Pentru înarmarea organizației Totir 
Dumitru și-a procurat de la Dumitrescu Mircea 50 de cartușe de 9 mm 
lungime pe care le-a trimis teroristului Trocan prin Chițimia  și Boulescu… 

În scopurile teroriste și de sabotaj acuzatul Totir Dumitru a procurat 
pentru organizație  37 calupuri de trotil pe care le-a pus la dispoziția 
organizației, predându-le lui Năsărâmbă Dumitru, iar acesta le-a ascuns în   
locuința lui Păulescu Nicolae.” 

În ceea ce-l privește pe Dumitru Totir sentința este foarte dură, 
condamnându-l  „la moarte pentru crima de uneltiri în contra securității 
interne și externe a RPR”, „muncă silnică pe viață  și 10 ani degradare 
civică pentru crima de trădare de patrie pentru  crima  de procurare și 
transmitere către o putere străină de documente secrete, obligat să 
plătească 300 lei cheltuieli de judecată și confiscarea averii personale, 
conform prevederilor decretului 111/ 1951: 



„Art 1.Se transferă în folosința Sfatului popular al comunei Șovarna bunurile 
specificate mai jos, fosta proprietate Totir Dumitru din comuna Șovarna, 
satul Vidimirești și devine proprietatea statului în baza sentinței Tribunalului 
Suprem București nr. 307/1952: 

1. Una casă de locuit compusă din 2 camere, acoperită cu tablă, 60 m.p. 

2.Una casă e locuit, compusă din 2 camere, acoperită cu tablă; 

3.Un coteț pentru păsări acoperit cu țiglă de circa 10 mp 

4.Un pătul  cu magazie, acoperit cu țiglă, de circa 15 mp; 

5. una bucată  teren , plaț casă în suprafață de 0,55 ha; 

6. Tei bucăți pământ pe deal, cu pruni și fânețe; 

7. Una bucată pământ la „Copac”, în suprafață de 0,75 ha. 

8. Una bucată pământ în lunca ohabei în suprafață de 0,50 ha; 

9. Una bucată pământ în lunca Șovarnei:, în suprafață e 0,45 ha; 

10.  Una bucată de pământ în seliștea satului, în suprafață de 0,30 ha; 

Art. 2 Serviciul veniturilor de Stat va duce la îndeplinire cuprinsul prezentei 
deciziuni. Șeful Secțiunii Financiare ,s.s.I Greere”169 

Alături de Trocan au fost implicați și Nicu Vulcănescu, respectiv 
Sever Popescu despre care se primea următoarea notă informativă: 

„Vă informăm că în regiunea Șovarna se află indivizi fugiți de la domiciliu și 
anume  Nae Trocan, Vulcănescu și Marin Popescu, fratele lui Sever 
Popescu din Zegujani ce a fost împușcat de miliție.Căpitan de securitate I 
Georgescu.”170  Nicu Vulcănescu, vărul lui Nae Trocan și se trăgea tot 
din Șovarna și era urmărit pentru braconaj a fost surprins împreună cu Nae  
la conacul familiei Copilu unde fuseseră  răniți. La vârsta de 38 de ani, Nicu 
Vulcănescu  fusese  împușcat, pe data de 23 aprilie 1950(în ziua de Sf. 
Gheorghe), în pădurea Tămașului. 

 Constantin Chițimia  era  din Șovarna  și prin deciziune nr  9476 din 
8 iunie 1954 i-a fost confiscată averea și transmisă în folosința Sfatului 
Popular al comunei devenind proprietatea statului. Acesta avea de fapt  cel 
mai mult pământ la Păpești, ceea ce ne determină să credem că la origine 
se trăgea din  cătunul Chițimii (după cum arată numele). 
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 Aceeași soartă  a avut-o  Dumitru Năsărâmbă ,din comuna Rătez, 
care trăia în concubinaj cu Maria Cleciu din Crainici, după cum se 
desprinde dintr-o adresă a Tribunalului Suprem din  15 ianuarie 1954: 

„Către 

Secțiunea Financiară a Raionului  Baia de Aramă, Regiunea Craiova 

Revenire la nr.114 28/1953 a Secțiunii Financiare a orașului Turnu Severin: 

Comunicați de urgență dacă ați procedat la confiscarea averii 
personale a condamnatului Năsărâmbă Dumitru din comuna Rătezu sau la 
concubina  acestuia Maria Cleciu din comuna Crainici conform sentinței nr 
307/ 1952 a Tribunalului militar București, trimisă dumneavoastră în copie 
cu numărul de mai sus, iar în cazul în care s-a făcut confiscarea înaintați 
copie după procesul- verbal încheiat.”171  

   Același lucru s-a petrecut cu Murdeală Gheorghe din  satul 
Vidimirești,( atunci comuna Șovarna), căruia i s-a confiscat o bucată de 
teren plantată cu pruni ori cu  Ana Popescu din Bala, (învinuită  de„uneltire 
contra ordinii sociale” și condamnată decizia cu nr.20188 din 20 noiembrie 
1954  la confiscarea bunurilor și transferarea lor în proprietatea statului : 

Art 1.Se transferă în folosința Statului Popular al comunei Bala: 

-Una casă de locuit cu 4 camere, acoperită cu țiglă; 

-Un grajd acoperit cu țiglă; 

--Una pivniță acoperită cu blane: 

-Un pătul acoperit cu țiglă: 

-Un coteț de porci acoperit cu blane; 

-Un cazan de  fabricat rachiu, capacitate 150 litri, cu capac de aramă; 

-Un plaț de casă în suprafață de 1500 m.p; 

Drept care am dat prezenta decizie.”172 

 

Mult a avut de suferitîn timpul prigoanei comuniste  învățătorul 
Grigore Mănescu, fiul primarului din Dâlma, fost absolventul Școlii 
Normale„Domnul Tudor” din Drobeta Turnu Severin. După finalizarea 
studiilor a fost repartizat la Școala Dâlma unde a lucrat peste 25 de ani, 
până la data de 17 octombrie 1952 , când a fost arestat, cu învinuirea 
cunoscută: „crime de uneltire împotriva ordinii sociale”, menționându-se că 
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ar fi făcut parte din organizația contra revoluționă :”Mișcarea de rezistență 
română,”  alături de Dumitru Totir. Atunci a urmat un episod tragic din viața 
învățătorului și al întregii familii ,după cum mi-a povestit colegul meu, 
profesorul de limba română, Puiu Mănescu. Tatăl său a fost luat din școală, 
chiar din timpul activițăților didactice și  a fost condamna,. conform sentinței 
cu  nr. 309, la opt ani de temniță  grea: 

”Tribunalul Militar Teritorial București a pronunțat următoarea sentință: 

„Cu unanimitate de voturi declară  culpabil pe Mănescu Grigore, 
satul Dâlma, comuna Bala, raionul Baia de Aramă, regiunea Craiova  
pentru crima de uneltire contra ordinii sociale, pedeapsă prevăzută în 
articolul 209 p III, Cod Penal, Cod justiție Militară. Asemenea cu 
unanimitate de voturi declară că sunt circumstanțe atenuante  în favoarea 
sa. Făcând aplicațiunea art. 209 p III CP 157, 25 alineatul 6 CP 304 și 463 
CJM cu unanimitate de voturi îl condamnă la 8(opt) ani temniță grea, 
5(cinci) ani degradare civică 200(două sute) lei cheltuieli de judecată, 
confiscarea averii personale cu socotirea prevenției de la 17 octombrie 
1952 pentru crima de uneltire contra ordinei sociale. 

Prin Decretul 291/1953 Tribunalul militar pentru unitățile MAI i-a 
admis recursul și i-a redus pedeapsa la 6(șase)  ani de temniță grea și 3 
(trei ani) degradare civică cu menținerea celorlalte dispozițiuni ale sentinței. 
Dată și citită în ședința publică astăzi, anul 1953, luna noiembrie, ziua 
27.173 

Mănescu  Grigore era născut la 30 ianuarie 1911 la Dâlma, fiul lui 
Ion și al Domnicăi, învățător cu doi copii(Dan și Ion). Pe data de 26 
octombrie 1954 i s-a confiscat suprafața de 0,90 ha de pământ. Am luat 
legătura cu colegul meu Puiu Mănescu, profesor pensionar acum la Dâlma,  
care mi-a spus că o nepoată de-a dumnealui urmează să scrie o carte 
despre aceste lucruri și totuși mi-a furnizat câteva informații, fără fotografii 
și alte acte din arhiva familiei Am  aflat că învățătorul, care își adusese o 
mare contribuție  la dezvoltarea învățământului și școlii din această zonă a 
fost purtat pe la cele mai cunoscute temnițe ale perioadei  comuniste ca și 
cum ar fi fost unul dintre marii infractori :Târgu- Jiu, Craiova, Jilava, Baia 
Sprie(mina de plumb) și la Canalul Dunăre-Marea Neagră, la Periprava,( la 
stuf). La eliberarea din temniță, prin decizia nr. 7045 din 24 09 1957 dată 
de  MAI i s-a fixat domiciliul obligatoriu în comuna Viișoara, raionul 
Slobozia , regiunea București. După terminarea pedepsei nu  a fost eliberat  
căci vine o alta decizie cu nr.7045 din 1 octombrie 1958 prin care  a fost 
internat într-o colonie de muncă pentru 24 de luni(alți doi ani), fiind pus în 
libertate abia pe data de 29 octombrie 1960.În toată această perioadă i-a 
fost persecutată și familia (în mod deosebit copiii care mergeau la  
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școală).Pe Dan Mănescu, elev la liceul „Traian” l-au dat afară din școală, 
fiind nevoit să stea acasă vreo doi ani și pe urmă a terminat liceul la 
învățământul seral. Și Puiu a avut necazuri ,dar el se învățase și nu-și mai 
declina originea. După terminarea liceului a vrut să continue o școala 
tehnică de petrol și gaze unde a intrat ca medie , dar nu mai erau locuri și 
atunci s-a înscris la Școala Tehnică Financiară la București unde un 
inspector s-a prins că nu-și declarase originea, dat cum școala era 
finalizată  nu l-a mai pedepsit, repartizându-l la Craiova unde a lucrat 
aproape un an,după care s-a înscris la I. P.  3 ani, Facultatea de 
Filologie.Tatălui său, Grigore Mănescu, după executarea pedepsei nu i-au 
mai  dat voie să se întoarcă în învățământ, la vechiul loc de muncă, ci avea 
voie să se angajeze doar ca muncitor necalificat.De aceea a lucrat pe la 
Câmpina la sonde și apoi s-a transferat la Motru de unde s-a și pensionat. 
Nu i-a mai reclamat pentru drepturi , dar i-au dat o indemnizație pentru anii 
pe care i-a făcut la pușcărie. După aceea  s-a făcut un recurs în anulare la 
Curtea Supremă de Justiție și acesta a fost admis la 7 decembrie 1995, 
clasându-se sentința 309 și decizia nr. 291 din 21 mai 1953(care privea 
confiscarea averii). Reabilitările au venit cam târziu , cu mult după 
Revoluție, când învățătorul a devenit „cetățean de onoare al localității”.   

Au avut de suferit și deportații din Bărăgan care după revoluție s-au 
constituit într-o organizație al cărei președinte era Dan Constantinescu, 
profesorul de istorie ai cărui părinți se trăgeau din cătunul Giurești, din 
Bala. Am consultat două dosare cu documente ale celor celo care au fost 
deportați de pe raza județului nostru cărora le-a fost confiscat întreg avutul 
fiind considerați elemente exploatatoare și încadrați în rândurile chiaburilor, 
o etichetare relativă pentru că diferențele nu erau mari între țărani. În 
această categorie intrau preoții și oamenii mai înstăriți care reușiseră să 
acumuleze ceva pământ, așa cum s-a întâmplat cu preotul Aristide Muja 
din Crainici care încerca să se dezvinovățească într-o emoționantă 
scrisoare păstrată, cu scrisu-i impecabil, într-un dosar la Arhivele Statului, 
prin care solicita să nu fie inclus în rândul  chiaburilor. El menționa că la 
origine este gorjean și a adus la nevasta din Crainici„un pat de fier și un 
cufăr cu cărți”, a luat o parohie săracă la Pluta, lângă Filiași și apoi a trecut 
la Zegujani (19 ani), zbătându-se să-și țină copiii la școală. Soția avea 7 ha 
de pământ și un cazan de făcut țuică, cu capac de lemn, iar el cumpărase 
un plaț de casă și ridicase o cămăruță la Turnu Severin ca să aibă unde sta 
copiii, să nu plătească gazdă.Am cunoscut-o pe fiica acestuia, doamna 
Veronica Negreanu Muja o femeie de 82 de ani care mai aleagă la crosurile 
veteranilor și vine cu drag la Crainici la festivalul cozonacului ca spă 
îmbrace costumul național.Tot la Arhive, în același dosar în care era 
scrisoarea părintelui am găsit și un tabel în care erau trecuți chiaburii din  
comuna Crainici  și cuprindea următoarele nume:Nicolicioiu N, Nișulescu 
D.I, Miloșescu Gr., Pîrvulescu N. I, Crăciunescu Ioana, MolanV, Țăpârdea 
C,.Pr.Tutilă D, Georgescu Ion, Sârbulescu C,Cașotă ion și Muja 



Aristide(numele părintelui este notat în creion și se cere să se verifice 
situația. Aici este și o cerere a Ioanei Crăciunescu căre menționează că 
este trecută pe tabel cu 13 ha de pământ, dar în realitate are doar 5 ha 
arabil, menționînd:„Toată viața ne-am ocupat cu agricultura și am lucrat 
direct și personal. Provin dintr-o familie de țărani săraci.Sunt 
analfabetă.”174.Cererea a fost scrisă de altineva și în locul semnăturii e pus 
degetul. În același dosar figurează și Constantin Sârbulescu din Comănești 
care arată că a fost militar și a ieșit la pensie la limita de vârstă, iar titlul de 
chiabur nu se potrivește cu situația lui pentru că a fost nevoit săți vândă 
obiectele personale și amintirile ca să poată supraviețui. 

Despre Constantin Florescu de la Câmpu mare am aflat că a fost 
deportat în Bărăgan și acolo ar fi murit . Cei din familie n-au dorit să-mi dea 
relații,probabil pentru a nu retrăi acele momente de suferință cu care nu 
voiau să se laude dar unul dintre finii lui  de la Câmpu Mare,pe nume Ion 
Țiu mi-a povestit Florescu că era un om bun, îi împrumuta pe toți care 
veneau la el. În anul 1947, când l-au ridicat a participat primarul Ion 
Ungureanu și Ion Retezanu. Constantin Florescu avea o casă obișnuită de 
om mai înstărit acele vremuri, pătul, grajduri, saivan. Sub o polată avea o 
batoză care funcționa cu paie.Lista averii am consultat-o în dosarele de 
arhivă. Casa lui a fost confiscată alături de întreaga avere și  preluată se 
stat.În ea a funcționat sediul IAS-lui din Câmpu Mare, iar acum i se mai 
cunosc doar treptele pentru că totul a fost ruinat și prefăcut una cu 
pământul.Florescu a murit acolo în Bărăgan și nici măcar n-a mai avut 
posibilitatea s-o revadă.Domnul Dan Costantinescu, președintele Asociației 
foștilor deportați din Bărăgan, profesorul de istorie cu care ne mândrim 
pentru că era din Bala menționa într-o cuvântare care se păstrează în 
dosar: 

„Orice recompensă materală, oricât de mare ar fi ea nu poate  
compensa suferintele îndurate, nu poate să ne redea pe cei dragiș care 
acolo în Bărăgan au trecut în lumea celor drepți cu gândul și dorințele 
neîmplinite de a-și revedea vatra și casele ce le-au fost lăsate lor de către 
străbuni ca semn al statorniciei noastre pe acest pământ al dacilor și 
romanilor.”175 

Unul dintre cele mai dure exemple de rezistență l-a constituit 
călugărul Nil Dorobanțu, personalitate fascinantă, adevărat om de sacrificiu 
pentru întreaga perioadă de derulare a comunismului, până s-a stins din 
viață, în anul 1977, când a avut loc și cutremurul. Nil Dorobanțu reprezintă 
unul din cele mai cutremurătoare exemple de credință fermă într-o lume 
care începuse a-și pierde  reperele, credința noastră  străbună printr-o 
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diabolică propagandă comunistă. În articolul „Autobiografia mea de luptător 
pentru lupta cea bună în via lui Hristos.” 

De la începuturi personalitatea lui Nicolae Dorobanțu stă sub 
semnul ceresc al luminii, așa cum mărturisea de altfel. 

„Când mama mă ducea la munca pământească, de mic mă ridicam 
răzimat de copaci, porumbi, ierburi, flori spre cerul de lumină. Mă duceam 
cu oile în poiană și cântam pe deal din muzicuță, plângeam și repetam între 
turmele de oi , glas din biserică și din liturghia străbună. Simțeam că va fi 
ceva cu mine, îmi plăcea la denii și la nopți de Înviere. În „pițărăi” cu Steaua 
”și cu sorcova, după fragi, mure , nuci, prin livezi și printre flori zburdam 
urmărind zborul ciocârliei, ciripitul privighetorii, susurul izvoarelor, zumzetul 
albinelor și freamătul codrilor care mă înălțau spre sublimul festiv de valori 
sacre. La 14 ani am avut prima teofanie în extaz. Am văzut lumină mare, 
foc, soare înfricoșat, pogorându-se s-a rostogolit din ceruri spre mine. Mă 
simțeam singur pe Tera parcă furat de cerurile înalte, ascuns și topit ăn 
lumina aceea înfricoșată. S-a mai întâmplat de două ori în casa strămoșilor 
mei din Valea Plopului”.  

Aceste revelații l-au îndepărtat 
de cariera militară pentru că la 10 mai 
1942 primise gradul de sublocotenent 
de Vânători de Munte. 

Sihăstria la munte și fuga din 
armată a fost așadar un gest 
premeditat și nicidecum aleatoriu, căci 
acest lucru ține de concepția despre 
viață și de credința în anumite 
valori(„după ani e premeditare logică”): 

„Așa m-a condus pe mine 
Preabunul Dumnezeu de am scăpat 
de moarte și de iad ca să mă alegă în 
slujba lui Hristos. În 1943 am avut o 
revelație telepatică, concurs de 
împrejurări, să dau examen de 
admitere la Facultatea de Teologie. Și 
am fost cazat la internatul teologic de la Mănăstirea Radu Vodă. În anul 2 
am avut revelația să aleg la patrologie tema despre: „Teoria logosului 
întrupat în viața duhovnicească” și așa l-am cunoscut pe Hristos Logos 
divin care avea să-mi vorbească mai târziu.”176 
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Nil Dorobantu la Vânăori de 
munte 



În anul 1946, când era în anul 4 la Teologie, a simțit chemarea să 
intre ca frate la  mănăstirea Radu Vodă din București: 

„Am locuit într-o cameră igrasioasă unde mă spovedea Gala 
Galaction care m-a predat lui Benedict Ghiuș.  Am locuit apoi în turlă. La 
Florii monahul Damian a avut o vedenie în timpul călugăriei mele și m-a 
văzut înălțat de la pământ în lumină”177 Căci Nil Dodobanțu face serviciul 
religios cu toată ființa sa, fiind unul dintre credincioșii habotnici cu care 
biserica ortodoxă ar trebui să se mândrească.”178Din 1950 până în 1954 
am predicat apocaliptic și înlăcrimat. La sihastru am simțit ca un curent 
înfrigurat electric fiorul teofaniei și m-am îmbolnăvit de friguri. Am fost exilat 
la Mușuroaiele la starețul Evghenie Hulea. Am predicat la Trotușanu, la 
stareța Magdalena Petrovici și Teofil Talpan. Și acolo am simțit fiorul tainic 
al proniei divine.”179 Căci credința acestui călugăr e fără limite, așa cum o 
deprinsese de la Arsenie Boca mentorul său, după cum mărturisește de 
altfel: 

„Înălțam Sfinte Cruci și mă închinam la tot pasul. Pogoram mintea în 
inimă și aplicam ruga respirației. Aceasta am învățat-o în anii de studenție 
de la Arsenie Boca și de la Irina Zlatea de la Sâmbăta de Sus, unde o 
săptămână am fost în pelerinaj. Acolo, în peștera din munți de lângă 
cabană am avut singur primele lacrimi zguduitoare care L-au lăsat pe 
Hristos să mă pătrundă. Arsenie era văzător cu duhul și îmi zicea „ortacul”. 
M-a chemat la el din mijlocul a sute de oameni. Avusese descoperire 
despre mine în 1945, în martie, în săptămâna a doua din Postul 
Păresemilor.  Mâncând pâinea cea binecuvântată de Arsenie am simțit un 
curent mistic, ce m-a transformat. Mă simt de atunci  ca transportat 
deasupra întregului glob pământesc, la picioarele Domnului Hristos.”180  

Viața lui  Nil Dorobanțu a fost una de jertfă pentru credință 
mărturisind că a săvârșit în fiecare zi Sfânta Liturghie în afară de două zile, 
una când era în pustie și ploua și alta, în ziua arestării, pe data de 3 
ianuarie 1956. Făcea Liturghia, la munte între piscuri stâncoase, pe zăpadă 
și furtună, lângă izvoare fremătând sau în ciripitul păsărilor: 

„După o Sfântă Liturghie am fost răpit ca Avacum și ca Filip și mutat 
în altă parte, scurtând din drum spre ceruri. În unele locuri unde slujeam 
aveam vedenii cu eroi, luptători, ostași. În altele fuseseră siluiri, schingiuiri, 
crime. Într-un sfert de an în predică și alt sfert în temnița rece ,am predicat, 
am dezlegat, am convertit, am stors lacrimi, am miruns, am cununat. La 
fiecare pas am fost condus de mâna lui Dumnezeu și acoperit de omoforul 
Maicii Domnului. Ce clipe sacre, cu toată biserica ortodoxă prigonită în 
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spinare. Timpul plin de Dumnezeu, ba chiar și spațiul întreg a fost când s-a 
întrupat Dumnezeul Cel netrupesc în noi cei trupești. Atunci tot cosmosul, 
regn mineral, floră, faună, om, cele patru stihii(aer foc, apă, pământ s-au 
umplut de plinătatea Divinității! Toate le umple Hristos Cel necuprins!)”.181 

Exaltarea religioasă, într-o epocă în care religia era vehement 
combătută și se promova ateismul, nu putea să rămână  trecută cu vederea 
de către edilii societății comuniste care l-au persecutat pe acest călugăr 
până  la moarte. 

Călugărul Nil Dorobanțu, om de mare cultură, care cunoștea, după 
spusele  celor  mai apropiați vreo 10 limbi străine și era adeptul unei 
credințe vii, practicate cu evlavie și sacrificii la fel ca în primele secole ale 
creștinismului, mărturisea că învățase să predice  animalelor și păsărilor, 
naturii  și întregului univers care avea, în mod indubitabil, același Creator: 

„Sub ploi torențiale, în toamna codrilor, sub căderea frunzelor, mă 
hrăneam cu ciuperci, cu zmeură, mure, urzici, afine. Mi-era foame 
groaznică după trei săptămâni. Am găsit un măr mâncat și o pară pe o 
piatră, Hristos însă mi-a dat miros de Euharistie și m-am săturat, apoi am 
purces mai departe spre noi orizonturi.”182 

Părintele, la vârsta de 56 de ani, a  purces spre acele orizonturi 
necunoscute nouă ,pentru că în luna martie a anului 1977 a fost adus în 
satul natal, la Crainici unde  și-a găsit sfârșitul pământesc și a fost 
înmormântat în cimitirul satului: 

„Era lovit puternic la piept. Nu se știu cauzele loviturilor. Nu lasă pe 
nimeni în preajma sa decât pe sora sa Paulina Dorobanțu, care îl îngrijește. 
Pr 27 martie 1977  este luat la Cer  și părintele Nil, încheindu-se viața în 
trup a unui mare propovăduitor și misionar. Moartea sa rămâne învăluită în 
mister183 

Părintele Nistoran care era preot paroh la Crainici în acea perioadă 
ne-a mărturisit că l-a cunoscut personal și a venit înainte de nunta lui să-i 
lase darul, dar socrul său, preotul Vrapcea îl certa, spunându-i  că nu e 
bine să facă sfânta liturghie prin păduri: 

„L-am cunoscut, a venit înainte de nuntă ca să-mi aducă un dar. 
Venea destul de rar în sat pentru că era urmărit și n-avea voie. Când a 
murit, imediat după cutremurul din 1977, l-au adus din Moldova să-l 
înmormântăm la Crainici. Eu cu socru-meu ne-am ocupat de 
înmormântare. Noi l-am dezbrăcat și i-am uns trupul cu ulei.De la brâu în 
jos era negru, eu cred că l-au bătut cu saci cu nisip că altfel n-ar fi murit, 
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dar cei care l-au adus or spus c-ar fi căzut o bârnă pe el. Era un om mic de 
statură și foarte slab: Când l-am văzut om bătut în halul acela, m-a podidit 
plânsul”.184 

L-am întrebat pe părinte dacă bănuiește ce s-ar fi întâmplat,cum de 
ar fi putut să dispară din mormânt și și-a spus: 

 „Nu știu cum a dispărut, cine l-o putut lua, dar mi-aduc aminte c-or 
venit unii să-i aranjeze mormântul, să pună plăcile de marmură și gresia că 
el mai avea aici pe Ionel Dorobanțu și familia Cizmașu, care-i vine nepot. 
Livia Morjan  mi-a fost și mie profesoară la Bala. Mormântul era o simplă 
groapă unde erau înmormântați părinții și un nepot.S-a nimerit să fie în 
timpul slujbei și n-am putut ieși afară la ei. Când am terminat eu slujba deja 
plecaseră. Atunci cred că l-au furat, dar nu s-a știut că dispăruse până 
încoace, când eu m-am îmbolnăvit. Am aflat c-au venit cu televiziunea, l-au 
dezgropat, dar nu l-au mai găsit în mormânt.”185 

Cert este că Nil Dorobanțu a fost o personalitate misterioasă, 
despre  care se spune că ar fi avut chiar darul levitației, un lucru foarte 
rar.El însuși într-una dintre numeroasele lucrări cu conținut religios definea 
personalitatea umană în felul următor: 

”Personalitatea nu se desființează, nu se contopește, nu se 
elimină,ci se face mai nobilă, mai înaltă, mai sublimă. Rațiunea, 
sensibilitatea simțirii și voința, precum și simțurile trupești și sufletești devin 
supraraționale. E cea mai elocventă dovadă că se poate raționa și cugeta 
și fără trup, materie sau carne, poate fi suflet fără a avea nevoie de corp, 
poate fi nemurire fără nevoia morții, poate fi Dumnezeu, fără a avea nevoie 
de om.”186 

 

Perioada comunistă(„ epoca de aur”) 

În perioada regimului comunist satele din partea de NV a comunei 
Bala au avut un regim  oarecum privilegiat, după cum mi-a  povestit 
consilierul local Nicolae Scurtu. Acesta mi-a spus că un cetățean din satul 
Bala de Sus   fusese gardian în lagărul din Târgu Jiu când Gheorghe 
Gheorghiu Dej  ar fi fost închis acolo și îl cunoscuse personal.Atunci când 
s-a pus problema colectivizării, acest cetățean a plecat în capitală și s-a 
dus în audiență la primul secretar al PCR. Așa s-ar fi reușit  evite 
colectivizării în satele de deal ale actualei comune Bala (Bala de Sus, Bala 
de Jos, Rudina,  Runcșor, Dâlma, Brateș,Cârșu, fapt care a constituit un 
mare avantaj pentru  oamenii din această zonă, deoarece  le-a asigurat 
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pentru moment  un trai bazat pe munca lor cinstită. Personal am trăit   în 
acea perioadă și am văzut dorința oamenilor  de a munci orice bucățică de 
teren. Se cultivau  cu cereale, cu grâu și porumb și cele mai mici bucăți de 
teren pe care producția era foarte mică.Oamenii cultivau locurile cu 
cereale,secerau grâul la mână  și îl păstrau acasă până când se termina 
treieratul la CAP și abia după aceea, în urma unor inervenții și rugăminți 
venea câte o combină să-l treiere.Apoi pentru zona individuală a țăranilor 
care nu erau înscruși la CAP erau o mulțime de cote și contracte care-l 
sufocau pe țăran încât aceștia aproape că-i invidiau pe cei de la CAP că 
reușeau să supraviețuiască fără atâta muncă. Căci forma aceasta de 
cooperativizare a existat totuși în actuala comună Bala, în satele  care 
aparțineau până la reforma administrativă fostei comune Crainici:Câmpu-
Mare, Sărdănești, Crainici, Brativoiești Molani, Comănești.Înainte de a se 
înființa CAP-ul au  fost anumite  forme de asociere numite întovărășiri cu 
nume pompoase și patriotice.N-am putut consulta  dosarele respective 
pentru că la Arhivele naționale esre ăncă interzisă consultarea lor, dar am 
beneficiat de îngăduință în ceea ce priveste CAP-ul deoarece actele de 
arhivă se păstrează la Primăria din Bala. 

Cooperativa Agricolă de Producție din Crainici s-a înființat în anul 
1962 atunci când s-a încheiat întregul proces la nivelul țării. Într-un dosar 
cu procesele verbale  din anul 1962 am găsit multe persoane care se 
înscriau în ultimă instanță în această formă de asociere realizată după 
modelul sovietic.La început lucrurile erau forțate,se foloseau toate 
mijloacele pentru a forța oamenii să se înscrie,căci  puțini acceptau de 
bună voie să-și dea tot avutul și să rămână fără nimic. Au fost unii care, cu 
toate constrângerile, nu s-au înscris: Cotoarbă Gheorghe, tatăl lui Mitu 
Cotoarbă, Boghici Nicolae( care avea un copil la facultate), Constantin 
Dorobanțu, Tăpârdea Alexandru, Ilie Sanislav, Burnaz Ion și alții.Comuniștii 
le-au luat pământul în mod abuziv(sub pretextul nevoii de comasare a 
terenului) și le-au dat un pământ mai degradat unde nu se producea mare 
lucru.Romică Pătruțescu care a ajuns până la urmă președintele CAP-ului 
mi-a povestit că nici bunicul lui nu se înscrisese,iar pe el l-au trimis de la 
școală să-l lămurească.Pe tatăl său care lucra la CPL Târgu Jiu l-au dat 
afară. Au făcut un material că n-au forță de muncă la țară și l-au trimis în 
sat. În aprilie 1962 toată țara era declarată colectivizată. Din Comisia de 
inițiativă făceau parte Ionel Crăciunescu . care fusese și primarul comunei, 
Alexandru Dogaru de la Glogova(secretar ), Ionel Popescu(casier), Teodor 
Șontea(învățător) și preotul Vrapcea Gheorghe. Primul președinte al GAC-
ului a fost Miloșescu Petre, un om la locul lui care era bun gospodar și 
primul inginer  agronom a fost Tăvălug Ion din Negoiești după care a venit 
Vrapcea Eleodor, copilul preotului, Ștefănescu Ion,un inginer pe nume 
Pătrașcu și Plăvițu Ion din Bala.În luna februarie 1978 venise contabil  la 
CAP Romică Pătruțescu și la puțin timp  a fost ales președinte. Colectivul 
era în plină dezvoltare. Fostul președinte făcuse grajdurile în Limpedea, dar 



nu era bază furajeră. Conducerea se asigura prin brigadieri. La zootehnie 
era Crăciunescu Ovidiu,iar la cultura  mare: Boghici Constantin, Papa 
Constantin și Mârmeci Pantelie.Se înființase și secția de tractoare care la 
început fusese condusă de cineva de la Păpești, pe urmă a venit Vânjan 
Petrică din Sărdănești și după aceea  a venit Nicu Jianu care a rămas până 
la desființarea CAP-ului. Domnul Jianu este un bun cunoscător al realităților 
din CAP și de la dumnealui și de la fiul său , inginerul Petrică Jianu am 
primit multe informații și despre terenurile și istoricul satului Crainici. Sediul 
CAP-ului a fost în casa naționalizată a lui Cașotă care fusese confiscată de 
către comuniști. În anul 1968 , când s-a desființat comuna s-a mutat în 
sediul fostei primării. În CAP erau cuprinse satele Crainici, Câmpu Mare, 
Comănești, Brativoiești și Molani, dar în aceste trei sate pământul 
rămăsese încă al oamenilor. Toată suprafața CAP-ului era cam 1300 de 
hectare. Se punea accent pe valorificarea terenului și pe pomicultură. S-au 
plantat, din câte ne-a spus fostul președinte, 110 ha de pomi pe Valea 
Oanei, Orniți și în alte locuri. Au fost realizate  plantații de meri și de cireși. 
Și elevii aveau obligația să facă aceste lucruri. Chiar președintele își aduce 
aminte că a săpat peste 200 de gropi deoarece trebuia să ducă adeverință 
la școală pentru munca prestată. Un mare accent s-a pus pe creșterea 
efectivelor de animale. Romică Pătruțescu mi-a spus că atunci când a 
preluat funcția de președinte  erau 120 de bovine, 30 de cai și 10 perechi 
de boi  cu care, folosite la transport. Aveau și un taur folosit la montă,de  
care se îngrijea Gheorghe Burnaz. Erau două saivane acoperite cu frunzar. 
La vaci se cerea producție de lapte și cum baza furajeră era săracă, cu 
toate că aveau angajate 5 femei , n-o puteau obține. În 1980 președintele a 
dus vacile la Strehaia și s-a axat pe creșterea oilor. CAP-ul ajunsese la 
2500 de oi, electrificase grajdurile și modernizase sectorul zootehnic. Își 
amintește că a dat 100 de berbecuți și a cumpărat un camion. Pătruțescu 
Romică își amintește cu nostalgie  de vremurile de atunci: 

„Eram tânăr când am venit la CAP și nu știam mare lucru, dar 
aveam un unchi director la bancă și mă sfătuia cum să fac și ce trebuie să 
cultiv. Mergeau bine culturile de grâu, porumb și cartof. Făceam și 
grădinărie de la fântâna lui Cașotă și până la Sărdănești. Făcusem și solarii 
și foloseam apa care ieșea de la sonde.Apa iesea cu gaz metan și mă 
învățase cineva să dau foc la gaze și încălzeam solariile. În câmp cultivam 
cartofi, varză, ceapă roșii și în solarii produceam răsaduri. Cu toate astea 
CAP-ul mergea în pierdere căci de aici trebuia să trăiască și oamenii. Abia 
prin 1985 am început să ajungem pe linia de plutire căci făceam 
înprumuturi în bănci și trebuia să ne autofinanțăm. În 1987 am dat toată 
Lăturoasa către Combinatul minier Motru pentru redarea terenului în 
circuitul agricol. Acolo aveam și oile, iar  amenajamentul presupunea   
realizarea unor stații fitosanitare  și a altor ulilități importante, dar n-am mai 
apucat să facem nimic pentru că a venit revoluția și terenurile a fost date 
vechilor proprietari. Acum pasc acolo oile lui Mara și ale lui Butaru. Pe vale 



aceea , până la conacul lui Ciurică, avea și IAS-ul de la Câmpu-Mare.La 1 
mai1990 a venit Direcția agricolă și am predat inventarul, actele au rămas 
la inginerul Plăvițu. S-a format  o comisie pentu lichidare din care făcea 
parte Creiniceanu Valerică, Popescu Ionel și din fiecare sat câte un 
reprezentant.Teren arabil a fost cam 1100 ha, 2500 de oi , saivane , 
grajduri, depozite, camion, tractor. Bunurile s-au valorificat , dar s-au 
împărțit după bunul plac.S-a dus și mama acolo , dar nu i-au dat nimc. Mie 
mi-au adus cobanii vreo 40 de oi pe care le-am vândut.187” 

CAP-ul  din Crainici se numea „Drumul Belșugului” și a avut un rol 
important pentru o parte dintre cetățenii comunei deoarece le-a putut oferi 
locuri de muncă. Cercetând actele din arhivă, nu-mi vine să cred ce 
producții se puteau obține altădată, prin anii 1975-80, dar mai cu seamă 
rămâi uimit de faptul că aproape toate terenurile care acum sunt pline de 
tufărișuri și de mărăcini erau  pe timpul CAP-ului lotizate și muncite.Într-un 
dosar cuprinzând procesele verbale de la Adunările generale m-a frapat 
numărul mare al participanților (224 din 312). Numai la acea adunare erau 
primiți  în noua formă de organizare colectivă 20 de noi membri, iar 
președintele Miloșescu  Petre era propus  ca reprezentant pentru sesiunea 
Marii Adunări Naționale. Tot acum au fost votați și primii brigadieri: Papa 
Constantin, Boghici Constantin, Gulei Victor, Coteț Iancu. La a doua 
Adunare generală, pentru că membrii trebuiau confirmați numai în acest 
cadru oficial, au fost primiți 70 de noi membri188.Acum s-a luat în discuție și 
problema islazurilor  stabilindu-se o convenție între Sfatul popular  și 
conducerea GAC-ului prin care islazurile comunale vor trece în proprietatea 
GAC-ului pe timp de 10 ani. Banii trebuiau virați anticipat, iar cetățenii 
necolectivizați nu erau  învoiți la islazul comunal.189În primăvara aceluiași 
an se încheia un contract cu  SMT Strehaia pentru însământarea a 25 de 
ha cu grâu. Averea Gas-ului consta din 290 ha de teren , dintre care 50 ha 
pășuni, 64 livezi, 60 fânețe naturale și 160 ha păduri și vegetație forestieră.  

Din dosarul 141 din 1964, la numai doi ani după înființarea CAP-
ului, am extras suprafețele cultivate cu cereale în acel an. Grâu de toamnă 
se cultiva la Gura Lupoii(20ha),Ierugi(18ha), Conacele popii(11ha), Câmpu 
Mare(17 ha),Ținică(6ha),Stupina(2ha),Lunca boierească(22ha),Valea 
podului(11),Cununa(10 ha),Livada verde(10ha), Cireș-Brândușa(5 ha). 
Grajd(5 ha). Secară era însămânțată la Limpedea(3 ha), în lunca 
Sărdăneștilor(42ha) și la Zăvoi(15ha).Porumb era cultivat la :Pojorița(12 
ha)Maidan(10),Lunca boierească(20), Comănești(20). Cu lucernă nouă 
erau cultivate 12 ha, 10 ha cu lucernă veche și 1 ha ocupa grădina. 
Președinte al CAP-ului era Miloșescu Petre, iar munca era organizată pe 
trei brigăzi. Chiar dacă cifrele raportate erau uneori umflate, procedeu 
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frecvent mai ales la raportările de producții, ele trebuie luate în calcul 
deoarece ascundeau niște realități existente. Pe lângă sectorul cerealier 
exista o grădină de legume în care se cultivau aproape 5 ha cu roșii, 
ceapă, varză ,ardei. Sectorul pomicol era la început și cuprindea aproape 
50 ha și sectorul zootehnic de asemenea. Acest sector începuse probabil 
cu animalele  pe care oamenii le înscriseseră la GAC, după cum se 
desprinde dintr-un proces verbal din 15 mai 1962 în care erau consemnate 
54 de vaci cu lapte, 26 juninci,42 de boi, 4 cai, 582 de oi și 60 de stupi. În 
perioada menționată se lucra la terminarea unei magazii pentru cereale, a 
saivanului și a grajdului pentru animale .În anii următori președintele 
Sfatului popular, Crăciunescu Ion propunea amenajarea unor grajduri la 
Molani, iar președintele, Miloșescu Petre menționa: „În sectorul zootehnic 
s-au făcut mai puține lucrări din cauză că oamenii au fost antrenați în 
celelalte munci. Tovarășul brigadier nu-și îndeplinește obligațiile de serviciu 
în sectorul zootehnic pentru că nu s-a dus cu animalele la Târgu Jiu la 
abator. Tov. brigadier nu este cointeresat de activitatea din acest sector.”190 

Inginer agronom era Vrapcea Teodor, iar tehnicieni: Duralia Dinu și 
Cașotă Ana care în același an au pregătit greșit soluția  de stropit cartofii și 
inginerul cerea să fie sancționați:  „Tov inginer arată că s-a făcut instructajul 
dar brigadierii au greșit concentrația soluției  și trebuie să plătească recolta 
de cartofi”  

În anul 1966 CAP-ul din Crainici cu nume destul de pompos„Drumul 
Belșugului” cuprindea următoarele suprafețe:398 ha teren arabil,150 ha 
livezi,, 497 ha  pășuni naturale,161 ha fânețe și 2 ha de vii,iar în folosința 
membrilor cooperatori erau 118 ha. În total CAP-ul avea o suprafață de 
1178 ha.191În adunările generale oamenii se adunau și dezbăteau 
problemele reale de producție ori dificultățile întâmpinate în diferite 
sectoare de   producție. Într-un proces-verbal din anul 1969 în care se 
analiza activitatea din zootehnie  inginerul agronom Vrapcea Teodor arăta 
„că nu este de acord  cu fixarea prețului  pe cap de animal după prețul 
pieței și per kg la cântărirea animalelor. Mai sublinia că în cadrul sectorului 
zootehnic nu merge treaba deoarece retribuția la zi mincă este mică și 
îngrijitorii nu sunt interesați de muncă.”192 

Un an de referință pentru colectivul din Crainici poate fi considerat 
anul 1978 când președinte a fost ales Pătruțescu Romulus, inginer –șef era 
Ștefănescu Ion, iar Popescu Margareta era contabil șef și magazioner Ion 
Crăciunescu, având în primire mai multe bunuri dintre care menționăm: 
magazie, remiză , pătul, cântar, trior, pluguri, zdrobitor de struguri, 
separator , cazan și altele. Acum suprafața arabilă se extinsese la 1019 ha 
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din care 141ha erau cultivate cu porumb, 50 ha cu fasole, 160 ha pentru 
nutreț verde, 130 ha pentru nutreț în culturi succesive,532 ha erau pășuni 
naturale, 50 ha erau cultivate cu plante leguminoase. Sectorul zootehnic 
era mult mai bine pus la punct, la fermă lucrau 13  angajați (9 bărbați și 4 
femei) și exista un efectiv de 123 bovine dintre care 44 de vaci, 10 boi, 
14porci și 2000 de oi. Și în anii următori se urmărea cu maximă atenție 
acest sector, mișcarea efectivelor de animale, baza furajeră, planul de 
montă, fătările la vaci scroafe ,oi193. Atunci CAP-ul era integrat în CUASC-
ul Broșteni și efectivele raportate  poate că erau   puțin exagerate, așa cum 
se desprinde dintr-un tabel cu ovinele: 1980(2000), 
1981(2500),1982(3000),1983(3250), !984(3500),1985(4000). Am dat 
aceste cifre pentru a vedea raportul dintre realitate și ficțiune,  dar CAP-ul 
din Crainici  a avut în anul desființării peste  2300 de oi.Dar și așa era o 
realizare importantă deoarece la momentul de față abia mai există a zecea 
parte din aceste animale(vreo 250 de oi) Am avut surpriza să descopăr 
printre ciobani acestor turme locuitori d.in Titerlești, ciobani din tata-n fiu pe 
care i-am întâlnit  și după revoluție cu oile pe munte: Racoțanu Victor,    Ilie, 
Corlan Ion, Lazăr Ilie, Morjan Ion care păzeau și oile lor împreună cu cele 
ale colectivului. La o inspecție Lazăr Ilie recunoaște că a avut „48 de oi și 
se obligă a plăti suma de 840 de lei„prin reținere  din drepturi”,194 iar Corlan 
Ilie refuză  acest lucru, astfel că„în conformitate cu Statutul CAP, Art 14, 
comisia de revizie propune Consiliului de conducere imputarea de pășunat 
în sarcina sa în sumă 270 lei(18/15 lei cap). Într-un caiet cu copertă 
albastră atașat la alte documente am găsit o situație exactă a fiecărui 
cioban, cu numărul de oi  și de miei: Martie Haralambie(18 oi și 17 
miei),Corlan Ion(20 oi și 15 miei),Corlan Ilie(20 oi și 20 miei),Rădoi 
Dumitru(20 oi și 9 miei),Morjan Ion(18 oiși 8 miei),Motea Gheorghe(53 oi și 
39 miei), „dar a plecat cu toate oile și mieii pe data de 10 5 1976.”195 În 
același caiet sunt notate și cantitățile de brânză care au fost vândute și lâna 
predată la DCA pe anul 1976, fiind vorba de 1574,5 kg. Așadar ciobanii 
erau urmăriți prin tot felul de controale. Până și președintele  CAP  a fost 
pus să dea o notă explicativă în legătură cu o cantitate de ceapă care 
dispăruse din magazie, menționând că:„ Ceapa a fost recoltată și o 
cantitate de 1800 kg a fost transportată la magazinul ILF din Baia de 
Aramă”.196      

Faptul că aceste instituții au fost desființate și nu s-a pus nimic în 
loc constituie o mare pierdere pentru   zestrea comunei deoarece  au 
dispărut mai multe locuri de muncă, iar terenurile din comună s-au umplut 
de mărăcini. Acum  s-a schimbat și optica oamenilor  pentru că  cei tineri 
nu mai vor să rămână în agricultură și pleacă în străinătate încercând să se 

                                                           
193 Dosar cu programul de dezvoltare pe 1981-1985 
194 Dosar Comisia de Revizie 
195 Caiet atașat la o situație statistică, utilizat ca document 
196 Notă explicativă din 27 iulie 1978, în Dos privind verificarea financiară  pe 1978 



descurce acolo. E drept că nici guvernările care s-au succedat  nu au fost 
receptive în ceea ce privește oferta unor alternative,(în primul rând nu au 
reușit să creeze locuri de muncă).Terenurile, altădată muncite și îngrijite au 
rămas în paragină, iar în sate locuiesc acum doar cei bătrâni, pensionarii și 
cei neputincioși pentru că natalitatea a scăzut dramatic și  s-au desființat 
școlile. La Vidimirești  școala a dispărut mai demult, la fel s-a întâmplat  
apoi la Brateș, la Brativoiești,  Runcșor ,  Sărdănești și urmează să se 
întâmple în curând și în celelalte sate. La Rudina s-a desființat școala 
generală și au rămas doar clasele I-IV(ciclul primar), iar la Crainici școala 
nouă, aflată aproape de centrul vechi al satului care a fost centru de 
comună, a rămas fără ciclu primar și este în curs de desființare deoarece 
mai funcționează doar trei clase gimnaziale. Satele mor sub ochii noștri, 
căci le lipsește  suflul tinereții și al primenirii, cei bătrâni dispar pentru că le 
vine rândul și pădurea coboară până aproape de case. La Bala de Jos 
mărăcinii a ajuns până la râu, căci populația îmbătrânită abia reușește să 
cultive terenurile de pe luncile mai roditoare. În rest  buruienile, spinii și 
tufele de mărăcini se simt în largul lor pe toate  coclaurile ca și cum  locurile 
ar fi părăsite. Norocul nostru că râul constituie un fel de barieră naturală  la 
care   mărăcinii. Chiar dacă  acum se muncește doar cu mijloace 
mecanizate (tractoare, combine, motosape, cositori)rezultatele sunt departe 
de cele scontate. Tineretul ar trebui atras în această ramură, singura care 
ar avea nevoie de forță de muncă, prin tot felul  de programe europene  
prin  care să se stimuleze câștiguri reale. Numai astfel,  prin creșterea 
bunăstării  vieții la țară,prin modernizarea infrastructurrii și crearea tuturor 
utilităților s-ar putea favoriza și stabilirea tinerior la țară. Pentru aceasta ar 
trebui valorificate toate oportunitățile existente pe raza comunei noastre 
unde au rămas un număr  destul de mic de salariați,   doar la școală și la 
primărie.  

Actualmente la Registrul Agricol   cuprinde pozițiile de rol pentru 
perioada 2015-2019 și le-am scos pentru fiecare sat în parte: Bala de 
Jos(426), Bala de sus (359), Brateș(97),Brativoieștă (106),Câmpu Mare 
(45) Cârșu(87), Comănești(144), Crainici(261),Dâlma (190), Iupca(66) 
,Molani(61), Rudina(330) ,Runcșoru(138), Sărdănești(91),Vidimirești(118).. 
Mai sunt și 7 poziții ale unităților cu personalitate  juridică, respectiv și 254 
poziții ale persoanelor cu domiciliul în alte localități, în total 2473 de poziții 
de rol. Acestea nu mai corespund  însă locuitorilor care trăiesc în prezent 
pentru că tinerii pleacă în străinătate să câștige un ban mai ușor și 
populația satelor este în continuă scădere, după cum se poate ușor sesiza  
potrivit  hărții pe care o atașăm. Datele  sunt oricum depășite pentru că ele 
se opresc la anul 2011 și de atunci exodul tinerilor s-a extins. 

Organizarea administrativ- teritorială s-a  modificat mereu de-a 

lungul timpului,comuna Bala fiind formată  actualmente din 15 localități: 



Bala, Bala de Sus, Rudina, Vidimirești, Dâlma, Runcșor, Cârșu, Iupca, 

Sărdănești, Câmpu Mare, Crainici, Comănești, Molani, Brativoiești și 

Brateș, dintre care 7 foste comune: Bala de Sus, Dâlma, Rudina, Iupca, 

Vidimirești, Crainici și Comănești. Fosta comună Dâlma (Dîlma), a existat 

între anii 1892-1938 și 1942-1951, având de fiecare dată alături și satul 

Runcșor, în rest făcând parte din comuna Bala, dar și din fosta comună 

Rudina, între anii: 1864-1892, 1938-1942 și 1965-1968. Fosta comună Bala 

de Sus, a existat între anii 1864-1912, 1925-1931 și 1945-1950, având 

alături și satul Brateșul pe toată perioada. Fosta comună Rudina, a existat 

între anii 1864-1952 și 1964 (mai)-1968, având alături și satele: Dâlma între 

anii 1864-1892, 1938-1941 și 1964-1968, Runcșor între anii 1864-1892, 

1938-1941 și 1964-1968, Bala de Sus între 1951-1952, Vidimirești între: 

1912-1952, 1964-1968 (Rățoi T., 2014, p.42). Fosta comună Vidimirești, a 

existat între anii 1864-1912, având alături în această perioadă și satul 

Ohaba. CFosta comună Iupca, a existat între anii: 1864-1912, 1925-1930, 

1932-1938 și 1945-1950, având alături satele: Câmpu Mare între anii 1864-

1912, 1932-1938 și 1945-1950, Păpești (parte din satul Ohaba, din anul 

1968) între 1912-1925, Sărdănești între 1925-1931 și 1932-1938 și 

Sărdăneștii de Jos (parte din satul Sărdănești) între anii 1892-1912. 

Comuna Crainici, a existat între anii 1864-1912 și 1925-1968, având în 

administrare și localitățile: Sărdăneștii de Sus (numit și Băbeni, parte din 

Sărdănești) între anii 1892-1912 când se unește cu Sărdăneștii de Jos, 

împărțindu-se din nou între 1945-1951, Sărdăneștii de Jos între 1945-1951, 

Sărdănești (unit) între 1931-1932 și 1942-1945 când sunt despărțite până 

în anul 1951, urmând să se unească, iar localitatea formată continuă să 

facă parte din Crainici( până în anul 1968), Brateșul între 1952-1965, 

Brativoiești între 1931-1942, Molani între anii 1931-1932, 1938-1942 și 

1945-1968 și Comănești între anii 1931-1932, 1938-1942 și 1945-1968. 

Fosta comună Comănești, a existat între anii: 1864-1931, 1932-1938 și 

1942-1945, cuprinzând și localitățile: Brativoiești între anii 1864-1931 și 

1942-1945, Molani între 1864-1931, 1932-1938 și 1942-1945 și Crainici 

între anii 1912-1925.Primăria veche comunei  Bala  în care pe vremuri a 



funcționat și un magazin,respectiv un cabinet stomatologic a fost reabilită și 

transformată în cabinet medical unde își desfășoară activitatea domnișoara 

doctor Cioabă Delia împreună cu două asistente medicale, Mioara Viașu și 

Mariana Petrache. 

 

Fosta clădire a primariei astăzi cabinet medical 

 

  Având în vedere  că fiecare centru de comună a avut un un local 

propriu și personalul aferent mi-a fost aproape imposibil de stabilit o listă 

clară a tuturor primarilor care au funcționat de-a lungul vremii în 

succesiunea lor firească(cea cronologică), dar am încercat,  în semn de 

recunoștință  pentru acești edili care au fost în fruntea comunității, măcar o 

reconstituire parțială, cu ajutorul fostului primar Constantin Chițimia, pe 

baza unor semnături din actele de stare civilă: 

 Ion Miloșescu, Ion Duralia, Simion Ivan,M.D, Chițimia, Gr. I. Mănescu,Ion 

Dragotă, Ion Suflea, Mihai Suflea, Ion Croitoru, Nicolae Nicolicioiu, 

Constantin Crăciunescu, Constantin Mazilu, Ilie Totir, Petre Nistor,Nicolae 

Popescu, Gheorghe Plăveți,Sabin Popescu,Ion M. Sârbulescu, Gheorghe 

Crăciunescu,Nicolae Miloșescu Ion Șerban,Iulian, Vlădulescu, Ion 

Vâjaică,Dumitru Popescu, Constantin Cașotă,Ion Ungureanu,Ion 

Crăciunescu, Petre Videscu,G I Pârjol, Virgil Căpraru, Ion Alfloarii, 

Constantin Cleciu, Petre Lungu,Simion Iovănescu, Constantin Chițimia, 

Valentin Mândruț Ohima. 



 

Fig. 8. Istoricul împărțirii administrativ-teritoriale. 

 

 
Fig. 10. Mărimea demografică a așezărilor, înregistrată la recensămintele din anii: 

2011, 2002, 1992 și 1912. 

Ca întotdeauna în politică lupta electorală a fost dură și nu 
întotdeauna purtată cu eleganță. Acest element a fost sesizat,cu spiritul lui 
umoristic bine cunoscut , de către domnul consilier local Nicu Giura,  lăutar 
care are și darul improvizației   poetice. În preajma  dumnealui a improvizat 



o poezie despre  acste confruntări politice din vremurile noastre, și mi-a 
mărturisit că a fost chemat și la procuratură, să recunoască despre cine e 
vorba, dar a evitat acest lucru cu abilitate. Procurorii, oameni cu mare 
capacitate de discernământ, n-au dat curs reclamației conștientizând că 
nimic nu este mai important ca adevărul. Doar  toată lumea știe că prin artă 
și prin râs se corijează  pănă la urmă  toate apucăturile rele și moravurile. 

      Balada unor primari 

 

Și cu fapta, și cu gândul 

Vreau să știe tot pământul 

Că fac și eu o baladă 

Pentru comuna mea dragă, 

Pentru săteni și nepoți , 

Ca să știe mâine toți 

Faptele bune și rele: 

Nu putem uita de ele ! 

Lupta marilor partide, 

După putere avide, 

Nesătule de putere 

De pământ și de avere. 

Amintesc dintre primari 

Care-au ,zis „că-s gospodari”: 

Tudorică, Vasilică,  

Dar a mai fost și Costică. 

Vasilică, un om  care a venit 

De pe la câmp aciuit, 

S-a dus vestea-n lumea toată 

De asprimea lui ciudată 

Pe Costică, secretar, 

Într-un an l-a dat afar’!, 

Dar Costică-a blestemat 

Pe Vasile l-a zburat 

Din funcția de primar: 

„Cică n-a fost gospodar”. 

Dacă nu e cu bănat, 

Împreună au fumat, 

Și-acum când se goli sacu’, 

Valentin e vinovatul. 

,,Cică ar face numai rele, 

Câte-n lună și în stele!’’ 

Ei vor ca să-și facă plinul, 

Iar noi ne plângem destinul! 

Până ieri  mai să se omoare,  

Azi se pupă, își bat palma, 

Și semnează protocoale. 

 

Valentin, un ins deștept, 

Un primar inteligent, 

Este aspru criticat 

De-acest grup organizat. 

Domnilor, v-apucă plânsul, 

Cățeii de lângă dânsul 



Îl mint cu nerușinare  

Că-l votează și-l fac mare!. 

Cum, necum este primar 

Și este bun gospodar, 

Că alergă din zi-n noapte, 

Dar nu le face toate.  

Foștii primari vor schimbare, 

 Vor ciolanul, fiecare, 

Dar vă-ntreb cu gura mică 

„Opt ani ai condus, Costică, 

Patru ani ,nea Vasilică, 

Spuneți-mi  cu ce-ați schimbat 

Salul nostru adevărat? 

Pe ce legi  vă mai bazați  

Ca să vreți să fiți votați ? 

Lăsați vrajba și binețea, 

Trăiți-vă bătrânețea, 

Visați la pensionare, 

La plajă și băi termale, 

Lăsați-l pe Valentin 

Că nu-i așa bătrân 

S-alerge   și zi  și noapte, 

Să mai rezolve  ce poate. 

Primăria și Consiliul local sunt organele  care conduc destinele 
comunei pentru că salariații sunt permanent la dispoziția cetățenilor de 
aceea ne simțim datori să publicăm organigrama, cu specificarea că 
,personal, i-am cunoscut pe toți cei care ne conduc și i-am apreciat.I-am 
deranjat de multe ori și mi-au stat tot timpul la dispoziție, fapt pentru care 
țin să le mulțumesc și mărturusesc că pe unii dintre dumnealor, așa cum 
este Florin Crăciunescu, Ion Giurgi sau Petrică Jianu  îi percep ca pe niște 
prieteni cu  aș mai simți nevoia din când în când să mai schimb câte o 
vorbă. 



 

Organigrama după care funcționează Primăria Bala în anul 2018  

(anul Centenarului Mari Uniri ) 



Consiliul local din mandatul actual se compune din 13 membri grupați pe 
trei comisii: Comisia juridică:Scurtu Ion, Dăruială Nicolae,Ivășchescu 
Ion,Pârvulescu Ion, Zegoicea Sorin. 

Comisia economică:Mandreși Daniel, Oprișan Nicolae, Drăghici Petre, 
Trotea Iulian,Pană Cristian. 

Comisia de învățământ, culte, cultură: 

Giura Nicolae, Ciută Vasile,Bădârcă Sorin. 

Perspectivele localității.Potenţial balneo-turistic. 

Staţiunea Bala dispune de rezerve apreciabile de apă termală şi 
nămol terapeutic, fiind profilată pe cura internă şi externă,izvoarele  
găsindu-se pe Valea Chiciora, mic afluent al pârâului Râieni. Structura 
geologică a zonei a fost investigată de către Gh. Murgoci (1898-1907), I. 
Ionescu Argetoaia (1914), Al. Codarcea (1940-1941), M. G. Filipescu 
(1942), N. Oncescu şi Th. Joja (1952), Fl. Marinescu şi echipa (1956-1960), 
I. Focşa (1960), A. Zberea şi echipa (1965-1966).Pe urmă ea a mai făcut 
obiectul a numeroase cercetăril: V. Dragoş (1967-1970), I. Dumitrescu 
(1968), Al. Gheorghe, C. Calotă (1972) și Gheorghe Popa care a stabilit, în 
anul 1974, perimetrul de protecţie al zăcământului de ape termale, 
delimitându-l astfel: 

-la nord-vest, culmea dintre valea Ţigănească şi valea Pietrişului, în lungul 
şoselei dintre Brateş şi Bala de Sus; 
-la sud-vest, de-a lungul bazei versantului drept al văii Râieni, în lungul 
şoselei Bala d e Jos – Bala de Sus – Rudina; 
-la sud-est, interfluviul dintre doi afluenţi pe stânga ai văii Râieni, în aval de 
Bala de Sus, valea lui Dancu I şi valea lui Dancu II; 
-la nord-est, în lungul drumului de creastă dintre valea Râieni şi valea 
Lăturoasa. 

Ape termale au fost descoperite  şi în zona limitrofă, la Crainici 
printr-un foraj executat până la adâncimea de 2270 m . Din punct de 
vedere hidrogeologic se poate remarca acumularea acviferă din depozitele 
aluvionare ale luncii pârâului Râieni, care constituie principală sursă de 
alimentare cu apă a localităţii 

Conform unui studiu de balneologie realizat în anul 1980 de către 
Vasile Ştef, Petre Lungu, Florentin Vulpe şi Mariana Dacos, aceste rezerve 
s-au format în urma unui accident tectonic 
produs în această zonă în  urma căruia s-
au ivit mai multe izvoare pe ambele maluri 
ale pârâului Chiciora. Aceste izvoare au 
fost captate în mod rudimentar şi folosite 
încă de pe vremea romanilor, aşa cum s-a 

 

Apa tămăduitoare de vedere 



menţionat. Izvorul nr. 1, numit de localnici „Izvorul de ochi”  

 
se găseşte pe versantul stâng al văii Chiciora, în dreptul fostului bazin 
acoperit, ridicat în anul 1950 , la circa 35-40 m de firul văii. Debitul izvorului 
era în anul 1977 de 0,18 l/s. 

Izvorul nr. 2 a fost captat tot pe versantul stâng al văii ,la circa 20 m 
de acelaşi bazin având un debit de 0,6 l/s în anul menţionat. Al treilea izvor 
denumit de localnici „Izvorul de iod” a fost captat pe versantul drept al văii 
Chiciora la circa 80 de m de fosta baracă. Apa era transportată printr-o 
conductă metalică şi folosită, înainte de săparea sondelor, la duşurile 
pentru spălarea nămolului. Debitul izvorului era de 0,14 l/s. 

Asemenea izvoare se mai află de o parte şi de alta a văii la baza 
versantului sudic al dealului Chiciora, între valea Chiciora şi valea 
Ţigănească. Cercetătorul G. Popa a identificat o linie de izvoare termo-
minerale, cu un debit total de 8 l/s. Doctorul E. Cociaşu, pe baza analizelor 
chimice efectuate până în anul 1970, arăta că apa de la staţiunea din Bala 
este o apă minerală hipo-mezotermală, oligominerală, sulfuroasă, fără o 
dominantă chimică, asemănându-se prin compoziţie cu izvoarele nr. 24, 11 
şi 12 de la Olăneşti, cu izvoarele nr. 7 şi 14 de la Călimăneşti şi cu 
izvoarele de la Mangalia. 

 Apa acestor surse de la Bala poate fi utilizată atât în cura internă, 
cât şi în cea externă, sub formă de băi. În cura internă, apa se poate utiliza 
în afecţiuni gastro-intestinale, gastrite cronice, ulcer, în dispepsiile 
intestinale de fermentaţie, în afecţiunile hepatobiliare, urmări după hepatita 
virotică sau toxică, în stări de alergii alimentare, în colecistite simple sau 
litiazice, în urmări după intervenţii pe vezica biliară, în cataracte cronice ale 
căilor aeriene, în curele de diureză, în litiazele renale, în infecţii 
renouretrale, în intoxicaţii cu metale grele. 

În cura externă apele pot fi folosite în reumatisme cronice, artrite 
sau artroze, în afecţiuni ginecologice şi  dermatologice,  ale aparatului 
locomotor,   afecțiuni oftalmologice ori ale sistemului nervos periferic. 

În afara acestor izvoare aici există şi o zonă mlăştinoasă, acoperită 
de vegetaţie  în care se formează nămolul terapeutic. Acest nămol 
sapropelic este furnizat prin acţiunea apelor termo-minerale, după 
modalitatea vulcanilor noroioşi, fiind 
însoţit şi de emanaţii de gaze. 

În urma analizelor acestor ape 
termale s-a constatat caracterul 
oligomineral sulfuros, hidrogenul 
sulfurat având valori între 0,3 şi 9 

 

Primul izvor de apă termală 



mg/l.Analizele ulterioare efectuate la Crainici au indicat un chimism 
clorurat, sodic-calcic, bromo-iodurat cu conţinut redus în sulfaţi, specific 
apelor cu structuri închise (ape de zăcământ). Temperaturile acestor 
izvoare minerale captate indicau valori între 17 şi 25 grade C. Ele nu sunt 
radioactive, rezultatele testărilor chimice  fiind consemnate la 24 octombrie 
1979 de către M. Gavrilescu care a subliniat compoziţia bicarbonică şi a 
hidrogenului sulfurat. 

 Aspectul depresionar al zonei, ca şi prezenţa apei sulfuroase 
hipotermale sunt factori care determină o floră şi o faună specifică acestei 
turbării. În marginea bălţilor se găsesc anumite plante cu rădăcinile înfipte 
în mâl care favorizează formarea nămolului. Cercetările întreprinse au 
dovedit că sub stratul de vegetaţie existent se formează un nămol fluid 
negru-cafeniu. Plantelor le corespunde şi o faună specifică care ajută la 
formarea nămolului.În cazul turbăriei din Bala, pe traseul canalelor prin 
care se scurge apa sulfuroasă, se pot evidenţia acumulări de nămol negru 
sapropelic rezultat din descompunerea materialului organic de natură 
animală şi vegetală. Compoziţia chimică a stratului de nămol mineral 
cenuşiu-vineţiu cu impregnaţii de culoare neagră care se găseşte sub 
pătura superioară de nămol curgător, negru-cafeniu cu resturi vegetale, 
reflectă în mod fidel factorii care au luat parte la formarea lui: apă, 
substanţe volatile, substanţe minerale, celuloză, acizi și altele. 

Pe baza analizei nămolul cenuşiu-vineţiu de la Bala se poate defini 
ca un nămol argilos, cu conţinut mare de substanţe minerale insolubile în 
apă (31,43 g %) şi cantităţi apreciabile de substanţe organice (5,35 g %) 
reprezentate în principal din celuloză (2,32 g %), substanţe proteice (0,68 g 
%), acizi humici (0,58 g %), grăsimi (0,23 g %).Acizii humici din nămolul de 
Bala se compară cu cei din nămolul din lacul Techirghiol şi cantitatea lor 
este superioară nămolurilor din lacurile de la Sovata. 

Din punct de vedere al proprietăţilor fizice se remarcă umiditatea 
ridicată a nămolului (63 %) comparabilă cu cea a nămolului de Techirghiol 
şi aciditatea relativ ridicată caracteristică a mediului acid de formare a 
turbei. Nămolul negru care se recoltează şi se foloseşte în mod empiric 
prezintă caracteristici diferite. Acesta se formează în contact direct cu apa 
sulfuroasă şi are un conţinut mai ridicat de hidrogen sulfurat. 

Volumul total de nămol negru-cafeniu curgător şi de nămol cenuşiu-
vineţiu, cu proprietăţi terapeutice, existent în zona investigată a fost estimat 
la 8520 mc. Nămolul terapeutic este utilizat în reumatism degenerativ, 
reumatism articular, stări alergice după reumatism sau infecţii,  afecţiuni 
ginecologice, afecţiuni ale sistemului nervos periferic, sechele musculo-
articulare posttraumatisme. 

 



Complexul balnear „Ceres” 

Complexul balnear a fost 
dat în folosinţă în anul 1977, are 4 
etaje şi dispune de 208 locuri de 
cazare, având un număr de 35 
persoane angajate şi 15 asistenţi. 
Camerele sunt cu unul şi două 
paturi, fiind dotate cu tot confortul 
necesar.Celor care vin la 
tratament li se oferă serviciu de 
cazare, masă şi bar 
(restaurant). Biletele de 
tratament se pot obţine prin 
Casa naţională de pensii, atât 
pentru pensionari cât şi pentru 
toţi cei care plătesc asigurări 
sociale.  

În anul 2007 complexul 
a împlinit 30 de existenţă şi 
evenimentul a fost comemorat 
prin ridicarea unei troiţe din 
lemn pe soclul căreia scrie: 

În toată această perioadă   Complexul balnear a fost condus de 
către câţiva  directori: Tutunaru Ion, Bărbulete Petre , Popescu S. Ion, Câtu 
Petre, Mărgeanu Victor, Ganea Adrian,Tache Alexandru și Simncea 
Bogdan.  

Câteva date despre capacitatea și despre funcționarea efectivă a 
complexului balnear am luat de la domnul Popescu S ion care și-a făcut 
lucrarea de diplomă legată de managementul turistic, coordonată de prof . 
Constantin Tinca.  Din această lucrare, consultată prin bunăvoința fostului 
director Popescu S Ion , acum pensionar retras în satul Crainici am extras  
câteva date referitoare la ocuparea capacității pe parcursul a trei ani de 
după Revoluție. Construcția acestui așezământ a demarat în anul 1974, 
folosindu-se forța de muncă locală, sub conducerea subinginerului 
Gheorghe Coteț. 

 

Complexul balnear „Ceres” 

 

 



 

Complexul balnear a fost dat în 
folosință în 1977, în luna decembrie, cu 
toate dotările necesare. Hotelul „Ceres” 
avea o capacitate de 208 locuri, iar sala de 
mese  de 180 de locuri pe fiecare serie și 
poate asigura masa pentru mai mulți 
pacienți. Unitatea dispune de club, 
bibliotecă, bază de tratament, bazin pentru 
băi generale, bazin pentru elongații, băi 
individuale la cadă, băi galvanice, 
împachetări cu parafină sau nămol și băi în 
aer liber .Unitatea a pornit la drum cu 
directorul Tutunaru avându-l ca medic pe 
Corneliu Gheju care acum se află în 
Austria.  

Din anul 2005 directorul acestei 
staţiuni  a fost domnul  Mărgeanu Victor, un om al locului care se trage din 
satul Runcşoru .Director economic  în toată 
aceasă perioadă a fost Trotea Alexandru 
Ion,  pe post de director economic,  iar 
contabil, vecinul meu Ion Giurgi.   

În cadrul acestui complex balnear 
se tratează afecţiunile reumatologice prin 
băi galvanice, radiaţii cu ultrasunete, 
împachetări cu parafină şi alte proceduri.  

În afara hotelului „Ceres” unde 
tratamentul se face pe baza unor bilete. 
Localitatea Bala dispune şi de alte elemente care-i întregesc potenţialul 
turistic sporindu-i atractivitatea. 

Alte elemente de potenţial turistic 
natural. 

 Pe lângă  aceste elemente specifice 
turismului balnear, localitatea cuprinde în arealul  
limitrof  şi alte puncte de interes major:  

- cascada Buraica de la Bala de Sus;  
-   Râpa Dracului amplasată la hotarul dintre 
Giureşti şi Sărdăneşti; 

- Dealurile Mormântul Jidovului şi Scaunul 
Domnului aflate pe raza localităţii; 

Tratament cu inflaroșii (la 
cabinet): asistent 

Crăciunescu Marinela 

 

Cascada Buraica din 
Bala de Sus 

 

Ștrandul din Bala Băi 



Elemente de potenţial turistic antropic 

*Monumente istorice şi situri arheologice 

- aşezarea dacică La fântână din Bala de Sus; 
- aşezările romane din locurile 

numite Vârful popii şi Vârful 
Vâlculeştilor din  Dâlma; 

- Castrul roman din Cătune unde 
s-au descoperit fragmente de 
ceramică romană şi un sesterţ 
din timpul împăratului Traian; 

- ruinele  tunelului Bejna de la 
Rudina; 

- fragmente din drumul roman 
Drobeta-Cătunele descoperite la 
Iupca: 

- fântâna de la Brateș-Lăturoasa cu tuburi ceramice de aducțiune. 
(probabil de pe vremea romanilor) 

* Monumente istorice şi ansambluri de arhitectură 

- schitul Crainici cu biserica de zid 
Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului construită în 1818 de 
către fraţii Burnaz, cu fresca 
originală de la 1837; 

- biserica de lemn din satul 
Comăneşti, metoh al Sfintei 
mănăstiri Tismana 

- biserica de lemn Sfinţii Voievozi din 
satul Giureşti construită de tatăl 
căpitanului de panduri Constantin 
Ghiţan Giurescu în anul 1779 şi 
reconstruită în anul 1884 de preotul 
Ion Giurescu; 

- biserica de lemn Sfântul Nicolae din 
Bala de Sus;  

- biserica de lemn din Vidimireşti Sfântul 
Nicolae datând din anul 1806, lucrată 
de meşteri lemnari din familia Totir care 
păstrează icoane din anul 1808 pictate 
de Ghiţă Zugravul; 

 

Fântâna de la poala Gevrinului 

 

Biserica din Crainici 

 

Fântâna din Anghelești cu 
inscripție chirilică în piatră 



 

Casa Muja 

 

Casa Oprișan 

- biserica de lemn Sfântul Gheorghe din Runcşoru, datând din 1834, 
restaurată în anul 1895; 

- biserica de lemn Sf. Ilie din satul Dâlma care a avut la pristol piatra 
de mormânt a ilirului Dasus capito, proprietar colonizat aici în timpul 
stăpânirii romane (sec. II, d. Hr.); 

- biserica de zid cu hramul Sfântul 
Nicolae din Bala de Jos construită 
în anul 1882; 

- biserica din satul Molani ridicată 
în anul 1938 de familia 
Molăneştilor; 

-fântâna din cătunul Anghelești, 
monument istoric cu o inscripție în 
limba slavonă săpată în piatră; 

 

* Monumente de factură civilă. 

- casele: Ion Vlădulescu, Ion Geană, Constantin Petculescu, Victor 
Mandreş, Mircea Cusmulescu din 
Bala, Nicolae Scurtu, Maria Raicu şi 
Ion Mitroi, din Bala de Sus; 

- casa Ion Oprişan din Bereşti; 

- casele Muja Aristide, Petrică 
Bosan şi Nicu Petru din Crainici; 

- casa-muzeu Petre Scurtu din Bala 
de Sus; 

 

-casa- muzeu Cornel Boteanu,din Bala; 

 

Pentru dezvoltarea viitoare a staţiunii în planul urbanistic 
Reactualizare . P.U.Z. Staţiune Bala. Judeţul Mehedinţi Proiect nr 
5115/2006 întocmit de un colectiv compus din: Dicu Viorica, Nica Viorel, 
Veber Viorel, Damian Vasile, Popescu Valerian, Bălteanu Mihai şi 
Pîrvănescu Gheorghe s-a urmărit o investigare atentă a zonei în 
conformitate  regulile de urbanism şi s-a procedat la  delimitarea acesteia şi 
propunerea unor obiective precise pentru modernizarea ei:  



 

Complexul Ceres și noua 
biserică 

* Zona centrală compusă din: 

         - obiective de interes public existente 
şi propuse; 

         - locuinţe colective şi individuale; 

         - spaţii verzi; 

* Zona staţiune balneo-climaterică, 
compusă din: 

         - complex balneoclimateric – hotel 
Ceres 2 – P+4, 208 locuri (existent) 

         - complex turistic p+4 – spaţii de cazare 108 locuri, tratament 
alimentaţie publică, agrement (propus) 

         - teren tenis;  

         - parc de odihnă şi recreere;  

         - bază de agremenet;  

         - bază de tratament;  

 

* Pensiuni agroturistice 

         - locuinţe individuale existante şi 
propuse; 

         - pensiuni agroturistice: 

Pensiunea La Tei (Ionescu Claudiu) TELEFON 

 

La Haiduc (Mladen Delia) TELEFON 

Iovescu Marian TELEFON 

Grădinaru TELEFON 

         - pensiuni pentru o etapă 
viitoare; 

         - staţie pompare a apei uzate; 

         - spaţii verzi, plantaţii de 
protecţie.   

 

Pensiunea Ionescu(Câmpu- 
Mare) 

 

Casa Iovescu(Bala) 



Prin implementarea acestui program de către o echipă tânără  a 
Primăriei din localitate, condusă de către primarul  Valeriu Mândruț Ohima ,  
și de către consilierii locali ,staţiunea Bala ar putea deveni  o zonă atractivă  
pentru  întrega parte de nord   a judeţului  
Mehedinţi și pentru cei care vin din alte zone 
ale țării. După Revoluție, mai  ales,  
localitatea Bala împreună cu alte localități 
precum Ponoarele, Baia de Aramă, Izverna  
a început să se afirme în activitatea de 
atragere și de promovare a turismului. Cele 
patru localități  menționate ar putea constitui 
un patrulater turistic care ar putea oferi o 
gamă mai diversificată de activități. 

 

*Alte atracții: 

-Locuri de belvedere: Dâlma, Runcșor, Dealul Bereștilor, Bala de Sus, 
Mormodol, Brateș; 

-Valea Râienilor, Valea Rudinii,Valea Dâlmei (locuri de promenadă și 
agremenet); 

-Marcarea unor posibile trasee turistice în zonele limitrofe: Băluța 
(Ponoarele), Busești, Cerna Vârf(Isverna), Baia de Aramă, Dealu Mare. 

• Reabilitarea clădirilor școlilor și găsirea unor destinații pentru alte 
activități  

• Organizarea unor puncte muzeistice în clădirile în care nu mai 
funcționează școlile,la Brativoiești, Brateș, Runcșor, Sărdănești, 
Vidimirești înființarea altor asemenea așezăminte la Bala de Sus . 

• Reabilitarea unor conacele din Bala de Sus pe drumul care făcea 
legătuta cu Baia de Aramă,  la Runcșor  ori Dâlma și transformarea 
lor în pensiuni turistice 

 

 

Pensiunea Grădinaru 
(Comănești) 


