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MOTO:

La Pãuliº, sub poala viei,
Dorm eroii României,
Alintaþi de-o ºoaptã sfântã
Ce Mureºul o cuvântã.

La Pãuliº, când toamna vine,
Vin feciorii sã se-nchine,
Nu la frumuseþea viei
La eroii României.

                    George Ciudan
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Introducere

Proiectul acestei monografii este rodul unei cercetãri ºtiinþifice de peste
30 de ani, timp în care am avut posibilitatea de a studia aceastã zonã în
teren ºi prin intermediul unei vaste bibliografii referitoare la Munþii
Zãrandului, a Câmpiei Aradului ºi altor publicaþii legate de Podgoria Aradului.

În cercetãrile noastre, o atenþie deosebitã s-a acordat interacþiunii ºi
interdependenþei factorilor naturali ºi antropici, precum ºi întregului
ansamblu de condiþii, care au dus la geneza ºi evoluþia transformãrilor so-
cial-economice ºi cultural-artistice din comunã.

Monografia cuprinde documente de arhivã, articole apãrute în presa
interbelicã ºi postbelicã, studii apãrute în paginile unor periodice ºtiinþifice
cu caracter istorico-geografic, studii ºi cercetãri etnografice ºi folclorice
efectuate în comunã de specialiºti la sfârºitul secolelor XIX ºi XX.

În elaborarea volumului de faþã s-au folosit multe materiale ºi documente
de la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale, Direcþia Judeþeanã de
Statisticã, o serie de lucrãri de sintezã ºi bibliografie în limba maghiarã ºi
germanã. De un real folos au fost datele culese de la diferiþi informatori,
oameni în vârstã din localitãþile Pãuliº ºi Sâmbãteni, care au contribuit la
fundamentarea datelor, sporirea gradului de interes ºi originalitate a
conþinutului lucrãrii.

Demersul nostru istoric, geografic, etnografic, folcloric ºi cultural
urmãreºte reliefarea aspectelor fundamentale ale evoluþiei localitãþilor
comunei Pãuliº, a obiceiurilor, datinilor ºi tradiþiilor comunitãþilor care au
convieþuit de-a lungul veacurilor.

 Comuna noastrã are profunde rezonanþe în istoria poporului român,
pentru eroismul elevilor sergenþi ºi a comandanþilor ªcolii de subofiþeri
Infanterie Radna, care ºi-au dat viaþa în septembrie 1944 pentru eliberarea
Ardealului de sub ocupaþia trupelor hortiste ºi hitleriste.
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Ne plecãm cu veneraþie în faþa eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã, eroi
care au pus prin jertfa vieþii lor tinereºti o piatrã trainicã la temelia mãreþului
edificiu pe care-l înãlþãm pe întregul teritoriu al României.

Faptele de înãlþãtor eroism sãvârºite de eroii „Detaºamentul Pãuliº” a
cãrei osaturã a constituit-o ªcoala Militarã de la Radna, vor rãmâne neºterse
în mintea ºi inima noastrã, iar noi cei care îi omagiem în fiecare an la Pãuliº
ne exprimãm recunoºtinþa faþã de aceºtia.

Eroii ºi veteranii Detaºamentului Pãuliº vor trãi veºnic în memoria
generaþiilor, deoarece ei   ºi-au pecetluit soarta în istoria þãrii, dupã cum
spunea poetul în revista ºcolii „Gând Tineresc” : „Avem un Pãuliº pe care /
L-am ridicat pe trupuri de eroi/ E martor monumentul din Câmpia arãdeanã/
ªi macii roºii ce au crescut din noi!” ( Eroilor) ºi „Noi suntem stânca ce
rãmâne vie,/ Cu inima înfiptã-n Pãuliº/ Din fereastra lui privim în veºnicie/
Când urcãm spre noul vis” (Veteranilor).

Lucrarea de faþã se adreseazã iubitorilor de istorie, geografie, agri-
cultura, biologie, cadrelor cu pregãtire în domeniu, turiºtilor, învãþãtorilor,
profesorilor ºi elevilor, comunitãþilor locale, pentru cunoaºterea trecutului
istoric al comunei.

Monografia comunei Pãuliº este o lucrare colectivã amplã, care prezintã
aspectele materiale ºi spirituale, trecute ºi prezente, ale comunitãþii cãreia
îi aparþinem.

Am încercat sã transpunem realitãþile istorice, geografice, cultural-
artistice din comunã în contextul transformãrilor survenite în perioada
comunistã, dar ºi în cea actualã.

Cu speranþa cã rodul strãdaniilor noastre va avea un ecou favorabil în
rândurile celor cãrora ne adresãm, exprimãm cea mai profundã recunoºtinþã,
celor care ne-au sprijinit în munca noastrã pentru elaborarea lucrãrii.

Acest volum de carte „Monografia comunei Pãuliº” reprezintã pentru
autori o îndatorire de onoare ºi de suflet faþã de comuna unde s-au nãscut,
au copilãrit ºi au învãþat.

Am scris aceastã carte pentru cei care au trãit ºi trãiesc pe meleaguri
pãuliºene, dar ºi pentru cei care au plecat în alte locuri din þarã sau din
lume, cu gândul cã ea va deveni un suport documentar pentru fiii comunei,
dar ºi un ghid pentru cei care doresc sã cunoascã mai bine aceastã frumoasã
comunã din Podgoria Aradului.

Autorii
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CAPITOLUL I

Denumirea ºi aºezarea geograficã
a comunei Pãuliº

I.1 Denumirea localitãþii

Primele atestãri documentare în care este menþionatã localitatea Pãuliº
apar în prima jumãtate a secolului al XIV-lea, în anul 1333, când în registrele
dijmelor papale apare sub numele de Paululese, iar în anul 1334 sub
denumirea de Sacerdos de Paulese sau Sacerdos de Paululese, dupã numele
ordinului cãlugãrilor Paulini din Cetatea Cladova.1

În anul 1393 se numea Poalelese, iar în anul 1478 avea denumirea de
Pal-Elesy ºi de Palelese.2  La începutul secolului al XVI-lea, Pãuliºul este
menþionat în legãturã cu Schitul unui ordin cãlugãresc, care se afla la gura
Vãii Cladovei, Pãuliºul fiind amintit printre localitãþile exploatate de cãtre
acel ordin cãlugãresc.  La sfârºitul sec. al XVI-lea, ca urmare a  faptului cã
ordinul cãlugãresc nu a respectat dispoziþia voievodului Ardealului de a
îmbrãþiºa religia reformatã, averile lor au fost confiscate ºi au fost siliþi sã
pãrãseascã acele meleaguri.

Prima menþionare a localitãþii pe hartã este din anul 1560 sub denumirea
de Palelese.3

1 C. Suciu- Dicþionar istoric al localitãþilor din Transilvania- Editura Academiei RSR,
Bucureºti, 1968, p.32

2 Ibidem
3 Ibidem
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Pentru prima datã întâlnim
denumirea de Pãuliº în anul
1752.4

În Conscripþia din anul
1828, localitatea apare sub nu-
mele de Vetus Paulis ºi tot
atunci apare denumirea de Neo
Paulis pentru aºezarea din
nord-vestul localitãþii a colo-
niºtilor germani.5

În registrele conscripþiei din anul 1851, apare numele maghiarizat al
localitãþii de Uj Paulis ºi respectiv Ó Paulis.6

Dupã darea în folosinþã a tramvaiului electric în anul 1913, întâlnim
denumirea de Pálos (H).7

Ulterior actului reîntregirii neamului de la 1 Decembrie 1918, când
judeþul Arad a trecut sub administraþie româneascã, numele localitãþii revine
la denumirea de Pãuliº, nume pãstrat pânã în prezent.

Primul document care aminteºte de localitatea Sâmbãteni dateazã din
secolul al XII-lea. Numele sub care apare satul este Szumbuth, ceea ce ne
îndreptãþeºte sã credem cã acest nume este legat de ziua „Sâmbetei”. De
altfel, localitãþi cu acest nume se gãsesc ºi în alte þãri vecine, nume care ar
însemna rãmãºiþe strãvechi ale zeitãþii Sabadius, divinitatea soarelui, aduse
de coloniºtii romani, veniþi din Asia Micã.

Urme ale vieþii romane se vãd ºi în localitatea Sâmbãteni, „ Valurile lui
Traian” sau „Iarcuri”, cum le mai numesc locuitorii, în termen popular.
Acestea sunt niºte movile de pãmânt sub formã de valuri, aflate în partea
de rãsãrit a satului. Se pare cã aici ar fi existat un castru roman, iar soldaþii
romani erau adoratori ai zeului Sabadius.

Numele localitãþii Sâmbãteni pare a se asemãna cu onomastica unei
zile din sãptãmânã, în þara noastrã existând localitãþi care poartã numele
zilelor sãptãmânii. Nicolae Iorga considera aceste localitãþi botezate dupã
numele zilei în care avea loc în satul respectiv obiºnuitul târg sãptãmânal.8

4 Gh.Ciuhand - Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri-Editura Diecezana,
Arad, 1940, p.34

5 C.Suciu –Op.cit.p.33
6 Ibidem
7 Ibidem
8 *** Istoria României, vol.III, p.38
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În „Descrierea comunelor judeþului Arad”, monografistul Somogy Gyula
aratã cã în jurul anului 1702, dupã ce a luat naºtere Confiniul Tisa-Mureºanã,
exista lângã vatra satului un loc numit „Râtul”. Acolo era o crâºmã ce purta
numele „La baba Cati”. Pe vremea regimentelor grãnicereºti, soldaþii se
adunau în acel loc în fiecare sâmbãtã pentru a da raportul. Se presupune cã
numele satului vine de la denumirea zilei în care soldaþii se întâlneau, adicã
sâmbãta. Militarii erau de origine sârbã ºi apãrau hotarele de nãvala turcilor.
Plecau în patrulã timp de o sãptãmânã ºi se întorceau sâmbãta pentru raport.
Sâmbãta, se adunau toþi militarii la locuinþa cãpitanului, unde primeau
instrucþiuni pentru sãptãmâna ce urma.

Locul a primit denumirea de Sâmbãteni, iar de aici denumirea de
Sembotel, Sobotel. Preoþii sârbeºti l-au numit Subotel, iar maghiarii
Szabotdhel sau Szabadhely, în timp devenind Sâmbãteni.

 Pânã în perioada evului mediu, istoria Pãuliºului este indisolubil legatã
de localitatea Cladova, care este menþionatã documentar pentru prima datã
în anul 1308 sub denumirea de Kolodva.9  În anul 1333, atunci când ºi
Pãuliºul este menþionat în registrul dijmelor papale, localitatea Cladova
apare sub numele de Sacerdos de Galadua.10

I.2 Aºezarea geograficã a comunei Pãuliº

Comuna Pãuliº este situatã în vestul României, în judeþul Arad, pe malul
drept al râului Mureº, la poalele dealurilor ce alcãtuiesc treapta sudicã a
Munþilor Zãrandului, Masivul Highiº, într-o zonã de contact direct a muntelui
cu câmpia, zonã cunoscutã sub denumirea de Podgoria Aradului.

Din punct de vedere topografic, comuna Pãuliº este situatã la intersecþia
paralelei de 46° 6’ 57’’ latitudine nordicã cu meridianul de 21° 5’ 3’’
longitudine esticã.

 Vatra satului este amplasatã pe exteriorul unui arc de curburã pe care
dealurile subcarpatice îl formeazã aici.

Prin mijlocul comunei trece ºoseaua DN 7, din care se desprinde în
centrul comunei DJ 708 B, ce strãbate întreaga podgorie arãdeanã. Pe
teritoriul comunei, trece DJ 708 C (pe 5 km), care face legãtura Sâmbãteni-

9 C.Suciu- Op.cit., p.158
10 Ibidem

Denumirea ºi aºezarea geograficã a comunei Pãuliº
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Ghioroc, precum ºi drumul comunal DC 69, care face legãtura cu satul
Cladova (prin DN 7).

La nord, comuna Pãuliº se învecineazã cu satul Miniº (comuna Ghioroc),
la nord- nord-vest cu ªiria, iar pe o micã suprafaþã în nord-vest ºi nord-est
se învecineazã cu comuna Covãsânþ. De asemenea, la nord-est face graniþã
cu Târnova ºi ªiria,iar la vest cu comuna Vladimirescu. La sud se învecineazã
cu comuna Zãbrani, la sud-vest, pe o micã suprafaþã, cu comuna Fântânele,
iar în partea de est oraºul Lipova.

Localitatea Pãuliº este situatã la 7 km de oraºul Lipova ºi la 18 km de
municipiul Arad, legãtura asigurându-se nu doar prin ºoseaua DN 7, ci ºi
prin magistrala feroviarã 200 Arad- Deva-Sibiu-Bucureºti, Pãuliºul având
garã C.F.R. ºi o haltã C.F.R., situatã la intersecþia lui DN 7 cu magistrala
feroviarã 200.

În actuala ei structurã administrativã, comuna Pãuliº are în alcãtuire
patru sate: Pãuliº (reºedinþã de comunã), Baraþca ºi Cladova, iar din 1967,
odatã cu adoptarea noii legi administrative a þãrii, în componenþa comunei
Pãuliº a intrat ºi satul Sâmbãteni, care pânã atunci a avut statutul unei
localitãþi independente din punct de vedere administrativ. Menþionãm cã
Baraþca a intrat în componenþa Pãuliºului în anul 1939, sub denumirea de
Persicani. Distanþele pânã la aceste localitãþi sunt de 5 km pânã la Sâmbãteni,
2 km pânã la Baraþca ºi 5 km pânã la Cladova.

Împreunã cu satele aparþinãtoare, perimetrul vetrei comunei Pãuliº
este de 361 ha, din care perimetrul vetrei Pãuliºului este de 123 ha, a
Sâmbãteniului de 162 ha, a Baraþcãi de 26 ha ºi a Cladovei de 50 ha. Suprafaþa
comunei Pãuliº este de 12 806 ha.
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CAPITOLUL II

Condiþii fizico-geografice

2.1  Relieful

2.1.1  Structura geologicã

Înfãþiºarea actualã a reliefului comunei Pãuliº este rezultatul unui proces
geologic ºi geomorfologic îndelungat. Acesta se prezintã ca unitate
morfologicã cu structuri geologice ºi cu o complexã tectonicã.

Geneza actualului relief este parte componentã a genezei Carpaþilor
Occidentali ºi a Câmpiei de Vest. Pentru a înþelege aspectele actuale ºi
particularitãþile regionale ale formelor de relief din cadrul comunei  Pãuliº,
precum ºi modul în care influenþeazã desfãºurarea ºi intercondiþionarea
celorlalte elemente ale peisajului geografic, se cuvine sã elucidãm întreaga
gamã de procese ºi fenomene care au contribuit la formarea lor, ceea ce
presupune o reconstituire a condiþiilor morfogenetice care au acþionat în
spaþiul analizat pânã în faza actualã.

Din cercetãrile ºi observaþiile fãcute s-a desprins concluzia cã din punct
de vedere geologic ºi geomorfologic relieful comunei Pãuliº se compune
din douã unitãþi bine individualizate:

A. Zona înaltã-parte integrantã a Munþilor Zarandului
B. Zona joasã- parte integrantã a Câmpiei Aradului

A.  Zona înaltã
Aceastã zonã este integratã Munþilor Zarandului ºi are o evoluþie

geomorfologicã în concordanþã cu evoluþia întregului arc carpatic,
caracteristice fiind formaþiunile cristaline eruptive ºi sedimentare.
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Cele mai vechi formaþiuni geologice sunt reprezentate prin ºisturile
vechi paleozoice cu intruziuni granitice de tip Highiº-Drocea ºi apar în
sectorul Pãuliº-Baraþca.

Stratigrafia ºi tectonica
Fundamentul
Formaþiunile vechi întâlnite aparþin fundamentului cristalin al Munþilor

Highiº-Drocea, formaþiuni paleozoice, metamorfozate în cursul orogenezei
hercinice.

Întreaga serie de ºisturi prezintã o înclinare sudicã ºi este strãbãtutã
de roci granitice cu unele faciesuri gnaisice –gnaisele de Radna. Acestea
din  urmã reprezintã, probabil, stadiul primorogen, în timp ce primele
corespund stadiului serorogen din cadrul orogenezei hercinice.

Trebuie menþionat faptul cã fundamentul cristalin apare pe malul
Mureºului, în apropiere de Cariera Pãuliº ºi satul Baraþca.

Formaþiunile ºistoase din aceastã zonã aparþin seriei „Pãiuºeni”, serie
ce se separã din punct de vedere stratigrafic în douã complexe: complexul
blastodetritic ºi complexul ortoºisturilor.

Complexul blastodetritic cuprinde o alternanþã de conglomerate
metamorfozate, cuarþite ºi filite, acest complex apãrând, în mod obiºnuit,
în partea inferioarã a seriei.

Complexul ortoºisturilor cuprinde complexul ofiolitelor metamorfozate.
Principalele roci componente sunt metabazaltele, rezultate în urma unor
metamorfozãri ºi corespund, probabil, magmatismului iniþial al orogenezei
hercinice.

De asemenea, injecþiile de roci dioritice ºi gabroidale sunt foarte
frecvente, ele apãrând insular în malul drept al Mureºului la Pãuliº.

Magmatismul acid sinorogen
Acest magmatism cuprinde granitele de Highiº, acestea prezentându-se

sub formã de douã faciesuri:
- faciesul gnaisic masiv
- aciesul gnaisic

Primul se dezvoltã în partea centralã a masivului, iar al doilea, de tip
gnaisic, apare pe linia Lipova-Baraþca-Pãuliº.

Pe  valea Cladovei, se întâlnesc filoane sau chiar masive mai importante
de granodiorite ºi de diorite cuarþifere. În jurul graniþelor, la contactul lor
cu seria „Pãiuºeni”, apar frecvent largi zone de corneene, metabazalte ºi

Condiþii fizico-geografice
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diorite. Vârsta seriei metamorfice nu poate fi încã determinatã. Unii autori
au înglobat ºisturile seriei „Pãiuºeni” la „cristalin”, nediferenþiat stratigrafic
(Papiu), iar H. Savu- paleozoicului mai vechi pânã în Carbonifer.

Vârsta metamorfismului seriei „Pãiuºeni” este admisã ca hercinicã. D.
Ciuºcã opineazã cã succesiunea punerii în loc a rocilor care alcãtuiesc
eruptivul Highiº este urmãtoarea: metabazalte, diorite de Cladova, gabrouri,
granite de Radna, porfire micrognaisice ºi granite.

Mezozoicul
În mezozoic, evoluþia geosinclinalului carpatic (jurasic-cretacic) este

pusã în evidenþã de fâºiile orientate SV-NE.
Istoria ºanþului geosinclinal a început în jurasic cu punerea în loc a

complexului ofiolitic, iar sedimentarea s-a efectuat în mai multe fose:
- fosa Mureºului
- fosa Bucium
- fosa Drocea

În sectorul Pãuliº – Cladova, depozitele sedimentare jurasice ºi
cretacice aparþin fosei Drocea.

Complexul ofiolitic este reprezentat prin curgeri de lave bazice. În
ansamblul zonei, el a avut un rol de magmatism iniþial ºi s-a manifestat
în trei faze. Prima fazã s-a manifestat prin punerea în loc de bazalte,
peridotite, gabrouri ºi aglomerate bazaltice. Caracterul erupþiilor din
aceastã fazã a fost în general efuziv, acesta dând naºtere la curgeri sub-
marine de lave bazaltice. A doua fazã a vulcanismului ofiolitic s-a
manifestat prin miºcãrile chimerice noi, când zona axialã a ºanþului
geosinclinal începea sã se ridice, vulcanismul migrând spre est. Acest
vulcanism a avut un caracter exploziv ºi a generat o succesiune a lavei
de roci, care cuprind bazalte, dacite ºi riolite. Faza a treia a erupþiei  a
început sã se manifeste din timpul Barenianului când  a avut loc o
recrudescenþã a complexului ofiolitic.

Sedimentarul mezozoic
Este alcãtuit din calcare negre bituminoase ºi din dolomite cenuºii cu

alteraþie gãlbuie, masive sau fin stratificate.
Fundamentul întregii zone este reprezentat prin cristalin asociat cu

eruptiv acid, reprezentând terminaþia sudicã a masivului cristalin Highiº-
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Drocea. Miºcãrile tectonice din faza subhercinicã dintre turonianul supe-
rior ºi senonianul inferior au avut ca efect scufundarea pãrþii nordice a
regiunii, materializatã prin transgresiunea senonianului inferior pe
fundamentul cristalin.

Ca urmare a miºcãrilor din faza laramicã, întreaga zonã se exondeazã,
fiind supusã peneplenizãrii, cel mai probabil pânã în miocenul inferior.

Formaþiunile post-tectonice neozoice
Dupã diastrofismul laranic, Munþii Zarandului au fost exondaþi, pentru

o perioadã lungã de timp. Singurul  eveniment geologic care a rãmas
înregistrat în acest timp a fost intensa activitate banatiticã, care se plaseazã
în Paleogen.

În tortonean, sedimentarea este reluatã în câteva bazine de dimensiuni
variabile, nãscute pe linie de fracturã, aºa numitele bazine „post tectonice”
ale cãror depozite neogene sunt aproape nedizlocate.

Corpurile banatitice sunt neomogene atât în ceea ce priveºte alcãtuirea
petrograficã cât ºi textura lor. Aceste particularitãþi au fost determinate de
modul specific de diferenþiere în condiþii de rãcire rapidã ºi de pulsaþiile
succesive de magmã. Depozitele panoniene au o micã rãspândire în zona
de contact cu Podiºul Lipovei. Caracterul litologic al depozitelor panoniene
este predominant nisipos cu intercalaþii subordonate de roci argiloase,
uneori cãrbunoase, nisipoase ºi de pietriº mãrunt în zona de culoar al
Mureºului- Cladova- Baraþca. Culoarea nisipului este albã sau cenuºie,
uneori roºcatã datoritã oxizilor ferici sau local neagrã datoritã oxizilor de
mangan. Grosimea variazã de la câþiva metri pânã la 800 m. Tectonica lor
este simplã, practic nefiind cutate, mulând relieful fundamentului. Acesta
ne indicã faptul cã miºcãrile tectonice din pliocen ºi de la sfârºitul lui nu s-au
fãcut resimþite în zonã.

Se remarcã, de asemenea, cã vulcanismul neogen nu a afectat zona
studiatã ºi nici porþiunea aceasta din valea Mureºului.

Cuaternarul apare reprezentat prin depozite aluviale-deluviale ºi
coluviale.

Terasele superioare ale Mureºului aparþin pãrþii medii a pleistocenului
superior, iar cele inferioare pãrþii superioare a acestuia. Pe harta geologicã
aceste depozite apar în zona de contact cu localitatea Zãbrani, pe stânga
Mureºului.

Condiþii fizico-geografice
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Legenda Hãrþii Geologice
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B. Zona joasã
Analizând aceastã zonã din punct de vedere geologic ºi geomorfologic,

se constatã cã ea este parte integrantã Câmpiei Aradului ºi se încadreazã
în Depresiunea Pannonicã. Aceasta din urmã a luat naºtere prin
scufundarea unui vechi masiv muntos hercinic-caledonic. Din punct de
vedere tectonic, câmpia s-a dezvoltat pe un fundament carpatic cristalin
fracturat datoritã miºcãrilor epiro-genetice, concomitent cu colmatarea
depresiunii. Una din faliile caracteristice, respectiv falia Pãuliº- Mâsca sau
falia mai veche pe direcþia diametral opusã liniei Mureºului (Gh.Pop).

Harta geomorfologicã a Câmpiei Mureºului

Fundamentul Câmpiei Aradului este constituit din ºisturi cristaline
paleozoice foarte dure. Majoritatea datelor de foraje au atestat prãbuºirea
diferenþiatã în trepte a cristalinului la diferite adâncimi (600-900 m la Arad
ºi 260 m la Pãuliº). Peste fundamentul cristalin ºi eruptiv   s-au depus
sedimente neogene. Forajele efectuate în comunã ºi în apropiere au pus în
evidenþã formaþiuni aparþinând sarmaþianului, pannonianului ºi cuaternarului.

Condiþii fizico-geografice
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Depozitele pannoniene sunt alcãtuite dintr-o succesiune de nisipuri,
nisipuri argiloase, marne ºi argile, cãrora li se subordoneazã pietriºuri ºi
gresii. Nisipurile au cea mai mare dezvoltare ºi prezintã culori variate, de
la gãlbui roºcat la cenuºiu albicios. Unele au culoare cenuºie-vineþie, de
cele mai multe ori ocupând baza succesiunii depozitelor pannoniene.
Pietriºurile  sunt alcãtuite, în general, din gnaise oculare, micaºisturi,
cuarþite, banatite, calcare ºi gresii.

Cel mai bine reprezentat este cuaternarul prin amândouã subdiviziunile:
pleistocenul ºi holocenul.

1.Pleistocenul este format din depozitul de argile fine, curate sau
amestecate cu nisipuri sau pietriºuri, care acoperã materialele  conurilor
de dejecþie ce coboarã dinspre est pânã în câmpie. Conurile de dejecþie au
fost depuse încã la sfârºitul levantinului ºi în tot cursul pleistocenului.

Limita între pleistocen ºi pliocen este marcatã în aceastã zonã prin
orizontul de pietriº polimit auriu-gãlbui, care formeazã un depozit continuu,
întâlnit la sãpatul puþurilor în localitãþile comunei.

Pe o mare suprafaþã din zona de câmpie s-au depus în pleistocen ºi
holocen depozite loessoide, reprezentate prin praful gãlbui, macroscopice
cu concreþiuni calcaroase.

Dupã caracterele morfologice reprezentate de zona Pãuliº, reiese cã
aceste depozite se repartizeazã în douã nivele stratigrafice:

- un nivel inferior, reprezentat prin depozite loessoide mai vechi, care
au fost atribuite pleistocenului inferior (Q P/ 3);

- un nivel superior, reprezentat prin depozite loessoide noi, raportate
unui interval ce corespunde ultimei pãrþi a pleistocenului superior ºi primei
pãrþi a holocenului (Q P3/3-3 QHL) Depozitele aluvionare de vârstã holocenã
sunt constituite din pietriºuri, nisipuri, având grosimi cuprinse între 5-15 m
ºi ocupând porþiuni întinse de-a lungul vãii Mureºului.

Argila roºcatã (Q P3/3) constituie un depozit de vârstã cuaternarã, rãspândit
peste pietriºuri cu Mamuthus primigerius ºi Coelondata antiquitatis, aceasta
fiind raportatã nivelului cel mai înalt al pleistocenului superior.

2. Holocenul este reprezentat prin ambele subdiviziuni: holocenul in-
ferior ºi holocenul superior.

- Holocenul inferior (Qhl), având o grosime ce variazã între 5-15 m, este
reprezentat prin pietriºuri ºi nisipuri , care formeazã depozite aluvionare
ale terasei joase.

- Holocenului superior (Qhs) i s-au atribuit aluviunile recente ale luncilor,
reprezentate prin pietriºuri ºi nisipuri.
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Tectonica
Zona de câmpie din cadrul  comunei Pãuliº a fost afectatã de miºcãrile

oscilatorii caracteristice Neozoicului, influenþând în bunã parte evoluþia
formelor de relief. Aceste miºcãri au continuat ºi în Pleistocen ºi în Holocen.

Sub raport tectonic, câmpia s-a dezvoltat pe un fundament carpatic
cristalin, intens, fracturat printr-un sistem de falii, orientat pe direcþia E-V
ºi N-S (Mircea Pauca, 1954).

Forajele executate au scos în evidenþã acest fundament cristalin cãzut
în trepte la adâncimi diferite. Diferenþele considerabile de adâncimi la care
se aflã fundamentul paleozoic la nord ºi sud de Mureº conduc la presu-
punerea cã masa scufundatã nu este unitarã ºi cã ea se aflã oarecum compar-
timentatã de linii de faliere în blocuri mai mult sau mai puþin individualizatã
(Mircea Pauca).

Întreaga câmpie a fost acoperitã în Pontic de apele mãrii, iar spre
sfârºitul Neogenului apele mãrii s-au retras în Levantin, uscatul eliberându-se
de sub ape concomitent cu ultimele miºcãri orogenice, rodanice ºi valahice.
Consecinþa acestor miºcãri este ºi faptul cã scufundarea se accentueazã
din ce în ce mai mult de la est spre vest, lucru observabil de altfel. În
acelaºi context, de remarcat este ºi grosimea inegalã a sedimentelor
cuaternare, aspect ce constituie dovada concretã în privinþa scufundãrii.

Zona de contact între Dealurile Zãrandului
ºi Câmpia Aradului la Pãuliº

Condiþii fizico-geografice
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Sondajele fãcute la adâncime la Arad, ªiria, Pãuliº au dat de formaþiuni
cretacice, scufundate la adâncimi diferite.

Gheorghe Pop scoate în evidenþã sistemul de falii - Podgoria Aradului-
Valea Mureºului ºi semnaleazã o falie veche ce dateazã de la începutul
Miocenului, diametral opusã liniei Mureºului, în dreptul munþilor Highiº,
unde formaþiunile muntoase s-au scufundat brusc în direcþia câmpiei. Se
pare cã formarea faliei Arad-Lipova a avut loc la începutul Miocenului.
Existenþa unei falii în aceastã regiune este atestatã de altfel ºi de prezenþa
apelor minerale carbogazoase de la Lipova, precum ºi a celor opt izvoare
forate la Pãuliº, din care 3 conþin ape minerale carbogazoase asemãnãtoare
celor de la Lipova.

Resursele subsolului
Un rol important în economia unei localitãþi îl au, cu certitudine,

resursele subsolului.
Prin aºezarea ºi varietatea formelor de relief, comuna Pãuliº oferã

economiei locale piatrã brutã ºi spartã din Cariera Pãuliº ºi balast exploatat
din balastierele Pãuliº –Sâmbãteni, iar pentru viitor o sursã de venituri ar fi
exploatarea apelor minerale din zona localitãþii Pãuliº.

Sondajele efectuate în zonã prin sãparea celor opt puþuri au scos la
ivealã existenþa a trei izvoare de apã mineralã cu conþinut ridicat de substanþe
minerale ºi cu un debit destul de mare. Se impune din partea autoritãþilor
locale luarea unor mãsuri pentru punerea în valoare a izvoarelor de apã
mineralã.

Dacã se au în vedere faliile din Podgoria Aradului, nu trebuie neglijatã
ideea existenþei unor rezerve de ape minerale care pot fi puse în legãturã
cu apele termale ºi minerale de pe linia Timiºoara-Lipova-Pãuliº-Mocrea.
Deocamdatã aceste bogãþii nu sunt identificate, urmând ca prospecþiunile
geologice sã confirme sau sã infirme aceste ipoteze.

2.1.2 Forme de relief caracteristice

Comuna Pãuliº este aºezatã în zona de contact a Câmpiei Aradului cu
Munþii Zarandului, individualizându-se trei forme de relief caracteristice:

1. Munþii Zãrandului
2. Câmpia piemontanã a Pãuliºului
3. Lunca joasã a Mureºului
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Munþii Zãrandului
Munþii Zãrandului ocupã partea sudicã a Apusenilor, situaþi  la contactul

cu Câmpia Aradului, prezentându-se ca o unitate bine individualizatã cu
unele trãsãturi proprii legate de morfostructura fundamentului lor.

ªoseaua Lipova-Pãuliº-Pâncota (DJ 708B) urmeazã linia contactului di-
rect al câmpiei cu muntele, iar între Cladova-Baraþca-Pãuliº, lunca îngustã a
Mureºului individualizeazã cele douã unitãþi .

Munþii Zãrandului se prelungesc în zona comunei Pãuliº sub forma unor
dealuri de înãlþimi cuprinse între 400-450 metri.

Aspectul actual al reliefului este în strânsã concordanþã cu evoluþia
paleo-geograficã foarte frãmântatã. Formaþiunile care caracterizeazã subsolul
se încadreazã la ºisturile cristaline, rocile eruptive ºi cele sedimentare.

Contactul morfologic dintre Munþii Zarandului ºi Câmpia Aradului
reprezintã un caz particular pentru partea de vest a Carpaþilor Occidentali,
în sensul cã trecerea între cele douã unitãþi se face direct, fãrã prezenþa
prispei piemontane clasice.

Lipsesc studii amãnunþite asupra acestei probleme, doar L. Sawicki,
în 1912, ºi V. Mihãilescu, în 1966, în lucrãri cu caracter mult mai gene-
ral, fac referiri la acest sector. L. Sawicki descrie aici 3-4 terase de
abraziune marinã, iar V. Mihãilescu este de pãrere cã absenþa prispei
piemontane s-ar datora fie unei subzidenþe locale, destul de recente,
„...fie divergenþei celor douã mari artere hidrografice-Mureºul ºi Criºul
Alb, care atrase de ariile mai lãsate din axa Tisei, n-au colmatat sectorul
dintre cele douã mari agestre,construite, primul în direcþie vesticã, al
doilea spre nord-vest...”.

Cercetãrile în teren, întreprinse de I.Mac ºi Petru Tudoran în 1970,
aratã cã „...latura de vest a Munþilor Zãrand nu este lipsitã de o prispã
piemontanã, dar aici aceasta are caracterul unui pediment de eroziune.
Corespondentul sãu de acumulare, pãstrat la celelalte masive din Carpaþii
Occidentali,  nu s-a format aici din cauza subzidenþei continue, care a afectat
zona de contact, ca ºi a divagãrilor Mureºului în aceeaºi arie...”.

În unele porþiuni din hotarul comunei Pãuliº, în latura dinspre câmpie,
Munþii Zarandului prezintã versanþi mai puþin înclinaþi în Dealul Neamþ,
care este acoperit, în bunã parte, de vie, altitudinea fiind de 315 m. În
sectorul Pãuliº-Cladova, de-a lungul vãii Mureºului, unghiul de pantã creºte
simþitor în cele douã dealuri mai semnificative: Dealul Gol ºi Dealul Bãtrân,
între 15°-35° ºi peste 35°.

Condiþii fizico-geografice
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Tabelul alãturat vine în completarea afirmaþiilor, ilustrând caracterul
înclinãrii versanþilor, precum ºi morfodinamica ºi posibilitãþile de utilizare
a terenurilor. Versanþii de categoriile II ºi III sunt utilizaþi pentru culturile
viticole, precum ºi ca pãºuni, iar cei de categoriile IV ºi V sunt împãduriþi.

Tabel nr. 1 Categoriile de versanþi ºi posibilitãþile de utilizare a
terenurilor

Categorii 
de 

versant 

Caracterul 
înclinării 

Morfodinamica şi posibilităţile de  
utilizare a terenurilor 

0° – 3° 
orizontal şi 
uşor înclinat 

- fără o denundaţie însemnată 
- posibilă argicultură dezvoltată 
- circulaţie optimă a maşinilor agricole 

3° – 6° 

moderat 
înclinat 

- se manifestă diferite forme ale proceselor gravitaţionale, 
dar mai ales şiroiri şi soliflixiuni 

- este recomandabilă agricultura în lungul curbelor de nivel 
- bună circulaţie a maşinilor agricole 

6° – 15° 
înclinat - procese de versant (plavic şi nivic) acţiune, eroziune liniară 

- se recomandă agrotehnică specială (terasări artificiale) şi 
utilizarea tractoarelor cu şenile 

15° – 35° 

foarte  înclinat - procese denidative de mare amploare (organisme torenţiale, 
alunecări) 

- se cultivă numai prin terasare artificială şi reprezintă limita 
accesibilităţii maşinilor agricole 

peste 35° abrupt - imposibilitatea folosirii terenurilor agricole 
- se recomandă împăduriri 

 

Versanþii Munþilor Zãrandului sunt fragmentaþi într-o serie de interfluvii
prin acþiunea reþelei hidrografice cu caracter permanent al unor vãi
nepermanente, care se scurg în Mureº. Vãile sunt adâncite, având un profil
accentuat de „V”, lãrgindu-se doar la pãtrunderea în lunca Mureºului.

Dacã L. Sawicki (1912) explicã lãrgirea bazinetelor depresionare prin
pãtrunderi marine (golfuri), I.Mac ºi P. Tudoran explicã aceastã lãrgire ca
fiind datoratã de fapt „ prezenþei unui substrat alcãtuit din roci de modelat,
în special filite puternic alterate (op.cit., pag.226).

Diversele trepte prezente pe suprafaþa pedimentului, considerate ca
terase de abraziune marinã, îºi datoreazã prezenþa unui proces de eroziune
selectivã, în urma cãruia ºisturi cristaline filitoase au erodat, iar porþiunile
de cuarþite, pãstrate ca martori structurali (exemple: Dealul Gol, Dealul
Bãtrân, Dealul Neamþ).
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Versanþi înclinaþi în Munþii Zãrandului în localitatea Pãuliº

Versanþii ºi procesele de modelare
Morfologia versanþilor din zona deluroasã este destul de complexã.

Înclinarea versanþilor determinã nu numai intensitatea eroziunii ci ºi
posibilitãþile de mecanizare a agriculturii.

Expoziþia influenþeazã, la rândul sãu, în funcþie de înclinare, cantitatea
energiei radiante directe, precum ºi repartiþia vegetaþiei, implicit
specializarea culturilor. Au fost întocmite hãrþile referitoare la categoriile
de versant ºi orientarea lor, suprapunându-le pe amândouã, cu ajutorul
monogramei Kampeufert-Morgan, obþinându-se cea de-a treia hartã a
expoziþiei versanþilor la radiaþia solarã.

Într-adevãr, expoziþia versanþilor produce diferenþieri ale duratei
insolaþiei, care împreunã cu unghiul de înclinare ce modificã incidenþa
razelor determinã regimul caloric al suprafeþei, conþinutul în umiditate,
nuanþãri cantitative ºi calitative ale proceselor morfodinamice ºi ale
covorului vegetal.

Pe harta expoziþiei versanþilor se poate observa cã energia radiantã se
menþine ridicatã pe toate versantele sudice (140-165 kcal), în timp ce pe
versantele nordice ºi nord-vestice scade pânã la 70 kcal. Temperatura
aerului înregistreazã valori sporite pe versantul sudic faþã de cel nordic.

Condiþii fizico-geografice
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Umiditatea solului este mai ridicatã pe versantul nordic, dupã cum
concentraþia de sãruri minerale este mai mare pe versantul sudic, datoritã
diferenþei de radiaþie, respectiv a gradului de evaporaþie.

Versanþii cu expoziþie sudicã sunt mai repede eliberaþi de stratul de
zãpadã ºi mai pronunþat expuºi eroziunii peliculare, pe când versanþii nordici
îºi menþin stratul de zãpadã timp mai îndelungat.

În funcþie de efectele rezultate în urma expoziþiei distingem:
- versanþi însoriþi (sud, sud-vest)
- versanþi semiînsoriþi (sud-est, vest)
- versanþi semiumbriþi (est, nord-vest)
- versanþi umbriþi (nord, nord-est)
Orientarea generalã a reliefului comunei Pãuliº este vesticã, sud-vesticã

ºi nord-vesticã cu o cãdere de ansamblu spre câmpie. Pentru majoritatea
unitãþilor cu expoziþie sudicã ºi sud-vesticã, sudicã ºi sud-esticã predominã
suprafeþele cultivate cu viþã de vie.

Harta expoziþiei versanþilor, împreunã cu harta pantelor ajutã la zonarea
diferitelor culturi sau esenþe lemnoase, cunoscute fiind cerinþele anumitor
plante faþã de luminã ºi temperaturã.

Plantaþii de vii pe versanþii însoriþi la Pãuliº
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Spãlarea versanþilor se desfãºoarã cu intensitate în funcþie de expoziþia
lor, de gradul de acoperire ºi modul de folosire a terenului.

Trebuie menþionat ºi faptul cã eroziunea superficialã este mai puternicã
pe pantele cu expoziþie sudicã, mai ales vara, când terenurile se arã ºi
când, datoritã ploilor frecvente, stratul superficial al solului este puternic
spãlat. Lucrãrile de sãpãturi ºi arãturi au schimbat în multe locuri înfãþiºarea
naturalã a versantului.

Procesele de versant se remarcã în zone de contact cu dealurile
piemontane, în general fiind evidente ºiroirile cu totul incidentale,
alunecãrile, ravenãrile ºi ogaºurile. Plantaþiile efectuate în ultimul timp au
dus la echilibrarea proceselor pe versanþi.

Câmpia piemontanã a Pãuliºului
Câmpia piemontanã a Pãuliºului ocupã suprafaþa de la vest de ºoseaua

Lipova-Pâncota ºi a vetrei localitãþilor Pãuliº ºi Sâmbãteni. Contactul câmpiei
cu dealurile se face printr-o  zonã destul de ridicatã, de aproximativ 300 m.

Câmpia se înfãþiºeazã ca o succesiune de suprafeþe plane, uºor ondulate
ºi uºor înclinate de la sud-est spre nord-vest, conform liniei de  subsidenþã
–Pãuliº- Chiºineu Criº. Câmpia piemontanã are o altitudine care înregistreazã
valori cuprinse între 115-120 m. Aspectul actual al câmpiei este rezultatul
evoluþiei geomorfologice cu o îndelungatã acþiune antropicã.

Din cercetãrile efectuate reiese cã peste fundamentul cristalin al
Depresiunii Panonice (de vârstã paleozoicã) s-au depus sedimente
mezozoice. Acest scut cristalin a fost scufundat împreunã cu sedimentul
mezozoic ºi suportã depozite de cuvetã terþiare ºi cuaternare, ale cãror
grosimi variazã în funcþie de adâncimea la care se gãsesc diversele sale
compartimente. Sedimentul superficial este dominat de prezenþa argilelor,
nisipurilor ºi intercalaþiilor de pietriºuri într-o stratificaþie încruciºatã,
trãdând natura aluvionarã a acestora. Stratul de sol este bine individualizat,
având o structurã variatã. Valorile mici ale pantei, structura solului ºi
existenþa apelor freatice la micã adâncime ( 0,5-5,5 m) au determinat apariþia
în hotarul comunei a unor microforme caracteristice Câmpiei de Vest,
respectiv mici zone înmlãºtinite, canale de drenaj sau mici suprafeþe
depresionare, în care apele provenite din precipitaþii în anotimpurile
ploioase stagneazã formând bãltiri, denumite local „ râturi”. Aceste terenuri
au fost recuperate ºi redate agriculturii prin construirea ºi amenajarea unei
reþele de canale colectoare, cum este Canalul Matca ºi alte canale mai

Condiþii fizico-geografice
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mici. Câmpia este slab fragmentatã, panta domoalã ºi relieful uniform
favorizând dezvoltarea unei agriculturi intensive.

Zonã de interferenþã a câmpiei piemontane
cu dealurile Zãrandului la Pãuliº

Zona de câmpie constituie una dintre regiunile naturale fertile, de mare
productivitate agricolã, ca urmare a lucrãrilor complexe hidroameliorative
(desecare, drenare, irigare), întreprinse cu ani în urmã. Aceastã câmpie se
caracterizeazã prin suprafaþa mare a solurilor fertile, dar se gãsesc ºi
suprafeþe mai restrânse, care se cer ameliorate în mod radical sau parþial,
pentru a deveni mai fertile.

ªesurile Pãuliº ºi Sâmbãteni reprezintã zone de culturã agricolã în care
dominã suprafeþe arabile. Utilizãrile acestora trebuie alese, în cea mai mare
parte, dupã caracterul solului. Totuºi existã porþiuni în care nu solul a
determinat o anume utilizare, ci cerinþele economice ºi sociale.

Lunca joasã a Mureºului
Din analiza reliefului comunei Pãuliº se constatã faptul cã rolul deter-

minant,  între agenþii externi, în formarea acesteia l-au avut râurile prin
procesele de eroziune ºi acumulare. Activitatea râurilor a început odatã cu
retragerea Lacului Panonic, activitate ce se concretiza iniþial printr-o
acumulare efectuatã de ape scurte ºi repezi, care depuneau la marginea
lacului vaste conuri de dejecþie, ce grãbeau retragerea þãrmului. Pe mãsurã
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ce suprafaþa uscatului s-a mãrit, râurile au devenit lungi ºi mai stabile,
formându-ºi albii ºi desfãºurând o largã acþiune de eroziune.

De menþionat faptul cã atât eroziunea cât ºi acumularea fluviatilã au
acþionat în strânsã legãturã ºi cu ceilalþi factori geografici.

În cadrul comunei Pãuliº pot fi diferenþiate douã generaþii de vãi:
- o generaþie mai veche, reprezentatã prin principalul organism colector,

Mureºul;
- o generaþie mai nouã, cu vãile Cladovei ºi Cladoviþei, care se unesc

mai la sud de satul Cladova, vãrsându-se în Mureº, Valea Lotii (între Dealul
Bãtrân ºi Dealul Gol);

Caracteristica generaþiei tinere de vãi este cã lungimea unora este
destul de mare, fapt ce contrasteazã puternic cu aspectul lor de azi, de
mici pâraie, care la ploile torenþiale îºi ies uºor din matcã, inundând întreaga
luncã. Complexitatea morfologicã a acestora este evidentã, ele pãstrând
aspectul de culoare largi.

Valea Mureºului strãbate comuna Pãuliº din dreptul zonei de vãrsare a
pârâului Cladova ºi pânã în zona de graniþã cu comuna Vladimirescu. De o
parte ºi de alta a Mureºului se întinde lunca largã cu terasele sale.

Râul Mureº, în urma acþiunii de eroziune pe orizontalã ºi pe verticalã,
ºi-a lãrgit albia, terasele fiind o mãrturie a acestor procese ºi indicând etape
importante în evoluþia vãii.

L. Sawicki subliniazã existenþa în aceastã zonã a Mureºului patru
terase bine individualizate, în special în sectorul Cladova-Pãuliº. Se pare
cã aceste terase ar aparþine holocenului. Terasele fac parte din cadrul
nivelelor inferioare (2,5 -35m), cele mai înalte fiind pãstrate sub formã
de umeri, iar cele mai joase apar ca terse de acumulare, în special în
zona bazinetelor depresionare -Cladova, pe dreapta ºi Þiganilor, pe
stânga Mureºului.

Se remarcã, de asemenea, meandrele braþele pãrãsite din timpul
inundaþiilor în cadrul vãii Mureºului.

Lunca Mureºului era cunoscutã din cele mai vechi timpuri, fiind
prielnicã aºezãrilor omeneºti, oferind bune condiþii, mai ales datoritã
unor vaste întinderi, care permit practicarea unei agriculturi intensive.
O certã dovadã a prielnicilor condiþii oferite de aceste pãmânturi o
constituie urmele arheologice ale unor vechi aºezãri de pe Dealul
Cladova, de peste 3000 de ani.

Condiþii fizico-geografice
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Zonã de terase I, II ale Mureºului la Sâmbãteni.

Eroziune lateralã în malurile vãii Mureºului la Sâmbãteni
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Braþ pãrãsit al Mureºului la Sâmbãteni dupã viitura din 1970

Lunca joasã a Mureºului la “Gara CFR” din Pãuliº

Condiþii fizico-geografice
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2.2. Clima

Comuna Pãuliº este aºezatã în partea de vest a þãrii, relieful acesteia
fiind dispus în douã trepte, deal ºi câmpie, fapt care influenþeazã în mod
deosebit principalele elemente climatice ale comunei. Ca urmare a aºezãrii
geografice, comuna Pãuliº are o climã temperat-continentalã moderatã, iar
datoritã factorilor fizici locali se identificã ºi un topoclimat caracteristic.
Astfel, verile nu sunt excesiv de cãlduroase, iar temperatura medie nu
depãºeºte 22°C.

Temperaturile medii lunare

Abaterile temperaturilor medii anuale ºi anotimpurile la Staþia
Meteorologicã Miniº între 1968-1977
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Iernile sunt scurte ºi blânde, în general, cu zãpadã destul de redusã
cantitativ, iar temperatura medie a celei mai reci luni a anului, ianuarie, nu
scade sub - 3°C.

Primãverile sunt scurte ºi timpurii, fapt care favorizeazã frecvente
îngheþuri foarte dãunãtoare pomilor fructiferi înfloriþi ºi chiar viþei de vie.

Toamnele sunt lungi ºi cãlduroase, favorabile desfãºurãrii lucrãrilor
agricole. Rare sunt brumele timpurii de toamnã, care produc pagube, în
special sectorului legumicol.

Precipitaþiile cad pe tot parcursul anului, maximul pluviometric
înregistrându-se în lunile mai-iunie, iar minimul în lunile ianuarie- februarie.
În general, se observã un deficit de apã în sol în timpul verii.

Indicele de ariditate are valori cuprinse între 28-29, indicând o zonã de
silvostepã.

Clima este temperatã, cu puternice influenþe vestice, favorizate de larga
deschidere spre vest, dar ºi cu influenþe sudice, însã mai reduse, aºa cum
reiese din observaþiile înregistrate la staþiile meteorologice din Arad ºi
Miniº.

Poziþia vãii Mureºului, orientarea ei est-vest, deci pe direcþia dominantã
a vânturilor de vest, au ca urmare apariþia unui regim climatic diferenþiat
de regiunile înconjurãtoare, pe o lãþime de câþiva kilometri, în lungul
Mureºului.

Drumul Naþional 7 ºi lunca Mureºului la Baraþca.
Zonã adãpostitã împotriva îngheþului

Condiþii fizico-geografice
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2.2.1 Principalele elemente climatice

a).Temperatura aerului
Din studiul efectuat asupra temperaturii medii anuale se constatã o

scãdere treptatã de la vest, sud-vest spre nord, nord-est, de la câmpie spre
munte, paralel cu creºterea altitudinii.

Temperatura medie multianualã variazã între + 10,7°C (Arad) ºi  + 11,1°C
(Miniº).

Cercetând aceste date, se constatã cã repartiþia temperaturii medii
multianuale este relativ uniformã. Comparând temperaturile medii anuale,
se observã abateri sensibile de la un an la altul faþã de media anualã, existând
ani când mediile anuale au depãºit +11°C la Miniº ºi Arad ºi ani în care au
coborât sub +9°C, deci abateri maxime de la un an la altul de cca. 2°C.

Temperaturile medii anuale, calculate la intervalul 1968—1977 la staþia
meteorologicã Miniº, reprezintã 1,5°C faþã de care se poate aprecia sensul
ºi valoarea abaterilor de la un an la altul. Abaterile sunt mici, în general
diferenþele termice între anii cei mai cãlduroºi ºi cei mai rãcoroºi sunt
aproximativ 2,5°C.

Temperaturile medii lunare
În cursul anului, temperaturile medii lunare au un mers normal, cu un

minim în ianuarie ºi un maxim în iulie. Luna ianuarie înregistreazã valori
negative la deal ºi la câmpie, cuprinse între -1°C la Miniº, iar în Munþii
Zarandului - 3°C, pe când valoarea  medie a lunii iulie se menþine în jur de
+21°C la Miniº ºi +20°C în Munþii Zãrandului.

Iernile sunt blânde în aceastã zonã, temperatura medie oscilând în jur
de – 1,1°C, lunile decembrie ºi februarie având chiar valori pozitive, uneori
înregistrându-se asemenea valori ºi în ianuarie. Acest fenomen se poate
explica prin poziþia mai adãpostitã faþã de invaziile aerului polar continental
dinspre est ºi nord-est ºi prin frecvenþa maselor de aer dinspre vest ºi sud-
vest. Sub influenþa circulaþiei vestice ºi a extinderii dorsalelor anticiclonului
Azoric peste partea sudicã a Europei, desprimãvãrarea se face mai repede
decât în partea esticã a þãrii. Tot datoritã influenþelor vestice, în lunile de
varã temperatura aerului nu este prea ridicatã. Urmãrind izotermele lunii
iulie, observãm cã între zona de câmpie ºi cea de deal existã o diferenþã de
aproximativ 1,5°C -2°C.

Constatãm, de asemenea, cã toamna temperaturile descresc brusc.
Aceastã scãdere se datoreazã accentuãrii rãcirii aerului prin procese radia-
tive ºi creºterea advecþiei aerului rece sub acþiunea dorsalei anticiclonului
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Euroasiatic. Acum sunt frecvente ºi invaziile de aer cald din sectorul sud-
vestic, ceea ce face ca media valorilor termice sã fie cu 2°C-3°C mai mare
decât în estul þãrii.

Temperaturile extreme absolute
Aceste temperaturi indicã limitele posibile între care pot oscila valorile

termice pe teritoriul  comunei Pãuliº.
Temperatura cea mai ridicatã s-a înregistrat în 17 iulie 1933, fiind de

38,3°C, iar minima absolutã s-a înregistrat în 23 ianuarie 1943, fiind de -
27,4°C. La staþia Miniº, minima absolutã a fost înregistratã în februarie
1947, atingând valori de -28,6°C, iar maxima absolutã în iulie 1960 când
temperatura aerului a atins +39,7°C.

La Arad, temperatura maximã înregistratã a fost în acelaºi an de +40°C,
iar minima absolutã s-a înregistrat în februarie 1947, fiind de -30,1°C.

Din suma valorilor extreme rezultã o amplitudine termicã absolutã de
68,3°C la Miniº  ºi 70,5°C la Arad.

O importanþã climatologicã ºi mai ales ecologicã o are fenomenul
îngheþului. Frecvenþa mare a zilelor de îngheþ se remarcã în luna ianuarie,
22-25 zile, iar cea mai micã în septembrie 0,1-0,3 zile.

Cunoaºterea regimului îngheþului are o mare importanþã pentru
activitatea agricolã, pentru trecerea temperaturilor medii prin pragul de
5°C, care reprezintã „ zero biologic”, temperaturã la care o anumitã specie
îºi începe ciclul de vegetaþie, pentru majoritatea plantelor de culturã ºi ca
atare semnalul începerii semãnãturilor de primãvarã.

Data medie a primului ºi ultimului îngheþ

Data medie Data extremă 

Primul îngheţ Ultimul îngheţ 
Staţia 

Primul Ultimul cel mai 

timpuriu 

cel mai 

târziu 

cel mai 

timpuriu 

cel mai 

târziu 

Arad 

1955-1984 
20.X 17.IV 29.IX 10.XI 19.III 21.IV 

Miniş 

1948 
21.X 13.IV 30.IX 15.XI 20.III 16.V 
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Depãºirea acestui prag se face de obicei în intervalele  18-21 februarie
ºi 16-20 noiembrie. O importanþã deosebitã  are ºi trecerea pragului de
10°C, care reprezintã „zero biologic” pentru plantele mai puþin pretenþioase
faþã de temperaturã, cum sunt: porumbul, viþa de vie, roºiile, vinetele,
castraveþii ºi piersicii. Acest interval este cuprins între 12-15 aprilie ºi 14-
18 octombrie.

Principalele îngheþuri apar prin octombrie-noiembrie, iar ultimul îngheþ
apare în aprilie, mai rar ºi la începutul lunii mai.

Primele brume cad, în mod obiºnuit, în octombrie, dar existã ºi excepþii,
bunãoarã, în anul 1977, primele brume au fost în septembrie. De obicei,
ultimele brume sunt în aprilie, pânã aproape de sfârºitul acestei luni.

Brumele târzii au fost dãunãtoare mai ales din cauza scãderii
temperaturii pânã la  -3,5°C în 19 aprilie 1965, iar în mai 1952 temperatura
a scãzut la -2°C. Aceste brume au dus la compromiterea recoltelor de
porumb, floarea-soarelui, varzã timpurie, precum ºi a celorlalte culturi de
primãvarã.

La 18 aprilie 1968, bruma cãzutã a produs pagube, în special, pomilor
fructiferi ºi culturilor de viþã de vie.

În practica agricolã, intereseazã suma temperaturilor, realizatã în acest
interval, deoarece plantele au nevoie de o anumitã cantitate de cãldurã
pentru maturizarea ºi coacerea fructului.

Pe raza comunei Pãuliº, suma temperaturilor medii zilnice mai mari de
10°C este destul de ridicatã, dar neuniform distribuitã în spaþiu, în funcþie
de altitudine, gradul de înclinare ºi expoziþia versanþilor. Astfel, valori mai
ridicate se înregistreazã în zonele adãpostite, unde câmpia intrã în contact
direct cu muntele, unde se pot întâlni valori în medie de 14-15°C.

Valori mai reduse se întâlnesc de-a lungul vãii Mureºului ºi Canalului
Matca, unde radiaþia solarã atinge valori scãzute datoritã ceþurilor frecvente.
Având în vedere faptul cã teritoriul comunei Pãuliº face parte din Podgoria
Aradului, este necesar sã arãtãm câteva date referitoare la condiþiile
favorabile dezvoltãrii culturii viþei de vie în aceastã zonã. În perioada de
coacere a strugurilor cea mai scãzutã temperaturã a fost de 15,4°C,
înregistratã în luna septembrie 1959, iar cea mai ridicatã temperaturã a
fost de 25,9°C în august 1946. În luna iunie, când are loc înflorirea viþei de
vie, temperatura medie pe 17 ani a fost de 19,7°C. Cea mai scãzutã
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temperaturã a fost înregistratã în 1948 de 17,8°C, iar cea mai ridicatã a fost
de 28,4°C în anul 1957.

Din cele prezentate mai sus, rezultã cã potenþialul termic al zonei în
care se aflã comuna Pãuliº se menþine mult peste limitele inferioare stabilite
de specialiºti pentru principalele faze ale culturii viþei de vie.

Date privind condiþiile favorabile dezvoltãrii viþei de vie

Anul 

1946-

1968 

Nr. zile de 

vegetaţie 

Suma 

gr. de 

temp. 

Suma gr. 

de 10°C 

Suma gr. 

utile 

Indice de 

creştere 

Indice de 

insolaţie 

reală 

Indice 

heliotermic 

real 

 

Media 

 

186 3516 1.860 1.648 1,65 1,51 2,49 

 

Din analiza elementelor prezentate în tabelul de mai sus, se desprind
urmãtoarele concluzii:

Numãrul zilelor cu temperaturi de 10°C în perioada de vegetaþie a variat
între 171 zile în 1954 ºi 200 zile în 1949, iar între anii 1946-1968 o medie
de 186 zile.

Suma gradelor de temperaturã în perioada de vegetaþie este cuprinsã
între 3185°C în 1955 ºi 3894°C în 1947, media fiind 3516°C.

Suma temperaturilor utile a fost în medie de 1860°C cu limita inferioarã
de 1710°C în 1949 ºi cea superioarã de 2000°C între anii 1946-1968.

Indicele heliotermic este în medie de 4,90, iar cel real este cuprins
între 1,58 în 1955 ºi 2,89 în 1961.

b).Umiditatea aerului
Cantitatea de apã din aerul atmosferic se poate exprima prin densitatea

vaporilor, umiditatea relativã ºi deficitul de saturaþie. Umiditatea relativã
este unul dintre factorii ecologici mai importanþi, deoarece ea regleazã
intensitatea evapotranspiraþiei, cu alte cuvinte consumul de apã al plantelor,
influenþând procesul de polenizare ºi coacere a fructelor sau înlesnind
rãspândirea sporilor unor ciuperci patogene.

Condiþii fizico-geografice
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Umiditatea relativã medie lunarã (%)

Staţia I F M A M I I A S O N D Anual 

Ineu 88 84 78 73 75 78 77 77 81 82 83 90 80 

Arad 84 80 69 62 63 63 59 61 65 73 83 84 71 

Miniş 80 77 69 63 64 65 61 61 63 71 80 82 70 

 

Concluzionând, putem afirma cã frecvenþa ridicatã a maselor de aer
atlantice sau mediteraneene face ca în zona comunei Pãuliº umiditatea
relativã medie anualã sã atingã valori în jur de 70-80%. Aºa cum rezultã din
tabel, umiditatea aerului variazã mult în cursul anului, prezentându-se douã
maxime ºi douã minime.

Maximul principal apare în decembrie ºi corespunde intensificãrii
activitãþii ciclonice din bazinul nordic al Mãrii Mediterane, urmatã de invazia
aerului rece ºi umed.

Maxima secundarã apare în iunie ºi corespunde maximului pluviometric.
Între cele douã maxime se intercaleazã minimele: cea principalã în aprilie,
influenþatã de intensificarea circulaþiei fonice între rama montanã ºi câmpie,
iar cea secundarã în iulie, datoritã temperaturii ridicate.

O importanþã ecologicã deosebitã prezintã frecvenþa valorilor mai mari
de 80% sau mai mici de 30% la orele 13. Astfel, o scãdere a umezelii rela-
tive sub 30% în perioada de înflorire poate duce la uscarea polenului ºi ca
atare la o fecundare incompletã, iar în perioada de umplere a seminþelor, la
zbârcirea  boabelor. Foarte dãunãtoare este scãderea umezelii aerului atunci
când solul este uscat. Dezechilibru ce se creeazã prin absorbþia apei ºi
pierderea ei prin transpiraþie duce la ofilirea plantei, iar dacã situaþia persistã
chiar la uscarea acesteia.

Dãunãtoare este ºi umezeala excesivã (80%) în perioada înfloririi,
deoarece împiedicã deschiderea sacilor polenici ºi transportul polenului,
iar în perioada de coacere întârzie uscarea seminþelor ºi a paielor,
împiedicând, astfel, efectuarea lucrãrilor cu maºinile agricole.

Umezeala ridicatã a aerului, în anumite condiþii de temperaturã,
favorizeazã evoluþia unor boli provocate de sporii ciupercilor patogene,
exemplu: mana cartofului sau a viþei-de-vie, rugina galbenã, pãtarea roºie a
frunzelor, putregaiul bulbilor de ceapã. Urmãrind frecvenþa zilelor cu
umiditate relativã (80%), observãm cã valorile cele mai mari se înregistreazã
iarna, de regulã în decembrie, pentru ca apoi sã scadã spre lunile de varã,
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atingând minimul în iulie. În spaþiu, se constatã creºterea frecvenþei acestor
zile de la vest la est ºi de la sud la nord, odatã cu scãderea temperaturii.
Astfel, la Arad numãrul mediu anual al zilelor cu umiditate relativã(80%)
este 68,2; la Miniº este 69,6, iar la Lipova este 71,2.

c). Nebulozitatea
Nebulozitatea reprezintã gradul de acoperire cu nori ºi se exprimã în

zecimi cuprinse între 0 ºi 10, indicând: 0 – cer senin ºi 10 – cer complet
acoperit.

Nebulozitatea constituie un factor climatologic important, deoarece
influenþeazã, în mare mãsurã, insolaþia din timpul zilei ºi radiaþia cãldurii
din sol, în timpul nopþii.

Datele furnizate de staþia Arad aratã o medie anualã de 5,7, iar în cursul
unui an variazã între 4,1 – 7,6. În general, nebulozitatea medie anualã
depãºeºte gradul 5, adicã mai mult de jumãtate din bolta cereascã a
Pãuliºului este acoperitã cu nori. Pentru perioada urmãritã, datele de la
staþia meteorologicã  Miniº indicã o medie anualã de 5,8, pe când la Lipova
doar o medie anualã de 4,8.

Nebulozitatea (0-10). Media lunarã anualã. Amplitudinea anualã

Lunile 
Staţia 

I F M A M I I A S O N D 
Anual 

Ampl. 

anual 

Arad 7,0 6,6 6,0 5,9 5,7 5,2 4,3 4,1 4,4 5,0 5,7 7.6 5,7 3,5 

Miniş 5,9 6,9 5,6 3,5 4,4 4,2 5,9 4,6 5,1 3,0 7,0 9,0 5,8 6,0 

Ineu 4,9 4,5 4,2 5,4 6,0 5,4 4,0 4,5 2,9 5,2 5,4 5,3 4,8 3,1 

 

Anotimpul cu cea mai mare nebulozitate este iarna, când gradul de
acoperire variazã între 6,6 ºi 7,6; anotimpul cel mai puþin noros este vara,
cu valori cuprinse între 4,1 ºi 5,2. Aceste valori sunt, în aparenþã, în
contradicþie cu regimul pluviometric, anotimpul cel mai ploios este vara,
iar cel mai secetos este iarna. Acest fenomen se explicã astfel: în timpul
iernii, din cauza radiaþiei puternice a solului,  se formeazã o pânzã de ceaþã
ºi de nori plutitori Stratus deasupra câmpiei, persistând adeseori sãptãmâni
întregi. La aceasta mai contribuie ºi invaziile de aer rece arctic de la nord-
vest, precum ºi activitatea ciclonicã, atunci când fronturile trec deasupra
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Câmpiei Aradului. În timpul verii, sunt frecvenþi norii Cumulus, care acoperã
doar o parte din bolta cereascã, dar genereazã precipitaþii bogate.

În ceea ce priveºte numãrul mediu al zilelor cu cer senin, este evident
cã cel mai mare numãr de zile senine îl au lunile iulie, august ºi septembrie
(14,4; 14,1 ºi respectiv 14,6 zile senine), ca urmare a faptului cã în aceste
luni activitatea fronturilor este slabã ºi predominã tipul anticiclonic.

Cantitatea lunarã ºi anualã a precipitaþiilor la staþia Arad

Anual, la Arad sunt în medie 107,8 zile senine, la Miniº sunt între 60-
85 zile  senine, iar la Lipova sunt 127,2 zile senine (nebulozitatea medie
7,6-10). Numãrul mediu al zilelor cu cer acoperit creºte începând din
noiembrie pânã în luna martie.

d). Regimul pluviometric
Alãturi de regimul termic, precipitaþiile atmosferice constituie

elementul climatogen cel mai important, fapt care impune o analizã mai
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detaliatã a acestuia, la fel ca ºi pentru temperaturã. În acest scop s-au folosit
datele prelucrate pe bazã de observaþii de la staþiile meteorologice ºi
pluviometrice Arad ºi Miniº.

Aºezarea geograficã a comunei Pãuliº ºi conformaþia reliefului determinã
unele particularitãþi pluviometrice proprii acestei zone, influenþând ºi
vegetaþia. Astfel, adãpostul oferit de Munþii Zarandului în partea esticã ºi
larga deschidere spre circulaþia maselor de aer mai umede din vest, explicã
cantitãþile anuale de precipitaþii relativ abundente de 600-700 mm ºi chiar peste
700 mm, suma precipitaþiilor în perioada cu temperaturi medii zilnice de 10°C.

Dupã cum rezultã din tabel, cantitatea de precipitaþii creºte de la vest
spre est ºi de la nord-vest spre sud-est, în raport cu altitudinea. Cantitatea
medie multianualã ce se înregistreazã pe raza comunei Pãuliº este de 500-
600mm, valori mai ridicate înregistrându-se în est, unde ºi altitudinea este
mai ridicatã.

Cea mai mare cantitate de precipitaþii (31,2%) din totalul anual cade
vara, iar cea mai scãzutã cantitate cade iarna (20,4%); primãvara, cantitatea
este de 24,7%, iar toamna este de 23,7%. Din datele înregistrate la staþiile
meteorologice din Lipova ºi Miniº rezultã mersul anual al precipitaþiilor cu
douã maxime ºi douã minime. Maxima principalã are loc în intervalul mai-
iunie, fiind influenþatã de frecvenþa ciclonilor atlantici ºi intensificarea
miºcãrilor de convenþie, iar cea secundarã în perioada octombrie-noiembrie,
prelungitã pânã în decembrie din cauza ciclonilor mediteraneeni.

Minimul principal se înregistreazã în perioada ianuarie-martie, cauza
principalã constituind-o temperaturile scãzute, predominarea regimului
anticiclonal ºi lipsa convecþiei termice. Minimul secundar din septembrie
se leagã de reducerea activitãþii ciclonice ºi a miºcãrilor convective. Luna
cea mai ploioasã este iunie (68,4 mm), iar cea mai secetoasã este februarie
(34,4 mm).

Cantitatea maximã în 24 de ore a fost în iulie 1896 de 66 mm, la Miniº
101,9 mm ºi la Arad la 28 august 1929, iar la Pãuliº  în 1940 a fost de 110,5 mm.

Ploi torenþiale excepþionale s-au înregistrat la Arad în lunile de varã
(18iulie 1930), când în timp de 49 minute ºi respectiv 50 minute s-au
înregistrat cantitãþi de 39,1mm ºi 41,9 mm.

Ploi torenþiale au cãzut ºi la Miniº, la 4 iulie 1941, când în 35 de minute
s-au înregistrat 25mm, cu o intensitate de 74 mm/minut.

Aceste maxime se produc vara, în interval de timp scurt, fiind rezultatul
convecþiei termice, care genereazã ploi abundente, declanºate brusc ºi care
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sunt însoþite de descãrcãri electrice. În contrast cu acestea, tot vara, se
înregistreazã minime lunare de precipitaþii (2,3-10mm), datorate maselor
de aer din sud ºi care produc adesea mari pagube culturilor agricole.

În perioada vegetativã ( 1 aprilie-1 octombrie) s-au înregistrat 348,4
mm ( 59% din totalul anual). Se constatã o variaþie apreciabilã în ceea ce
priveºte repartizarea precipitaþiilor în cuprinsul diferitelor perioade de
vegetaþie. Numãrul zilelor cu ploaie, pe raza comunei Pãuliº, este mai mare
decât în celelalte pãrþi ale câmpiei, respectiv 130 zile.

e). Stratul de zãpadã ºi grindina
Stratul de zãpadã acþioneazã ca suprafaþã activã în perioada rece a anului,

reflectând o mare parte a radiaþiei solare. Zãpada împiedicã pierderea
cãldurii din sol, formând un înveliº protector plantelor ierboase, în mod
special pentru semãnãturile de toamnã. Zãpada constituie, de asemenea,
ºi o importantã rezervã de apã la topirea ei prin infiltraþiile de primãvarã.
În sectorul studiat, data medie a primelor ninsori este 1 decembrie, iar a
ultimei ninsori este 12 martie. Stratul de zãpadã stabil apare, în medie, în
prima decadã a lunii decembrie (12 decembrie la Lipova; 7 decembrie la
Miniº) ºi dispare în prima parte a lunii martie. Astfel, stratul de zãpadã
poate apãrea într-un interval mediu de 80-90 zile, dar nu dureazã mai mult
de 30-40 zile pe an (în medie 40 zile pe an).

Numãrul mediu al zilelor cu strat de zãpadã
Lunile 

Staţia 
I F M A M I I A S O N D 

Anual 

Ineu 12,5 9,1 2,2 0,1 - - - - - - 0,3 0,1 29,8 

Miniş 12,2 11,5 1,0 - - - - - - - 5,6 4,9 29,7 

 

Numãrul mediu de zile cu ninsoare este de 18,3, iar numãrul de zile în
care solul este acoperit cu zãpadã este de 31,4. Grosimea stratului de
zãpadã variazã în limite largi, remarcându-se o creºtere progresivã de la
vest spre est ºi de la sud spre nord, atât la valorile decadice cât ºi la cele
medii anuale. În cursul anului, valorile cele mai scãzute se întâlnesc în
ultima decadã a lunii ianuarie ºi coincide cu perioada celor mai scãzute
temperaturi, care reduc, practic la zero, posibilitatea diminuãrii stratului
de zãpadã prin topire sau sublimare.
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Climatograma staþiei Miniº

a. Durata perioadei de observaþie
b. Media precipitaþiilor anuale
c. Media temperaturii anuale
d. Amplitudinea anualã a temperaturii
e. Perioada umedã
f. Perioada de secetã
g. Luni cu medii minime de 0°C (perioada rece)
h. Luni cu medii minime de 0°C , dar cu minima absolutã 0° C (perioada

îngheþ posibil)
i. Durata medie a intervalului de zile fãrã îngheþ
Grindina apare ca fenomen distinct în climatul local, mai ales în zona

joasã- Câmpia Matca. Direcþia nord-vesticã este cea mai frecventã ºi
afecteazã uneori suprafeþe întinse, producând pagube mari.
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f). Regimul vânturilor
Regimul vânturilor este determinat de caracterul, succesiunea ºi

frecvenþa sistemelor barice ºi a proceselor de circulaþie atmosfericã. Vântul
este un factor climatologic important, deoarece direcþia lui indicã originea
maselor de aer, care vin deasupra Pãuliºului, modificând evoluþia vremii.
Prin aºezarea sa, þara noastrã, implicit ºi comuna  Pãuliº, se aflã sub influenþa
urmãtoarelor sisteme barice: anticiclonul Azoric, anticiclonul Euroasiatic,
ciclonul Islandic ºi ciclonul Mediteraneean.

Frecvenþa medie (%) ºi tãria medie (G.B.) a vântului
Staţia  N NE E SE S SV V NV CALM 

F% 13,0 8,0 3,8 13,7 12,4 11,6 8,4 10,8 18,8 Arad TGB 3,0 2,5 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7 2,9 - 
F% 7,7 15,5 8,3 18,1 8,0 7,8 4,8 17,3 22,5 Miniş TGB 1,7 1,7 1,3 1,6 1,1, 1,2 1,1 1,2 - 
F% 0,3 11,7 6,5 15,9 10,2 9,7 6,6 14,1 20,6 Media TGB 2,3 2,1 1,7 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 - 

 

Analizând datele cuprinse în acest tabel, reiese cã vântul predominant
la Arad este cel din sectorul sud-estic (13,7%) ºi sudic (12,4%). În aceeaºi
situaþie se regãseºte ºi comuna Pãuliº.

La staþia meteo Miniº dominant este tot vântul de sud-est (18,1%), însã
înregistreazã valori apreciabile ºi cel de nord-vest (17,5%).

Aceste valori evidenþiazã influenþa dominantã a maselor de aer
mediteranean, ce determinã un climat cu o nuanþã mai blândã în aceastã
parte a þãrii. ªi vântul din sectorul nordic ºi nord-vestic, care aduce mase
de aer rece ºi umed, atinge frecvenþe sporite.

Analizând frecvenþa vântului pe anotimpuri, se constatã cã iarna vântul
predominant este cel de sud-est ºi nord, nord-vest. Primãvara dominã vântul
din sectorul nordic ºi nord-vestic, precum ºi din sud-est, în aprilie. În
anotimpul de varã, vântul dominant bate dinspre nord-vest, aducând mase
de aer umed ºi rece dinspre Oceanul Atlantic. Lunile iunie ºi iulie
înregistreazã ºi o dominantã a vântului din sectorul nordic ºi sud-estic.
Toamna, vântul dominant are direcþia dinspre sectorul sud-estic ºi sudic.

Procentajul cel mai mare de timp calm s-a înregistrat la Arad, în
octombrie (29,5%) ºi în septembrie (26,8%). În aceste luni, intensitatea
fronturilor este slabã, dominând deasupra câmpiei, anticiclonul continen-
tal.
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În ce priveºte tãria medie anualã, cele mai mari valori le prezintã vântul
de nord ºi nord-vest (4,3 m/s).

Pe anotimpuri, situaþia se prezintã astfel:
- iarna –vântul nordic 4,5 m/s în ianuarie
- primãvara – vânt nordic 5,7 m/s în aprilie
- vara –vânt nord-vestic 4,7 m/s în iulie ºi vânt nordic 4,2 m/s în

iunie ºi iulie
- toamna  - vânt nord-vestic  4,2m/s în octombrie
Din datele meteorologice mai rezultã cã la staþia meteo Arad existã

douã maxime ale vitezei vântului: una primãvara ºi alta la sfârºitul toamnei
ºi vara. Aceste maxime sunt cauzate de deplasarea în regiunea de câmpie a
maselor de aer maritim polar ºi de intensificarea fronturilor în aceastã
perioadã. Datele acestea scot în evidenþã cã vânturile din nord ºi nord-
vest, deºi nu au o frecvenþã deosebitã, au totuºi viteza cea mai mare,
provocând totdeauna scãderi de temperaturã ºi devenind periculoase
îndeosebi primãvara, când aduc brume ºi îngheþuri târzii.

Vânturile dominante de sud ºi de sud-est au viteza mai micã ºi sunt
vânturi calde, care provoacã uscãciune ( prelungesc perioada secetoasã).

În ce priveºte numãrul zilelor cu vânt, care are viteza de 11 m/s, acesta
este mai mare în timpul primãverii ( 6 zile în aprilie). Anual, sunt în medie
40,4 zile cu vânt cu viteza de 11 m/s.

Numãrul mediu al zilelor cu vânt cu viteza mai mare de 16 m/s este
redus (4,4 zile anual), înregistrate îndeosebi în zilele de primãvarã (1 zi în
martie, 0,3 zile în aprilie ºi 0,5 zile în mai) ºi vara, când activitãþile fronturilor
se intensificã.

Vânturile de sud-vest ºi vest aduc o cantitate mai mare de precipitaþii
ºi de aceea ele corespund cu lunile care au regim pluviometric ridicat.
Aceste vânturi contribuie ºi la încãlzirile bruºte ce se produc uneori iarna,
care sunt însoþite adesea de precipitaþii sub formã de ploaie. Frecvenþa lor
atinge valori de 9,7 ºi 6,6, iar viteza de 3,1 m/s.

Iarna, vântul cu direcþia nordicã produce pagube culturilor, mai ales
dacã stratul de zãpadã lipseºte, ameninþând cu degerarea pãioaselor, iar
primãvara, pe lângã brumele ºi îngheþurile târzii, poate întârzia ºi
însãmânþarea culturilor iubitoare de cãldurã.

Vara, acest vânt, în lunile cu insolaþie puternicã, mãreºte efectul
evapotranspiraþiei, cauzând în anii secetoºi compromiteri la porumb ºi
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scãderi la producþia sfeclei de zahãr. Vânturile din direcþia sud, sud-vest
bat vara, care dacã ating viteze mari pot produce pagube prin ruperea sau
cãderea la pãmânt a plantelor ºi prin scuturarea cerealelor pãioase (orz,
grâu) cum a fost cazul din 30 iunie 1969.

Roza vânturilor la staþia Arad

g. Concluzii de ordin practic
Datoritã adãpostului oferit de Munþii Zarandului ºi influenþei maselor

de aer maritim, iernile sunt relativ blânde, iar verile nu sunt excesiv de
cãlduroase ºi secetoase, astfel încât se poate afirma cã Pãuliºul are o climã
temperat-continentalã moderatã.

Direcþia

Arad
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Iernile blânde sunt favorabile culturilor de toamnã. Cantitatea de
precipitaþii din zona de contact a câmpiei cu muntele influenþeazã favorabil
cultura plantelor ºi pãºunatul. Perioada ploioasã din an, mai-iunie, asigurã
recolte bune la pãioase.

Seceta din septembrie permite efectuarea în condiþii optime a lucrãrilor
agricole pentru culturile de toamnã ºi recoltatul strugurilor ºi a legumelor.

Efecte negative au brumele ºi îngheþurile târzii de primãvarã,
prejudiciind sectoarele legumicol, pomicol ºi viticol. Bruma ºi îngheþul
timpuriu de toamnã afecteazã recoltarea  ºi producþia de roºii, ardei ºi
altele.

În zonele mai înalte (200-400m) existã condiþii favorabile culturii viþei-
de-vie ºi a pomilor fructiferi.

Apare necesitatea irigãrii unor culturi în timpul lunilor secetoase, iar
primãvara se impun amenajãri pentru înlãturarea excesului de apã, precum
ºi mãsuri de combatere a brumei ºi îngheþului, în perioadele în care sunt
dãunãtoare.

Baraþca-Zonã adãpostitã împotriva brumei ºi îngheþului,
favorabilã culturii viþei-de-vie
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Pãuliº- Plantaþii de vii adãpostite împotriva brumei ºi îngheþului

2.3  Hidrografia

În ansamblul elementelor peisajului geografic din zona de contact a
câmpiei cu Munþii Zãrandului, apa reprezintã principalul aspect de modelare
a reliefului.

Condiþiile climatice influenþeazã în mod direct formarea resurselor de
apã, determinând bilanþul hidrologic prin aportul adus de precipitaþii ºi
prin pierderile provocate de evapotranspiraþie. Deficitul de umiditate se
datoreazã mai puþin cantitãþii de precipitaþii (500-600mm) cât mai ales
repartiþiei, aceasta depãºind cantitatea medie de precipitaþii. O altã cauzã
a deficitului de umiditate o constituie depozitele aluviale ºi pantele mici
din câmpie, care favorizeazã infiltraþia.

2.3.1.Condiþiile geografice ale formãrii resurselor de apã

Datoritã adâncimii apelor freatice ºi condiþiilor de drenaj, comuna Pãuliº
reprezintã o unitate hidrologicã bine individualizatã. Predominarea nisi-
purilor, pietriºurilor ºi a depozitelor loessoide cu o capacitate de înma-
gazinare ridicatã a oferit posibilitatea acumulãrii unui apreciabil volum de
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apã subteranã. Uneori, în masa acestora, sunt intercalate benzi de argilã,
care imprimã orizonturilor acvifere un caracter slab ascensional. Alteori,
sunt acoperite cu un orizont de luturi, ceea ce face ca apele sã stagneze la
suprafaþã, contribuind la apariþia arealelor cu exces de umiditate.

Constituþia geologicã a zonei înalte, alcãtuitã din roci cristaline, erup-
tive ºi mai puþin sedimentare, favorizeazã scurgerea superficialã în
detrimentul celei subterane.

Condiþiile climatice exercitã o influenþã directã asupra formãrii
resurselor de apã, intervenind în bilanþul hidrologic prin aportul adus de
precipitaþii, dar ºi prin pierderile datorate evapotranspiraþiei.

Climatul temperat
Climatul temperat, cu frecvente invazii ale maselor de aer atlantic ºi

mediteranean, determinã precipitaþii bogate, dar neuniform repartizate în
spaþiu ºi în timp.

Aºa cum s-a arãtat anterior, precipitaþiile anuale înregistreazã o creºtere
progresivã în perioada aprilie-iunie ºi  în continuare o descreºtere pânã în
septembrie-octombrie, fapt care se reflectã ºi în regimul pâraielor ºi a
Canalului Matca.

Toamna târziu precum ºi la începutul iernii (noiembrie-decembrie) se
remarcã un al doilea maxim pluviometric, legat de invaziile ciclonilor
mediteraneeni. Efectul acestora, de fapt mai atenuat, se simte în anotimpul
rece, când ploile, relativ frecvente, ºi topirea zãpezii provoacã apariþia apei
în pâraiele, care în restul anului seacã.

Atât în profil anual cât  ºi multianual, se remarcã alternanþa perioadelor
umede cu cele secetoase, caracterizate prin deficit de umiditate, efectul
hidrologic al acestor situaþii fiind diminuarea scurgerii pe Canalul Matca ºi
secarea pâraielor.

Influenþa reliefului
Relieful influenþeazã formarea surselor de apã, fie direct prin gradul de

fragmentare, prin înclinarea ºi expoziþia versanþilor, fie indirect prin rolul jucat
în zonalitatea verticalã a elementelor climatice ºi implicit a  scurgerii.

Câmpia aluvialã, prin înclinãrile reduse ºi slaba fragmentare, oferã
condiþii nefavorabile formãrii scurgerii superficiale, majoritatea precipi-
taþiilor cãzute, pierzându-se prin evaporaþie sau bãltind din cauza substratului
impermeabil.
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În zona câmpiei înalte, condiþiile de formare a scurgerii superficiale
sunt mai favorabile datoritã pantelor ºi fragmentãrii accentuate a reliefului,
mai ales la contactul cu muntele.

De asemenea, se deosebesc versanþii cu drenaj intens faþã de inter-
fluvii, unde suprafeþele slab înclinate ºi substratul argilos contribuie la
menþinerea unor orizonturi subfreatice.

Insulã creatã de viitura râului Mureº în anul 1970, la Sâmbãteni

Influenþa vegetaþiei
Influenþa vegetaþiei, exercitatã îndeosebi prin intermediul solului, se

manifestã atât asupra scurgerii superficiale, cât ºi a celei subterane.
Infiltrarea sau scurgerea superficialã a apei din precipitaþii este

influenþatã de gradul de acoperire a solului cu vegetaþie, de tipul formaþiunii
vegetale (pãdure, pajiºte, plante de culturã) ºi de extensiunea acestora.
Astfel, la Pãuliº, aproximativ 65% din suprafaþa totalã este acoperitã cu
diferite culturi agricole, trãdând rolul important al omului în condiþionarea
regimului scurgerii.

Terenurile acoperite cu plante de culturã exercitã o influenþã diferitã,
în funcþie de natura plantelor ºi metodelor agrotehnice. Prãºitoarele, care
ocupã 48,19% din suprafaþã, duc la creºterea evapotranspiraþiei, comparativ
cu suprafeþele ocupate cu alte culturi (cereale, plante florifere).
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Zonã de pãdure defriºatã la Cladova.
Crearea proceselor erozionale de versant

Cea mai mare influenþã asupra proceselor hidrologice o exercitã însã
pãdurea. Zona înaltã, unde procentul de împãdurire este ceva mai ridicat
(82-87%), influenþa pãdurilor de foioase se manifestã prin reþinerea unei
pãrþi din precipitaþii pe coronament ºi în litierã, precum ºi în procesele de
nutriþie, ceea ce duce la diminuarea valorilor coeficientului de scurgere.

Primãvara, prin atenuarea topirii bruºte a zãpezii, iar vara, prin
reducerea evaporaþiei apei din sol, vegetaþia forestierã contribuie la sporirea
alimentãrii subterane ºi implicit la conservarea rezervei de umiditate  din sol.

În câmpie, vegetaþia naturalã joacã un rol cu totul secundar ºi ca urmare
efectele respective sunt sensibil reduse.

Solurile
Solurile influenþeazã atât formarea scurgerii superficiale, cât ºi

alimentarea subteranã prin infiltraþii.
Solurile aluviale lacoviºtile gleizate din câmpia aluvialã influenþeazã

defavorabil scurgerea superficialã, datoritã capacitãþii mari de absorbþie.
Cantitatea de apã din aceste soluri,  influenþate puternic de nivelul apei din
Canalul Matca ºi orizontul freatic superficial, genereazã, în perioadele
ploioase, areale cu exces de umiditate.
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Solurile din zona înaltã, dezvoltate pe materialele loessoide, au o mare
capacitate de reþinere, contribuind la alimentarea orizonturilor acvifere.

Scurgeri superficiale pe soluri argilo-aluviale la Cladova

Iarna ºi primãvara, datoritã umiditãþii mai ridicate devin mai puþin
permeabile, favorizând astfel accentuarea scurgerii superficiale. Fenomenul
este mult amplificat pe solurile argiloaluviale, cu coeficient redus de infiltrare,
caracteristic zonei înalte.

2.3.2  Apele subterane

Apele freatice din zona de câmpie a Pãuliºului sunt cantonate în
formaþiunile cuaternare, alcãtuite din nisipuri, pietriºuri, bolovãniºuri cu
intercalaþii de materiale argiloase. Predominã pietriºurile ºi nisipurile, care
au permis acumularea unui strat acvifer, atât pe verticalã, cât ºi pe orizontalã.

În partea superioarã a formaþiunilor  detritice apar, pe alocuri, depozite
de permeabilitate redusã (prafuri argiloase, argile), care alãturi de prezenþa
solurilor cu o texturã grea determinã apariþia unui strat acvifer sezonier
(suprafreatic) sprecific câmpiei.

Orizontul suprafreatic situat la 0-0,5 m adâncime apare discontinuu ºi
prezintã oscilaþii sezoniere accentuate, legate strâns de regimul pluvio-
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metric. Adâncimea apelor freatice din câmpie este mai micã de 5 m,
majoritatea hidroizobatelor fiind cuprinse între 1,5-5 m.

În  microdepresiuni nivelul hidrostatic se menþine aproape sau chiar la
suprafaþa terenului (0-1,5 m), favorizând procesele de lacoviºtire, în-
mlãºtinire ºi mai rar salinizare.

În glacisurile coluvio-deluviale, situate în racordul câmpiei cu muntele,
nivelul hidrostatic coboarã sub 5 m adâncime.

Caracterizarea regimului apelor freatice s-a fãcut având în vedere faptul
cã orizontul acvifer freatic este sub influenþa factorilor climatici(precipitaþii,
temperaturã, evaporaþie) ºi hidrologici (nivelul apei din cursurile de
suprafaþã, perioadele de minimã ºi maximã). În funcþie de condiþiile
geomorfologice, litologice ºi a depozitelor din zona de aeraþie, aceºti factori
determinã anumite caracteristici ale scurgerii subterane.

În ceea ce priveºte regimul orizontului freatic se constatã cã nivelul
maxim se produce, în general, spre sfârºitul iernii ºi primãvara timpuriu,
imediat dupã topirea zãpezilor. Nivelele cele mai scãzute apar frecvent în
perioada septembrie-octombrie, când precipitaþiile sunt reduse, iar
evapotranspiraþia atinge încã valori apreciabile, încât disponibilul de
infiltraþie spre pânza freaticã este practic nul.

Schimbãri importante ale adâncirii nivelului freatic s-au produs în urma
intervenþiei antropice. Astfel, lucrãrile de desecãri efectuate în ultimii ani
au contribuit la coborârea localã a nivelului hidrostatic cu 1-1,5 m, iar prin
sãparea canalelor s-a ajuns la ridicarea nivelului freatic pe unele areale.

Sub aspect hidrochimic, apele freatice din câmpie au o mineralizare cuprinsã
între 0,1-3 g/l, aparþinând tipului bicarbonatat calcic, mai rar sodic. Se constatã
cã atât mineralizarea, cât ºi duritatea cresc de la est spre vest. Debitele stratelor
în câmpie sunt cuprinse între 1-31/s,fiind ceva mai ridicate spre est.

Câmpia înaltã, alcãtuitã dintr-o alternanþã de nisip, pietriºuri, argile,
materiale loessoide, oferã, de asemenea, condiþii propice de acumulare a
apelor freatice.

Structura încruciºatã, caracteristicã acestei zone, face ca majoritatea
apelor freatice sã aibã o formã lenticularã. În partea mai coborâtã a câmpiei
înalte apare individualizarea stratului freatic sezonier, cantonat în depozitele
loessoide, la adâncimi de 0,5-1,5 m.

Deºi apare numai în perioada cu precipitaþii abundente, frecvenþa
fenomenului este suficientã pentru a imprima solurilor caracterul freatic
umed.

Condiþii fizico-geografice
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2.3.3 Reþeaua hidrograficã-râul Mureº

Reþeaua hidrograficã permanentã din cadrul comunei Pãuliº este
reprezentatã de râul Mureº, emisarul principal al Transilvaniei ºi totodatã
cel mai mare afluent al Tisei. Dupã ce izvorãºte din Masivul Hãºmaºul Mare
ºi traverseazã Podiºul Transilvaniei, Mureºul ia o direcþie sud-est, pe sub
bordura muntoasã a Apusenilor, sãpându-ºi un lung culoar de tip transver-
sal între localitãþile Alba Iulia ºi Pãuliº.

Afluentul cel mai important din aceastã zonã este pârâul Cladova, care
are apã în tot cursul anului. Suprafaþa bazinului hidrografic al pârâului este
de 10 km2, panta 3m/km, iar aportul de apã este, în general, scãzut, crescând
numai în perioadele ploioase ºi la topirea zãpezilor. Acest pârâu are un rol
mai puþin important în modificarea regimului hidrologic al râului principal.



55

Debitul mediu al Mureºului este de 157 m3/s, valoarea scurgerii medii
multianuale este cuprinsã între 5,8 - 3,3 l/s/km2, iar valoarea turbiditãþii
este slabã 500mg/l.

Mineralizarea apei în Mureº este, de asemenea, redusã sub 500mg/l,
iar alimentarea subteranã este moderatã, reprezentând 15%-30% din
scurgerea medie.

În aceastã zonã, panta râului Mureº este redusã, în sectoarele de lãrgire
a vãii, având valori în jur de 0,04%, pe când în îngustãrile vãii,  pantele
talvegului sunt mai mari de 0,7%.

În timpul anului, valorile cele mai ridicate ale scurgerii le întâlnim în
lunile de primãvarã, aprilie-mai, datoritã topirii zãpezilor,ceva mai târziu, în
zonele înalte de peste 1000 m din Munþii Apuseni precum ºi a zãpezilor de
la altitudinea de peste 2000 m din Carpaþii Meridionali, de unde râurile
Sebeº ºi Strei îºi adunã apele.

În primãvara anilor 1970 ºi 1972, ca urmare a topirii zãpezilor din zonele
înalte într-un ritm rapid, conjugate cu precipitaþiile torenþiale puternice ºi
de lungã duratã în întregul bazin al Mureºului, s-a semnalat pe cursul prin-
cipal, pe întreg sectorul sãu ºi în special în zona Alba Iulia-Lipova, o puternicã
undã de viiturã a cãrui caracter catastrofal a fost accentuat de îngustãrile
din culoarul Mureºului, producând inundarea totalã a localitãþii Lipova ºi
parþialã a unor sate din zonã.

Pe lângã imensele pagube aduse þãrii, aceastã viiturã a produs modificãri
importante în albia minorã ºi majorã a râului, ceea ce a condus, pe alocuri,
la modificarea cursului ºi a patului de aluviuni.

Condiþii fizico-geografice
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Valorile cele mai reduse ale scurgerii se înregistreazã în lunile august
ºi septembrie, când nivelul apei coboarã sub linia de etiaj.

Fenomenele de iarnã sunt relativ reduse, apar în iernile geroase ºi se
manifestã destul de violent, mai ales spre sfârºitul sezonului rece, când
podul de gheaþã se rupe ºi începe pornirea sloiurilor. În aceastã situaþie, în
zonele de îngustare a vãii, se formeazã zãpoare ce determinã creºterea
nivelului de ape din amonte, creºteri ce se pot solda cu urmãri distrugãtoare
în sectorul de luncã.

Pârâul Cladova izvorãºte din Munþii Zãrandului ºi are direcþia de
scurgere nord-sud. Pe acest pârâu se pot identifica trei terase, care au oferit
condiþii prielnice pentru aºezãrile omeneºti.

Pârâul Cladova dupã confluenþa celor douã vãi (Valea Mare ºi Valea Micã)
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Localitatea Cladova este situatã în lunca celor douã pâraie-Cladova ºi
Cladoviþa, care se unesc în sudul localitãþii. Panta de scurgere este de 2-3
m/km, iar debitul apelor este scãzut, mai ales în timpul verii. În ultima
perioadã, prin construirea barajului pe pârâul Cladova ºi a unui mic baraj pe
pârâul Cladoviþa, s-a regularizat întreg cursul vãii pânã la vãrsarea în Mureº.

Lunca pârâului în partea superioarã aproape cã nici nu existã, ea fãcându-se
simþitã abia la sud, dupã confluenþã, unde atinge valori de 200 -400m lãþime.
Zona pârâului Cladova, de la vãrsarea în Mureº ºi în amonte la 5-7 km,
dincolo de baraj, oferã turiºtilor locuri minunate de agrement.

În cadrul reþelei hidrografice din comuna Pãuliº intrã ºi sistemul
hidrografic al Criºului Alb-Mureº, reprezentat de Canalul Matca, lung de 19
km, care leagã Mureºul de Criºul Alb. Acest canal este posibil sã reprezinte
un vechi braþ al Mureºului care în anii 1940-1941 a fost regularizat cu scopul
de a colecta nisipul ºi apele aduse de Mureº în zona câmpiei joase.

Totodatã, acest canal serveºte ca un canal de aducþiune pentru Criºul
Alb ºi sistemelor de irigaþie aferente, pentru care funcþioneazã la Pãuliº o
staþie de pompare din Mureº, cu o capacitate de 4 m3/s. De la Pãuliº, canalul
are o direcþie nordicã, paralel cu zona montanã ºi se varsã in Cigher în
hotarul comunei Zãrand, având o capacitate maximã de 20 m3/s.

În urma analizelor efectuate asupra compoziþiei apei de 870 mg/l, rezultã
cã aceasta poate fi clasificatã în categoria „apã sãlcie”, cu un conþinut redus
de bicarbonaþi putând fi folositã la irigat ºi fãrã a exista pericolul de salinizare
secundarã a solului.

Regimul de scurgere a apei din Canalul Matca este în deplinã con-
cordanþã cu condiþiile climatice înregistrându-se debite sporite în perioada
aprilie-iunie, iar cele mai mici debite în septembrie-octombrie. Canalul Matca
are o lungime de 7 km pe teritoriul localitãþilor Pãuliº ºi Sâmbãteni, de la
staþia de pompare, pânã la ieºirea din zonã.

 Reþeaua hidrograficã torenþialã
Organismele torenþiale ce brãzdeazã zona colinarã, nu sunt prea bine

dezvoltate. Apele acestor organisme sunt colectate de valea Mureºului,
valea Cladovei ºi canalul Matca. Majoritatea vãilor ce despart înãlþimile cele
mai mari sunt seci, având apã numai în perioadele ploioase sau în anii ploioºi.
Aceste vãi sunt : Valea Bisericii, Valea Lotii, Valea Crucii ºi Valea Berthi, pe
dreapta Mureºului ºi Valea Þiganilor, pe stânga. Aceste vãi au un curs
temporar.

Condiþii fizico-geografice
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În concluzie, se poate spune cã reþeaua de vãi a comunei Pãuliº este
relativ tânãrã, singurele vãi cu terase fiind Mureºul ºi Cladova, pe aceasta
din urmã, mai slab dezvoltate.

Existenþa la micã adâncime a unor strate impermeabile creeazã condiþii
în unele locuri pentru stagnarea apei în micile depresiuni ale reliefului.

Pe terenurile depresionare, apele freatice mai aproape de suprafaþã au
putut evolua mai greu, producându-se chiar procese de sãrãturare în
adâncimi. Cu toate cã s-au sãpat numeroase reþele de canale, pe unele
suprafeþe, primãvara, apa provenitã din topirea zãpezilor ºi din ploi
stagneazã în zonele microdepresionare.

Pârâul Cladova- Valea Mare la ieºirea din localitatea Cladova

La apariþia ºi menþinerea unor terenuri mlãºtinoase a contribuit în mare
mãsurã ºi Mureºul, care pânã la îndiguirea cursului sãu, se revãrsa pe mari
suprafeþe. Panta foarte redusã a zonei faciliteazã formarea meandrelor
braþelor moarte, belciugelor, iar pe locul lor a rãmas astãzi o serie de lacuri,
la Pãuliº ºi Sâmbãteni.

În general, apele freatice de pe teritoriul comunei pot fi folosite la
irigaþii.
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Barajul construit pe pârâul Cladova (Valea Mare)
în amonte de localitatea Cladova

Canalul Matca la Pãuliº (1988)
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Forme de relief create de râul Mureº

Eroziunea lateralã care a afectat puternic malul drept al Mureºului la
Pãuliº, în apropierea staþiei de pompare a apei pe Canalul Matca. Râul s-a

apropiat la aproximativ 12 m de dig.



61

2.4  Vegetaþia

Înfãþiºarea actualã a vegetaþiei comunei Pãuliº reprezintã doar o fazã a
unei evoluþii care s-a desfãºurat în timp îndelungat. Interdependenþa
factorilor climatici, hidrici, edafici ºi mai ales antropici determinã existenþa
unui anumit tip de vegetaþie. Vegetaþia originarã ocupã arii mici datoritã
utilizãrii agropastorale ºi forestiere a terenului.

Cercetãrile floristice ºi de vegetaþie efectuate în perimetrul comunei
evidenþiazã predominarea elementelor central-europene ºi euro-asiatice
în proporþie de 68%, peste care se suprapun elemente mediteraneene,
atlantice ºi continentale.

Asociaþiile vegetale identificate justificã din plin încadrarea vegetaþiei
comunei Pãuliº la provincia daco-iliricã din regiunea euro-siberianã (dupã
Al. Borza-1960).

2.4.1. Principalele asociaþii vegetale

a).Vegetaþia de câmpie
Zona joasã din cadrul comunei Pãuliº nu poate fi încadratã zonei de

stepã  propriu-zisã, deoarece lipseºte vegetaþia primarã de stepã, aceasta
fiind desþelenitã, iar pe suprafeþele nearabile vegetaþia este puternic
schimbatã sub influenþa pãºunatului, ajungând într-un stadiu accentuat de
degradare. În zona joasã, predominã terenurile de culturã, pe alocuri
întâlnindu-se fragmente de stepã degradatã. Vegetaþia caracteristicã este
alcãtuitã din plante ierboase ºi puþini arbuºti.

Vegetaþia ierboasã
Cele mai de seamã elemente componente ale pajiºtilor de stepã aparþin

genurilor: Festuca, Stipa, Agropyrum; de exemplu: Festuca culcata; Agro-
pyron repens –pir; Alopecurus pratensis –coada vulpii, Poa pratensis-firuþa;
Polygonum aviculare-troscot comun; Trifolium repens- trifoi alb; Festuca
rubra; Trifolium pratense- trifoi roºu; Euphorbya cyparissias –alior.

Arbuºtii caracteristici sunt:  Prunus spinosa-porumbarul ºi Rosa canina
-mãceºul.

În zonele cu exces de umiditate, pe lângã Canalul Matca, pot fi întâlnite:
Juncus inflexus  – rugina; Typha angustifolia (papura); Carex  riparia-rogozul
ºi alte specii.

Condiþii fizico-geografice
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Vegetaþia din lunca joasã a Mureºului

b).Vegetaþia zonei de contact-silvostepa
Aceastã zonã face trecerea de la pajiºtile stepice la pãduri, cuprinzând

o alternanþã de suprafeþe mai mici sau mai mari de stepã cu pãduri.

Vegetaþia ierboasã
Vegetaþia ierboasã este alcãtuitã din specii xerofile, cum sunt: pãiuºurile

ºi coliliile, precum ºi din specii subxerofile sau chiar mezofile, ca de
exemplu: Poa pratensis- firuþa de livadã, Trifolium montanum –trifoiul,
Galium verum-sânzienele galbene ºi Fragaria vesca- fraga de câmp.

Vegetaþia zonei de contact între câmpie ºi dealuri
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Asociate cu specii panonico-pontice întâlnim ºi speciile: Festuca sulcata,
Festuca valesiaca – pãiuºul, Stipa stephylla, precum ºi Sadina Chrysopogon
gryllus ca element mediteraneean.

Pajiºtile naturale sunt alcãtuite ºi din specii ca: Agrostis stolonifera –
iarba câmpului, Festuca ovina - pãrul porcului, Agropyron repens – pir, Achil-
lea millefolium – coada ºoricelului, Lolium perenne – zâzanie. De asemenea,
întâlnim ºi specii stepice (pontice) care au migrat spre vest: Adonis volgensis
– ruºcuþa de primãvarã, Stipa lessingiana – colilie, alãturi de elementul
dacic Helleborus purpurascens – spânz.

Vegetaþia lemnoasã
Vegetaþia lemnoasã este alcãtuitã din pãdure de: Quercus pubescens –

stejar pufos, Quercus polycarpa – specie de stejar, Colchycum autumnale –
brânduºã de toamnã ºi Lithospermum purpurea-coeruleum – mãrgeluºa.

Asociaþia Luzula albidaie – Quercus petraea (Ion Pop – 1971)
Gornetele cu horºti se instaleazã pe solurile acide, scheletice situate

pe substrat silicios.
Vegetaþia arborescentã este reprezentatã de gorun, iar vegetaþia ier-

boasã, sãracã în specii de acidofilele Luzula luzuloides – horºtiul, Vaccinum
vitis – meriºorul, Genista pilosa. În terenuri fãrã stâncãrie aparentã, pe
versanþii moderaþi, pânã la puternic înclinaþi, cu soluri acide podzolice
(argilo-iluviale), slab scheletice pânã la semischeletice se întâlnesc graminee
ca: Festuca heterophylla, Melica altissima, Melica uniflora (mãrgica),
Dactylis glomerata (golomãþ), Poa nemoralis (iarbã-deasã).

Vegetaþia lemnoasã a versanþilor umbriþi
Este alcãtuitã din pãduri de carpen cu gorun sau fag, în care se indivi-

dualizeazã:
- Asociaþii Carpino-cuercus petraea (Al. Borza - 1941)
Aceste asociaþii îmbracã jumãtatea superioarã a versanþilor umbriþi pe

soluri brune de pãdure, slab-podzolite ºi bogate în humus. În stratul ar-
borescent dominã Carpinus betulus – carpen ºi Quercus petraea – gorun,
iar în stratul arbustic se gãsesc Rosa canina – mãceºul ºi Acer campestre –
jugastrul. Stratul ierbos este reprezentat prin Carex pilosa, Carex silvatica-
specii de rogoz. Aceastã asociaþie se gãseºte pe versanþii Feredeu ºi Hidicuþ.

Condiþii fizico-geografice



64

Monografia comunei Pãuliº

Vegetaþia zonei de pãdure din localitatea Cladova

- Asociaþia Carpino fagetum (M. Paucã - 1941)
Carpino-fãgetele preferã versanþii umbriþi, nordici. Cenozele acestea

se întâlnesc în partea inferioarã a versanþilor, dar mai ales în vãile adânci ºi
umede, dezvoltându-se pe soluri acide, frecvent scheletice, dar bogate în
humus ºi cu umiditate ridicatã. Vegetaþia arborescentã este reprezentatã
prin Carpinus betulus – carpen  ºi Fagus silvatica – fag.

Asociaþii de vegetaþie arborescentã în amonte pe pârâul Cladova,
între dealurile Zãrandului
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c).Vegetaþia versanþilor
Factorii climatici influenþeazã

rãspândirea vegetaþiei în funcþie de
expoziþia diferitã a versanþilor.

Vegetaþia lemnoasã a versanþilor
însoriþi se compune din fitocenoza
asociatã Quercetum farnetto-ceris
(Georgescu 1945). Cenozele de a-
mestec gârniþã cu cer alcãtuiesc pãrþi
cu xerofile, care încorseteazã poa-
lele Munþilor Zãrandului sub formã
de mici pâlcuri, distribuiþi pe ver-
sanþii sudici, domoli, cu soluri brun-
gãlbui, mai mult sau mai puþin pod-
zolite, la altitudini sub 400m.Pin silvestru (Pinus silvestrys)

                  Alun (Corylus avelana) Carpen (Carpinus betulus)
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Sub aspect structural, în astfel de
cenoze se disting trei straturi:

- Stratul arborescent cu înãlþimea
de 15-18 m este reprezentat prin
queruncele termofile (Quercus far-
netto ºi Quercus ceriss)

-  Stratul arbustiv cu  înãlþime
pânã la 2 m este bine închegat ºi
constituit din lãstãriºul speciilor
dominante, dar mai apar sporadic
pãducelul (Crataegus monogyna),
mãceºul (Rosa canina), pãrul sãlbatic
(Pyrus pyraster) ºi lemnul câinesc
(Lingustum vulgaris)

- Stratul ierbos realizeazã o aco-
perire slabã, fiind alcãtuit din specii
termofile ca Lychnis coronaria (o-
paiþã) Lathyrus venetus- lintea,
Echinops banaticus – mãciuca cioba-

nului, alãturi de care apar ºi câteva specii mezofile ca Juncus effusus –
rugina ºi Lysimachia nemorum- gãlbãºoaia.

Asociaþia Quercetum petraea-ceriss succede altitudinea gârniþeto-
cerete, ocupând versanþii însoriþi sudici ºi vestici cu soluri levigate. Speciile
reprezentative stratului arborescent sunt: Quercus ceriss – cer  ºi Quercus
petraea – gorun.

În stratul arbustiv se întâlnesc Lygustrum vulgaris – lemnul câinelui ºi
Ruscus aculeatus – ghimpele.

În stratul ierbos se gãsesc plante de origine meridionalã ca Tamus com-
munis- tremurãtoarea ºi Lathyrus venetus – orãºtica.

Stratul arbustiv este reprezentat de lãstãriºul speciilor dominante,
precum ºi din Crataegus monogyna – pãducelul, Corylus avellana –alun,
Acer campestre – jugastru. Vegetaþia ierboasã caracteristicã este alcãtuitã
din specii mezofile ca : Agrostis tenuis, în amestec cu Festuca rubra.
Majoritatea acestor pajisti aparþin asociaþiei Agost Festuca rabra ºi Lolium
peruensis, bune din punct de vedere furajer. Pãºunile de Lolium peruensis
se întâlnesc în partea inferioarã a acestor asociaþii vegetale.

Mãceº, rãsurã (Rosa canina)
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În hotarul comunei Pãuliº se întâlnesc ºi plante medicinale sau
comestibile, cum ar fi : muºeþelul, traista-ciobanului, ciuboþica cucului, nalba,
teiul, pãpãdia, menta, cicoarea, macul roºu, pãtlagina, urzica, mãceºul,
porumbarul, castanul, dudul, alunul, murele, ciupercile ºi socul.

d).Vegetaþia de luncã
În zona joasã a Mureºului, în lunca sa, se întâlneºte o vegetaþie lemnoasã

alcãtuitã din salcâm, sãlcii, plopi, rãchite. Speciile ierboase sunt reprezentate
de pajistile cu Agropirum repens, Agrotis alba, Alopencurens protensis,
pajiºti ierboase care apar într-o proporþie mai mare ºi pe dealuri, la care se
mai adaugã unele grupãri restrânse cu Festuca pseudomina, Festuca sulcata
ºi Festuca valesiana.

e) Dicþionar de plante

alun corylus avellana
amorfa amorpha fructicosa
amorfa amorpha fructicosa
arþar acer campestre
bãbuºoara physalis alkekengi
bãlbisã stachys annua
bãlbisã stachys annua
bãtrâniº erigeron canadensis
boghiþã rorippa silvestris
boghiþã rorippa silvestris
brânduºa de toamnã colchycum autumnale
brebenei corydalis cava
broscãriþã potamogeton natans
buzduganul de apã sparganium erectum
cãlin viburnum opulus
cer quercus cerris
cerneþel geum urbanum
ciuboþica cucului primula officinalis
ciumãfaia datura stramonium
ciuperca albã amanita phalloides
ciupercã de câmp psalliota campestris
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coada calului equisetum arvense
coada cocoºului polygonatum officinale
coada racului potentilla anserina
coada ºoricelului achilea millefolium
coada vulpii alopecurus pratensis
cocoºei de câmp adonis aestivalis
colþunii popii viola silvestris
corn cornus mas
cornaci trapa natans
crin de baltã butomus umbellatus
crusin rhamnus frangula
cucutã de baltã cicuta virosa
curpenul de pãdure clematis vitalba
curpenul de pãdure clematis vitalba
cuscriºor pulmonaria officinalis
dentiþã bidens tripartitus
dovleac de arici echynocistis lobatã
ferigã comunã dryopteris filix-mas
firuþã poa pratensis
floarea paºtilor anemone nemorosa
foarfecã bãlþii (cosor) stratiotes alloides
fragi de câmp fragaria vesca
frasin fraxinus excelsior
gãlbejoara lysimachia vulgaris
pãtlaginã
pecetea lui Solomon
peniþã
peºtiºoara
pipirig de baltã
pir
plop alb
plop de munte
plop negru
pluminãricã comunã
pluticã
pochâvnic
porumbar

plantago maior
polygonatum officinale
myriophillum spicatum
salvinia natans
juncus effusus
agropyron repens
populus alba
populus tremula
populus nigra
pulmonaria mollissima
lymnanthemum nymphoides
asarum europaeum
prunus spinosa
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pufuliþã de munte
rãchitã albã
rãchitã roºie
rãchiþan
rãcuinã
ridichea
rochiþa rândunelei
rodul pãmântului
rogoz
ruscuþã de primãvarã
sãgeata apei
salbã moale
salcâm
salcâm pitic
salcia fragedã
sânger
soc
ºopârliþa
ºovarul
spãlãcioasa
splina
stânjenei galbeni
stejar
stuf
stupiniþa
sugel alb
sunãtoare
talpa gâºtii
tãtãneasã
toporaº
traista ciobanului
trestia

epilobium hirsutum
salix alba
salix purpurea
lythrum salicaria
anagallis arvensis
raphanus sativus
convolvulus arvensis
arum maculatum
carex riparia
adonis vernalis
sagittaria sagittifolia
euonymuº europaeus
robinia pseudacacia
amorpha fructicosa
salix fragilis
cornus sanguinea
sambucus nigra
veronica chamaedris
carex pilosa
senecio vernalis
chrysosplenium alternifolium
iris pseudacorus
quercus robur
phragmites communis
platanthera bifolia
lamium album
hypericum perforatum
leonurus cardiaca
symphytum officinale
viola odorata
capsella bursa pastoris
phragmites communis

ghiocel galanthus nivalis
golomãþ dactylis glomerata
grâuºor ficaria verna
gricioarei primula vulgaris
hamei humulus lupulus
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holera xanthium spinosum
iarba broaºtelor hydrocharis morsus-rane
iarba fiarelor cynanchum vincetoxicum
iarba fiarelor cynanchum vincetoxicum
iedera hedera helix
iedera hedera helix
isma broaºtei mentha aquatica
jales de mlaºtinã stachys palustris
lãcrimioara convallaria majalis
laptele câinelui euphorbia cyparissias
lemn câinesc ligustrum vulgare
licheni xanthoria parietina
limbariþa alisma plantago
lintiþa lemna minor
luminiþa oenothera biennis
mãceºi roºa canina
mãcriºul iepuresc oxalis acetosella
mama pãdurii lathrea squmaria
mãr malus silvestris
mãrãraº oenanthe aquatica
mlãstriniþa epipactis palustris
morcov daucus carota
morcov daucus carota
mure rubus caesius
muºchi polytrichum commune
nalba mare althea officinalis
nãpraznic clematis recta
neghinã agrostema githango
nufãr alb nymphea alba
nufãr galben nuphar luteum
nufãr galben nuphar luteum
obsiga bromus arvensis
odolean valeriana officinalis
otrãþel de baltã utricularia vulgaris
ovãscior arrhenatherum elatius
ovãscior arrhenatherum elatius
pãducel crataegus monogyna
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pãiuºi deschampsia flexuosa
pãiuºi de livezi agrostis stolonifera
pãiuºul mare festuca gigantea
pãpãdie taraxacum officinale
papurã typha angustifolia
pãr pirus piraster
pãºtiþã anemone ranunculoides
urzicã mare urtica dioica
urzicã moartã galbenã lamium galeobdolon
varzã brassica oleracea
viþa sãlbaticã parthenocissus quinquefolia
viþa sãlbaticã vitis silvestris
volbura convolvulus arvensis
zãlog salix cinerea
zârnã solanum nigrum
zbârcioc morchella esculenta
zbârciog morchella esculenta

2.5.  Fauna

a). Caractere generale
Situatã la interferenþa faunei

central-europene de pãdure cu cea
est-europeanã de stepã ºi sud-
europeanã, mai mult sau mai puþin
termofilã, elementele componente
ale faunei comunei Pãuliº sunt
localizate în concordanþã cu aceste
condiþii, constituind zone ºi etaje
faunistice, care se suprapun,
aproximativ, cu zonele ºi etajele
floristice.Cãprioarã (capreolus capreolus)
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Stârc cenuºiu (ardea cinerea)

Fauna pãdurilor se compune din ele-
mente euro-siberiene ºi central-euro-
pene, iar în silvostepã se întâlnesc ºi
multe elemente sudice, circummeditera-
neene, ilirice, circumpontice ºi pontice.
Fauna de stepã, în cea mai mare parte,
este de origine est-europeanã. Rãspân-
direa animalelor este în strânsã legãturã
cu factorii climatici, edafici, de vegetaþie
ºi antropici, speciile predominante sunt
cele panonice. Fiind mai puþin depen-
dente de sol ºi microclimat decât plan-
tele, rãspândirea în spaþiu a animalelor
este mai greu de delimitat.

b). Fauna câmpiei
Fauna câmpiei este reprezentatã de

rozãtoare-mamifere. Cel mai caracteristic
este popândãul(Cittelus-cittelus), al cãrui
areal coincide cu cel al agriculturii inten-
sive. Aceasta face ca popândãul sã fie
destul de dãunãtor. Alt animal ºi mai
dãunãtor este hârciogul (Cricetus-cri-
cetus), care alãturi de ºoarecele de câmp,
în perioada de înmulþire, produc pagube
însemnate culturilor agricole. În câmpie
se mai gãsesc: cãþelul pãmântului,
orbetele(Spelax graecus), iepurele de
câmp(Lepus europeus) ºi altele. Car-
nivorele sunt reprezentate de dihor
(Mustela putoriu), vulpe (Vulpes cruci-
gera) ºi chiar viezure.

Pãsãrile sunt reprezentate prin spe-
ciile care îºi fac cuibul pe pãmânt : fazanul,
ciocârlia de câmp (Alauda campestris).
Mai pot fi întâlnite: pitpalacul (Coturnix-
coturnix), potârnichea (Perdix-perdix),Silvie

Cuib cu ouã de uliu
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Pescãruº albastru (alcedo atthis)

dumbrãveanca(coracias-garulus), prepeliþa
ºi mai rar dropia (Otis tarda). O pasãre
rãspânditã este graurul(Sturnus vulgaris)
ºi guguºtiucul(streptophelia decaopto),
care ºi-a fãcut apariþia în aceastã zonã la
sfârºitul secolului trecut ºi se gãseºte într-un
numãr destul de mare.

Pãsãri care stau tot timpul anului în
aceastã zonã sunt vrãbiile, ciorile, coþofe-
nele etc.

Reptilele sunt reprezentate prin ºopârle (Lacerta agilis) ºi ºerpi.
Insectele sunt ºi ele variate, predominând otheopterele: lãcustele,

cosaºii -Tettigonia viridissima ºi altele.

c). Fauna silvostepei
Fauna silvostepei este alcãtuitã în principal din speciile caracteristice

stepei, la care se mai adaugã ºi specii de pãdure.

d). Fauna pãdurilor
Mamiferele care trãiesc în pãdurile de gorun ºi carpen nu sunt locuitori

tipici ai  pãdurilor amintite, aceste mamifere ajungând pânã la munte sau
chiar în stepe (veveriþa, iepurele).

Cãprioara (Capreolus-capreolus) trãieºte mai ales în partea de sud-est
a comunei, iar veveriþele  în perimetrul satului Cladova. Foarte rãspândite
sunt urmãtoarele mamifere: lupul, vulpea ºi iepurele. Mai pot fi întâlniþi ºi
mistreþi (Sus-scrofa) în partea de nord-est ºi est a comunei. Tot în aceastã
zonã trãieºte ºi ºoarecele de pãdure(Apodemus szlvaticus).

Dintre pãsãri, mai rãspândite sunt sturzul, potârnichea, mierla (Turdus
merula), fazanul (Phasianus colchicus), pasãre originarã din Caucaz ºi
colonizatã pe aceste meleaguri încã din secolul al XVII – lea.

Prin poieni ºi la marginea pãdurii poate fi întâlnitã pupãza(Upupa epops),
iar prin tufiºurile din pãdure trãieºte privighetoarea micã (Luscinia
megarhynchos), care preferã pãdurile mai uscate.

În tufiºurile de pãducel cuibãreºte pitulicea(Phylloscopus collybita),
iar ciocãnitoarea o întâlnim de la ºes pânã în cele mai îndepãrtate regiuni
ale comunei.
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Reptilele sunt reprezentate prin : guºte(Lacerta-viridis-viridis), ºopârla
de câmp(Lacerta agillis-agillis) ºi ºarpele orb(Angius fragilis).

Foarte bine sunt reprezentate ºi insectele.

e). Dãunãtorii
În zona de câmpie trãiesc : gândacul ghebos, ploºniþele cerealelor,

pãduchele verde al cerealelor, viermele roºu al paielor, sfredelitorul,
gãrgãriþa sfeclei, a mazãrei ºi a fasolei, pãduchele de sfeclã, gândacul de
Colorado, omida pãroasã a dudului, iar pe deal se întâlnesc viespea prunelor,
a merelor ºi a viþei-de –vie, viermele prunelor ºi merelor, molia piersicului
ºi a strugurilor, viermele cireºelor ºi a viºinelor.

- Gândacul ghebos ( Zobrus tenebroides) îºi face prezenþa în perimetrul
comunei în toamnele ºi primãverile timpurii. Are o puternicã frecvenþã de
atac, însã prin combaterea chimicã a culturilor este distrus.

- Ploºniþele cerealelor ( genul Eurygaster ºi Aelia) sunt prezente tot
mai mult în lanurile de grâu ale comunei, depreciind calitatea producþiei.
Uneori, ating o densitate de 2-2,2 indivizi la m2.

- Pãduchele verde al cerealelor se înmulþeºte foarte repede în anii
secetoºi, atât toamna pe semãnãturi, producând îngãlbenirea plantelor, cât
ºi vara (mai-iunie), producând ºistãvirea boabelor.

- Viermele roºu al paielor a fost identificat acolo unde grâul a urmat
consecutiv grâului. Prin galeriile pe care le face, acest vierme reduce
circulaþia sevei cãtre bob.

- Sfredelitorul porumbului este rãspândit în perimetrul comunei
deoarece ºi suprafaþa cultivatã cu porumb este mare. Rãspândirea lui se
reduce an de an datoritã mecanizãrii recoltatului.

- Gãrgãriþa porumbului este destul de rãspânditã,  mai ales în anii cu
primãveri secetoase, întâlnindu-se pe terenurile zvântate ºi bine drenate.

- Deoarece sunt extinse ºi culturile de plante tehnice, în hotarul comunei
sunt rãspândiþi ºi dãunãtori specifici acestor culturi, cum este de exemplu
gãrgãriþa sfeclei. Ea produce pagube culturilor de sfeclã rãsãritã , mai ales
în anii secetoºi, fiind necesarã reînsãmânþarea ei.

- Pãduchele de sfeclã e rãspândit în anii secetoºi. Produce vetre în
lanurile de sfeclã, care duc la micºorarea pãrþii foliare prin sugerea sevei.

- În rândul culturilor de legume, care ocupã suprafeþe considerabile pe
teritoriul comunei, cel mai rãspândit dãunãtor este gândacul de Colorado.
Rãspândirea acestuia depinde de condiþiile climatice (relaþia temperaturã-
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precipitaþii). Existã ani când apar
trei generaþii de gândaci, comba-
terea acestora se face pe cale
chimicã ºi mecanicã.

- Gãrgãriþa mazãrei apare
atât în culturile de mazãre de grã-
dinã cât ºi în cele de mazãre
furajerã.

- Buha verzei atacã culturile
de vãrzoase (conopidã, varzã, gu-
lii) din grãdini ºi de pe câmp.

- Afidele sau pãduchii verzei
sunt rãspândiþi nu doar în cultu-
rile de câmp, ci ºi în majoritatea
culturilor legumicole. În studiile
etimologice, sunt cartaþi cu apa-
riþii în masã în grãdinile de pe raza
comunei. Cu ajutorul mijloacelor
moderne de combatere, aria lor
de rãspândire se reduce simþitor,
împiedicându-i astfel sã producã
pagube culturilor.

- Melcii, aparþinând genului
Limax, sunt întâlniþi în zonele
joase ºi umede din perimetrul
comunei. Suprafeþe de viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi, rãspândite sub
formã de plantaþii specializate sau
în grãdinile din preajma gospodãriilor oamenilor, alãturi de climatul favorabil,
faciliteazã dãunãtorilor atacuri la viþa-de-vie ºi la pomii fructiferi.

- Omida pãroasã a dudului se gãseºte în numãr mare atât în plantaþiile
de dud cât ºi în plantaþiile de diverºi pomi fructiferi. În 1970 a fost semnalat
ºi în culturile de viþã-de-vie.

- Pãduchele de San-Jose se întâlneºte rar în perimetrul comunei ºi nu
reprezintã pericol mare deoarece nu existã plantaþii atât de mari, care sã
favorizeze rãspândirea lui.

Buha verzei (Mamestra brassicae L.)

Viespea rapiþei (Athalia rossae L.) a- adult;
b - larvã (dupã Manolache C. ºi Boguleanu Gh.
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- Viespea prunelor ºi a merelor, gãrgãriþa florilor de mãr, viermele
merelor, molia piersicului, viermele cireºelor, molia strugurilor sunt
dãunãtori care atacã frecvent speciile menþionate. Atacul lor e localizat
prin tratamente chimice ºi mecanice.

Tot în categoria dãunãtorilor pot fi incluºi ºi cei din familia rozãtoarelor,
cum sunt: popândãul (produce pagube culturilor de cereale ºi furajere),
hârciogul(produce pagube cerealelor, legumelor ºi pãºunilor), orbetele (pro-
duce pagube culturilor de cartofi), ºobolanul de câmp (produce pagube
cerealelor în perioada coacerii precum ºi furajelor depozitate în stoguri),
ºoarecele de stepã ºi ºoarecele de casã( distrug cerealele ºi alte produse
agricole depozitate). Pagube însemnate sunt produse, în special, în anii
secetoºi.

Împotriva dãunãtorilor se duce o luptã continuã, urmãrindu-se dinamica
ºi distrugerea lor sistematicã prin utilizarea substanþelor toxice, precum ºi
pe cale mecanicã.

În pãºunile ºi fâneþele comunei se întâlnesc alte specii de dãunãtori:
omida pãºunilor, gãrgãriþa florilor de trifoi, care produc pagube în culturile
trifoiului pentru sãmânþã) ºi gândacul roºu al lucernei, care atacã puternic
lucerna, producând pagube însemnate).

Un numãr mare de insecte ºi larve de insecte dãunãtoare sunt distruse
de pãsãrile cântãtoare: pitulicea ºi piþigoiul. Unele specii de pãsãri rãpitoare,
precum ciufii ºi ºoimii,distrug un numãr însemnat de rozãtoare.

f). Animale de interes vânãtoresc
Pânã nu demult, iepurii prezentau un major interes vânãtoresc. În

prezent, numãrul lor a scãzut foarte mult. Aceeaºi situaþie se regãseºte ºi
în cazul lupilor ºi vulpilor, a cãror pericol a scãzut, atât în rândul animalelor
sãlbatice, cât ºi a celor domestice. Vulpile sunt vânate pentru blãnurile lor;
se vâneazã, de asemenea, mistreþul ºi cãprioara.

În perimetrul comunei, au fost colonizaþi cu ani în urmã fazani, a cãror
numãr este destul de redus astãzi. Se impun mãsuri de ocrotire ºi
repopulare a speciilor de iepuri ºi fazani, precum ºi acþiuni vizând
conservarea mistreþilor ºi a cãprioarelor
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g) Dicþionar de animale

acvilã piticã aquila pomarina
acvilã piticã aquila pomarina
albiliþa pieris brassica
albina apis mellifera
albinar merops apiaster
auºel regulus regulus
barza albã ciconia ciconia
bizam ondatra zibethica
bondar bombus hortorum
bondar bombus hortorum
boul lui Dumnezeu lucanus cervus
broasca rana ridibunda
buburuza coccinella septempunctata
cãlugãriþã mantis religiosa
cãlugãriþã mantis religiosa
calul dracului libelula depressa
cãluþ de apã libelula depressa
cãprioara capreolus capreolus
cãrãbuº de mai melolonta malolonta
caracudã carassius carassius
cârtiþã talpa europea
cerb cervus elaphus
cioc întors recurvirostra avocetta
ciocârlan galerida cristata
ciocârlan galerida cristata
ciocârlia alauda arvensis
cosaº tettigonia viridissima
coþofanã pica pica
crap chinezesc ctenopharyngodon idella
cucuveaua athene noctua
cuc cuculus canorus
dihor mustela putorius
dumbrãveanca coracias garrulus
dumbrãveanca coracias garrulus
egretã micã egreta garzetta
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fazan phasianus colchicus
fluture de noapte ochi de pãun saturnia pyri
fluture de zi ochi de pãun inachis io
fusar zingel zingel
gândac de Colorado leptinotarsa decemliniat
gândacul cartofului leptinotarsa decemliniat
gâscã de semãnãtoare anser fabalis
gâscã anser anser
gâscã anser anser
grangur oriolus oriolus
graur
greierul de câmp
hârciog
iepure
libelula
liliac
lin
mierla neagrã
mistreþ
mugurel
muscã de casã
nagâþ
nãlbar
pãduche de trandafir
pescãruº albastru
pisica sãlbaticã
piþigoiul albastru
piþigoiul mare
prepeliþã
prigorie
pupãzã
rac de fluviu
rãdaºcã
rândunica
raþã fluierãtoare
raþã sãlbaticã
raþã sãlbaticã

sturnus vulgaris
gryllus campestris
cricetus capreolus
lepus europeus
libelula depressa
pleotus auritus
tinca tinca
turdus merula
sus scrofa
pyrhulla pyrhulla
musca domestica
vanellus vanellus
aporia crateagi
macrosiphum rosae
alcedo atthis
felis silvestris
parus caeruleus
parus maior
coturnix coturnix
merops apiaster
upupa epops
astacus astacus
lucanus cervus
hirundo rustica
anas penelope
anas platyrhihca
anas platyrhihca
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rusalia
rusalia
sabiþã
scoicã de râu
ºoim cãlãtor
ºoim dunãrean
ºoimuleþ de iarnã
ºopârlã
ºorecar încãlþat
stârc cenuºiu
stârc roºu
sturz de vâsc
þânþar
tipar
uliul porumbar
vânturel de searã
vidrã
viespe
vrabia de casã
vulpe

palingenia longicauda
palingenia longicauda
pelecus cultratus
unio pictorum
falco peregrinus
faico cherrug
falco columbarius
lacerta agilis
buteo lagopus
ardea cinerea
ardea purpurea
turdus viscivorus
culex pipiens
missgurnus fossilis
accipiter gentilis
falco tinnunculus
lutra lutra
vespa crabro
passer domestica
vulpes crucigera

2.6. Solurile

2.6.1 Caracteristici generale

Înveliºul de soluri din comuna Pãuliº se caracterizeazã printr-o varietate
foarte mare. Datoritã diversitãþii factorilor de solificare (microrelief, litologie,
hidrologie) s-a ajuns la un complex de soluri în diferite stadii de evoluþie. În
cea mai mare parte, factorul predominant este nivelul hidrostatic al apelor
freatice, datoritã adâncimii mici la care se gãsesc acestea.

Tipurile de sol cunosc o diferenþiere destul de pronunþatã, fapt care
atrage dupã sine ºi o diferenþiere a eficienþei economice. Din varietãþile de
soluri existente pe raza comunei Pãuliº, se evidenþiazã patru tipuri de bazã:
cernoziomurile, lãcoviºtile, solurile brune ºi solurile aluviale.
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2.6.2 Solurile azonale

a. Solurile aluviale sunt prezente în imediata apropiere de Canalul
Matca  ºi de Sâmbãteni, unde apa freaticã se aflã la adâncimi între 0,5-1-2
m, fiind,în general, soluri gleice ºi semigleice sau soluri aluviale solonetizate
ºi solodizate. Aceste soluri s-au format în condiþiile unui climat umed, în
care apele stagnante s-au menþinut o perioadã îndelungatã în orizontul
superior. Anual, aceste soluri ajung sã aibã apã la suprafaþã, mai ales în
hotarul localitãþii Sâmbãteni. Excesul de umiditate se datoreazã existenþei
unei texturi grele, ce nu permite infiltrarea apei în sol, orografiei terenului,
care favorizeazã stagnarea apei în zonele depresionare ºi lipsa unei reþele
de colectare ºi scurgere a apei. Pentru evacuarea apei de suprafaþã, s-a
proiectat o reþea de canale deschise la 400-600m distanþã între ele, cu
evacuare gravitaþionalã în Canalul Matca.

Pe o micã suprafaþã, în hotarul localitãþii Pãuliº se întâlnesc ºi soluri
aluvio-deluviale, care au texturã mai bunã, respectiv lut uºor, lut negru,
care datoritã drenajului bun dau ºi recolte bune.

b. Lacoviºtile sunt localizate în cea mai mare parte în hotarul localitãþii
Sâmbãteni. Ele s-au format pe depozite cu origini variate: depozite

Soluri aluviale nisipoase de luncã, zona Pãuliº- Sâmbãteni
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loessoide, fluviale ºi fluviolacustre cu texturã mijlociu finã ºi finã. Este de
menþionat cã printre aceste soluri predominã semilãcoviºtile cu apa freaticã
la adâncimi de 1-1,5m, dar o pondere destul de ridicatã o au lacoviºtile
mlãºtinoase cu apa freaticã la 0,5-0,8 m.

În hotarele localitãþilor Pãuliº ºi Sâmbãteni în stânga  Canalului Matca
se întâlnesc lacoviºti mlãºtinoase ºi lacoviºti salinizate ºi solidizate, care
au reþinut atenþia specialiºtilor ºi cãrora li se aplicã mãsuri agrochimice
corespunzãtoare.

Solurile de tipul lãcoviºtilor, având un drenaj slab sau foarte slab ºi un
exces de umiditate periodic sau îndelungat, cu procese de solonetizare ºi
salinizare, necesitã mãsuri de desecare în complex cu mãsuri agrochimice.

2.6.3 Solurile zonale

Solurile cernoziomice sunt cele mai fertile soluri, ele asigurând ponderea
producþiei de produse agroalimentare în balanþa economicã a comunei
Pãuliº. Solurile cernoziomice ocupã peste 50% din teritoriul comunei, ele
evoluând, în general, pe depozitele loessoide sub influenþa unui regim hidric
ºi termo-exudativ, caracterizat de un indice de ariditate mijlociu. În cadrul
acestei categorii de soluri se disting urmãtoarele tipuri:

Soluri brune-gãlbui de pãdure- zona de baraj Cladova

Condiþii fizico-geografice
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- Solurile cernoziomice freatic-umede (carbonatice ºi necarbonatice)
sunt formate pe loess ºi pe depozite loessoide, luto-nisipoase pânã la luto-
argiloase ºi sunt situate pe suprafeþe plane, orizontale, cu apa freaticã la
micã adâncime (1,5-3 m). În afarã de trãsãturile morfologice specifice
(gleizarea slabã a pãrþii inferioare a profilului, conþinutul mare de CaCO

3
 în

orizontul C date de prezenþa apei freatice la micã adâncime), aceste soluri
se diferenþiazã de corespondentele lor automorfe ºi printr-o accentuare a
caracterelor termice. Suprafeþele ocupate cu acest tip de sol sunt mici ºi
cultivate cu porumb.

- Solurile cernoziomice levigate freatic-umede ocupã 24,5% din totalul
solurilor cernoziomice, fiind situate pe grindurile din câmpia de divagare
din stânga Mureºului. Aceste soluri sunt formate pe depozite loessoide
sau fluviatile cu texturã luto-nisipoasã, dar mai ales luto-argiloasã ºi sunt
localizate pe suprafeþe cu apã freaticã, slab mineralizatã, la adâncimi de 2-
3 m. Suprafaþa mai extinsã se aflã în zona Pãuliº-Hadã ºi Sâmbãteni-Mortãreþ.

- Solurile cernoziomice levigate freatic-profund humifere, provenite din
lãcoviºti, sunt localizate, în principal, în teritoriul localitãþii Pãuliº ºi într-o
proporþie mai micã în hotarul localitãþii Sâmbãteni. Textura acestor soluri este,
în general, luto-nisipoasã, având un nivel freatic de 1,5-2m. Aceste soluri sunt
cultivate cu cereale pentru boabe, ponderea mare deþinând-o porumbul.

- Solurile cernoziomice levigate slab ºi moderat se gãsesc în sud-vestul
Pãuliºului  la hotarul cu comuna Ghioroc. Aceste soluri ocupã suprafeþe
orizontale sau uºor ondulate, cu apa freaticã la 3-5 m adâncime ºi sunt
formate pe loess ºi pe depozite loessoide cu texturã de lut-nisipos, uneori
chiar depozite lutoase, luto- argiloase cu pietriº rar ºi lipsite de carbonat.
Unele din aceste soluri provin din lacoviºti ºi ca urmare au pe o mare grosime
un colorit închis. Cultura predominantã este porumbul, cu intercalaþii de
culturi de grâu ºi soia. Comparativ cu alte tipuri de soluri, cernoziomurile
demonstreazã capacitatea lor actualã de producþie cu perspective largi de
creºtere a randamentului la hectar, ca urmare a efectuãrii unor lucrãri
hidroameliorative.

- Solurile brune ºi brune-gãlbui de pãdure s-au constituit în condiþii
diferenþiate de acelea în care s-au format cernoziomurile. Ele deþin suprafeþe
mai mici din totalul fondului funciar al comunei Pãuliº. Rãspândirea  acestor
soluri se identificã în zona subcolinarã, în partea de est a comunei, fiind
dominatã de temperaturi medii anuale mai scãzute ºi precipitaþii mai
abundente (peste 600 mm anual). Aceste condiþii, alãturi de factorii orografici,
litologici ºi hidrogeologici, au determinat apariþia unor subtipuri ºi varietãþi
de soluri, diferenþiate ca structurã ºi caracteristici fizico-chimici.
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- Solurile brune de pãdure tipice ºi mai ales podzolite ocupã suprafeþe
relativ restrânse în comparaþie cu celelalte tipuri genetice. Se întâlnesc în
estul comunei Pãuliº, în imediata apropiere a vetrei localitãþii. Aceste soluri
sunt dezvoltate pe depozite luto-argilose cu texturã mijlocie, pe suprafeþe
cu pantã redusã ºi cu apã freaticã  la 10-15 m adâncime. Pe acest tip de sol,
se cultivã cu succes viþa-de-vie ºi s-ar putea practica ºi pomicultura.

- Solurile brune-gãlbui de pãdure, slab mediu erodate deþin cea mai
mare pondere din categoria solurilor brune. Ele au o rãspândire mai largã
pe versanþii din apropierea ramei montane. Prezenþa lor este legatã de
climatul mai umed ºi, în special, de materialul parental-luturi nisipoase uneori
cu pietriº, provenite din alterarea rocilor cristaline, sãrace în baze ºi
minerale cu fier, uºor alterabile. Parcelarea defectuoasã a terenurilor în
pantã a dus la spãlarea ºi transportul orizonturilor fertile din deal în vale. S-
au nãscut soluri erodate cu profil trunchiat. În parte, aceste soluri sunt
cultivate cu viþã-de-vie sau intrã în zonele de pãºunat, aflate în diferite faze
de eroziune. Recomandabilã este îngrãºarea lor ºi amendarea lor cu var.

Aceste soluri sunt rãspândite pe pantele dealurilor din Pãuliº, Baraþca
ºi Cladova.

Sol brun de pãdure gãlbui care apare la zi
în roca graniticã la Cladova

Condiþii fizico-geografice
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- Solurile brune închise de pãdure, inclusiv podzolite slab se gãsesc
mai ales în Pãuliº, Baraþca ºi Cladova. Textura acestor soluri e luto-argiloasã
cu schelet silicatic la suprafaþã sau la micã adâncime. ªi aici este caracteristic
procesul de podzolire ºi mai ales cel de erodare. Se individualizeazã ogaºe
ºi ravene bine dezvoltate, necesare fiind mãsurile de prevenire a degradãrii
suprafeþelor ocupate cu aceste soluri, þinând cont cã prin lucrãri de fertilizare
pot fi cultivate mai ales cu viþã-de-vie, dar ºi cu pomi fructiferi.

- Solurile brune cu sau fãrã orizont argilo-alluvial sunt dezvoltate pe o
suprafaþã restrânsã în sudul comunei, la hotarul cu comuna Ghioroc, în
stânga ºoselei, care duce spre Lipova. Textura acestor soluri este nisipo-
lutoasã, având stratul freatic la adâncimi nu prea mari. Pe acest tip de sol
se cultivã viþã-de-vie ºi pomi fructiferi. Ca pondere economicã, solurile brune
se înscriu prin  produsele vitico-pomicole, parþial cu cereale, ºi mai ales
pentru pãºunat, însã cu randament slab.

Sol brun închis de pãdure care apare la zi în roca graniticã la Baraþca
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2.6.4. Concluzii de ordin practic

Ca mãsuri de ordin practic, recomandate în vederea conservãrii ºi
îmbunãtãþirii fondului pedologic al comunei Pãuliº, exemplificãm:

- Scurgerea excesului de umiditate- sporirea reþelei de canale;
- Respectarea strictã a modurilor de folosire a terenurilor- repartizarea

culturilor în funcþie de cerinþele tipurilor de sol;
- Extinderea lucrãrilor de hidroamelioraþii (desecãri ºi irigaþii), la care

se adaugã ºi complexul de mãsuri agrofitotehnice, care vor contribui la
sporirea nivelului producþiei agricole;

- Mãsuri de combatere a eroziunii solului din zona colinarã;
- Executarea aratului de-a lungul curbelor de nivel;
- Crearea unor benzi înierbate, situate la diferite distanþe, în funcþie de

pante ºi înclinarea lor;
- Efectuarea unor lucrãri de terasare în zonele cu evidente organisme

torenþiale, supuse pagubelor;
O atenþie deosebitã trebuie acordatã desþelenirilor, pãºunatului, care

trebuie sã înregistreze o dezvoltare corespunzãtoare, fiind necesare: lucrãri
de împãduriri în anumite sectoare din estul ºi nord-estul comunei, la Cladova;
administrarea îngrãºãmintelor chimice ºi organice, precum ºi amendamente
calcaroase.

Sub aspect economic, solurile comunei Pãuliº permit cultivarea între-
gului sortiment de culturi, cunoscut în þara noastrã, predominând culturile
cerealiere, plantele tehnice, culturile furajere, viticole, pomicole ºi legu-
micole.

Condiþii fizico-geografice
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CAPITOLUL III

File de istorie

Localitatea Pãuliº, aºezatã la intrarea în Defileul Mureºului, are un
trecut istoric bogat, ceea ce îi conferã un statut aparte. Cunoaºterea
trecutului istoric al acestei localitãþi ºi integrarea lui în contextul istoriei
naþionale a constituit o preocupare permanentã a arheologilor.

Studiind un bogat material arhivistic, precum ºi numeroase cãrþi ºi
reviste de specialitate, încercãm în cele ce urmeazã sã realizãm o pre-
zentare cât mai complexã a trecutului istoric al comunei Pãuliº, care
de-a lungul timpului a cunoscut majoritatea evenimentelor istorice
majore ale patriei.

Cercetãrile arheologice din zona localitãþii au scos la ivealã mãrturii,
care atestã pe aceste locuri o civilizaþie încã din paleoliticul superior, dar
mai precis din epoca fierului, perioada Hallstattianã, cu elemente aparþinând
culturii Basarabi, dar ºi culturii Baden-Coþofeni, din perioada sec. II î.Hr.

În sprijinul afirmaþiei, stau mãrturiile descoperirilor fãcute cu ocazia
unor sãpãturi în zonã, atât cu prilejul deschiderii unor ºantiere arheologice,
cât ºi în contextul unor lucrãri de îmbunãtãþiri funciare sau lucrãri de
construcþii. Astfel, în hotarul comunei Pãuliº s-au descoperit monede geto-
dacice din faza timpurie ºi de dezvoltare a monetãriei, din timpul lui Filip al
II-lea, fãrã a se preciza numãrul ºi locul descoperirii lor. 1  Aceste monede
au fost descoperite în anul 1854.

Cu ocazia sãpãturilor pentru edificarea „Monumentului Eroilor de la
Pãuliº”, s-au descoperit ºi alte monede: denari republicani ºi monede din

1 S.Márki –Monografia judeþului Arad ºi oraºului liber regesc Arad- Vol.I, Arad,1892, p.20
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timpul lui Hadrian (sec.II d.Hr.)2 . Descoperirile numismatice atestã faptul cã
locurile cele mai favorabile dezvoltãrii aºezãrilor umane au fost vãile râurilor.

Pe lângã atestãrile numismatice, cu ocazia sãpãturilor, s-au mai gãsit
materiale ceramice, lucrate cu mâna, datând din secolul II î.Hr., aparþinând
culturii Basarabi ºi Baden-Coþofeni.3

Descoperirile arheologice din zona localitãþii Pãuliº atestã cã pe cursul
inferior al Mureºului existã elemente ale culturii Otomani, reprezentate
prin ceramicã neagrã cu caneluri. 4

În punctul „Nãidoreni”, pe un grind situat la cca 1 km sud de Mureº, a
fost identificatã o aºezare eneoliticã, aparþinând fazei târzii a culturii Tisa.
Au fost descoperite unelte de silex, ceramicã ºi un topor de piatrã (colecþia
E.D.Pãdureanu).

ªtiri mai vechi amintesc o aºezare neoliticã pe malul Mureºului, într-o vie,
fostã a lui Eugen Károssy, care ar putea fi însã tot una cu aºezarea cunoscutã
din epoca bronzului. Aici s-au gãsit multe unelte de silex (nuclee, aºchii), fusaiole
ºi greutãþi de lut, fragmente ceramice, aparþinând culturii Otomani, precum ºi
oase de animale, printre care multe coarne de cerb. Tot într-o vie, eventual în
apropierea acestei aºezãri neolitice,s-au gãsit fragmente ceramice de facturã
finã, o râºniþã ºi un fragment de lance de fier.5

În locul numit „Dealul Bã-
trân” sau „Via lui Károssy”, un
platou înalt aflat în stânga dru-
mului naþional spre Deva, a fost
identificatã o aºezare fortificatã.
Pe baza descoperirilor acciden-
tale ºi a sondajului arheologic
întreprins în 1960, au fost defi-
nite mai multe niveluri de locuire
atribuite eneoliticului, bronzului târziu (grupul Pãuliº), primei vârste a fierului
(cultura Basarabi) ºi civilizaþiei dacice, respectiv daco-romane (secolul II î.d.Hr.-
IV d.Hr.)

2 *** Aradul, permanenþã în istoria patriei-Arad, 1978, p.57
3 L.Mãrghitan – Meleagurile arãdene, vatrã de continuitate daco-romanã ºi româneascã-

în” Ziridava”, Nr.XVIII, Arad,1993, p.56
4 *** Aradul, permanenþã în istoria patriei- Arad, 1978, p.84
5 Complexul Muzeal Arad, Institutul de arheologie ºi istoria artei Cluj-Napoca, Muzeul

Banatului Timiºoara – Repertoriul arheologic al Mureºului Inferior. Judeþul Arad- p.73, 74

Târnãcoape de cupru descoperite la Pãuliº
(Muzeul Judeþean Arad)
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Din loc necunoscut provin un topor de luptã din bronz, cu disc, decorat
cu motive spiralice,o brãþarã spiralicã de bronz ºi trei vârfuri de lance, trei
celturi, o brãþarã apãrãtoare de braþ, toate din bronz. Obiectele se dateazã
din Hallstatt ºi aparþin grupului Moigrad-Tãuteu. Nu se ºtie dacã toate
obiectele provin din acelaºi depozit.

De asemenea, în apropierea localitãþii Pãuliº, fãrã a se preciza locul,
se semnaleazã un vârf de sãgeatã din fier, dintr-o epocã nedeterminatã.6

În hotarul localitãþii, în arãturã, a fost gãsit un denar din timpul lui
Hadrian.

Sunt menþionate în raza localitãþii Pãuliº substrucþii de clãdiri vechi cu
bolþi (galerii subterane), considerate a fi din epoca romanã (?), cãrãmizi
romane cu ºtampilã. De asemenea, fãrã precizarea locului, se aminteºte un
opaiþ de lut ars, probabil roman. Au fost semnalate urme ale unui val antic
de pãmânt în hotarul localitãþii.

În cimitirul din Pãuliºul Nou, pe ridicãtura numitã „Dealul Cimitirului”,
lângã un braþ mort al Mureºului,se aflã o bogatã aºezare din epoca neoliticã
ºi din epoca bronzului. Aici au întreprins sãpãturi, între anii 1873 - 1877,
preotul F.Varga ºi cãlugãrul benedictin I.Millet, ambii membri ai Societãþii
de Istorie ºi Arheologie din Timiºoara. Ei au supravegheat varã de varã
lucrãrile edilitare desfãºurate la Pãuliºul Nou, salvând un important mate-
rial arheologic neolitic ºi din epoca bronzului, material care a intrat în
fondurile colecþiei muzeului Societãþii de Istorie ºi Arheologie Timiºoara
(1877).În acelaºi an, preotul F.Varga a finanþat din surse proprii sondajele
arheologice din zona cimitirului de la Pãuliºul Nou. S-au descoperit resturi
de vetre, cenuºã, foarte multe resturi ceramice, aºchii de obsidianã, lame
de silex, topoare de piatrã lustruitã, un cuþit curb de piatrã, fusaiole ºi
greutãþi de lut de la rãzboiul de þesut, fragmente de râºniþe primitive ºi
multe oase de animale. S-a gãsit ºi un craniu uman fragmentar. Ceramica
cuprinde ulcele în formã de parã, cãni ºi vase mari, cu decor plastic ºi
incizat. În acelaºi loc, s-au gãsit topoare ºi ciocane de bronz ºi, probabil tot
acolo, un tipar de ardezie pentru turnat ace de bronz. Obiecte de piatrã au
fost descoperite în imediata apropiere a cimitirului actual.7

Societatea culturalã „Kölcsey”, înfiinþatã în 1881 ºi formatã din cei mai
de vazã intelectuali arãdeni, avea la conducerea secþiei de istorie pe

6 Ibidem, p.74
7 Ibidem, p. 6, 74
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profesorul Sándor Márki.În vara lui 1882, profesorul de istorie Sándor Márki
îl însoþea pe K.Toma în cercetarea valurilor de pãmânt ºi a urmelor romane
în zona Chesinþ, Neudorf, Cladova, Pãuliº ºi Sâmbãteni.

În acelaºi an, Societatea „Kölcsey”era înºtiinþatã despre descoperirea
fortuitã la Pãuliºul Nou a unor obiecte arheologice în viile lui Boros Beni ºi
Karossy Ferenc. 8

În perieghezele sale, profesorul S. Márki era însoþit de inimosul
profesor de desen al Liceului Real de Stat din Arad, Dömötör Laszlo, care
timp de douã decenii avea sã fie principalul, dacã nu cumva singurul, pro-
motor al cercetãrii arheologice de teren arãdene. Meritul sãu este cã a
solicitat ºi a obþinut din partea subprefectului P.Ormós aprobarea ºi sprijinul
financiar pentru organizarea de sãpãturi arheologice pe pãºunea de lângã
cimitirul din Pãuliºul Nou.9

Pe platoul de pe Dealul Carierei sau Dealul Cetãþii de la Cladova
(Kladova, Kalodva), sat aparþinãtor comunei Pãuliº, situat la cca 200 m nord
de cursul actual al Mureºului, în hotarul dintre satul Cladova ºi oraºul Lipova,
a fost identificat ºi cercetat sistematic, începând cu anul 1976, un sit arheologic
complex. Au fost trasate 17 secþiuni ºi 11 suprafeþe, care au scos la ivealã urme
de locuri din paleoliticul mijlociu ºi pânã în secolul al XIX-lea.

Cele mai vechi urme ale activitãþii umane în acest punct dateazã de la
sfârºitul interglaciarului Riss-Würm ºi din primele stadii ale glaciaþiunii Würm.
Au fost descoperite mici vetre
de foc ºi numeroase unelte
cioplite din silex, cuarþ ºi roci
cuarþitice-vârfuri de mânã,
rãzuitoare, piese denticulare,
aºchii retuºate- aparþinãtoare
culturilor musterianã ºi aurigna-
cianã.10

Cercetãrile arheologice au
arãtat existenþa unor locuinþe
situate pe douã nivele.11

8 Ibidem , p.7
9 Ibidem, p.7,8
10 Ibidem, p.43, 44
11 V.Boroneanþ –Sãpãturi arheologice la Cladova în anul 1979- în “Ziridava”, Nr.XII,

Arad,1980, p.118

Urme ale Cetãþii din Dealul Cladovei

File de istorie
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Locuirea este reluatã în perioada de trecere spre epoca bronzului,
când purtãtori ai culturilor Baden ºi Coþofeni au întemeiat aici o aºezare,
compusã din locuinþe semiadâncite, sãpate în loess-ul, care s-a depus de-a
lungul mileniilor peste urmele de locuire paleolitice, dar ºi din locuinþe de
suprafaþã. Acestea din urmã au fost construite din bârne, legate între ele
cu nuiele lipite cu chirpic; au avut podele din lut bãtut ºi vetre de foc.

A fost descoperitã o mare cantitate de ceramicã, de la ceºcuþe la vase
de provizii, ornamentate cu împunsãturi succesive sau linii incizate în pasta
crudã. Aºezarea a fost distrusã prin incendiere.

Urmãtorul nivel de locuire aparþine Hallstattului. Au fost cercetate
locuinþe semiadâncite, unele construite chiar în buza pantei naturale, gropi
de provizii ºi rituale din care provine vastã cantitate de ceramicã neagrã,
canelatã sau cãrãmizie.

Atrag atenþia în mod deosebit douã complexe arheologice din aceastã
perioadã, ambele descoperite în partea nordicã a sitului. În buza pantei de
nord, la 5,40 m sub nivelul de cãlcare actual, a fost identificatã o locuinþã
semiadâncitã. Pereþii de chirpic ai acesteia s-au prãbuºit în urma unui
incendiu violent, acoperind podeaua lutuitã, vatra de foc, o mare cantitate
de ceramicã ºi oase de animale.

Ceramica, din care o bunã parte este întregibilã, acoperã douã categorii:
finã (de lux), de culoare neagrã, lustruitã ºi decoratã cu caneluri, respectiv
zgrunþuroasã (uzualã), de culoare roºu-cãrãmiziu, decoratã cu brâie crestate.

Din prima categorie fac parte vase de dimensiuni mici ºi medii(strãchini,
ulcioare, boluri), precum ºi un numãr redus de urne de dimensiuni mai
mari; pe când în categoria a doua se încadreazã, aproape exclusiv, vase de
provizii. Menþionãm ca piesã aparte un fragment din suportul unui vas-
alambic. În interiorul locuinþei se afla o cantitate însemnatã de oase,
aparþinând unor animale domestice sau sãlbatice de talie mare.

Al doilea complex închis îl reprezintã o groapã ritualã, care adãpostea un
vas de provizii de mari dimensiuni, în interiorul cãruia a fost aºezatã o râºniþã.

Perioada civilizaþiei dacice înseamnã primele lucrãri de fortificare pe
Dealul Carierei-ridicarea unui val din pãmânt bãtut ºi sãparea unui ºanþ de
apãrare (adâncit chiar ºi în stâncã). Rezultã astfel, o fortificaþie de formã
elipsoidalã de cca 160 x 70 m (din interiorul valului). În interiorul ei au fost
descoperite mai multe bordeie ºi semibordeie, gropi de provizii (sau rituale),
un bogat material ceramic (lucrat cu mâna, dar ºi la roatã) ºi o monedã de
argint ( tetradrahmã de Apollonia, secolul II.î.d.Hr.).
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Dintre piesele deosebite a-
mintim mai multe fragmente de
ceramicã lucratã la roatã ºi deco-
ratã cu motive geometrice pic-
tate (alb pe fond roºu aprins sau
sângeriu pe fond alb), precum ºi
un segment de bronz dintr-o
centurã cu astragale. Aceste pie-
se provin dintr-o locuinþã, care a
fost probabil reºedinþa unui aris-
tocrat local.

Începuturile aºezãrii dacice
dateazã din secolele IV-III î.d.Hr., iar fortificarea ei din secolul II î.d.Hr.
Aºezarea a ajuns la maxima înflorire în perioada secolelor I î.d.Hr.-I d.Hr.
Urmele puternice de arsurã, depistate atât în zona valului de pãmânt, cât ºi
în interiorul fortificaþiei, indicã distrugerea violentã a acesteia.

Epoca romanã este marcatã prin descoperirea unor cãrãmizi, purtând
ºtampilele legiunii XIII Gemina (de la Apulum) ºi ale cohortei II Flavia
Commagenorum (staþionatã la Micia), fragmente de conducte de apã ºi
ceramicã romanã, inclusiv fragmente de terra sigillata. Nu au fost depistate
elementele vreunei construcþii, care sã dateze din aceastã perioadã. Cãrã-
mizile romane au fost refolosite în zidurile bisericii medievale.

De mare importanþã pentru a demonstra existenþa unor legiuni romane
în aceste locuri, sunt cãrãmizile romane ºtampilate, descoperite în zonã.
Aceste cãrãmizi fragmentare au fost gãsite în stratul al treilea de fortificaþii,
care s-a ridicat în perioada medievalã. 12

În campania din 1997, au apãrut un numãr semnificativ de fragmente
ceramice de culoare gri, fine, lucrate la roatã, specifice atelierelor de olãrie
da la Arad-Ceala. Alãturi de acestea, au mai fost descoperite fragmente de
ceramicã provincial romanã de culoare cãrãmizie. Aceste elemente
contureazã un nou orizont cronologic în evoluþia habitatului, respectiv
locuirea daco-romanã a secolelor III-IV d.Hr.

Locuirea medievalã începe cu fortificarea promontoriului în secolul al
XI-lea. Pe o structurã din bârne a fost înãlþat un val din pãmânt ºi lut bãtut,
urmând traseul vechiului val dacic. Structura de lemn a fost mistuitã la un

12 P. Hügel – Cãrãmizi romane ºtampilate, descoperite la Cladova- în „Ziridava”, Nr.XIX-
XX, Arad, 1996, p.73,76

Ruinele vechii biserici medievale de pe
Dealul Carierei din Cladova
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moment dat de un puternic incendiu. Ulterior valul a fost refãcut, pe coama
sa fiind aºezatã o palisadã, în spatele cãreia a fost amenajat un drum de
rond. Un nou incendiu a distrus suprastructura de lemn, resturile valului s-au
pãstrat pânã în zilele noastre pe o înãlþime de 2,5 m ºi o lãþime de 12 m.

În interiorul fortificaþiei, au fost descoperite mai multe locuinþe
semiadâncite, cu pereþi de lemn, podea din pãmânt bãtut ºi cu vetre de foc.
Inventarul specific, altfel destul de sãrãcãcios, constã din ceramicã lucratã
la roata înceatã. Pe unele funduri de vas apar mãrci de olar.

Acestei aºezãri îi corespunde un cimitir, situat în partea central-sudicã
a promontoriului. Defuncþii, de ambele sexe, au fost înmormântaþi în rit
creºtin. Inventarul mormintelor este modest, rezumându-se la un numãr
mic de inele de buclã în simplu ºi dublu „S”, verighete din argint, mãrgele
din pastã de sticlã ºi monede, din care cea mai timpurie dateazã din 1095.
Deºi ea oferã un terminus post quem, datând cimitirul mai degrabã la
începutul secolului al XII-lea, o încadrare a acestuia începând cu a doua
jumãtate a secolului al XI-lea nu este hazardatã, þinând cont de alte piese
din inventarul mormintelor, respectiv din locuinþele identificate în preajmã.

Etapele succesive de construcþie ºi distrugere ale fortificaþiei de
pãmânt nu pot fi datate absolut. Ipotetic, distrugerile pot fi puse în seama
unor evenimente rãzboinice, poate ultima incendiere sã se datoreze marii
invazii mongole de la 1241.

În a doua jumãtate a secolului al XIII-lea, în interiorul arealului închis
de vechiul val, activitatea meºteºugãreascã ia un avânt deosebit. Au fost
cercetate cinci ateliere-locuinþã, de formã rectangularã, sãpate în pãmânt
ºi stâncã. Douã dintre acestea sunt de dimensiuni mari (4 x 7m), celelalte
trei ocupând o suprafaþã mai modestã (3 x 5m). Ele au fost destinate
prelucrãrii fierului, aramei sau alierii bronzului.

În atelierele de dimensiuni mari sau în preajma lor, au fost gãsite
cantitãþi mari de zgurã ºi turte din fier, precum ºi diverse produse finite
sau semifinite. Este vorba de cuþite sau cosoare din fier, foarfeci, dãltiþe,
fragmente de sfredele, topoare, sãpãligi, vârfuri de sãgeþi, fragmente de
cãmãºi de zale, mânere de cãldãri. Din inventarul metalic mai fac parte:
catarame din fier, verigi ºi pinteni. Numeroase sunt scoabele pentru fixarea
grinzilor ºi cuiele folosite la construcþii sau la confecþionarea coºciugelor.

În interiorul locuinþelor –atelier, de mari dimensiuni, au fost gãsite
piese finite sau deºeuri din aramã. Unele erau piese deteriorate, aduse
pentru a fi reparate sau pentru a fi retopite. Din atelierele mai mici provin
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numeroase obiecte artizanale, cum ar fi: inele, cercei, inele de buclã din
bronz sau argint, precum ºi catarame. Asemenea podoabe ºi accesorii
vestimentare au fost descoperite ºi în morminte. Nu este exclus ca unele
dintre inele sã fi fost lucrate în staþiune, ele având clar caracter de produs
artizanal. În acest sens, pot fi amintite inelul de argint cu inscripþia „DVS
POVS(A)”, gãsit în atelierul numãrul 3 sau alt inel de argint, pe al cãrui
ºaton a fost gravatã o floare de crin, descoperit în atelierul numãrul 4,
respectiv inelul de bronz, gãsit pe degetul inelar al unui defunct înhumat în
locul numit de noi Biserica din vale.

Alãturi de inelul de argint cu inscripþia „DVS POVS(A), a fost descoperitã
ºi o monedã emisã de Bernard al II-lea de Corinthia (1202-1256).13  Inelul
de argint, frumos decorat cu o cruce dublã, preluatã de pe coroana maghiarã,
consideratã un simbol al puterii, are o dublã semnificaþie. El este o dovadã
a tendinþei catolicismului maghiar de a se substitui ortodoxiei promovatã
de populaþia româneascã din zonã. Aºa se explicã faptul cã întâlnim în
interiorul cetãþii o mãnãstire fondatã de Ordinul cãlugãrilor Paulini în 1280.14

Totoodatã, acel inel de argint dovedeºte cã cetatea de la Cladova, fortificatã
cu un zid puternic, a fost reºedinþa unui voievod din acea epocã.

Surprinzãtoare este descoperirea unor turtiþe de aramã sau plumb,
unele dintre ele cu unul sau mai multe cerculeþe imprimate pe una din feþe.
Este vorba, de fapt, de mici lingouri pregãtite pentru schimb sau pentru a fi
vândute artizanilor din zonã.

La sfârºitul secolului al XIII-lea ºi la începutul celui urmãtor,în partea
central-sudicã a promontoriului a fost ridicatã o bisericã salã, din piatrã de
carierã ºi cãrãmidã (13,5 x 7,5 m). Zidul vestic al edificiului, precum ºi
absida deranjeazã morminte din vechiul cimitir. Biserica a trecut prin mai
multe faze de refacere, în care zidurile exterioare au fost consolidate, nivelul
de cãlcare în interior ridicat ºi a fost construitã tribuna. Nu au fost
descoperite fragmente arhitectonice deosebite. Doar intrarea, parþial
pãstratã, a avut un ancadrament din piatrã ecarisatã.

Un alt orizont de înhumare corespunde perioadei de existenþã a
bisericii. Inventarul acestor morminte este ºi el relativ sãrac, cuprinzând:
inele de argint, catarame de fier ºi cuþitaºe, puþine monede.

13 V.Boroneanþ, P.Hurezan, -Cetatea de la Cladova. Reºedinþa Voievodului Transilvaniei-
Pousa-în „Ziridava”, Nr. XV-XVI, Arad, 1987, p. 75

14 *** Documente privind istoria României, veacurile XI-XIV, Vol.I, Bucureºti, 1956, Editura
Academiei, p.309
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Faptul cã într-un alt mormânt s-a descoperit o monedã din vremea lui
Ludovic I (1342-1382), ne permite sã credem cã la sfârºitul secolului al
XIV-lea cetatea încã fiinþa. În anii urmãtori, însã, o altã cetate din zonã
cunoaºte o dezvoltare spectaculoasã, Cetatea de la ªoimoº. Cetatea de la
Cladova fãcea parte din acest mare domeniu al Cetãþii ªoimoº, care era în
stãpânirea lui Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. 15

În secolele XV-XVI, importanþa locuirii de pe Dealul Carierei scade
mult. Vechea bisericã a fost sumar reamenajatã pentru a folosi drept punct
fortificat, apãrat de un numãr mic de soldaþi angrenaþi în rãzmeriþele dintre
feudalii locali.

În anul 1474, cetatea de la Cladova a fost atacatã ºi distrusã, din ordinul
Castelanului de Lipova, de o ceatã de 8 nemeºi ºi 109 iobagi.16  De la aceastã
datã nu se mai cunosc date concrete despre aceastã cetate a cãrei istorie s-a
întins din secolul II.î.Hr. pânã în secolul al XV-lea d.Hr.

De la mijlocul secolului al XVI-lea, odatã cu instalarea stãpânirii otomane
în zonã, urmele de locuire devin sporadice. La sfârºitul secolului al XIX-lea,
în centrul promontoriului s-a construit o cabanã forestierã (district silvic
Radna). În timpul celor douã rãzboaie mondiale,s-au efectuat lucrãri genistice
în aceastã zonã (tranºee, amplasamente de tun).

Un sondaj arheologic, realizat în punctul numit„Biserica din vale”, situat
vis-à-vis de Dealul Carierei, pe malul drept al pârâului Cladova, a permis
delimitarea unei clãdiri de piatrã rectangulare cu dimensiunile de 20,75 x 8
m, orientatã cu laturile lungi pe direcþia est-vest. În interiorul acesteia,
puternic rãvãºit, au fost dezvelite 8 morminte de inhumaþie, orientate vest-
est (privirea spre est). Între defuncþi se afla ºi un copil. Pe degetul inelar al
scheletului (M2) a fost descoperit un inel sigilar de bronz, care are pe
ºaton gravatã o floare de crin. Pe baza materialului arheologic descoperit,
complexul sondat se dateazã în secolele XV-XVI. În sãpãturã a apãrut spo-
radic ºi material ceramic aparþinãtor culturilor Baden ºi Gava. La capãtul
estic al terasei sondate, înspre valea Cladovei, se disting în teren urmele
unei amenajãri rectangulare, eventual un debarcader.

La cca 14 km în amonte de Cladova, pe valea Chersca, afluent pe partea
dreaptã a Cladovei (Valea Mare), a fost identificatã o minã de cupru. Mina
se aflã la cca 100 m în aval de actuala cabanã silvicã. Deschiderea se situeazã
la 1,50 m deasupra actualului fir al apei pârâului. Terenul a fost modificat

15 E.Prodan –Iobãgia în Transilvania în secolul al XVI-lea- Vol.II, Bucureºti, 1978, p.23,71
16 S. Márki, op.cit.p.214
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recent de buldozerele, care au amenajat drumul forestier, abandonat ºi el.
Galeria îngustã, cu deschidere de 1,80 m înãlþime ºi 0,80 m lãþime, are
tavanul boltit ºi este lungã de aproximativ 30 m. La câþiva metri de la intrare
se aflã un puþ pentru acumularea apei. Filonul ºi galeria sunt în uºor urcuº,
iar la câþiva metri în amonte de puþ se aflã o niºã, probabil un loc de refugiu
pentru mineri ºi de depozitare a minereului, sãpatã în peretele lateral. Pe
pereþi se aflã urme de minereu scãpat sãpãrii. Începuturile exploatãrii minei
pot fi eventual legate de funcþionarea atelierelor de pe Dealul Carierei.

La intersecþia vãii Cladovei (Valea Mare) cu Valea Manciului se aflã
vechile cuptoare de ars var. Începuturile exploatãrii acestora nu pot fi
precizate cronologic. Din vechile cuptoare se mai pãstreazã parþial douã,
dar detaliile din teren aratã cã au mai funcþionat încã cel puþin altele douã
alãturi, pe care le-a îngropat pãmântul ºi le-a acoperit pãdurea. În zonã se
menþioneazã existenþa unei mine pãrãsite, care însã nu a putut fi depistatã.
De altfel, existenþa altei mine pãrãsite se menþioneazã pe Valea Micã (Valea
Cladoviþei). 17

Concluzionând, putem spune cã cetatea de la Cladova a fost un sit com-
plex, din paleolitic ºi pânã în Evul Mediu, având un rol determinant ca
fortãreaþã, aºezatã la intrarea în Defileul Mureºului ºi menitã sã apere douã
cãi de acces spre nord-vestul þãrii, atât pe Valea Mureºului cât ºi pe Valea
Cladovei.

Cu ocazia unor periegheze din anul 1972, pe teritoriul fostului I.A.S.
din Baraþca, sat aparþinãtor comunei Pãuliº, s-a descoperit un vârf de silex,
probabil din paleoliticul mijlociu, iar pe versantul dinspre Valea Cladovei
au fost descoperite urme de aºezare de la sfârºitul epocii bronzului sau din
Hallstattul timpuriu. 18

La vest de localitatea Sâmbãteni, pe partea stângã a ºoselei Arad-Deva,
în locul numit „Cãtre Cicireni”, au fost culese de la suprafaþã, în 1975,
fragmente ceramice eneolitice (cultura Tiszapolgár), dacice din secolele II-
IV d.Hr. ºi prefeudale (colecþia E.D.Pãdureanu, Arad).

Cu ocazia lucrãrilor la ºoseaua Arad-Deva, la cca. 200 m est de localitate,
au ieºit la ivealã fragmente ceramice din epoca bronzului (grupul Pãuliº).

Între Sâmbãteni ºi Pãuliº, de-a lungul drumului care traverseazã o terasã
aluvionarã, înaltã de 10-11 m, cu panta abruptã cãtre Mureº, s-au cules,

17 *** Complexul Muzeal Arad, Institutul de arheologie ºi istoria artei Cluj-Napoca, Muzeul
Banatului Timiºoara, op.cit.p.44,45,46,47,48

18 Idem, op.cit.p.35
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înainte de 1876, fragmente de unelte de piatrã lustruite, fragmente de unelte
din fier ºi oase de diferite animale. Descoperirile indicã existenþa unor
aºezãri din mai multe perioade.

La 2 km nord-est de sat, la hotarul cu localitatea Ghioroc, intersectate
fiind de linia tramvaiului suburban, se disting pe o lungime de cca.1500 m,
patru valuri de pãmânt ºi cinci ºanþuri, orientate nord-sud. Ele fac parte din
linia mijlocie a marilor valuri de pãmânt. Valul dinspre vest are 10 m lãþime,
iar celelalte câte 7 m. Înãlþimea pãstratã a valurilor este de 1,80 m.

De menþionat este ºi faptul cã pe locul numit „Sãliºte”ar fi fost, dupã
tradiþia localã, vatra vechiului sat Sâmbãteni. 19

În îndelungata ºi puþin cunoscuta perioadã de dupã secolul al III-lea,
peste teritoriul Podgoriei ºi de-a lungul Mureºului au trecut numeroase
popoare migratoare: sarmaþi, gepizi, goþi, avari, pecenegi ºi cumani. Cu
toate acestea, pânã în zorii Evului Mediu, zona a fost permanent locuitã.

În Evul Mediu timpuriu, Sâmbãteniul este cunoscut prin atestarea din
1138 ca târg. Un act din acest an aminteºte despre obligaþia locuitorilor din
Sâmbãteni în privinþa plutãritului sãrii pe Mureº, din interiorul Transilvaniei.

În perioada medievalã, zona Podgoriei este printre primele care apar
în documentele Cancelariei Regale maghiare; viile, în special, au activat în
mod deosebit dezvoltarea localitãþii Pãuliº, continuatã spre est cu satul
Baraþca, fapt care s-a prelungit pânã la ocupaþia otomanã.

 În anul 1393, nobilii de Maroth obþin privilegiul de a exploata orice
minereu (în speþã aur ºi argint) de pe moºia lor Pãuliº. Astfel, în afara
culturilor de viþã de vie, zona a început sã fie cunoscutã prin minele de
metale neferoase.

O perioadã tulbure în istoria comunei Pãuliº a început odatã cu ocuparea
Banatului de cãtre turci, acþiune care a fost pregãtitã imediat dupã dezastrul
de la Mohacs (1526). Zona a fost disputatã de forþele fidele lui Ioan Zapolya
(inclusiv otomane) ºi cele proaustriece. Aceastã stare conflictualã s-a
prelungit pânã în 1550-1558, când turcii au ocupat Comitatul Aradului ºi
partea de sud a Zarandului. Intervalul de timp, cât turcii au fost prezenþi în
zonã, s-a caracterizat prin lupte, invazii, distrugeri ºi molime.

Aºezãrile din zonã au fost vizate, în mod deosebit, de atacurile
îndreptate cãtre cele douã cetãþi importante, care flancau zona ªoimoº ºi
ªiria, astfel încât, ca urmare a lor, a avut loc depopularea, atât a Podgoriei
Aradului, cât ºi a culoarului Mureºului.

19 Idem, op.cit. p.89
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Lupta împotriva dominaþiei otomane a continuat ºi avem menþiunea cã
însuºi Mihai Viteazul a vizitat aceste locuri, poposind la ªoimoº, în drumul
sãu spre Viena, dupã lupta de la Mirãslãu din anul 1600. 20

 Luptele împotriva stãpânirii otomane au fost continuate ºi dupã moartea
lui Mihai Viteazul, de cãtre Gheorghe Rákoczy al II-lea. În 1650, Pãuliºul ºi
Cladova se aflau sub conducerea cetãþii Ineului. 21  Pentru a preîntâmpina
cãderea Ineului în mâinile turcilor, în anul 1658, Gheorghe Rákoczy al II.lea
a atacat, la Pãuliº, trupele conduse de paºa Ghenan, învingându-le în 27
iunie 1658. Nu fructificã, însã, aceastã victorie. A pornit spre Oradea, lãsând
Ineul izolat, fapt care a condus la ocuparea acestuia de cãtre turci la 28
august 1658.22

Dupã ce în anul 1688, zona ªoimoº-Lipova a fost eliberatã de sub
ocupaþia otomanã, în 1693, sub comanda generalului Sigbertus Heisterus,
armata austriacã a eliberat zona Podgoriei, implicit Câmpia Aradului, pânã
la Ineu.

Dupã pacea de la Karlowitz din anul 1699, comitatul Aradului a fost
încadrat regatului Ungariei, iar Mureºul a devenit linie de demarcaþie între
cele douã imperii Habsburgic ºi Otoman. Localitãþile de pe malul drept al
Mureºului au devenit aºezãri grãnicereºti. Atât Pãuliºul cât ºi Sâmbãteniul
fãceau parte din categoria localitãþilor grãnicereºti, aflate sub protecþia
împãratului, bucurând-se de o seamã de privilegii ilirice. Au fost aduºi aici
militari sârbi pentru a ajuta la menþinerea controlului în zonã.23

Nobilimea maghiarã dorea sã-i transforme pe grãniceri în iobagi ºi sã-i
priveze de privilegiile ilirice. În aceste condiþii, au avut loc mai multe revolte
ale grãnicerilor din zonã, cea mai importantã fiind cea din 1735, condusã de
ofiþerul de grãniceri din Pecica, Pero Seghedinat, care cerea pãstrarea
neºtirbitã a privilegiilor ilirice ºi concesia autoritãþilor maghiare faþã de
religia ortodoxã a grãnicerilor români ºi sârbi.24

În urma acestei revolte, autoritãþile de la Viena au înþeles cã organizaþia
militarã devine din ce în ce mai puternicã, iar ortodoxia tot mai influentã ºi
hotãrãsc desfiinþarea organizaþiei militare în anul 1752, precum ºi a tuturor
privilegiilor ilirice, foºtii militari fiind trecuþi în rândul iobagilor.

20 N.Iorga – Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureºti,1968, p.136
21 Erdélyi, Órszóggyûlesi Emlelek, Nr. XI, p.61
22 S.Márki, op.cit. p.24
23 Gheorghe Ciuhandu – Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri-Arad, Editura

Diecezana, 1940, p.53
24 Ibidem, p.68
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În anul 1772, datoritã unor mari inundaþii, vechea vatrã a satului Pãuliº,
situatã pe malul Mureºului, în locul numit „Târnova”, a fost strãmutatã mai
spre est, în partea dinspre deal a comunei.

Odatã cu schimbarea vetrei satului s-a stabilit ºi sediul administrativ al
localitãþii, iar comuna Pãuliº a purtat pânã în secolul al XIX-lea titlul de „opid”.25

Anul 1773 marcheazã un eveniment major în istoria comunei. Au fost
colonizaþi la Pãuliº etnici germani, care au format în nord.-vestul satului o
aºezare stabilã, numitã Pãuliºul Nou, astãzi înglobat în comuna Pãuliº.

Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea, viaþa economicã din þinutul Aradului
se baza pe o agriculturã reorganizatã în temeiul urbariului terezian din 1771.
Deºi urbariul aplicat în Banat ºi Criºana le asigura iobagilor ºi jelerilor
condiþii superioare, comparativ cu cele din Transilvania, în rândurile lor
mocnea nemulþumirea. Aceastã nemulþumire a primit rapid o tentã naþionalã,
datã fiind contradicþia dintre populaþia ruralã majoritar româneascã ºi
nobilimea maghiarã. În acest context, în 4 noiembrie 1784, a izbucnit
rãscoala condusã de Horea.26

Vestea Rãscoalei lui Horea, Cloºca ºi Criºan a ajuns ºi în Comitatul
Aradului. Iobagii de pe Valea Mureºului s-au rãsculat împotriva nobililor.

În zilele de 8-9 noiembrie 1784, rãsculaþii au ajuns la Radna ºi se
pregãteau sã ocupe localitatea. 27  Cuprinse de panicã, autoritãþile comitatului
au cerut comandantului regimentului din Pecica sã dizloce la Radna centuria
cantonatã la Pãuliº, pentru a ajuta la înfrângerea rãsculaþilor.28  Sub
conducerea Regimentului de Cavalerie Württemberg din Pecica, centuria
participã la înfrângerea rãsculaþilor în zona submontanã a comitatului.

Sub stãpânirea habsburgicã, viaþa þãranului român din Transilvania a
devenit din ce în ce mai grea. Nobilimea maghiarã din Câmpia Aradului
acapara tot mai multe proprietãþi în detrimentul iobagilor.

Prin politica de maghiarizare se interzicea folosirea limbii române în
ºcoli ºi administraþie, iar prigoana catolicilor împotriva ortodocºilor a condus
la evenimentele tragice din anul 1734.

Dupã aceste evenimente, li se permitea iobagilor o îmbunãtãþire a vieþii,
dar în realitate nu se întâmpla aºa. Revoltele din comunele Câmpiei Aradului
au continuat ºi în secolul al XIX-lea.

25 S.Márki, op.cit.,p.218
26 ***Judeþul Arad-monografie în imagini- Arad, Editura Mirador, 2005, p.88
27 N. Densuºianu- Revoluþia lui Horea în Transilvania ºi Ungaria- Bucureºti, 1984, p.159, 218
28 A.N.D.J.A., fond- Prefectura judeþului Arad-„Acta Congregation, F.9, nr.627,f.2



99

În perioada premergãtoare revoluþiei de la 1848, miºcarea naþionalã a
românilor din Banat ºi Criºana a dobândit aspecte noi vizând intensificarea
luptei pentru drepturi ºi pentru recunoaºterea limbii române ca limbã
naþionalã ºi ca atare respectarea dreptului de a fi folositã în administraþie.

Lupta pentru folosirea limbii române a luat forme concrete, în funcþie
de situaþia realã din comune. Autoritãþile din Sâmbãteni s-au adresat
ministerului, solicitând respectarea dreptului de a utiliza limba maternã în
administraþie. Dupã puternice acþiuni, limba românã a fost introdusã în
administraþia localã din Sâmbãteni.29

Anul revoluþionar 1848 nu a rãmas fãrã ecou în rândul populaþiei din
Pãuliº ºi Sâmbãteni. În vara anului 1848 au avut loc o serie de recrutãri
pentru armata revoluþionarã maghiarã. Acest fapt a condus la declanºarea
de miºcãri împotriva înrolãrilor în armatã. Într-o adresã din 23 iunie 1848 a
învãþãtorului Kelemen Laszlo din Ghioroc, în calitatea sa de comandant al
gãrzii naþionale ungureºti, cãtre subprefectul judeþului Arad, se menþiona
cã preoþii din localitãþile Cuvin, Miniº, Pãuliº ºi Sâmbãteni se fac vinovaþi
pentru pornirile agresive ale locuitorilor împotriva recrutãrilor pentru garda
naþionalã. 30  Comandantul gãrzii naþionale ungureºti a cerut sprijin militar,
deoarece românii fiind în majoritate ca numãr, altfel nu poate menþine
situaþia. Dupã ce se iau mãsuri în acest sens, mai mulþi þãrani au fost trimiºi
în judecatã la Tribunalul din Arad, printre ei aflându-se ºi 13 þãrani din
Sâmbãteni, pe motiv cã „au luat parte la rãscoalã”.31

Revoltele au continuat, þãranii fiind nemulþumiþi de înãsprirea legilor
guvernului maghiar. Ei au refuzat robota ºi dijmele, cerând înapoi pãmântul
acaparat abuziv de nobilii maghiari. Valul revoltelor a cuprins toate comunele
comitatului ºi au continuat pânã în anul 1853.32

Crearea statului dualist austro-ungar în anul 1867 marcheazã în istoria
localitãþii Pãuliº instaurarea unui nou regim de asuprire. Întreaga regiune
Criºana ºi implicit Comitatul Aradului au fost încorporate Ungariei. A urmat
un amplu proces de maghiarizare a populaþiei comunei Pãuliº. S-au votat de
cãtre guvernul dualist legi foarte dure pentru poporul român: Legea

29 V.Popeangã – Aradul-Centru politic al luptei naþionale din perioada dualismului (1867-
1918)- Timiºoara, Editura Facla, 1978, p.23

30 P.Vesa – Eparhia Aradului în perioada episcopului Gherasim Raþ (1835-1850)-Arad,
Editura Mirador, p.228

31 Arhiva Muzeului Judeþean Arad, Secþia Revoluþia de la 1848-1849, Nr.50-53
32 Alexandru Roz – Aradul- Cetatea Marii Uniri- Timiºoara, Editura Mirton, 1993,p.33
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naþionalitãþilor din Ungaria (1868), Legea învãþãmântului, Legea electoralã,
Legea de desfiinþare a ºcolilor româneºti ºi introducerea studiului limbii
maghiare în toate ºcolile, începând din anul 1892. Toate aceste legi au existat
sub guvernarea Banffy 33

La Pãuliº, în centrul comunei, locul Primãriei vechi aminteºte de
miºcãrile populare din 1873, la care a participat ºi marele scriitor Ioan
Slavici, pe vremea aceea practicant de avocat la Arad. Abuzurile notarului
din Pãuliº au culminat cu încercarea de a scoate limba românã din
administraþia comunalã; limba românã fiind introdusã în administraþia localã
cu peste zece ani în urmã, datoritã luptei populaþiei din localitate.

Conºtiinþa naþionalã împotriva asupririi regimului austro-ungar a rãmas
treazã, iar visul de unire a Transilvaniei cu Regatul României prindea contur.
Viaþa politicã internaþionalã ºi tendinþa de desfiinþare a marilor imperii oferea
românilor din Transilvania speranþa cã rãzboiul dintre Antanta ºi Puterile
Centrale va transforma în realitate visul de Unire cu fraþii de peste Carpaþi.

Dupã doi ani de neutralitate (1914-1916), România a intrat în rãzboi,
participând la campania din 1916-1918, alãturi de Anglia, Franþa, Italia ºi
Rusia, þãri care recunoºteau ca justã pretenþia de unire a românilor. Þãrani
ºi învãþãtori din toate satele ºi comunele Comitatului Arad au fost mobilizaþi.

Datoritã faptului cã în acea perioadã de timp, Comitatul Arad era integrat
Imperiului austro-ungar, locuitorii comitatului, implicit cei mobilizaþi din
comuna Pãuliº, au intrat în rãzboi încã de la începutul acestuia (1914), alãturi
de regimentele austro-ungare. Prin poziþia geo-politicã a momentului,
românii din Transilvania ºi cei din Regat se aflau într-o situaþie dramaticã,
aceea de a lupta unii împotriva celorlalþi.

Cotidianul „Românul” publica la 19 septembrie 1914 prima listã cu
victimele rãzboiului. Pe aceastã listã figurau ºi români din Pãuliº ºi
Sâmbãteni.34  Numãrul morþilor ºi rãniþilor era din ce în ce mai mare, iar la
Pãuliº statisticile consemnau 109 morþi ºi rãniþi. 35

Prin adresa numãrul 526/1917, Consistoriul diecezan Arad aviza comunele
bisericeºti cã sumele din tasul pentru familiile celor duºi la rãzboi se vor distribui
celor care în urma situaþiei materiale au drept la astfel de materiale.36

33 Al.Ilieº – Etnii, confesiuni ºi comportament electoral în Criºana ºi Maramureº-Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1998, p.19

34 Românul, Anul IV, nr.195 din 19 septembrie 1914, p.3
35 Al.Roz –op.cit. p.95
36 A.B.O.P – Probleme de cult-anul 1917, dosar 60, filele 108, 109
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Preotul Cornel Popescu, conducãtorul oficiului parohial Pãuliº, a înaintat
protopopiatului Radna prin adresa nr. 132 din 20 ian 1917, „Conspectul
familiilor celor duºi la rãzboi, lipsite total de mijloacele de trai – din Pãuliº”.

Redãm conspectul menþionat anterior:

Mulþi bãrbaþi au fost înrolaþi în armata austro-ungarã, benevol sau cu
forþa, acest fapt conducând la scãderea numãrului de locuitori ºi a forþei de
muncã. O mare parte dintre ei au cãzut pe câmpul de luptã, în special în
Galiþia, alþii s-au întors acasã invalizi de rãzboi, iar o mare parte au cãzut
prizonieri.

În memoria celor care au luptat ºi s-au jertfit în Rãzboiul pentru
Reîntregirea Neamului Românesc, s-a înãlþat în centrul localitãþii Pãuliº, în
anul 1925, un frumos monument, care va aminti peste timp de eroii pãuliºeni.

Monumentul a fost dezvelit în prezenþa prefectului I.C.Georgescu.
Cheltuielile în valoare de 102.000 lei au fost suportate de Comitetul de
Culturã al judeþului Arad.37

Nr. 
crt. 

Numele 
bărbatului 

De când e 
sub arme? Ce avere are? Numele 

soţiei 
Numele 
copiilor Etatea 

1. Dimitrie 
Barbă 1914 

O casă mică 
acoperită cu 

trestie 

Aurelia      
n. 

Cântărescu 

Gheorghe 
Maria 
Petru 
Ioan 

Dimitrie 

12 
10 
8 
6 
4 

2. Vasile 
Păcurar 

octombrie  
1916 

O casă 
acoperită cu 

trestie 
Roza Sav Dimitrie 

Petru 
16 
4 

3. Florea Bica aprilie 
1916 Nu are avere Eca Vlai Eca 

Todor 
8 
5 

4. Vasile Trif 1915 Nu are avere Ana Brihan 

Ioan 
Saveta 
Paula 

Nicolae 

12 
9 
7 
6 

5. Dimitrie 
Bujor 1914 Nu are casă Maria 

Rudău 

Dimitrie 
Nicolae 

Gheorghe 

10 
5 
3 

6. Dimitrie 
Cristi 1914 Nu are casă Ana Barbă Floriţa 

Maria 
6 
3 

 

37 I.Nichin –Monografia judeþului Arad. Realizãri administrative de la Unire pânã în anul
1938, Arad, 1939, p.319
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La realizarea monumentului ºi-au adus aportul ºi membrii formaþiei
corale „Concordia” din Pãuliº.38

Urmãrile rãzboiului au fost devastatoare pentru þãranii din Câmpia
Aradului. Sãrãcia, mizeria, lipsa medicamentelor fãceau ravagii în rândurile
populaþiei, mai ales printre copii. Terenurile agricole ºi viile erau nelucrate
datoritã mobilizãrii bãrbaþilor pe front. Vãduvele de rãzboi ºi orfanii trãiau
în cea mai cruntã mizerie. Pãmântul promis ostaºilor întârzia sã aparã. Peste
toate acestea, trupele maghiare, care nu vedeau cu ochi buni pe românii
transilvãneni, fãceau victime în rândul populaþiei româneºti din toate satele
comitatului.

Creºtea numãrul revoltelor þãrãneºti. La 3 noiembrie 1918, þãranii din
Pãuliº au devastat 23 de vagoane de grâne.39  Subprefectul a anunþat
Ministerul de Interne despre violenþele þãranilor din Pãuliº împotriva
reprezentanþilor vechii puteri administrative ºi de stat.40

Notarii ºi ajutorii de notari s-au refugiat la Arad, iar þãranii români s-au
organizat, au numit noi notari, care au depus jurãmânt de credinþã
Comitetului Naþional Român. Soldaþii întorºi de pe front s-au organizat în
Garda Naþionalã Românã, condusã de Consiliul Naþional Român cu sediul
în oraºul Arad.

La Pãuliº, s-a înfiinþat o filialã a Consiliului Naþional Român, constituitã
din Partidul Naþional Þãrãnesc -80% ºi Partidul Naþional Liberal- 20%.

Spre mijlocul lunii noiembrie 1918, atacurile împotriva vechilor autoritãþi
au slãbit, iar în Arad se instaura liniºtea ºi ordinea.41 La Pãuliº, în 2
decembrie 1918, iar la Sâmbãteni în 3 decembrie 1918, s-au ales noile antistii
locale.  La 17 noiembrie 1918 era constituitã la Pãuliº Garda Naþionalã
Românã, formatã din 120 membri, iar la Cladova din 40 de membri.42

Gândul tuturor românilor se îndrepta la acel moment spre Alba Iulia,
unde la 1 Decembrie 1918 se citea de cãtre Vasile Goldiº -Proclamaþia de
Unire- . Cu trenul, cu cãruþa sau chiar pe jos, mii de þãrani de pe Valea
Mureºului au pornit spre Alba Iulia, îmbrãcaþi de sãrbãtoare, purtând
steaguri tricolore ºi cântând cântece patriotice.

38 Ibidem, p.315
39 Al.Roz-op.cit.-p.123
40 L.Botezan, - Acþiunile revoluþionare ale þãranilor în preajma Marii Uniri- în „Ziridava”,

Nr.VII, Arad, 1977, p.228
41 Ibidem, p.235
42 Al.Roz – op.cit, p.128, p.139
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 Actul de la 1 Decembrie 1918 a fost urmat de o perioadã de tranziþie,
pentru a se instaura administraþia româneascã. Vechea administraþie
maghiarã ceda greu ºi înfãptuia chiar ºi crime. În multe localitãþi, nemeºii
au omorât români. La Pãuliº au fost uciºi 4 români, iar la Sâmbãteni 2. 43

Împotrivirea maghiarilor a mai continuat o scurtã perioadã de timp. Armata
românã a eliberat Transilvania de trupele ungare, iar administraþia românã
ºi-a intrat în drepturi.

În perioada interbelicã, Pãuliºul
a cunoscut treptat un reviriment eco-
nomic ºi social. Civilizaþia occi-
dentalã ºi cuceririle tehnicii moder-
ne s-au fãcut cunoscute ºi în aceste
pãrþi. Muncile câmpului au început
sã fie mai productive, iar forþa
aburului a pãtruns ºi în aceastã zonã.
În aceastã perioadã, este cunoscutã
existenþa la Pãuliº a unor batoze de
treierat grâul, tractoare ºi pluguri
mecanice, importate din Anglia, Ger-
mania ºi Statele Unite ale Americii.

Scânteia rãzboiului din rãsãritul
Europei a fost Pactul de neagresiune
Ribbentrop-Molotov (iunie 1940), prin
care România ceda Uniunii Sovietice,
Basarabia ºi nordul Bucovinei. Ro-
mânia se pregãtea de un eventual
rãzboi cu Uniunea Sovieticã, pentru
apãrarea pãmânturilor româneºti,
astfel cã la începutul anului 1940,
trupele de rezerviºti au fost mobi-
lizate, având loc concentrãri masive de
trupe pe teritoriul Basarabiei.

La mijlocul anului 1940, situaþia politicã a României s-a complicat. Statele
fasciste au impus României Dictatul de la Viena din 30 august 1940, prin
care nord-vestul Transilvaniei era cedat Ungariei. Miºcãrile de masã

43 Românul, Anul VIII, Nr.27 din 18 februarie 1918, p.6
44 Informaþii din însemnãrile aflate pe fotografie (verso)

Soldaþi români (din Pãuliº ºi alte comune
ale judeþul Arad), din Divizia 27

Infanterie Timiºoara, Regimentul 75
Artilerie grea, Compania Anticar de
poziþie, concentraþi în Basarabia în

perioada 26 martie-6 noiembrie 1940,
judeþul Bãlþi, comuna Pîrliþa, plasa

Corneºti, pentru instrucþie de
specialitate-cunoaºterea Tunurilor 5944
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împotriva Dictatului de la Viena au luat proporþii în multe dintre localitãþile
judeþului Arad. La 6 septembrie 1940, puterea de stat a fost preluatã de
generalul Ion Antonescu, în coaliþie cu miºcarea legionarã. În întregul judeþ
Arad, rebeliunea izbucnitã în zilele de 21-23 ianuarie 1941 a fost lichidatã prin
intervenþia armatei pânã la 23 ianuarie 1941.

În anul 1941, România a intrat în rãzboi alãturi de Germania hitleristã
împotriva U.R.S.S.-ului, în scopul redobândirii Basarabiei ºi Bucovinei,
smulse din trupul þãrii prin tratatul Ribbentrop-Molotov.

Dupã 23 August 1944, când România a întors armele împotriva
Germaniei, situaþia militarã a Ardealului devenise precarã. Graniþa de vest,
samavolnic trasatã de Hitler, trebuia recuceritã ºi împinsã pe vechiul
aliniament, conferit României prin Tratatul de la Trianon din anul 1920.

Pãuliºul a intrat definitiv în istoria neamului românesc prin luptele eroice
din timpul dramaticelor evenimente ce puneau în cumpãnã integritatea ºi
demnitatea României la hotarul ei de apus, în septembrie 1944.

În toamna anului 1944, contraofensiva armatelor germano-horthyste
viza partea de nord-vest a þãrii. Aliniamentul pe care Armatele I ºi a IV-a
române îl aveau de menþinut era amplasat pe direcþia Arad-Pãuliº-Ineu-Beiuº-
Cluj. Acest aliniament trebuia pãstrat cu orice preþ pânã la sosirea trupelor
sovietice ale Frontului 2 Ucrainean, care acþiona în zonã pentru a împiedica
contraofensiva grupului de Armate Germane F spre estul þãrii prin defileul
Mureºului ºi al Criºului.

Pentru apãrarea intrãrii în defileul Mureºului, în zona Pãuliº-Miniº-
Ghioroc-Cuvin, a fost desemnatã ªcoala de Subofiþeri în Rezervã Infanterie
Radna. Dupã 23 August 1944, aceasta a revenit în garnizoana Radna, ante-
rior fiind încartiruitã, o parte la Ususãu, iar o parte a participat la eliberarea
Aeroportului Arad ºi a garnizoanei Ceala.

 Prin Ordinul Corpului VII Teritorial operativ Nr. 025090 din 13
septembrie 1944, ªcoala de Subofiþeri Rezervã Infanterie Radna se
constituie în DETAªAMENTUL PÃULIª, având ca misiune apãrarea
defileului Mureºului în zona Pãuliº-Ghioroc-Miniº-Cuvin.45

Pentru aceastã misiune, Detaºamentul Pãuliº avea la dispoziþie
Batalioanele I ºi II de elevi sergenþi, suplimentate cu un pluton Infanterie
din Regimentul 93 Infanterie, un pluton Infanterie din Regimentul 38

45 Dr,Radu Pãiuºan (coord.)-ªcoala de Subofiþeri Rezervã Infanterie Radna în luptele
pentru apãrarea graniþei de vest a României-august-septembrie 1944-Timiºoara, Editura Heli-
con, 1999, p.288
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Artilerie ºi Divizionul 61 Artileria Grea, iar din 15 septembrie mai intrã în
componenþa sa un batalion din Regimentul 96 Infanterie. 46

 Dispozitivul de apãrare
prevedea ca Batalionul II, întãrit
cu mitraliere ºi aruncãtoare de
81,4 mm ºi cu tunuri antitanc sã
se instaleze în apãrare în sec-
torul Pãuliº, pentru a bara înain-
tarea duºmanului pe direcþia
Arad-Sâmbãteni-Pãuliº, de-a lun-
gul ºoselei DN 7. Celãlalt batalion
avea misiunea de a interzice înain-
tarea inamicului pe o a doua di-
recþie, socotitã secundarã, Sâm-
bãteni-Ghioroc.47

Batalionul II, comandat de
maiorul Emil Pârcãlabu, ºi-a
amplasat subunitãþile în sectorul Pãuliº. Compania a 6-a primise misiunea
de a ocupa poziþie în linia I, la vest de satul Pãuliº, în dreapta ºi în stânga
ºoselei care înainta dinspre Arad spre defileul Mureºului, trecând podul
construit peste Canalul Matcã, ce reprezenta un adevãrat ºanþ antitanc.
Singura posibilitate de a depãºi aliniamentul format aici era acel pod, care
nu avea voie sã fie trecut de unitãþile mobile ale duºmanilor. Compania a 7-
a a Batalionului II a fost repartizatã în linia a II-a, la liziera Pãuliºului, iar
compania a 5-a a fost reþinutã la Baraþca, în rezervã, pentru eventuale
intervenþii. 48

Forþa Combativã iniþialã a Detaºamentului Pãuliº a fost urmãtoarea:
Personal: 58 ofiþeri, 96 subofiþeri, 1684 elevi trupã; Armament: 1465 puºti,
62 pistoale mitralierã, 82 puºti mitralierã, 16 mitraliere, 4 tunuri antitanc,
2 tunuri antiaeriene, 8 tunuri artilerie ºi 33 aruncãtoare.49

Detaºamentul Pãuliº, dispunând de forþele reduse menþionate, trebuia
sã opunã rezistenþã unei forþe inamice puternice, care acþiona pe direcþia

46 Al.Petrescu – Detaºamentul Pãuliº- Bucureºti, Editura Militarã, 1965, p.81
47 Ibidem, p.82,83
48 D.Susan-Cel mai greu examen- Pãuliº 1944- Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p.52,53
49 Dr. Radu Pãiuºan (coord.) – op.cit.-p.296
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Arad-Sâmbãteni-Pãuliº, formatã din Corpul 6 Armatã Ungar, Divizia 1
Blindatã Armatã Budapesta.50

 Se poate concluziona faptul cã forþele inamicului erau net superioare
elevilor sergenþi ai ªcolii de Subofiþeri în Rezervã Radna, atât ca numãr cât
ºi ca tehnicã de luptã. Elevii sergenþi aveau ceva în plus, ceva ce inamicul
nu ºtia: eroismul specific tinereþii, patriotismul soldatului român ºi
comandanþi încercaþi, precum cãpitanul Ioan Fãtu ºi sublocotenenþii

50 Ibidem, p.21
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Gheorghe Cismaru ºi Nicolae
Thoma. Ceea ce le conferea
acestor tineri atributul de
elevi ai ºcolii militare ºi îi
deosebea de restul trupei, era
panglica galbenã, aplicatã pe
bordura capelei, iar pe epoleþi
o tresã albastrã, strãbãtutã de
un zig zag de culoare alb.

Misiunea de a apãra podul
de peste Canalul Matcã a
primit-o Compania a 6-a, co-
mandatã de cãpitanul Ioan
Fãtu. Aceastã companie era
formatã din douã plutoane cu un efectiv
de 80 de elevi sergenþi, un pluton de
mitraliere Z.B. ºi o grupã de tunuri
antitanc. Punctul de comandã al com-
paniei era la nord de podul de peste
ºanþul antitanc, iar punctul de comandã
al Batalionului 2 era la Halta Pãuliº.51

Atacul inamic s-a declanºat în ziua
de 13 septembrie 1944, pe direcþia
Arad-Pãuliº, iar la 14 septembrie 1944
frontul era deja în faþa ºanþului antitanc
pe tot aliniamentul Pãuliº-Miniº-
Ghioroc-Cuvin. Un rol important în
stãvilirea atacului inamic le-au avut
zborurile aviaþiei de bombardament în
picaj din Grupul 6/3 Stukas român.
Aceste atacuri au produs numeroase
distrugeri, mai ales în tehnica de luptã.

Luptele din 14-15 septembrie 1944 au fost de un dramatism ieºit din
comun.

51 Ibidem, p.27

Grupul ofiþeresc de comandã al ªcolii de Subofiþeri
de  Rezervã – Radna, ce a constituit forþa principalã

de luptã a „Detaºamentului Pãuliº”
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În ziua de 14 septembrie, elevii
sergenþi au menþinut o perdea de foc
continuu împotriva inamicului, producând
distrugeri mari. Astfel, în prima zi au fost
distruse 8 tancuri inamice ºi au fost
avariate alte 6.52

Datoritã încrâncenãrii, stocul de
muniþie a scãzut. Primarul Pãuliºului,
Dumitru Stoian, aflat în fruntea local-
nicilor, a participat la descãrcarea unui
tren militar cu muniþie, transportând-o
pânã la linia întâi.53

Ziua de 15 septembrie 1944 a fost cea
mai grea. Inamicul a declanºat ofensiva la
ora 545 , atacând pe trei direcþii principale:
spre Pãuliº, spre Miniº ºi spre alinia-
mentul Ghioroc-Cuvin. Concentrarea
maximã era din nou în zona ocupatã de
Compania a 6-a. Duºmanul a reuºit sã

creeze o breºã între Batalioanele 1 ºi 2. În aceastã situaþie, sub comanda
maiorului Emil Pârcãlabu rezerva batalionului contraatacã, invadatorul
maghiar pierzând 67 de prizonieri, 29 de morþi ºi mult armament. Pentru
aceastã faptã eroicã, maiorul Emil Pârcãlabu a fost decorat cu Ordinul Militar
„Mihai Viteazul” cu Spadã, clasa a III-a. 54

În acea zi de mare dramatism s-a ajuns la lupta cu grenada. Au cãzut
eroic în luptã cãpitanul Ioan Fãtu, comandantul Companiei a 6-a împreunã
cu sublocotenentul Gheorghe Cismaru (comandantul plutonului I din
Compania a 6-a) ºi elevii sergenþi Lera Slobodan, Mechenici Dumitru ºi
Caºotã Grigore.

Copleºiþi de inamic, elevii sergenþi se repliazã pe aliniamentul cãii
ferate. Compania a 6-a, rãmasã fãrã comandantul Ioan Fãtu, a fost preluatã
de maiorul Emil Pârcãlabu, care împreunã cu plutonul din rezerva
Batalionului 2 au reuºit sã refacã linia întâi. Deºi luptele au continuat pânã
la 1315, inamicul nu a reuºit sã strãpungã apãrarea podului, asiguratã de

52 Al.Petrescu ,op.cit.,p.124
53 Dr.Radu Pãiuºan (coord.)-op.cit.-p.512
54 Ibidem, p.250
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Batalionul 2 al ªcolii de Subofiþeri în Rezervã Radna, pierzând 12 tancuri, 5
tunuri, numeros armament automat ºi înregistrând 302 morþi ºi 84
prizonieri.55

În zilele de 16-17 septembrie 1944, luptele au continuat cu îndârjire,
mai ales pe aliniamentele Ghioroc-Miniº ºi Ghioroc-Cuvin, apãrate de
Batalionul 1. Aceste zile au fost considerate cele mai critice, existând
posibilitatea ca inamicul sã strãpungã frontul în aceastã zonã.

În zilele de 18-19 septembrie 1944, acþiunile inamicului au fost reduse,
mãrginindu-se doar la menþinerea liniei frontului.

În ziua de 20 septembrie 1944, a pornit contraofensiva, iar elevii ªcolii
de Subofiþeri în Rezervã Radna au intrat sub comanda Corpului 57 Armatã
Sovietic, având ordinul de a se deplasa la Ineu pentru a asigura flancul
drept al ofensivei aliate spre vest.

Astfel, se încheie epopeea
uneia din cele mai sângeroase
ºi eroice lupte din vestul Ro-
mâniei, din timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial.

În 20 septembrie 1944,
colonelul Alexandru Petrescu,
cel care a lansat sintagma „Pe
aici nu se trece”, raporta co-
mandantului Corpului 57 Ar-
matã Sovietic cã „Misiunea
Detaºamentului Pãuliº a fost
îndeplinitã. 56

Jertfele umane în rândul armatei române au fost mari. ªcoala de
Subofiþeri în Rezervã Radna a pierdut 3 ofiþeri, 2 subofiþeri ºi 22 de elevi
sergenþi. Au fost rãniþi 3 ofiþeri, 1 subofiþer ºi 83 de elevi sergenþi. 57

Pentru faptele de arme excepþionale, sãvârºite de ofiþerii, subofiþerii ºi
elevii ªcolii de Subofiþeri în Rezervã Radna în timpul operaþiunilor de apãrare
a defileului Mureºului, ªcoala de Subofiþeri în Rezervã Radna a fost citatã
prin Ordinul de Zi Nr.2 din 23 septembrie 1944 pe Armata I, ulterior pe

55 Ibidem, p.254
56 Ibidem, p.290
57 Ibidem, p.302

Cei 12 eroi din compania a VI-a puºcaºi, cãzuþi
în 15 septembrie 1944 în luptele pentru

apãrarea podului de peste ºanþul anticar din
vestul Pãuliºului, situat pe ºoseaua Arad-Deva
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întreaga armatã românã prin Ordinul de Zi Nr. 15 din 14 noiembrie 1944 al
Ministerului de Rãzboi.

Pãuliºul a intrat în istorie prin eroicele fapte de arme ale Detaºa-
mentului Pãuliº.

Grandiosul monument de la Pãuliº, înãlþat în memoria celor care s-au
jertfit aici pentru apãrarea patriei, va dãinui ca mãrturie peste ani, cã aici,
la poarta de vest a þãrii, niºte tineri plini de cutezanþã ºi-au fãcut din plin
datoria.

Anual, începând cu anul 1974, eroii-veterani ai acestor lupte
comemoreazã amintirea celor cãzuþi în luptã prin organizarea de diverse
acþiuni, fie la ªcoala de Subofiþeri în Rezervã Radna, fie la Monumentul
Eroilor de la Pãuliº, fie la troiþele ridicate în localitãþile Cladova, Miniº,
Ghioroc ºi Cuvin.

Trãirea sentimentelor între viaþã ºi moarte în tranºeele de foc ale
Pãuliºului, rãscoleºte sufletele eroilor-veterani la fiecare întâlnire realizatã
fie cu prilejul Zilei Eroilor Neamului, fie la comemorãrile ºi aniversãrile de
Ziua Crucii (14 septembrie).

14 septembrie 1974 – Dezvelirea Monumentului Eroilor de la Pãuliº
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Întâlnirea primarului Nicoarã Petru cu veteranii ºi soþiile acestora la
Monumentul Eroilor de la Pãuliº, 2009

În relatãrile eroilor- veterani, adevãrate lecþii de istorie, se evidenþiazã
de fiecare datã faptele celei mai eroice companii a ºcolii militare-Compania
a VI-a, condusã de neînfricatul cãpitan Ioan Fãtu. Aceastã companie a dat
jertfã doisprezece eroi (zece elevi sergenþi, un sublocotenent comandant
de pluton, Cismaru Gheorghe ºi un cãpitan, Ioan Fãtu, comandantul
companiei), precum ºi numeroºi rãniþi, care mai poartã ºi astãzi pe trupurile
lor urmele luptelor din septembrie 1944.

Consemnãm ca fãcând parte din Compania a VI-a a cãpitanului Ioan
Fãtu ºi participând la eroicele lupte de la Pãuliº în acel septembrie de foc,
pe veteranul Trifaº Ioan(Ioji), pe care destinul l-a adus la ªcoala de Subofiþeri
în Rezervã Infanterie Radna ºi care se stabilise în Pãuliº chiar înaintea
începerii luptelor din 13 septembrie 1944.

Trifaº Ioan s-a nãscut în anul 1916, la 24 octombrie, în comuna
Hãlãuceºti, judeþul Iaºi, într-o familie de þãrani sãraci, fiind primul nãscut
într-un ºir de mai mulþi copii.

A fost încorporat în 1938, la Regimentul 14 Dorobanþi din Roman, unde
a primit gradul de sergent ºi în cadrul cãruia a participat în al doilea rãzboi
mondial la luptele din Bucovina, Basarabia ºi Transnistria. În apropiere de
Odesa, la Dalnic, a fost rãnit la braþul drept, fapt pentru care a fost decorat
cu „Virtutea Militarã”.

File de istorie
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Dupã însãnãtoºire, s-a înscris la ªcoala de Subofiþeri activi din Fãgãraº,
pe care o absolvã ºi este numit ca subofiþer instructor la ªcoala de Subofiþeri
în Rezervã Infanterie Radna.

Înaintea începerii luptelor de la Pãuliº a fost încartiruit la o familie din
Pãuliº. Vis- á-vis de aceastã familie locuia familia mãcelarului german Peter
Arnold, de a cãrui fatã, Elisabeta (Duþi) s-a îndrãgostit. ªi fata nutrea aceleaºi
sentimente faþã de el , bãiatul înalt, cu ochi albaºtri. Familia fetei nu era
prea încântatã, erau prea multe piedici: el e român, e „cãtanã”, e sãrac,
„venit din lume”.

A participat la luptele de la Pãuliº, alãturi de camarazii sãi ºi de elevii
ªcolii de Subofiþeri în Rezervã Radna.

Dupã terminarea luptelor de la Pãuliº a fost trimis pe front, în Ungaria,
cu Regimentul 31 Dorobanþi Calafat. Pe teritoriul Ungariei a participat la
luptele de forþare a Tisei, la cãderea Budapestei, apoi a trecut în Cehos-
lovacia, unde a luptat în Munþii Tatra pânã în luna februarie 1945, când a
fost rãnit la piciorul stâng. Dupã vindecare, s-a întors în þarã, sosind la timp
ca sã o salveze pe fata dragã de deportarea în Rusia, declarând comisarului
rus cã se cãsãtoreºte cu ea. Astfel, o salveazã pe ea, iar pãrinþii fetei nu se
mai puteau împotrivi cãsãtoriei.

Dupã rãzboi, a fost trecut o scurtã perioadã în rezervã, ca participant
pe frontul de rãsãrit. A lucrat la Uzinele de vagoane Arad, apoi a fost reprimit
în armatã ºi repartizat la Unitatea de grãniceri Oradea. A lucrat vreme de 8
ani la Curtici pe frontierã, în funcþia de comandant de companie, apoi la
Chiºineu Criº timp de 4 ani, apoi alþi 4 ani la Vãrºand. Ultimii 10 ani de
activitate i-a desfãºurat la UM Lipova, de unde a ieºit la pensie, în anul
1973, cu gradul de plutonier adjutant.

A decedat în 31august 1997 ºi este înmormântat în cimitirul din Pãuliº
(lângã acest cimitir avea postul în sept.1944); a fost primit de pãmântul pe
care ºi el l-a apãrat.

Cu versurile profesorului veteran Pavel Galea, elev sergent în Deta-
ºamentul Pãuliº, Compania a VI-a, încheiem o paginã de istorie glorioasã,
pe veci scrisã de înaintaºii pãuliºenilor de astãzi:

La Pãuliº sub glie ne zace o comoarã,
De sânge ºi de oase, când treci te-nfioarã!
În numele victoriei un simbol strãjuieºte,
Ce peste veacuri încã pãmântul ni-l pãzeºte.
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CAPITOLUL IV

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã

4.1 Evoluþia demograficã a populaþiei

4.1.1 Evoluþia populaþiei ºi organizarea cadrului vieþii umane

Lunca Mureºului ºi dealurile din vecinãtatea comunei, condiþiile
climatice  favorabile precum ºi resursele solului ºi subsolului au oferit din
cele mai vechi timpuri condiþii favorabile constituirii unor aºezãri omeneºti.

Râurile ºi pãdurile de odinioarã, care acopereau dealurile ºi câmpia,
adãposteau un bogat vânat, ce puteau asigura existenþa primilor oameni
care se stabileau în aceastã zonã.

O primã afirmare a acestei realitãþi de odinioarã se explicã prin existenþa
unor oase de mamut descoperite în secolul trecut pe Dealul Neamþ cu
prilejul unor lucrãri efectuate la fostele vii. Descoperirea acestor fosile
atestã posibilitatea existenþei societãþii omeneºti pe aceste meleaguri încã
din epoca paleoliticã.

Descoperirile arheologice fãcute în zona Dealului Cetãþii de la Cladova
de cãtre cercetãtori ai Muzeul Naþional Bucureºti ºi Muzeului Banatului
din Timiºoara, evidenþiazã case de locuit ºi materiale din mai multe epoci:
Hallstatt, perioada civilizaþiei dacice, epoca romanã ºi evul mediu. Cele
mai recente cercetãri arheologice de la Cladova întãresc ºi  mai mult
convingerea asupra continuitãþii permanente a aºezãrilor din zonã.

Marea invazie tãtarã din 1241 a distrus aºezarea, care a fost pãrãsitã, nefiind
locuitã ºi din cauza înfloririi celor douã cetãþi foarte apropiate ªoimoº ºi ªiria.

Pãuliºul este menþionat ca târg  încã din anul 1333, fiind domeniu regal
ºi având conducere autonomã compusã din primar ºi juraþi.
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Începând din a doua jumãtate a secolului al XVI-lea, zona Podgoriei
intrã sub stãpânire turceascã. Dupã 1718, turcii sunt alungaþi din zonã,
Pãuliºul intrând sub dominaþie austriacã, aceasta aducând schimbãri
substanþiale în organizarea ºi sistematizarea localitãþilor din Podgorie.

În trecut, poziþia satului Sâmbãteni   nu a fost cea de astãzi, vechiul sat
fiind situat în „Sãliºte”. La 1725, pe lângã câteva familii de foºti soldaþi sârbi,
însãrcinaþi cu apãrarea graniþei Banatului, gãsim primul aºezãmânt de sat.
Casele erau în numãr de 180, construite din lemne aduse din pãdurea
Almãsigului, iar în 1740 numãrul caselor se ridica la 240.

Menþionãm  cã în toate epocile istorice, populaþia localitãþilor Pãuliº ºi
Sâmbãteni a fost majoritar româneascã. Astfel,  în prima conscripþie din
1752 constatãm urmãtoarea situaþie:

Pãuliºul ºi Sâmbãteniul fãceau parte din categoria localitãþilor cu
populaþie majoritar româneascã cu o minoritate sârbã.

Dacã considerãm o medie de 5 locuitori/familie, atunci totalul populaþiei
din Pãuliº ºi Sâmbãteni, aºa cum reiese din tabel, ar fi de:

Pãuliº: ........... 455 locuitori
Sâmbãteni: .... 295 locuitori
Total: ............ 750 locuitori

Nu existã date concrete despre împãrþirea pe sexe sau grupe de vârstã,
doar anii când comunele grãnicereºti de pe Valea Mureºului s-au
demilitarizat.

Dupã Pacea de la Karlowitz, din anul 1699 ºi pânã în 1752, comunele
Pãuliº ºi Sâmbãteni au avut statutul de localitãþi grãnicereºti, cu o populaþie
militarizatã, care trãia sub ocrotirea Împãratului ºi a privilegiilor ilirice ale
Bisericii Ortodoxe sârbo-româneºti. Numãrul mare de familii cu nume
sârbeºti se explicã prin faptul cã au fost aduºi aici mulþi militari sârbi. Aceºtia
se vor româniza treptat, iar organizaþia militarã va deveni din ce în ce mai
mult mai româneascã, mai ortodoxã. Creºte conºtiinþa de sine a populaþiei,
iar spiritul ortodox se dezvoltã.

Iatã de ce, în anul 1752, maghiarii hotãrãsc sã desfiinþeze aceastã
organizaþie militarã. Deºi conscriptul a maghiarizat în mod voit sau din

Localitatea Nume 
româneşti 

Nume 
maghiare 

Nume 
germane 

Nume 
sârbeşti 

Total 

Păuliş 68 2 - 19 89 
Sâmbăteni 48 2 - 9 59 
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interese imperiale numele româneºti, este evident faptul cã aceste nume
sunt de origine româneascã, ele pãstrându-se pânã astãzi. Astfel, în Pãuliº
gãsim maghiarizate numele urmãtoarelor familii: familia Bradin, este
menþionatã sub numele de Bradán, familia Ardelean este menþionatã sub
numele Ardelán, iar familia Boºneag este menþionatã sub numele de
Bosnyák.

În localitatea Sâmbãteni au fost maghiarizate nume româneºti vechi
cum ar fi:familia Muntean, menþionatã Muntyan, familia Ioviþã, menþionatã
Iovitza. Se observã tendinþa de maghiarizare a numelor, acest lucru a fost
fãcut pentru a demonstra cã românii nu sunt majoritari pe aceste meleaguri,
iar teoria continuitãþii românilor în Transilvania ar fi falsã.

Cu toate aceste tendinþe subversive ale cancelariei ungureºti, românii
ºi românismul au fost permanente în aceste þinuturi, iar spiritul românesc
încã din secolul al XVIII-lea se manifestã tot mai pregnant.

Conscripþiile de la începutul secolului al XIX-lea relevã în continuare
aspectul  continuitãþii populaþiei româneºti pe aceste meleaguri. Se constatã
de asemenea o puternicã creºtere demograficã în perioade relativ scurte
de timp. Astfel, în Reglementarea urbarialã din 1771, situaþia populaþiei în
preajma Revoluþiei lui Horea, Cloºca ºi Criºan este urmãtoarea:

Pãuliº ................. 484 persoane
Cladova .............. 528 persoane
Sâmbãteni .......... 344 persoane
Total ................. 1356 persoane

Se observã o creºtere a populaþiei de aproximativ douã ori la nivelul
celor trei localitãþi.

În trecut, poziþia satului Pãuliº nu a fost cea de astãzi. Vechiul sat a fost
situat în locul numit „Târnova”, mai spre sud-vest. Spre sfârºitul secolului
al XVIII-lea, în anul 1772, datoritã unor mari inundaþii ale Mureºului ºi a
pericolului pe care-l reprezentau revãrsãrile râului, locuitorii au fost nevoiþi
sã schimbe vatra satului mai spre nord-est, aproape de poalele dealurilor
Zãrandului.

În anul 1773 a avut loc colonizarea etnicilor germani în partea de nord-
vest a satului pe locul numit Pãuliºul Nou. Aceºtia nu numai cã sporesc
numãrul locuitorilor, dar aduc un element cultural - lingvistic nou. Au fost
colonizaþi 452 etnici germani din Bavaria, Alsacia ºi Lorena, au ocupat o
stradã cu caracter permanent numitã „Pãuliºul Nou”, „strada „nemþeascã”.
Coloniºtii au primit o serie de facilitãþi, un loc de casã, 12 iugãre de pãmânt,

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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au primit mijloace de aprovizionare pentru construcþia caselor sau chiar
bani.

Conscripþia din 1828 relevã creºteri demografice ºi mai importante:
Pãuliºul Vechi .............1284 persoane
Pãuliºul Nou .................250 persoane
Cladova ......................... 468 persoane
Sâmbãteni ................... 1168 persoane
Total ............................ 3170 persoane

Referitor la Sâmbãteni, se constatã cã în anul 1835 vechiului sat format
i se mai adaugã încã 2 strãzi, în partea de nord, locuitorii primind locuri de
casã din pãºune .

În jurul anului 1856 numãrul caselor se ridicã la 420, dându-se satului
forma aproape definitivã.

Strãzile satelor Sâmbãteni ºi Pãuliº au fost largi ºi nesimetrice. Pe
strãzile principale în Pãuliº ºi Sâmbãteni a fost amplasatã linia de cale feratã
Arad - Podgoria Ghioroc – Pãuliº - Radna, ºi ºoseaua principalã. De asemenea
pe artera principalã au fost amplasate clãdirile instituþiilor din comunã
(Biserica, ªcoala, Primãria, etc.)

În urma recensãmântului din 1890, datele statistice se prezintã în
urmãtoarea situaþie:

Pãuliºul Vechi ............ 1975 persoane
Pãuliºul Nou ................ 400 persoane
Cladova ........................ 746 persoane
Sâmbãteni .................. 1852 persoane
Total ........................... 4973 persoane

Anul 1890 este anul de vârf al înregistrãrii populaþiei de origine germanã
stabilitã în aceste pãrþi ºi datoritã faptului cã evreii erau înregistraþi ca fiind
vorbitori de limbã germanã. Subliniem faptul cã dupã aceastã datã numãrul
germanilor scade continuu, ajungând  în zilele noastre sã fie sub 100
persoane, mai precis la 53 de persoane, conform recensãmântului din 2002.
Pentru o apreciere corectã a sporului demografic înregistrat pânã la sfârºitul
secolul al XIX-lea, redãm mai jos o situaþie sinteticã a recensãmântului
populaþiei între 1752-1900.
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În aceastã perioadã de aproximativ 150 de ani, populaþia Pãuliºului ºi a
satelor aparþinãtoare a crescut de 6, 7 ori.

Se remarcã în aceastã perioadã câteva aspecte:
- Apariþia în 1773 a localitãþii Pãuliºul Nou, colonizat cu germani, care

schimbã structura etnicã a populaþiei;
- Pãstrarea elementului românesc majoritar în localitate;
- Creºterea populaþiei într-un ritm rapid între 1771-1828, odatã cu venirea

etnicilor germani în localitatea Pãuliº.
- Acordarea locurilor de casã celor sosiþi în Pãuliº ºi Sâmbãteni a dus la

un salt demografic considerabil.
Evoluþia populaþiei în secolul XX este influenþatã de unele situaþii:
- Marile evenimente istorice, primul ºi al doilea rãzboi mondial, care

au dus la pierderi de vieþi omeneºti;
- Scãderea numãrului populaþiei dupã 1910 datoritã emigrãrilor în SUA

ºi state mai dezvoltate din continentul european, în cãutarea unui loc de
muncã;

- Emigraþiile din perioada comunistã a etnicilor germani, care nu au
mai rezistat regimului;

- Condiþiile foarte grele de trai care au dus la un procent ridicat al
mortalitãþii infantile;

- Mãsurile luate de conducerea de  partid ºi de stat în 1966, privind
întreruperea sarcinii a dus la creºterea natalitãþii, la un spor natural pozitiv;

- Sprijinirea familiilor cu mai mulþi copii prin acordarea de alocaþii ºi
indemnizaþii de naºtere.

ANUL LOCALITATEA 
1752 1771 1828 1890 1900 

Păuliş vechi 455 484 1284 1975 2301 
Păuliş Nou - - 250 400 406 
Cladova - 528 468 546 506 
Sâmbăteni 295 344 1168 1652 1831 
Total 750 1356 3170 4573 5044 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Populaþia în vârstã de sex feminin din localitatea Sâmbãteni, 1934

Populaþia în vârstã de sex bãrbãtesc din localitatea Sâmbãteni, 1934
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Păuliş 2512 2435 1951 1920 1966 1980 1930 175

Cladova 502 470 461 442 451 400 440 45
Baraţca - - - 232 242 415 315 25

Sâmbăteni 1897 1780 1720 1502 1690 1772 1772 213
Total 4914 4595 4132 4096 4349 4567 4457 458
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Populaþia comunei Pãuliº la recensãmântul din 1941.
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Analizând situaþia sinteticã a recensãmintelor cuprinse între 1910-2002,
constatãm o scãdere a populaþiei faþã de anii 1910, 1920, aceasta datoritã
situaþiei materiale grea a populaþiei, crizei economice, care a înregistrat un
nivel maxim în 1932, a mortalitãþii infantile.

Recensãmântul din 25.01.1948 evidenþiazã o scãdere masivã a populaþiei
datoritã sacrificiilor din timpul rãzboiului. Din analiza datelor se constatã
apariþia satului Baraþca, sat ce poartã denumirea de Persicani în (1939 ) ºi
este integrat plasei Radna. Constatãm de asemenea numãrul scãzut al
populaþiei de sex masculin în urma pierderii de vieþi omeneºti pe front;
bãrbaþi – 1876, femei - 2220.

Dupã 1948, populaþia comunei Pãuliº înregistreazã creºteri ºi un spor
natural pozitiv, aceasta datoritã aºezãrii în localitãþile Pãuliº, Sâmbãteni ºi
Baraþca a unor persoane venite din judeþele Alba, Suceava, Maramureº,
Bihor, judeþul Arad (zona Petriº - Sãvârºin- Gurahonþ), care ºi-au cumpãrat
case, stabilindu-se în comunã.

În localitatea Pãuliº casele etnicilor germani care au plecat în Germania
au fost ocupate de persoanele venite în cãutarea unui loc de muncã.
Populaþia venitã în comunã a fost reprezentatã de þãrani, muncitori, care
s-au angajat la IAS Baraþca, CAP Pãuliº, CAP Sâmbãteni, etc., precum ºi la
diferite întreprinderi din Arad ºi Lipova.

Din analiza tabelului se observã cã numãrul locuitorilor din 1920 în
comuna Pãuliº este aproape acelaºi cu cel din 2000.

Pãuliºul Nou, cel colonizat în anul 1773 cu populaþie germanã este astãzi
ocupat cu populaþie românã venitã din diferite zone ale þãrii. Casele etnicilor
germani plecaþi au fost închiriate prin Consiliul Local ºi Primãria comunei
Pãuliº celor veniþi în localitatea Pãuliº, iar dupã 1989 au fost cumpãrate în
baza unor evaluãri (contracte de vânzare - cumpãrare).

4.1.2  Miºcarea naturalã a populaþiei

Creºterea numericã a populaþiei se apreciazã dupã indicii de bazã ai
natalitãþii ºi mortalitãþii. În trecut cu toate cã natalitatea era mare sporul
natural nu indica creºteri substanþiale deoarece ºi mortalitatea infantilã
atingea cote înalte. Odatã cu dezvoltarea  reþelei medicale, cu medici ºi
asistenþã medicalã corespunzãtoare, procentajul mortalitãþii s-a redus, astfel
cã s-au înregistrat ºi sporuri de populaþie, mai ales în perioadele 1970-1975
ºi 1980- 1982, 1987-1989.

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Creºterea sporului natural s-a fãcut ºi prin introducerea decretului de
interzicere a avortului, din anul 1966.

Sporul natural este diferenþa dintre natalitate ºi mortalitate (Spn= N-
M), N= natalitate, M= mortalitate, Sn= spor natural.

În cele ce urmeazã vom reda în tabelul de mai jos populaþia ºi sporul
natural între anii 1970-1989, în comuna Pãuliº.1

Concluzii: Din analiza tabelului se constatã o creºtere a numãrului
populaþiei la nivelul comunei în perioada 1970-1975, depãºind cifra de 5000
de locuitori, dupã care se observã o scãdere a numãrului de locuitori de la
5000 (1975) la 4473 (1989).

Creºterea numãrului populaþiei s-a datorat faptului cã în perioada
respectivã situaþia din agriculturã a fost favorabilã populaþiei, ceea ce a dus
la stabilirea în comunã a unor persoane venite din judeþele Alba, Bihor,
Suceava ºi Maramureº.

Scãderea populaþiei între anii 1975-1989 cu 536 de locuitori într-o
perioadã de 14 ani a avut urmãtoarele cauze:

- Populaþia germanã a început sã emigreze în Germania, pãrãsind casele
din Pãuliº;

- Sporul natural al populaþiei este negativ;
- Populaþia tânãrã a pãrãsit agricultura, a plecat din localitãþile Pãuliº ºi

Sâmbãteni stabilindu-se cu locul de muncã ºi domiciliul în municipiul Arad.

Anul Populaţia Femei Născuţi vii Decedaţi Spor 
1970 4916 2533 78 77 +1 
1975 5009 2596 64 71 -7 
1980 4618 2411 54 71 -17 
1981 4634 2415 56 68 -12 
1982 4659 2402 54 71 -17 
1983 4505 2326 44 67 -23 
1984 4454 2293 50 79 -29 
1985 4457 2296 72 86 -14 
1986 4473 2297 62 63 -1 
1987 4423 2269 78 72 +6 
1988 4457 2238 70 61 +9 
1989 4473 2284 78 79 -1 
 

1 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Date din BDL Anii 1968-1989
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Evoluþia populaþiei în comuna Pãuliº între 1992-20042

Concluzii: Analizând evoluþia populaþiei în perioada 1992-2004,
constatãm o scãdere a numãrului populaþiei stabile în toatã perioada, se
observã un spor natural neegal în creºtere (-10/1992, la -19/2004), o scãdere
a numãrului de cãsãtorii ºi o creºtere a divorþurilor.

Se observã, de asemenea, cã în perioada 1996-1998 au avut loc emigrãri
în numãr de 23 persoane.

Redãm mai jos în tabel, populaþia pe grupe de vârstã (din 5 în 5 ani), în
urma recensãmântului din 2002.3

Anii Populaţia Femei Născuţi Decedaţi Spor 
natural 

Căsătoriţi Divorţ Emigrări 

1992 4285 2190 56 66 -10 34 5 - 
1996 4143 2110 45 82 -37 21 9 17 
1998 4216 2159 57 77 -20 28 6 6 
2000 4239 2151 44 49 -5 25 6 - 
2004 4241 2176 34 53 -19 29 10 - 

 

2 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Fiºa localitãþii
3 Ibidem

Grupa TOTAL Masculin Feminin 
0-4 ani 254 137 117 
5-9 ani 292 148 144 
10-14 ani 336 171 165 
15-19 ani 276 143 133 
20-24 ani 270 137 133 
25-29 ani 298 151 147 
30-34 ani 325 152 173 
35-39 ani 246 126 120 
40-44 ani 241 139 102 
45-49 ani 266 135 131 
50-54 ani 235 108 127 
55-59 ani 226 106 120 
60-64 ani 254 110 144 
65-69 ani 233 106 127 
70-74 ani 166 73 93 
75-79 ani 111 39 72 
80-84 ani 75 34 41 
Peste 85 ani 44 12 32 
TOTAL 4148 2027 2121 
 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Concluzie: Analizând tabelul cuprinzând populaþia comunei pe grupe
de vârstã, constatãm un numãr ridicat al populaþiei cuprinsã între 10-14 ani,
30-34 ani, numãr ridicat al bãrbaþilor cu vârste între 10-14 ani ºi al femeilor
cu vârste între 30-34 ani.

De asemenea, se observã un numãr redus al populaþiei cu vârsta peste
80 de ani, atât la sexul masculin cât ºi la cel feminin. Aceasta denotã faptul
cã la noi condiþiile de viaþã sunt departe de cele ale þãrilor din vestul Europei,
din Statele Unite ale Americii, Canada, etc.

4.1.3.Mobilitatea teritorialã a populaþiei

Mobilitatea populaþiei este un fenomen ce a caracterizat societatea
din cele mai vechi timpuri ºi pânã astãzi. Aºadar ea are un profund caracter
istoric, manifestându-se în mod diferenþiat în spaþiu ºi timp în funcþie de factori
ºi condiþiile concrete, specifice de la o etapã la alta ºi dintr-un loc în altul.

Noþiunea de mobilitate are o sferã foarte largã de cuprindere de la cea
teritorialã ºi pânã la cea socialã. În acest sens putem defini mobilitatea
populaþiei ca fiind procesul prin care persoanele îºi schimbã statutul
rezidenþial, profesional sau social.

În mod corespunzãtor, dacã facem o schemã a mobilitãþii putem distinge
mobilitatea spaþialã(teritorialã sau geograficã), mobilitatea profesionalã ºi
mobilitatea socialã, schimbarea statutului matrimonial, schimbarea
statutului educaþional.

Dintre toate cea mai complexã ºi care influenþeazã în acelaºi timp ºi
celelalte tipuri de mobilitãþi este mobilitatea spaþialã, teritorialã sau
geograficã a populaþiei. Este un proces care cuprinde suma deplasãrii
populaþiei în spaþiu, distorsionate de cauze variate, pe distanþe mai mari
sau mai mici însoþite sau nu de schimbarea  definitivã (permanentã) a
domiciliului.

Migraþia este în ultimã instanþã nu numai o schimbare de domiciliu ci ºi
o schimbare de mediu social, cultural, economic ºi afectiv.

Din diferenþa dintre natalitate ºi mortalitate rezultã bilanþul demografic
natural, care determinã creºterea naturalã a populaþiei iar diferenþa dintre
imigrãri ºi emigrãri pune în evidenþã creºterea migratorie.
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Emigraþia se referã la plecãrile (ieºirile) de populaþie dintr-o anumitã
zonã indiferent de mãrimea sau nivelul economic al acesteia. În comuna
noastrã este evidentã emigrarea populaþiei de origine germanã înainte ºi
dupã 1989 în Germania .

Imigraþia  defineºte populaþia migrantã sositã sau intratã într-o zonã
sau localitate.

În aceastã situaþie avem populaþia care a venit în comuna Pãuliº din
diferite zone ale þãrii: Munþii Apuseni, judeþul Alba, Moldova, judeþele
Harghita, Covasna, Bihor, etc.

În funcþie de factorii ºi condiþiile care au favorizat sau au determinat
deplasarea, putem distinge urmãtoarele categorii de populaþie:

-populaþia migratoare este cea care s-a deplasat sau se deplaseazã în
teritoriu schimbându-ºi domiciliul ºi locul de muncã. Aici se încadreazã
atât deplasãrile de la o localitate la alta ºi pânã la deplasãrile de la un con-
tinent la altul. Exemplu în acest sens sunt emigranþii în Germania ºi America
de Nord, imigrãrile în comuna Pãuliº din celelalte judeþe ale þãrii, care au
avut ca efect schimbarea domiciliului ºi a locului de muncã.

-populaþia flotantã –cuprinde populaþia ce se deplaseazã pentru muncã,
recreere sau alte scopuri, în altã localitate decât cea de reºedinþã, fãrã a-ºi
schimba domiciliul de bazã, pentru o perioadã mai mare de 48 ore. În aceastã
situaþie putem exemplifica perioada înainte de 1989 când în cadrul fermelor
IAS Baraþca, CAP Pãuliº, CAP Sâmbãteni, s-a folosit forþa de muncã flotantã
adusã cu prioritate din diferite zone ale Moldovei ºi Transilvaniei pentru
campaniile din agriculturã de primãvarã, varã ºi toamnã. Aici, putem de
aminti  ºi persoanele care se deplaseazã temporar pentru muncã în statele
europene, cu prioritate: Italia, Spania, Germania etc., fãrã a-ºi schimba
domiciliul.

-populaþia navetistã – este formatã din populaþia ce se deplaseazã
zilnic alternativ pentru muncã în teritoriu, între localitatea de domiciliul ºi
localitatea unde îºi exercitã activitatea.

Din datele pe care le deþinem se constatã cã în prezent la nivelul
comunei Pãuliº 620 persoane au locul de muncã în altã localitate din judeþ,
fac naveta zilnic, iar 357 lucreazã pe raza comunei în diferite sectoare.

Trebuie sã arãtãm faptul cã înainte de 1989 cea mai mare parte a
populaþiei din comunã era navetistã cu prioritate în municipiul Arad, fiind

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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angajaþi la marile întreprinderi: Întreprinderea de vagoane, Uzinele textile
( UTA,Tricoul Roºu), Combinatul Chimic Vladimirescu, Întreprinderea de
Strunguri, Combinatul de prelucrare a lemnului IMAR, Uzina de ceasuri
Victoria, etc., precum ºi în oraºul Lipova la secþiile Uzinei de Vagoane,
Uzina de Strunguri, Autobaza de transport, etc.

Comuna Pãuliº fiind la o distanþã apropiatã de municipiul Arad precum
ºi de oraºul Lipova, existenþa unor locuri de muncã pentru populaþia
masculinã ºi femininã, mijloacele de transport la un preþ acceptabil ºi la
timp, a dus la situarea pe primul loc a navetismului (peste 1000 de persoane)
aproximativ 60% din populaþia activã lucrând în afara comunei.

Dupã 1989, datoritã restrângerii masive a activitãþilor industriale,
numãrul navetiºtilor este din ce în ce mai mic.

Tabel cuprinzând evoluþia sporului migrator în comuna Pãuliº în perioada
1970-20044

Anii Populaţia 
comunei 

Veniţi Plecaţi Spor migrator 

1970 4916 174 145 +29 
1975 5009 68 78 -10 
1980 4618 45 70 -25 
1981 4634 47 68 -21 
1982 4659 35 102 -67 
1983 4505 29 101 -72 
1984 4454 63 61 +2 
1985 4457 55 47 +8 
1986 4473 49 42 +7 
1987 4423 42 52 -10 
1988 4457 36 61 -25 
1989 4473 52 50 +2 
1992 4222 77 84 -7 
1996 4175 83 60 +23 
1998 4208 113 51 +62 
2000 4244 54 52 +2 
2002 4148 64 62 +2 
2004 4227 110 87 +23 

 

4 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Date din BDL 1968-2004



127

Din studiul tabelului de mai sus, desprindem urmãtoarele concluzii:
- Se constatã un spor migrator negativ pânã în anul 1989, numãr ridicat

al persoanelor care au plecat din localitate;
- Persoanele au plecat fie în strãinãtate, în Germania, pentru a se stabili

cu domiciliul, fie în cãutarea unui loc de muncã la oraº.
În perioada de dupã 1970, migraþia spre oraº a fost masivã, problema

cooperativizãrii de la sate ºi nevoia de forþe de muncã la oraº în construcþii,
industrie, a dus la restrângerea activitãþilor la nivelul comunei Pãuliº precum
ºi la tendinþa unora de a pãrãsi  comuna, în scopul gãsirii unor soluþii privind
locuri de muncã foarte bune, schimbând domiciliul în municipiul Arad.

Semnificativ este faptul cã dupã anul 2000, foarte multe persoane au
început sã pãrãseascã mediul urban (Arad), cãutând sã-ºi construiascã sau
sã-ºi cumpere case în comuna Pãuliº.

4.1.4 Structura populaþiei active ºi ponderea ei în ramurile
economiei comunei

Structura populaþiei pe domenii de activitate este determinatã de faptul
cã locuitorii din comuna Pãuliº, încã din cele mai vechi timpuri au avut ca
domeniu principal de activitate agricultura ºi viticultura.

Spre sfârºitul secolului al XIX-lea au apãrut primii meºteºugari, iar mai
târziu dupã cel de al doilea rãzboi mondial, populaþia a început sã activeze
ºi în alte domenii de activitate.

Schimbãrile de mediu socio-economic se reflectã ºi în domenii noi de
activitate, care pânã atunci nu au fost accesibile: industrie, construcþii,
transporturi, comerþ, gospodãrie comunalã ºi altele.

Pentru a reda cât mai sintetic structura populaþiei în diferite domenii
de activitate ale economiei, prezentãm urmãtoarea situaþie statisticã pentru
perioada 1970-1989.5

5 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Fiºa localitãþii

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Din analiza tabelului care prezintã structura populaþiei ocupate în
diferite domenii de activitate ale economiei comunei, constatãm cã în
perioada 1970-1989 ponderea cea mai mare o ocupau agricultorii, membrii
cooperatori, care lucrau pãmântul în cele douã CAP-uri; pe locul doi, se
situau muncitorii care erau angajaþi în uzinele ºi fabricile din Arad ºi Lipova.
Un numãr ridicat din populaþie lucra în sectorul public ºi cooperatist.

Ramura predominantã în economia comunei rãmâne tot agricultura,
care a înregistrat modificãri structurale importante în perioada analizatã,
privind mecanizarea, combaterea bolilor ºi dãunãtorilor, creºterea anima-
lelor în cadrul unitãþilor de producþie IAS Baraþca, CAP Pãuliº, Sâmbãteni.

De asemenea, se observã cã în perioada 1970-1984 o parte importantã a
populaþiei lucra în construcþii, apoi numãrul acestora a început sã scadã simþitor.

În celelalte ramuri ale economiei, transporturi, comerþ, învãþãmânt ºi
culturã se menþine un echilibru, cu mici creºteri sau scãderi ale populaþiei
ocupate între anii 1970-1989.

Era foarte mic numãrul persoanelor încadrate în administraþie ºi
ocrotirea sãnãtãþii.

Structura populaþiei ocupate pe activitãþi ale economiei naþionale
la recensãmântul din 20026

Total persoane ocupate din care: 1089 
Agricultură, silvicultură, vânat 151 
Industria extractivă  17 
Industria prelucrătoare 302 
Energie electrică, termică, gaze şi apă  31 
Construcţii  99 
Comerţ, reparaţii auto, bunuri casnice 161 
Hoteluri şi restaurante  22 
Transport, depozitare, comunicaţii  105 
Activităţi financiare 12 
Tranzacţii imobiliare, închirieri servicii  9 
Administraţie publică 63 
Învăţământ  52 
Sănătate şi asistenţă socială 45 
Alte activităţi de servicii colective, sociale 14 
Activităţi ale persoanelor angajate în 
gospodării  _____ 

 1 

6 Ibidem
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Concluzie: Faþã de perioada comunismului, populaþia activã, ocupatã în
diferite domenii ale economiei comunei, a scãzut aproape la jumãtate. Cea
mai mare parte a populaþiei este angajatã în industria prelucrãtoare (302
persoane), urmatã de comerþ (161 persoane), agriculturã ºi silviculturã (151
persoane), iar mai semnificativ ar fi personalul ocupat în construcþii ºi
transporturi (99, respectiv 105 angajaþi), restul activitãþilor au sub 65 de
persoane ocupate.

Constatãm de asemenea, cã din rândul personalului ocupat feminin,
cele mai multe lucreazã în domeniul industriei alimentare ºi textilã, urmate
apoi de servicii de vânzãri, iar dintre bãrbaþi ponderea ridicatã a populaþiei
lucreazã în metalurgie  ºi construcþii metalice, urmatã de agriculturã,
silviculturã ºi conducãtorii de vehicule.

Populaþia dupã situaþia economicã (activã, inactivã) 20027

Analizând situaþia populaþiei stabilã la recensãmântul din 2002 din
comuna Pãuliº, dupã situaþia economicã, se constatã urmãtoarele:

- Populaþia totalã stabilã pe comunã este de 4148 persoane, în pondere
de aproximativ 50% de sex masculin ºi feminin

- Populaþia activã cuprinde 1177 persoane, din care reprezintã 1089,
60% bãrbaþi ºi 40 % femei, angajate, iar numãrul de ºomeri se ridicã la 88
persoane, adicã 8,8%.

- Se observã ponderea ridicatã la nivelul comunei a populaþiei inactive
de 2971 persoane cu pondere mai ridicatã sexul feminin, care cuprinde un

TOTAL Masculin Feminin Total populaţie stabilă din care: 
4148 2027 2127 

1. Populaţia activă, din care: 1177 730 447 
Persoane ocupate 1089 673 416 

Şomeri în căutarea altui loc de muncă 53 34 19 
Şomeri în căutarea primului loc de 

muncă 
35 23 12 

2. Populaţia inactivă din care: 2971 1297 1674 
Elevi /studenţi 696 362 334 
Pensionari 1062 508 554 
Casnice 657 97 560 
Întreţinute de alte persoane 440 231 209 
Întreţinute de stat sau 
organizaţii private 

12 8 4 

Persoane cu altă situaţie 
economică 

104 91 13 

 

7 Ibidem
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numãr ridicat de pensionari (1062 persoane, 50% femei, 50% bãrbaþi), un
numãr ridicat de persoane casnice, 657 persoane , din care femei 560
persoane.

Desprindem concluzia cã la nivelul comunei Pãuliº cea mai mare parte
din populaþie este inactivã  în numãr de 2971 persoane , care se compune
din elevi ºi studenþi 696 persoane, pensionari 1062 persoane, casnice 657
persoane, persoane întreþinute de alte persoane 440, iar populaþia activã
1177 persoane, fapt ce se rãsfrânge negativ ºi asupra vieþii economice ºi
sociale a comunei în ansamblu.

Populaþia dupã statutul profesional ºi locul de muncã, recensãmânt
20028

Locul de muncã

8 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor 2002

Statutul profesional Total Masculin Feminin 
Salariaţi 992 575 417 
patroni 9 7 2 

Lucrători pe cont 
propriu 

92 80 12 

Membrii ai unor 
societăţi agricole 

1 0 1 

Lucrători familiali în 
gospodăria proprie 

44 43 1 

Altă situaţie 4 2 2 
Total 1142   

 

Sectorul în care lucrează TOTAL Masculin Feminin 
Persoane din sectorul de stat 352 230 122 
Persoane din sectorul privat 716 418 298 
Persoane din sectorul mixt 36 22 14 
Persoane din gospodăria proprie 38 37 1 
Total 1142   
 

În aceeaşi localitate 357 persoane 
În altă localitate din judeţ 620 persoane 

În alt judeţ 6 persoane 
În altă ţară 9 persoane 

Total 992 persoane salariaţi 
 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Din tabelele de mai sus se constatã cã avem în comuna Pãuliº un numãr
de 992 persoane, care au calitatea de salariaþi, din care cei mai mulþi sunt
de sex masculin (575 persoane)ºi un numãr de 92 persoane, care lucreazã
pe cont propriu, un numãr de 9 patroni.

Cele mai multe persoane lucreazã în sectorul privat, 716 din  care 418
de sex masculin, apoi în sectorul de stat 352 persoane din care 230 de sex
masculin.

Constatãm de asemenea, cã cea mai mare parte din salariaþii comunei
lucreazã în alte localitãþi din judeþ (municipiu, oraºe, comune, 620 persoane),
iar 357 sunt angajaþi prin contract de muncã în comunã.

Concluzionând putem spune cã, raportat la numãrul populaþiei comunei
Pãuliº de 4148 locuitori, avem un numãr foarte scãzut de salariaþi, 1142
persoane, care depun o muncã activã aducãtoare de venit la nivelul comunei.

Populaþia dupã nivelul de instruire, recensãmântul din 20029

Având în vedere nivelul de instruire a populaþiei din comuna Pãuliº,
constatãm urmãtoarele:

- Cea mai mare parte din populaþia comunei are un nivel de pregãtire
gimnazial, 1169 persoane;

- Se observã, de asemenea, un numãr de 855 persoane mai în vârstã
sau rromi, care nu au reuºit sã termine decât ciclul primar;

- Învãþãmântul liceal, profesional ºi de ucenici este absolvit de 1163
persoane din comunã, echivalentul populaþiei cu pregãtire gimnazialã (1169
persoane)

- Se constatã ºi un numãr ridicat de persoane 266, care nu au urmat
nici un ciclu de ºcolarizare sunt analfabeþi.

Şcoli absolvite Număr persoane 
Învăţământ superior de lungă durată 97 
Învăţământ superior de scurtă durată 9 

Învăţământ postliceal şi maiştri 43 
Învăţământ liceal 678 

Învăţământ profesional şi de ucenici 485 
Învăţământ secundar inferior (gimnazial) 1169 

Învăţământ primar 855 
Fără şcoală absolvită 266 

Total populaţie peste 10 ani 3603 
De stat 692 Total populaţie de 6 ani ce urmează şcoli 
Private 17 

 

9 Ibidem
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- Nici învãþãmântul superior de lungã ºi scurtã duratã, absolvit de cele
106 persoane din comuna noastrã cu un procent de peste 3% nu se ridicã la
nivelul cerinþelor comunitãþii celor 4148 locuitori.

4.1.5  Structura naþionalã ºi religioasã a populaþiei

Alãturi de populaþia de origine românã, care reprezintã majoritatea în
componenþa populaþiei comunei Pãuliº, intrã ºi alte etnii: maghiari, rromi,
germani, slovaci, ucraineni ºi alþii.

Dupã secolul al XI-lea, în documente apar ºi nume maghiare pãtrunse
în dãrile oferite de regii unguri unor persoane cu merite deosebite.

Documentele mai pomenesc despre colonizãri ale sârbilor în aceste
locuri, prin secolul al XV-lea, persistenþa lor în comuna noastrã fiind doveditã
de nume de familie existente ºi astãzi: Strajici, Nicolici, Popovici, Ivici, Rus,
Stoian ºi alþii.

Dupã anul 1773 au avut loc colonizãri de ºvabi ºi maghiari în Pãuliºul
Nou ºi Vechi ceea ce a contribuit la schimbarea structurii naþionale.
Colonizarea masivã a maghiarilor, germanilor ºi slovacilor a început abia
dupã 1835 în comuna noastrã.

Din punct de vedere etnic, structura populaþiei se reprezenta astfel la
recensãmântul din 1890 în comuna Pãuliº:

Analizând datele din tabel rezultã cã populaþia de origine românã ocupã în
Pãuliº 79% din totalul populaþiei, sunt majoritarã pe aceste meleaguri.
Semnificativ este faptul cã dupã 1867 (crearea statului dualist austro-ungar),
politica de maghiarizare a fost o problemã de stat. Legile date de cancelaria
imperialã urmãreau maghiarizarea totalã a populaþiei româneºti. Cu toate
acestea populaþia maghiarã reprezenta doar  5% din totalul populaþiei comunei.

Localitate Români Maghiari Germani Alte 
naţionalităţi 

Limbă 
maternă 
necunoscută 

Păulişul vechi 1439 193 211 46 60 
Păulişul nou 36 12 344 8 - 
Cladova 702 11 11 22 26 
Sâmbăteni 1749 33 6 64 - 
Total 3926 249 572 140 86 
Procentul 79% 5% 11,50% 2,80 % 1,70% 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Structura etnicã a populaþiei

Situaþia populaþiei comunei Pãuliº din punct de vedere etnic în
anul 1900

Dacã analizãm datele din tabel, se observã cã în continuare la
recensãmântul din anul 1900 populaþia din Pãuliº este majoritarã, având un
procent de 78%, urmatã de populaþia germanã care înregistreazã un procent
de 14,5%, fiind de altfel anul de vârf al înregistrãrii populaþiei de origine
germanã stabilitã în aceste pãrþi.

Semnificativ de remarcat este puritatea etnicã a localitãþii Sâmbãteni -
94% români, aceasta pãstrându-se majoritarã nu numai ca numãr, dar ºi ca
spiritualitate.
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Structura populaþiei din punct de vedere etnic,  la recensãmântul
din 1920

Fãcând o analizã a tabelului privind structura populaþiei pe etnii în 1920
se constatã urmãtoarele:

- Se observã faþã de anul 1890 o creºtere a populaþiei de origine românã
la 85%

- Scãderea populaþiei de etnie germanã la 11,50%, datoritã pierderilor
suferite de pe urma rãzboiului ºi a emigrãrilor în strãinãtate

- Scãderea populaþiei de etnie maghiarã de la 6,5%, în 1890, la 2,50% în
1920

Localitate Români Germani Maghiari Alte naţionalităţi 
Păuliş 1668 528 121 8 

Cladova 470 - - - 
Sâmbăteni 1773 - 7 - 

Total 3911 528 128 8 
Procente 85% 11,50% 2,50% 1% 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Populaþia stabilã pe etnii în comuna Pãuliº, în 2002, din totalul
populaþiei de 4 148 locuitori

La recensãmântul din 2002 se constatã cã populaþia majoritarã este
românã, în procent de  92%, urmatã de maghiari, în numãr de 132, adicã
3,2%, rromi- 112, adicã 2,6% ºi un numãr de 53 germani, adicã 1,5%.

Constatãm o scãdere drasticã a populaþiei de origine germanã, ca urmare
a emigrãrilor masive înainte ºi dupã 1989. De asemenea, se constatã apariþia
etniei de rromi în localitãþile Sâmbãteni ºi Pãuliº într-un procent destul de
semnificativ pentru recensãmântul din 2002.

Populaþia stabilã pe religii în comuna Pãuliº din totalul populaþiei
de 4148 locuitori în 2002.10

Analizând populaþia stabilã pe religii, în Pãuliº în anul 2002, se constatã
urmãtoarele:

- Numãrul ridicat de ortodocºi la nivelul comunei, 2905 persoane,
care frecventeazã bisericile ortodoxe ºi Oastea Domnului din localitatea
Sâmbãteni

10 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor 2002

 Baptistă Penticostală Adventistă Evanghelică 
reformată 

Alte 
religii 

Fără 
religii 

249 702 28 4 21 6 

Români Maghiari Rromi Germani Slovaci Ucraineni 

3830 132 112 53 8 5 

Sârbi Bulgari Alte 
naţionalităţi 

2 2 4 
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- Cultul penticostal înregistreazã un numãr ridicat de credincioºi, 702
persoane,  care se roagã în bisericile penticostale din Sâmbãteni, Pãuliº ºi
Cladova.

- Cultul baptist are un numãr mai mare de credincioºi în localitatea
Sâmbãteni, unde s-a construit ºi o bisericã nouã, în Pãuliº s-a renovat
biserica. În total cultul baptist este înregistrat cu 249 persoane.

- Bisericile romano-catolice din Pãuliºul Vechi ºi Pãuliºul Nou sunt
înscrise la recensãmânt cu un numãr de 178 credincioºi.

- Cultul adventist de ziua a ºaptea cuprinde un numãr de 28 de credincioºi
care ºi-au construit în Pãuliº o bisericã nouã.

 Concluzionând, arãtãm cã, indiferent de religie sau etnie, este necesarã
ºi  importantã buna convieþuire între sãteni.

4.2 . Sistemul de aºezãri din comunã

4.2.1 Apariþia ºi dezvoltarea aºezãrilor (satelor)

Primele atestãri scrise în legãturã cu existenþa ºi popularea aºezãrilor
din comuna Pãuliº, apar dupã secolul al XII-lea. Sistemul de aºezãri din
localitatea Pãuliº este menþionat în registrul dijmelor papale din 1333, iar
satul Sâmbãteni apare în documentele din secolul al XII-lea sub denumirea
de „Szumbuth”, nume care se pare a fi legat de ziua Sâmbetei. Numele
localitãþii Sâmbãteni pare a se asemãna cu onomastica unei zile din
sãptãmânã. În þara noastrã existã localitãþi ce poartã numele zilelor
sãptãmânii. Nicolae Iorga socotea aceste localitãþi botezate dupã numele
zilei când se þinea în satul respectiv obiºnuitul târg sãptãmânal.11

Aceeaºi pãrere ar fi avut-o ºi monografistul Somogy Gyula, care în
lucrarea sa „Descrierea comunelor judeþului Arad” aratã cã era lângã vatra
satului un loc numit „Râtul”, unde se afla o crâºmã ce purta numele de „
Baba Cati.” Pe vremea regimentelor grãnicereºti, soldaþii se adunau în acel
loc în fiecare sâmbãtã, de aici venind denumirea localitãþii Sâmbãteni. Sãtenii
erau militari de origine sârbã, care apãrau hotarele de nãvala turcilor. Ei
plecau în patrulã pe o s ãptãmânã întreagã ºi se întorceau sâmbãta pentru a
da raportul. La locuinþa cãpitanului se adunau toþi militarii sâmbãta, unde
primeau instrucþiuni pentru noua sãptãmânã. Locul a primit denumirea de

11 Istoria României, volumul VIII, p. 38

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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„Sâmbãteni”, iar de aici „Sembotel”. Preoþii sârbeºti l-au numit „Subotel”,
iar maghiarii „Szabadhel”, cu timpul sã devinã Sâmbãteni.

Aºa dupã  cum am menþionat în capitolul „File de istorie”, primele
atestãri documentare ale Pãuliºului sunt din anul 1333, când în registrul
dijmelor papale apare sub numele de Paululese, iar în anul 1334 sub
denumirea de Sacerdos de Paulese, dupã numele ordinului cãlugãtilor
Paulini din cetatea Cladova. În secolul al XV-lea, în anul 1478, întâlnim
denumirea de Pal-Elesy ºi de Palelese. La începutul secolului al XVI-lea,
Pãuliºul este amintit în legãturã cu schitul cãlugãresc existent pe atunci la
gura vãii Cladova, care a exploatat locuitorii din „Paulese” ca de altfel ºi pe
cei din împrejurimile localitãþii.

Localitatea Cladova este menþionatã documentar pentru prima datã în
anul 1308 sub numele de Kolodva. In anul 1333,  localitatea Cladova apare
sub numele de Sacerdos de Galadna.12 (vezi capitolul I)

La începutul secolului al XIII-lea apar date scrise despre toate
localitãþile comunei Pãuliº.

În prezent sistemul de aºezãri al comunei Pãuliº se compune din patru
sate:

- Pãuliº, reºedinþa de comunã, cu 1778 persoane;
- Sâmbãteni, sat aparþinãtor, cu 1786 persoane;
- Cladova, sat aparþinãtor, cu 362 persoane;
- Baraþca, sat aparþinãtor, cu 222 persoane
În total, în comuna Pãuliº, sistemul de aºezãri format din cele 4 sate

cuprinde un numãr de 4148  persoane, conform recensãmântului din anul 2002.
Ca formã ºi tip de sate, co-

muna Pãuliº este sat de câmpie
(sat adunat), fãcând parte din
categoria aºezãrilor cu forme
geometrice regulate, poligonale
sau areolare.

Poligoanele realizate în dez-
voltarea comunei nu permit des-
chiderea de strãzi noi, rãmânând
loturi de case mari, care depãºesc

12 Coriolan Suciu -Dicþionar istoric al localitãþilor din Transilvania. Ed. Academiei RSR
Bucureºti. 1968, p.33

Casã nouã din Pãuliº
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suprafeþele cu grãdinile. Drept
urmare, rezultã o densitate scãzutã
a populaþiei reportatã la hectar/
vatrã. În aceste poligoane procen-
tul construit este relativ mare, den-
sitatea clãdirilor fiind de 4-5 la
hectar. Astfel nu se poate trece la
o îndesire a populaþiei în vatrã,
modificãrile fiind neeconomicoase.

Studiile privind planul de siste-
matizare a comunei redã densitatea
populaþiei raportatã la suprafaþa zonei de locuit.

Redãm mai jos situaþia cuprinsã în planul de sistematizare a comunei
Pãuliº din  1979, plan care cuprinde comunitatea populaþiei raportatã la
suprafaþa zonei de locuit prezentatã atunci ºi în perspectivã:

Mãsurile impuse de regimul comunist privind sistematizarea
localitãþilor, au redat agriculturii pânã în 1982, 300 ha, care în 1967 aparþineau
vetrelor de sate, punându-se borne de delimitare a intravilanului (în ideea
de a se extinde casele pe verticalã).

Suprafaþa totalã a comunei este de 12806 hectare, iar numãrul populaþiei
la recensãmântul din 1970 a fost de 4916 locuitori, rezultând o densitate
medie de 40 locuitori/km2.

Cu aceastã densitate, comuna Pãuliº se prezintã sub media pe þarã care
era de 90,8 locuitori/km2 ºi chiar sub media pe judeþ de 66 locuitori/km2.

Densitatea a scãzut drastic prin scãderea numãrului de locuitori, astfel
cã în anul 2002 populaþia comunei a ajuns la 4148 locuitori, densitatea
coborând sub 40 locuitori/km2.

Analizând fondul de locuinþe al comunei Pãuliº, se poate aprecia cã
starea clãdirilor este bunã în proporþie de 70%, mediocrã 20% ºi rea 10%.

Dacã în anul 1900, Pãuliºul avea 621 clãdiri de locuit, Sâmbãteni 437,
Cladova 112 (total 1170, inclusiv Baraþca), în anul 1986 numãrul total de
clãdiri se ridicã la 1585 (la nivelul comunei), iar în 2002 numãrul locuinþelor
atinge cifra de 1617, din care proprietate privatã 1524 ºi proprietate de stat 93.

Casã veche din Pãuliº

Localitatea Nr. locuitori Nr. hectare în habitat Densitatea locuită/ha 
Păuliş 1980 123 ha 16 loc/ha 
Sâmbăteni 1772 162 ha 10 loc/ha 
Cladova 400 26 ha 15 loc/ha 
Baraţca 415 50 ha 8 loc/ha 
Total 4567 361 ha 12 loc/ha 

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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Vederi din localitatea Sâmbãteni în anul 1930

Se constatã o creºtere substanþialã a numãrului de locuinþe, clãdiri
într-o perioadã de aproximativ 86 ani, de la 1170 clãdiri (1900) la 1585 (în
anul 1986) cu peste 400 clãdiri la nivelul comunei.

Redãm mai jos câteva date despre fondul de locuinþe în perioada 1970-
2004.13

13 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Date din BDL 1968- 2004.
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Din tabelul de mai sus se constatã o creºtere a numãrului de locuinþe
în perioada 1970-2004, de la 1560 la 1617 (57 de clãdiri) la nivelul comunei,
în acelaºi timp crescând ºi suprafaþa locuibilã pe mp.

Aspecte din viaþa cotidianã a localitãþii Sâmbãteni, 1934

Imagini din localitatea Sâmbãteni în anul 1930.

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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S-au dat în folosinþã ºi locuinþe din proprietatea statului 26 (în 1970),
10 (în 1980) la IAS Baraþca ºi în 1985, 4 locuinþe (blocul de la Sâmbãteni).
Aceste locuinþe au trecut în proprietate privatã dupã anul 1989.

Se observã un ritm intensiv de construcþie a locuinþelor în perioada
1970-1975 (72,52), dupã care urmeazã o scãdere a numãrului proprietarilor
care îºi construiesc case. Creºterea substanþialã s-a datorat primei etape a
cooperativizãrii agriculturii când veniturile erau mai ridicate.

În perioada dupã 1989 se observã un ritm mediu de ridicare a
construcþiilor cuprins între 10-12/an.

Analizând materialele de construcþie folosite pentru aceste clãdiri, vom
observa în tabelul de mai jos, preponderenþa celor construite din pãmânt
bãtut, lemn, piatrã, respectiv cãrãmidã în anul 1900.

Situaþia fondului de locuinþe în 1900

Din tabelul de mai sus se constatã numãrul ridicat de case construite
din pãmânt bãtut (în special în localitatea Pãuliº, 237) o pondere ocupând-o
casele etnicilor germani, colonizaþi în 1773 în Pãuliºul Nou. Se constatã un
numãr ridicat al caselor din lemn în Pãuliº (178) ºi Sâmbãteni (151),
construite, în Sâmbãteni, cu lemn adus din Pãdurea Almãºigului (lângã
Mureº), iar la Pãuliº din lemnul adus din apropiere, Dealurile Zãrandului.

Redãm în tabelul urmãtor câteva date privind recensãmântul populaþiei
ºi al locuinþelor din 2002:
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Indicatori Nr. total Apă în 
locuinţe 

Canalizare 
sistem 
propriu 

Instalaţie 
electrică 

Baie în 
locuinţă 

Bucătărie 
în 
locuinţă 

Centrală 
termică 

Nr. 
gospodării 
populaţie 

1252 - - - - - - 

Nr. 
persoane 
care 
alcătuiesc 
gospodăriile 

4134 - - - - - - 

Nr. camere 
de locuit 

4578 - - - - - - 

Suprafaţa 
camerelor 
(mp) 

73865 - - - - - - 

Nr. 
locuinţelor 

1603 - - - - - - 

Nr. locuinţe 
permanente 

1265 

Nr. locuinţe 
sezoniere 

338 

567 479 1576 436 1396 35 

Nr. locuinţe 
proprietate 
privată 

1546 - - - - - - 

Nr. locuinţe 
proprietate 
de stat 

51 12 11 48 7 44 0 

 

Din tabelul de mai sus constatãm cã din totalul locuinþelor permanente
ºi sezoniere nici 50%  nu au introdusã apa în locuinþã (în anul 2002), abia
479 au canalizare în sistem propriu (sub 30%), baie în locuinþã (sub 30%),
iar centralã termicã de încãlzire în procent foarte mic de locuinþe.

Situaþia este asemãnãtoare ºi în locuinþele proprietate de stat la nivelul
comunei.

În concluzie, putem spune cã utilitãþile (apã, canalizare, încãlzire, etc.)
în comuna Pãuliº sunt încã sub standardul multor state din Europa. Sperãm
cã odatã cu intrarea în Uniunea Europeanã, autoritãþile administraþiei publice
centrale ºi locale vor depune eforturi în vederea accesãrii ºi valorificãrii
proiectelor europene  în vederea dezvoltãrii infrastructurii utilitãþilor în
România ºi implicit în comuna Pãuliº.

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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4.2.2. Structura funcþionalã a aºezãrilor

Conform clasificãrii funcþionale a aºezãrilor rurale (dupã Vasile Cucu),
comuna Pãuliº este un important centru de producþie agricolã, fãcând parte
din grupa A, iar dupã clasificarea lui I. ªandru se încadreazã la aºezãrile cu
funcþiuni agricole cerealiere ºi viticole.

Funcþiunile comunei Pãuliº sunt caracterizate de urmãtoarele activitãþi:
a) Activitatea agricolã, fiind un centru principal de producþie agricolã

cu funcþiuni predominant agricole, în care este dezvoltatã agricultura cu
pondere pe culturile de câmp, dupã care urmeazã viticultura, legumicultura,
cultivarea pomilor fructiferi ºi creºterea animalelor.

b) Activitatea industrialã, activitate care a început sã prindã contur pe
raza comunei dupã 1989, aceasta materializându-se în activitãþile industriale
ale carierei de piatrã ICIM Arad, balastierelor care exploateazã sorturi,
nisip, pietriº, etc. , unitãþi de exploatare ºi prelucrare a lemnului, S.C.
Wegland Alpin S.R.L., centrul privat de prelucrare a strugurilor ºi
producerea vinului S.C. Wine Princess S.R.L., S.C. Contis Car Parts S.R.L.,
unitate de producþie electromotoare, bobinaje, etc. pentru autoturisme,
S.C. Cimevar S.R.L.,unitate de producere a diferitelor tipuri de bolþari din
beton.

c) Activitatea turisticã este impusã de existenþa cadrului natural,
(pãdure, dealuri), care atrag turiºti în excursii, drumeþii, popasuri în locaþii
pitoreºti pe Valea Cladovei. În ultimul timp s-a construit foarte mult pentru
dezvoltarea unui turism de calitate pe raza comunei (vezi capitolul
„Potenþialul turistic al comunei”).

d) Activitatea de deservire – social- culturalã ºi comercialã, activitate
care a început sã prindã contur pe raza comunei. Remarcãm activitatea din
cãminele culturale Pãuliº, Sâmbãteni (dat în folosinþã în 2008) ºi Cladova;
centrul complex de prestaþii sociale Pãuliº (Azil de bãtrâni dat în folosinþã
în 2009), Casa de copii „Speranþa” Sâmbãteni; pentru Pãuliº S.C. Ada Oil
carburanþi,  Tinu Oil Sâmbãteni; unitãþi de deservire a populaþiei cu produse
alimentare ºi industriale; AF- uri în Pãuliº, Sâmbãteni, Baraþca ºi Cladova.

În cadrul comunei, Pãuliºul este centrul principal, localitatea care
îndeplineºte rolul coordonator în teritoriu, având funcþiuni mixte (agriculturã,
industrie, turism ºi deservire social-culturalã). Celelalte sate au cel mult
una, douã funcþii cu prioritate cea agricolã. Aceastã funcþie este cea mai
dezvoltatã, ca urmare a condiþiilor naturale foarte bune, soluri cernoziomice,
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agricultura fiind cea mai veche îndeletnicire a locuitorilor, aºa cum am arãtat
la capitolul „Aspecte din viaþa cotidianã.”

Suprafaþa arabilã deþine o pondere cu mult mai mare decât cea a
pajiºtilor ºi fâneþelor naturale, principalul loc în cadrul agriculturii deþinându-
l culturile de câmp (grâu, porumb, orz, soia, floarea soarelui), în comparaþie
cu creºterea animalelor.

Condiþiile pedoclimatice favorabile culturii viþei de vie au contribuit la
dezvoltarea acestei subramuri, depãºind ponderea creºterii animalelor, mai
ales înainte de 1989.

Dezvoltarea pe termen lung a unitãþilor industriale în comunã, nu va
influenþa schimbarea profilului social-economic al comunei Pãuliº în
ansamblul lui, menþinându-se ºi în viitor funcþiunea agricolã.

Comuna Pãuliº nu are funcþie turisticã propriu-zisã, însã peisajul natu-
ral din cadrul comunei, Valea Cladovei, Valea Mureºului, monumentul
eroilor, pensiunea „Wine Princess” cu colecþiile de vinuri, oferã un loc
minunat de agrement, pentru care autoritãþile locale îºi prevãd o dezvoltare
corespunzãtoare a infrastructurii de turism, care sã se ridice la nivelul
cerinþelor Uniunii Europene.

4.2.3 Situaþia dotãrilor social culturale ºi de învãþãmânt din
comunã

Obiectivul  fundamental al politicii statului nostru este ridicarea continuã
a nivelului de trai material ºi cultural, al condiþiilor de viaþã a tineretului ºi
persoanelor în vârstã, dezvoltarea utilitãþilor (apã curentã, canalizare,
încãlzire, drumuri, etc.) la nivelul tuturor unitãþilor administrative teritoriale
(judeþe, municipii, oraºe ºi comune).

În perioada comunismului s-au construit la nivelul comunei Pãuliº o
serie de obiective de investiþii, care au sporit zestrea edilitar-gospodãreascã
a localitãþilor. În localitatea Sâmbãteni prin grija autoritãþilor locale, primar
Dehelean Ioan a fost construitã ªcoala Generalã cu clasele I-VIII ºi sala de
sport; la Pãuliº  s-au construit Dispensarul uman ºi Poºta; la Cladova cãminul
cultural, dispensarul ºi magazinul sãtesc, iar la Baraþca  s-a construit un
magazin sãtesc din iniþiativa locuitorilor ºi a primarului Hack Petru.

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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În aceastã perioadã funcþionau 5
grãdiniþe cu un numãr de 250 copii,
iar ºcolile cu peste 500 elevi. (ªcoala
generalã clasele I-VIII Pãuliº, ªcoala
generalã cu clasele I-VIII Sâmbãteni
(din 1974), ªcoala generalã cu clasele
I-IV Cladova, ªcoala generalã cu
clasele I-IV Baraþca (pânã în 2002).

Unitãþile de învãþãmânt au avut
încadrate, conform statutului de
funcþiuni, un numãr de 32 cadre
didactice cu studii superioare ºi me-
dii, care asigurau un proces ins-
tructiv– educativ corespunzãtor
programelor de învãþãmânt.

În localitatea Pãuliº, era am-
plasatã într-un loc plãcut ºi odihnitor,
Tabãra de pionieri ºi ºcolari, care
avea o capacitate de 120 de locuri pe
serie. Curtea taberei a pus la dis-
poziþia pionierilor terenurile sportive
de handbal, baschet, volei, pistã

aplicativã pentru „Circulaþie ºi PSI” în
ºcoli,  precum ºi un club dotat cu mese
de ºah ºi tenis de masã.

Zilele de varã au fãcut-o gazdã a
pionierilor ºi ºcolarilor din diferite
judeþe ale þãrii, care ºi-au petrecut
vacanþa la poalele Munþilor Zãran-
dului, în zona de ieºire a Mureºului
din defileu, în apropierea Monu-
mentului Eroilor de la Pãuliº.

Au deservit populaþia un numãr de 8 cadre medicale, 3 medici ºi 5
asistente cu studii medii ºi postliceale.

Activitatea bibliotecii comunale  este complexã ºi bogatã, dispunând
de 10 780 volume,  dar cu un numãr mic de cititori.

Poºta ºi dispensarul uman din Pãuliº,
construit în 1974

Cãminul cultural din Cladova

Magazinul sãtesc din localitatea Baraþca
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Având în vedere faptul cã
biblioteca funcþioneazã într-un local
impropriu în prezent, sperãm cã
odatã cu mutarea acesteia în locul
sediului primãriei, vom gãsi spaþiu
suficient pentru o salã de lecturã.

În 1982 existau în comunã 13
unitãþi comerciale, aparþinând
Cooperativei de consum Pãuliº,
care însumau o suprafaþã de 350
mp, 3 unitãþi de alimentaþie publicã
cu o suprafaþã de 105 mp ºi 5 unitãþi prestatoare de servicii cu o suprafaþã
de 140 mp.

În cadrul primãriei comunei Pãuliº funcþionau în anul 1986 în cadrul
Legii 7 o serie de secþii prestatoare de servicii: Secþia prestatoare servicii
buldoexcavator (2 utilaje), Secþia de tinichigerie ºi confecþionat mãturi,
Secþia de zidãrie-zugravi, Gospodãrie comunalã, Secþia de tâmplãrie, ºi
altele. Aceste secþii aduceau un venit foarte important primãriei, executau
în regie proprie lucrãrile de construcþii în localitãþi, Dispensar ºi PTTR
Pãuliº, Bloc Pãuliº, Cãmin Cladova, Bloc Sâmbãteni, au avut rezultate foarte
bune în perioada 1986- 1989, un beneficiu 2 milioane lei 1989, având în
statul de funcþiuni un numãr de 30 de persoane sub autoritatea primãriei,
primar Nicoarã Petru.

Comuna Pãuliº dispune de o unitate PTTR (Poºtã ºi telefoane) amplasatã
într-un local nou începând cu anul 1980. Constatãm o creºtere a numãrului
abonaþilor telefonici:

Reþeaua de telefonie 1970-198914

Din tabel se poate observa cã în anul 1970 nu exista în comunã centralã
telefonicã. În 1980, odatã cu darea în folosinþã a localului ºi centralei

Grãdiniþa cu program prelungit din
Sâmbãteni, construitã în 1980

Anul 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Abonaţi 
telefonici 

0 26 120 140 136 146 158 161 

1986 1987 1988 1989 
165 174 186 189 

14 Direcþia Judeþeanã de Statisticã

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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telefonice, numãrul abonaþilor centralei telefonice se ridica la 120, iar în
anul 2000, într-un interval de 20 de ani, numãrul acestora s-a dublat.

Redãm mai jos abonamentele la radio ºi televiziune în perioada 1970-
1989.15

Se constatã din tabelul de mai sus cã în anul 1970 posturile de radio la
nivelul comunei noastre au fost foarte solicitate (947 abonamente), scãzând
cu timpul interesul pentru radio, astfel cã în 1989 ajungem la mai puþin de
jumãtate din abonamente (413 abonaþi).

În anul 1970 foarte puþini cetãþeni din comunã aveau abonamente la
televiziune, dovadã cã erau începuturile acesteia (188 abonamente) faþã de
947 abonamente la radio, populaþia nu avea posibilitatea sã îºi cumpere
televizor, sã plãteascã abonamentul, cele mai multe abonamente se
înregistreazã în anul 1984 (653), dupã care urmeazã o uºoarã scãdere a lor
pânã în 1989.

Energia electricã cu care se alimenteazã comuna Pãuliº a pãtruns cu
mulþi ani în urmã reþeaua de electrificare de dupã 1924, extinzându-se
aproape în toate gospodãriile populaþiei în prezent.

În 1982 comuna Pãuliº nu a dispus de un sistem centralizat de
alimentare cu apã. Necesarul de consum pentru populaþie ºi animale s-a
obþinut din fântâni, dar care nu au un debit suficient, variind în funcþie de
perioadele umede ale anului. Dupã 1982 a început racordarea la sistemul
de alimentare cu apã Ghioroc- Pãuliº- Baraþca, alimentarea întregului sistem
are loc din puþurile forate la Ghioroc, unde de altfel se aflã ºi Uzina de apã
care administreazã localitãþile din Podgoria Aradului.

Dupã anul 2004 autoritãþile locale din comuna Pãuliº, prin primar
profesor Nicoarã Petru, acþioneazã cu mult simþ de rãspundere în direcþia
accesãrii proiectelor europene, guvernamentale ºi locale în vederea

Anul 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Abonamente 
radio 

947 610 423 386 386 386 530 507 490 

Abonamente 
televiziune 

188 312 480 510 465 472 653 623 622 

1987 1988 1989 
482 448 413 

615 585 548 

15 Direcþia Judeþeanã de Statisticã; Date din BDL Anii 1968-1989
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dezvoltãrii infrastructurii de drumuri ºi utilitãþi (apã, canalizare, încãlzire,
etc.) precum ºi pentru intensificarea activitãþii în crearea de noi obiective
de investiþii pe raza comunei.

Printr-un proiect guvernamental,  Ordonanþa Guvernului 7/2006, s-au
început lucrãrile la Sistemul de alimentare cu apã în localitatea Sâmbãteni,
cu staþia de pompare ºi clorinare, lucrãri încheiate în anul 2010, proiect cu
cofinanþare din bugetul local.

Un alt proiect european Phare 2004 „Sistemul de gestionare a deºeurilor
menajere din zona  turisticã Lipova” , cuprinzând oraºul Lipova ºi localitãþile
Pãuliº, Ghioroc ºi Zãbrani, proiect care a intrat în funcþiune în 2010,  cu
cofinanþare din bugetul local.

Construcþia Cãminului cultural
din Sâmbãteni din fonduri locale, dat
în folosinþã în anul 2008, s-a dovedit
de un real folos pentru populaþie.

Schimbarea  acoperiºului la
ªcoala Generalã cu clasele I-VIII
Sâmbãteni a fost de maximã urgenþã,
deoarece þigla a ajuns într-o fazã de
deteriorare ºi degradare, astfel încât
apa a început sã se infiltreze în tavan.
O altã realizare, cu efecte benefice
pentru elevii ºi cadrele didactice, s-a
concretizat prin darea în folosinþã a
centralelor termice în cele douã ºcoli
generale, din Pãuliº ºi Sâmbãteni.

Tot prin douã proiecte guver-
namentale ºi cu o cofinanþare din
bugetul local s-au realizat în locali-
tatea Cladova 6 km de asfalt pe drumul
comunal DC 69 între km 0-5,900, lucrare care s-a încheiat în anul 2010.

La ºcoala din Pãuliº, printr-un proiect local s-a betonat ºi asfaltat baza
sportivã din curtea ºcolii, terenul de handbal ºi volei, lucrare care s-a încheiat
în 2009.

De asemenea, la ªcoala Generalã Pãuliº  s-a construit, printr-un proiect
guvernamental, sala de gimnasticã ºi sport, care s-a dat în folosinþã în luna
iunie 2009.

Cãminul Cultural din Sâmbãteni
construit în 2008.

Sala de gimnasticã ºi sport de la ªcoala
Generalã Pãuliº construitã în 2009

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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În curtea primãriei s-a construit
Remiza PSI ºi garaje pentru mijloa-
cele din dotare, lucrãri care s-au
finalizat în 2008 ºi 2010, precum ºi
dotarea serviciului pentru situaþii de
urgenþã a comunei cu 2 autospeciale,
o maºinã de intervenþie rapidã de tip
Mercedes în situaþie de dezastre, etc.
Acestea au fost aduse prin fonduri lo-
cale, externe ºi sponsorizãri.

Baza sportivã din Pãuliº a fost
modernizatã printr-un proiect local
cu sprijinul unor sponsori, execu-
tându-se lucrãri în regie proprie de
construcþie a vestiarului, împrej-
muirea arenei, alimentare cu energie
electricã ºi termicã.

- Construcþia centrului complex
de prestãri servicii pentru persoa-
nele vârstnice, 2009, Pãuliº, lucrare
finalizatã.

4.2.4 Strategia de dezvoltare a comunei Pãuliº

a) Consideraþii generale
Strategia de Dezvoltare este un document complex întocmit cu scopul

de a stabili obiectivele, prioritãþile  ºi mãsurile de dezvoltare strategicã a
comunei Pãuliº pentru perioada 2008-2014.

 Obiectivele, prioritãþile ºi mãsurile de dezvoltare strategicã au fost
stabilite în concordanþã cu:

- PND  2007-2013 (Planul Naþional de Dezvoltare) la nivel naþional
- PDR Vest 2007-2013 (Planul de Dezvoltare Regionalã Vest) la nivel

naþional
- Strategia de dezvoltare ºi Planul local de acþiune pentru judeþul Arad-

la nivel judeþean

Remiza de pompieri Pãuliº. Maºini
pentru intervenþii în stingerea

incendiilor, 2009

Complexul de prestãri servicii
pentru persoane vârstnice, Pãuliº
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- Planul Urbanistic General al comunei Pãuliº- la nivel local
Obiectivul global al PND 2007-2013: „Reducerea cât mai rapidã a

discrepanþelor de dezvoltare socio-economicã între România ºi Statele
Membre ale Uniunii Europene.”

Obiectivul general PDR Vest 2007-2013 este acela de a asigura
dezvoltarea armonioasã a Regiunii de Vest, astfel încât aceasta sã devinã o
regiune competitivã în cadrul Uniunii Europene cu o economie dinamicã ºi
diversificatã, cu resurse umane superior calificate, iar PIB-ul regional pe
locuitor sã ajungã pânã în anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor al
UE.

b) Sistemul obiectivelor de dezvoltare
Comuna Pãuliº este un loc minunat în pitoreasca Podgorie a Aradului,

unde istoria se îmbinã cu tradiþia ºi valorile culturale româneºti în contextul
integrãrii în Uniunea Europeanã ºi a asigurãrii unei vieþi mai bune ºi
prospere pentru cetãþeni.

În concordanþã cu aceste aspecte ale comunei, Strategia de Dezvoltare
localã cuprinde urmãtoarele trei obiective strategice:

a) Facilitarea acceptului investiþional la resursele naturale ºi la
oportunitãþile investiþionale, în vederea dezvoltãrii unui mediu economic
productiv;

b) Crearea unei infrastructuri moderne ºi a utilitãþilor publice care sã
îmbunãtãþeascã calitatea vieþii populaþiei ºi sã favorizeze dezvoltarea
economicã;

c) Dezvoltarea educaþionalã socialã ºi culturalã a tuturor categoriilor
sociale, respectând principiile egalitãþii de ºansã;

Planul de acþiune
Planul de acþiune din cadrul strategiei de dezvoltare a comunei Pãuliº

se bazeazã pe douãsprezece prioritãþi articulate pe cele trei obiective
strategice.

Obiectivul strategic nr.1
Facilitarea accesului investitorilor la resursele naturale ºi la opor-

tunitãþile investiþionale, în vederea dezvoltãrii unui mediu economic
productiv

a) Îmbunãtãþirea mediului local de afaceri
b) Dezvoltarea turismului rural

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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c) Dezvoltarea unei agriculturi performante
d) Dezvoltarea unei zone industriale ºi comerciale
e) Valorificarea resurselor naturale ºi minerale
Obiectivul strategic 2
Crearea unei infrastructuri moderne ºi a serviciilor de utilitate publicã

care sã îmbunãtãþeascã calitatea vieþii populaþiei ºi sã favorizeze dezvol-
tarea economicã.

a) Realizarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de bazã
b) Modernizarea ºi diversificarea serviciilor publice
Obiectivul strategic 3
„Dezvoltarea educaþionalã, socialã ºi culturalã a tuturor categoriilor

sociale, respectând principiile egalitãþii de ºansã”
Acest obiectiv cuprinde urmãtoarele prioritãþi:

a) Mãsuri pentru asigurarea bunãstãrii ºi sãnãtãþii populaþiei
b) Programe realizate în domeniul protecþiei mediului ºi populaþiei
c) Creºterea coeziunii sociale ºi îmbunãtãþirii condiþiilor de trai
d)  Îmbunãtãþirea infrastructurii ºi serviciilor furnizate în mediul ºcolar

si preºcolar
e) Dezvoltare activitãþii culturale, sportive si de tineret

Extindere ºi renovare ªcoala Generalã Pãuliº

În baza strategiei de dezvoltare a comunei, Consiliul local ºi primãria
îºi propun sã realizeze urmãtoarele obiective de investiþii în perioada 2008-
2013:
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1. Reabilitarea conductei de apã la Pãuliº ºi Baraþca; Introducerea
canalizãrii în Pãuliº ºi Baraþca cu staþia de epurare în Pãuliº, cu douã staþii
de pompare în Pãuliº, proiect european cu cofinanþare din bugetul local;

2. Asfaltarea a 15 km de strãzi din Pãuliº ºi Sâmbãteni; Reabilitare
Cãmin Cultural Pãuliº, Reabilitare ºi construcþie After School Pãuliº. (ªcoalã
dupã program) proiect european cu cofinanþare de la bugetul local

3. Construcþia ºi amenajarea parcului „Sabin Manuilã “ în localitatea
Sâmbãteni, pe o suprafaþã de 1,4 ha, proiect european cu cofinanþare de la
bugetul local

4. Reabilitare ºi extindere
ºcoala din Pãuliº; reabilitare ºcoala
Sâmbãteni; proiect pe Programul
Operaþional Regional, proiect eu-
ropean cu cofinanþare de la bu-
getul local

5. Construirea sediului admi-
nistrativ al primãriei Pãuliº, pro-
iect guvernamental, judeþean, lo-
cal

6. Introducerea canalizãrii cu
staþie proprie de epurare pentru
localitatea Sâmbãteni, proiect
guvern, european, local

7. Amenajarea parcului din
Pãuliº ºi Cladova, proiect din
bugetul local

8. Asfaltarea DC 69- Valea
Micã, proiect guvernamental ºi cu
cofinanþare din bugetul local

9. Modernizarea bazei sport-
ive din Sâmbãteni; construirea
unui vestiar care sã corespundã cerinþelor europene, proiect judeþean, local

10. Împrejmuirea cimitirului din Sâmbãteni ºi construirea capelei în
cimitir, proiect din bugetul local ºi sponsorizãri

11. Construcþia a douã blocuri ANL- Pãuliº ºi Sâmbãteni
12.Construirea zonei de locuinþe în Sâmbãteni, proiect guvernamental,

local

Noul sediu administrativ al Primãriei
comunei Pãuliº. Clãdire în construcþie. 2010

Parcul „Cãpitanul Fãtu Ioan” localitatea Pãuliº.
Lucrare în construcþie. 2010

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã
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13.Reabilitarea sediului vechi al primãriei Pãuliº ºi amenajarea
bibliotecii comunale, Muzeul Detaºamentul Pãuliº, amenajarea unor spaþii
pentru ONG-uri, pentru promovarea proiectelor, proiect european, local

14. Construcþia din fonduri europene a unui centru de informare turisticã
în localitatea Baraþca, buget european, cofinanþare bugetul local

15. Crearea zonei industriale în localitatea Pãuliº, proiect local, judeþean,
fonduri locale

16. Crearea zonei de locuinþe în Pãuliº, proiect local, judeþean, fonduri
locale

Împreunã cu Consiliul Local, primarul Nicoarã Petru va stabili strategia
de dezvoltare a comunei Pãuliº, astfel încât în perioada urmãtoare, care
este destul de grea din punct de vedere financiar, sã fie identificate  resursele
financiare ºi umane pentru punerea în practicã  a proiectelor care urmeazã
a se derula pânã la finalizarea acestora.

Staþia de pompare ºi clorinare a apei din localitatea Sâmbãteni, 2010
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Centru de informare turisticã Pãuliº-Baraþca

Populaþia ºi sistemul de aºezãri din comunã

Realizãrile deosebite înregistrate în ultimii ani la nivelul comunei Pãuliº,
promptitudinea cu care se rezolvã problemele primãriei, ale Consiliului
Local, agenþilor economici ºi ale cetãþenilor, au ca suport disponibilitatea
ºi profesionalismul de care dã dovadã întreaga echipã de funcþionari ºi
personalul contractual din instituþie.

La aceste realizãri ºi-au adus aportul ºi consilierii locali, care au sprijinit
iniþiativa primarului prin proiectele depuse în faþa Consiliului local, astfel
cã acestea au reuºit în timp scurt sã fie analizate ºi aprobate în vederea
depunerii acestora la Agenþia de Dezvoltare Vest Timiºoara, Agenþia de
Dezvoltare Ruralã pentru Agriculturã ºi pescuit Timiºoara, la Ministerul
Mediului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului, la alte foruri superioare ºi ministere.

Evident, evoluþia comunei Pãuliº nu se va opri aici. Bunãstarea
locuitorilor va creºte odatã cu înfãptuirea noilor etape de dezvoltare stabilite
de primãrie ºi Consiliul local, care cuprind: introducerea reþelei de apã în
întreaga comunã, a reþelei de canalizare, aducerea reþelei de gaze natu-
rale, construirea unor blocuri ANL, construirea unor case pentru specialiºti
(medici, ingineri, profesori, poliþiºti, etc.), asfaltarea tuturor strãzilor ºi
drumurilor de acces în comunã ºi localitãþi, asfaltarea unor drumuri agricole
ºi forestiere de strictã necesitate, amenajarea în Pãuliº a zonei de locuinþe
pentru tineri pânã la 35 de ani, atragerea unor investitori pentru zonele
industriale din Pãuliº ºi Sâmbãteni, dezvoltarea localitãþii Cladova ca zonã
agroturisticã ºi de agrement, dezvoltarea turismului în zonã.

Anii care urmeazã vor da Pãuliºului o nouã înfãþiºare. Ca simbol al
recunoºtinþei ºi preþuirii eroilor, care ºi-au sacrificat viaþa pentru binele ºi
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prosperitatea noastrã, a generaþiilor viitoare, este necesar sã facem eforturi
susþinute cu toþii, pentru ca în viitor comuna Pãuliº sã se ridice la nivelul
comunelor din statele dezvoltate ale Uniunii Europene. Nutrim sentimente
cã într-un timp cât mai scurt condiþiile de trai ºi de viaþã din comuna noastrã
vor ajunge la nivelul standardelor comunelor europene.
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CAPITOLUL V

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº

Aºa dupã cum am precizat anterior (vezi capitolul I), primele atestãri
documentare în care este menþionat Pãuliºul dateazã din anul 1333, când
în registrul dijmelor papale apare sub numele de Paululese, iar în anul
1334, sub denumirea de Sacerdos de Paulese sau Sacerdos de Paululese,
dupã numele ordinului cãlugãrilor Paulini din cetatea Cladova.

La sfârºitul secolului al XVI-lea, ca urmare a faptului cã ordinul
cãlugãresc nu a respectat dorinþa voievodului Ardealului de a îmbrãþiºa
religia reformatã, averile lor au fost confiscate, ei fiind siliþi sã pãrãseascã
acele meleaguri.

O schimbare radicalã a avut loc dupã 1699, când odatã cu încheierea
pãcii de la Karlovitz, comitatul Arad a fost înglobat regatului Ungariei,
Mureºul devenind linie de demarcaþie între cele douã imperii:Habsburgic
ºi Otoman, iar localitãþile de pe malul drept al Mureºului au devenit aºezãri
grãnicereºti pânã în anul 1752, când organizaþiile grãnicereºti au fost
desfiinþate, regiunea respectivã fiind încorporatã în comitat.

Odatã cu aceastã încorporare toate privilegiile acordate grãnicerilor
înceteazã. Din acea perioadã, s-a pãstrat o conscripþie a grãnicerilor din
Pãuliº, în numãr de 95 familii, iar numãrul total al membrilor de familie 475,
dintre care cele mai multe sunt româneºti, sârbeºti, urmând apoi cele
maghiare. Multe nume de familii consemnate în conscripþia amintitã existã
ºi astãzi, spre exemplu: Albulescu, Berar, Boºneac, Criºan, Miculiþã, Rusu,
Savu, Vãrãdineanþ ºi alþii.

Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea, în 1772 datoritã unor mari inundaþii
ºi a pericolului pe care-l reprezentau revãrsãrile Mureºului, vechea vatrã a
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satului Pãuliº, situatã pe malul Mureºului, în locul numit „Târnova”, este
strãmutatã mai spre est, în partea dinspre deal a comunei. Odatã cu
schimbarea vetrei comunei, dar mai ales cu stabilirea funcþionarilor
domeniului de stat, numãrul populaþiei de altã limbã începe sã sporeascã ºi
concomitent sprijiniþi de stat, aceºtia încep sã acapareze terenuri din
proprietatea viticolã a comunei în detrimentul populaþiei româneºti.

La un an dupã stabilirea Pãuliºului pe actuala vatrã are loc colonizarea
germanilor în partea de nord-vest a comunei pe locul numit Pãuliºul Nou.
Au fost colonizaþi un numãr mare de germani, aduºi din Austria, Bavaria,
Alsacia ºi Lorena. Coloniºtii din Alsacia ºi Lorena în mare parte vorbeau
limba francezã. Originea francezã o aratã chiar numele de familii: Düran,
Bondan, Mayet, etc, care se pãstreazã pânã astãzi. Satul a primit denumirea
de Pãuliºul Nou, fãcând parte din comuna Pãuliº, situat în partea de nord a
localitãþii.

În anul 1774 a fost o epidemie de „holerã”, care a afectat cu prioritate
Pãuliºul Nou. Lipsa de medicamente ºi sistemul sanitar precar au dus la
decesul unui numãr ridicat de persoane, 104 din care 17 copii.

Odatã cu mutarea localitãþii pe actuala vatrã aici se stabileºte ºi sediul
administraþiei comunei, Pãuliºul pãstrând pânã în secolul al XIX-lea
denumirea de Opid ºi având dreptul de târg ºi piaþã sãptãmânalã.

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în administraþia comunei se foloseºte
limba românã, iar ºtampila care se punea pe actele redactate aici purta
denumirea „Sigiliul Opid Pãuliºul Vechi”.

Din documentele pe care le deþinem, se constatã cã la venirea
coloniºtilor germani în Pãuliº, aceºtia au început sã-ºi ridice, iniþial, case
din pãmânt bãtut, apoi cu timpul casele s-au clãdit din vãiug ºi cãrãmidã. În
anul 1900 au început sã-ºi restaureze casele care au fost acoperite cu stuf,
apoi cu þiglã.

În anul 1778, primãria a intrat sub administrarea Ungariei, fãcându-se
simþit procesul de maghiarizare, aici totuºi mai puþin decât în alte zone.
S-a vorbit în limbile românã, maghiarã ºi germanã. Preoþii vorbeau mai multe
limbi.

Pânã în anul 1840 au fost douã comune, Pãuliºul Vechi ºi Pãuliºul Nou,
dar începând cu acel an, s-a trecut la comasarea lor.

În perioada 1867-1918, comuna Pãuliº era sub regimul dualist austro-
ungar, care a influenþat mult limba, obiceiurile ºi tradiþiile culturale ale
populaþiei din comunã.
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În timpul regimului dualist ºi românii din comuna Pãuliº au fost angrenaþi
în lupta pentru drepturi politice ºi naþionale. Intelectualitatea localã a activat
atât în rândurile Partidului Naþional Român cât ºi în cadrul unor asociaþii
culturale precum „Astra”.

Primul rãzboi mondial (1914-1918) ºi-a pus amprenta asupra comunei
Pãuliº. Mulþi bãrbaþi au fost înrolaþi în armata austro-ungarã, benevol sau
cu forþa, aceasta ducând la scãderea numãrului de locuitori ºi a forþei de
muncã. O mare parte din ei au cãzut pe câmpul de luptã, în special în Galiþia,
alþii au venit acasã invalizi de rãzboi, iar o mare parte au cãzut prizonieri.1

Lipsa forþei de muncã, ororile rãzboiului, creºterea preþurilor au creat
mari nemulþumiri în rândul locuitorilor.

Pe acest fond, miºcarea de emancipare ºi eliberare naþionalã a românilor
din Pãuliº a cunoscut un mare avânt. Se înfiinþeazã Consiliul Naþional Român-
local Pãuliº, format din Partidul Naþional Liberal 80% ºi Partidul Naþional
Þãrãnesc 20%.

La Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, românii din
comuna Pãuliº au fost reprezentaþi de cãtre Criºan Gheorghe. Acolo s-a
votat pentru unirea Transilvaniei cu România, lucru realizat mai târziu prin
Tratatul de pace de la Trianon.

Dupã tratatul de la Trianon (1920), populaþia de etnie germanã din
Pãuliºul Nou a avut acces la ºcoalã în limba germanã.

 5.1 Administraþia comunei

 5.1.1. Administraþia comunei Pãuliº

Comuna Pãuliº a fãcut parte în aceastã perioadã din Plasa Radna, iar
comuna Sâmbãteni din Plasa Arad, judeþul Arad,având sub administrare
zece plase. Legea organizãrii administraþiei locale din 3 august 1929 nu a
afectat cele douã comune Pãuliº ºi Sâmbãteni.

 Plasa Radna cuprindea 36 de comune.Comuna Sâmbãteni a existat ca
ºi comunã de sine stãtãtoare pânã în anul 1967, când prin Legea
reorganizãrii teritoriului þãrii a fost comasatã comunei Pãuliº.

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº

1 Anexele cuprinzând decedaþii din primul rãzboi mondial
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Primãriile din Pãuliº ºi Sâmbãteni ºi-au desfãºurat activitatea în
construcþii vechi, aflate în proprietatea comunitãþilor sãteºti, în centrele
localitãþilor unde îºi avea sediul ºi notarul.

Înainte ºi dupã 1918, funcþia de primar era onnorificã, primarii fiind
aleºi din rândul celor mai gospodari þãrani din sat. Datoritã faptului cã
Pãuliºul Vechi ºi Sâmbãteniul au avut o populaþie majoritar româneascã,
locuitorii au avut posibilitatea de a-ºi alege conducãtori primari, consilieri
ºi de a-ºi organiza o viaþã naþionalã proprie.

Primarii care s-au succedat la conducerea comunelor au fost români, ei
reprezentând unul sau altul din partidele aflate la putere : PNT- Ianota Iosif,
PNL- Rudãu Ioan.

Din documentele pe care le avem la dispoziþie se constatã cã în 1936
primãria comunei Pãuliº avea urmãtoarea componenþã: primar Rudãu Ioan,
notar Chiriciu Aurel, viceprimar Criºan Teodor, casier Ardelean Nicolae,
jandarmerie Iordache Ioan, perceptor Iliuþã Gheorghe, diriginte de poºtã
Stan Ilie, director ºcoalã, învãþãtorul Givulescu Traian, profesor Oprea
Nicolae, învãþãtor Götz Martin, învãþãtor Wolz Iacob, moaºã Berar Maria.

În 1934, în ºedinþa Sfatului Comunal se discutã ºi se aprobã introducerea
luminii electrice în localitatea Pãuliº. În evidenþele „comunei” Pãuliºul Nou
figurau un numãr total de 428 locuitori: 400 germani, 28 români, cu 101
gospodãrii. Primarii ºi viceprimarii aveau funcþii onorifice neplãtite.

În 1940, în fiºa Pãuliºului Nou figureazã conducãtorii: primar Petru
Reingruber, 41 ani, ajutor primar Matei Heubergher, 40 de ani, notar Traian
Rusu, guard comunal Bader Andrei.

Componenþa Sfatului comunal era urmãtoarea: Bondan ªtefan, agricultor,
Brandais Petru, agricultor, Reingruber Florian, agricultor, Wolz Iacob, di-
rector ºcolar, Wolz Ecaterina- casnicã.

Fiºa comunei Pãuliº, din Plasa Radna se prezintã în anul 1941 dupã
cum urmeazã: Pãuliº 2225 (total populaþie), 1803 români, 2 evrei, 15 unguri,
405 germani, cu 698 gospodãrii.

Primãria avea urmãtoarea componenþã: primar Ioan Stoian, 44 ani, notar
Traian Rusu, secretar Dumitru Stoiu, cu diplomã de contabil, casier Petru
Babã, impegat Dumitru Stoian, guard comunal George Miniºan.

Sfatul comunal era constituit din: Gheorghe Barbã, preot, Nicolae Oprea,
director ºcoalã, Ioan Rudãu, agricultor, Iosif Andraº agricultor, George
Dragoº agricultor, Sofia Stan învãþãtoare.
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Situaþie privind agricultura comunei Pãuliº în 1941

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Decizia Consiliului Comunal Pãuliº în anul 1942
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Se poate constata din fiºa comunei Pãuliº cã era o singurã comunã din
punct de vedere administrativ ºi bugetar, însã pentru a se putea menþine
mai bine legãtura cu populaþia de etnie germanã din Pãuliºul Nou s-au ales
primari ºi ajutori de primari onorifici, iar guardul comunei înºtiinþa populaþia
despre anumite probleme ale primãriei.

Din datele pe care le deþinem cu privire la Pãuliºul Nou2  asupra
perioadei de îndeplinire a funcþiei de primar onorific, aflãm cã între anii
1890-1910 primar onorific a fost Bondan Johann, între 1911-1914 Reingruber
Peter, între 1915-1922 Fröhlich Josef. În perioada 1923-1941 au avut loc
dese schimbãri de primar, dupã cum urmeazã: Düran Georg, Bondan Peter,
Ihm Georg, Düran Franz. Între anii 1941-1944, primar onorific era
Reingruber Peter.

Dupã al doilea rãzboi mondial, cele douã primãrii s-au comasat definitiv.
Dupã anul 1948 conducerea þãrii a fost preluatã de cãtre comuniºti,

care ºi-au impus propriul lor primar pânã la „revoluþia din 1989”, când au
avut loc primele alegeri democratice.

În aceastã perioadã au condus comuna urmãtorii primari: Criºan
Dumitru, Rãºcanu Teodor, Holzer Gheorghe, Bota Petru, Dehelean Ioan,
Hach Petru, Nicoarã Petru.

Dupã revoluþia din 1989 au
fost aleºi primari: Niculescu
Florin, Stoian Onoriu, Barbã
Nicolae, Cucoº Eduard, Turcin
Ioan ºi Nicoarã Petru.

Primãria comunei Pãuliº ºi-a
desfãºurat activitatea într-o
clãdire veche (actualul sediu) care
a fost bombardatã în al doilea
rãzboi mondial (1944), fiind
distrusã în proporþie de 60%.

 În perioada efectuãrii reparaþiilor (1944-1946), sediul primãriei a
funcþionat lângã localul ºcolii generale (casa Nãsui- Stoian), timp în care
s-au procurat materialele de construcþie (cãrãmidã, lemn, þiglã, etc.)

Sediul primãriei a fost ridicat din cãrãmidã ºi acoperit, în timpul când la
conducerea instituþiei se aflau primar Criºan Gheorghe ºi notar Neþa Gheorghe.

Sediul vechi al Primãriei comunei Pãuliº

2 Hans Bade und Ludwig Schmidt, Paulisch- im Arader Komitat,2000, p.95

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Salariatul ºi omul de bazã al primãriei era notarul, având o pregãtite
corespunzãtoare funcþiei (diplomã de bacalaureat) ºi cunoºtinþe în domeniul
conducerii ºi organizãrii administraþiei locale. De obicei notarii locuiau la
sediul primãriei, obligându-i, astfel, sã fie prezenþi la toate problemele ºi
evenimentele din comunitate. Dintre notarii comunei Pãuliº amintim:
Chiriciu Aurel, Traian Rusu, Mirea Pavel, Neþa Gheorghe, Topor Ioan.

 5.1.2 Administraþia comunei Sâmbãteni

 Comuna Sâmbãteni este compusã din mai multe strãzi, care poartã
din vechime anumite denumiri: strada Crucii, strada Principalã, strada
Ghiorocului, strada ªcolii, strada Primãriei, strada Fântânei, strada lui Iosif,
Uliþa Iancu, strada Covaciului, Uliþa Miloº, Uliþa Ciorãu, Uliþa Giurchi, strada
Lacului, strada Cimitirului, Uliþa Ursu, Uliþa la Hadã, Uliþa la Islaz, strada
Cimitirului Nou.

 Pentru o mai bunã orientare administrativã, locuitorii au împãrþit
comuna în douã: „Sârbii” ºi „Bãcºenii. „Sârbii” sunt cei ce stau în partea de
rãsãrit a comunei, pânã la vechea Primãrie. Aceastã denumire aratã cã în
aceastã parte a comunei au locuit pe vremuri familiile grãnicerilor sârbi,
aduºi pentru paza hotarelor. „Bãcºenii” sunt cei ce locuiesc la apus,
denumire care este datã de un document din secolul al XVIII-lea, când se
presupune cã vatra satului se afla mult spre sud ºi se numea „Hadã”. Mai
târziu primeºte denumirea de „Bocsea”, denumire primitã de la militarii
veniþi din comuna Bocºa (Banat). Aproape toate casele au fost zidite din
pãmânt bãtut ºi vãiug, cele mai vechi fiind acoperite cu paie sau trestie.

În trecut, poziþia satului Sâmbãteni, nu a fost cea de azi. Vechiul sat a
fost situat în „Sãliºte”.Aici în jurul anului 1725, pe lângã câteva familii de
soldaþi sârbi, însãrcinaþi cu apãrarea graniþelor Banatului, gãsim primul
aºezãmânt de sat. Casele erau în numãr de 180, fiind ridicate din lemne din
Pãdurea Almãsigului, lipite cu pãmânt bãtut, iar în jurul anului 1740, numãrul
caselor se ridicã la 240. În 1835, pe lângã vechiul sat, s-au mai adãugat 2 strãzi
în partea de nord, iar în 1856 numãrul caselor se ridica la 420; în acest an se
presupune cã s-ar fi dat forma apropiatã satului de azi. Înainte de 1725, hotarul
de azi al comunei era acoperit cu pãdure, iar o parte era pãºune.

 Documentul care vorbeºte despre teritoriul comunei Sâmbãteni este
„Diploma din 28 iunie 1607 a lui Sigismund Rakoczy”, în care ni se spune
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printre altele cã „Prediul Sobotelui este dat episcopului Sava Brâncuºi I în
donaþiune”.

 Cu alte cuvinte, hotarul de azi al Sâmbãteniului ajungea la 1607, moºie
episcopalã, pânã atunci fiind în proprietatea statului.

 Pãdurea era peste Mureº, în Sãliºte ºi în partea de rãsãrit a comunei.
Aici era pãdurea Almãsigului . Denumirea de „almãsig” vine de la „ alma”
szeg,” ceea ce în maghiarã înseamnã mãr sãlbatic, pãdure de meri sãlbatici.

 „Praedium” în latinã înseamnã teritoriu, pãºune. La 1725, hotarul
comunei se afla în proprietatea statului. În acest an „Cãmara” se învoieºte
sã dea loc de case acelor oameni care se vor stabili aici ºi vor tãia pãdurile
din jurul Almãsigului. Statul oferea nu doar locuri de case, ci ºi pãmânt de
moºie, în schimbul unei despãgubiri.

 În primii ani s-au luat 2570 iugãre cadastrale. Rãscumpãrarea pãmântului
luat a constat din urmãtoarele sarcini:

- robotã cu mâinile, 13 zile pe an, pentru 4 iugãre;
- sã se ducã un stânjen de lemne, din Almãsig la Arad;
- sã se dea a zecea parte (dijma) din rodul pãmântului „Cãmarei”;
- recolta adunatã era transportatã în ariile „Cãmarei”
 Starea de iobãgie se desfãºoarã pânã în anul 1848. Cu timpul,

înmulþindu-se numãrul locuitorilor s-a cerut „Cãmarei” sã mai împartã
pãmânt din pãºune. Cerinþa locuitorilor a fost luatã în seamã abia dupã
1878, când „Cãmara” s-a arãtat dispusã sã intre în tratative cu un comitet
pentru a soluþiona cererea locuitorilor. Comitetul l-au format urmãtorii
membri: Petru Comloºan, primar, Petru Cociuba, notar, Constantin
Ardelean, preot, Constantin Petrovici, preot, Gheorghe Popescu învãþãtor,
Stoia Mircu, perceptor, Ioan Suciu, tutor orfanal, Lazãr Popii, Iancu Ciorãu,
Florea Popii, Costa Stai, Gheorghe Popi, Nuþu Ioviþi, Senta Ioþii, Vasa Popi,
Lazãr Strajici, Iancu Grozdii, George Tuduran, Florea Jichi, Alexandru Popi.3

 Între acest comitet numit „urbarialiºti” ºi comisarul erariului s-a
convenit în cancelaria erarialã din Arad (în septembrie 1878) ca sã se dea
din pãºune celor ce au pãmânt tot la 32 iugãre, 12 iugãre de pãºune, iar
jelerilor, în numãr de 71, sã li se dea 615 iugãre cu 110 florini iugãrul. Banii
trebuiau plãtiþi în 10 ani cu 5% dobândã.

 Lipsa capitalului ºi a creditului loveau mai greu în gospodãriile þãrãneºti
decât în marile moºii.Þãranii erau lipsiþi de mijloace bãneºti, de unelte

3 Octavian Lupaº, Monografia comunei Sâmbãteni, judeþul  Arad, 1930
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perfecþionate, producþia lor era scãzutã ºi se baza în multe locuri pe vechea
tehnicã feudalã.

 Avântul economic general de la sfârºitul secolului al XIX-lea a fãcut
posibilã introducerea mecanizãrii. S-au rãspândit noi tipuri de pluguri, au
apãrut batozele ºi alte maºini agricole, atât în Sâmbãteni cât ºi în Pãuliº.
Totuºi în aceastã perioadã se lucra cu o tehnicã înapoiatã, cu un inventar
agricol insuficient, preþul de cost al produselor þãrãnimii era mai ridicat
decât cel al produselor similare de pe moºiile mari. Producþia pe hectar a
gospodãriilor þãrãneºti era aproape cu 30-40% mai scãzutã faþã de cea de
pe marile domenii moºiereºti.

 În vara anului 1891 se semnaleazã în zona Podgoriei Aradului (Pãuliº
ºi Sâmbãteni) miºcãri þãrãneºti prin care muncitorii, zilierii ºi þãrãnimea
sãracã solicitau anumite drepturi:

- stabilirea zilei de muncã la preþul de 1 florin;
- interzicerea sãpatului de poruncã cu plugul;
- recoltarea grâului sã se facã cu o retribuþie de 10% din totalul recoltei;
- sã se dea familiilor sãrace ajutor de iarnã, constând în lemne din pãdure;
 Autoritãþile au primit ordin de supraveghere a celor care erau

consideraþi „elemente periculoase pentru siguranþa statului”.
 În anul 1918 se intensificã criza de produse de larg consum, aceasta

atingând proporþii uriaºe. Recoltele destul de slabe din anii 1916 ºi 1917 au
îngreunat ºi mai mult situaþia. Majoritatea bãrbaþilor erau mobilizaþi pentru
armatã, iar femeile nu puteau face faþã volumului mare de munci agricole.

 Înapoierea economicã, puternicele contradicþii interne de ordin so-
cial-economic ºi contradicþiile naþionale, precum ºi distrugerile ºi pierderile
provocate de rãzboi au dus la radicalizarea celor mai puþin avuþi. În anul
1919 ºi 1920 producþia de grâu ºi porumb pe raza judeþului Arad a atins
numai 58% din media producþiei pe ultimii 10 ani ºi a fost cea mai scãzutã,
începând din 1900. Scãderea producþiei agricole este influenþatã ºi de lipsa
braþelor de muncã, de scãderea stocului de animale precum ºi de lipsa
inventarului agricol.

 Epoca interbelicã a adus un suflu nou în viaþa comunei care a fost
marcatã de revoluþia naþional-culturalã, care avea ca obiectiv integrarea în
România Mare a tuturor etniilor alãturi de români. Viaþa economicã ºi socialã
a locuitorilor a fost afectatã apoi de criza economicã din 1933, prelungitã
pânã în anul 1937.
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Convocarea Consiliului comunal Sâmbãteni, în 1935, având pe ordinea de zi 15 puncte
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Cedãrile teritoriale din vara anului 1940, care au generat la nivelul
comunitãþilor din Pãuliº ºi Sâmbãteni o profundã stare de spirit anti-
comunistã, antifascistã ºi antihortistã, explicã în bunã mãsurã entuziasmul
cu care soldaþii localnici au luptat pe fronturile celui de al doilea rãzboi
mondial.

 Din datele pe care le deþinem, la Primãria comunei Sâmbãteni s-au
succedat urmãtorii primari: Petru Comloºan, Adrian Ioþii, Nicolae Strajici,
(1930-1948), iar dintre notari: Petru Cociuba, Ioan Rujan, Petru Popovici,
Leontie Bãrdãcuþ

Adresã cãtre Prefectura Jud.Arad 1947, aprobare pentru confecþionarea unui ,,brod”
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Dupã 1948, Primãria a fost condusã de cãtre Pãcurar Nicolae, o perioadã
mai scurtã, Ioþi Petru Nicolae (peste 15 ani), secretar era Mircea Cãprucean.
În anul 1967 cele douã comune s-au comasat.

 ªedinþa Consiliului comunal Sâmbãteni din data de 30 iunie 1935 avea
pe ordinea de zi un numãr de 15 puncte dintre care amintim :

- primirea în comunã a Echipei Fundaþiei Regale Carol al II-lea;
- raport asupra casieriei locale;
- aprobarea ºi votarea contului de gestiune al comunei Sâmbãteni, pe

anul financiar 1934-1935;
- fixarea preþului lemnelor din parchetul pãdurii comunale 1934-1935;
- cumpãrarea unei case de fier pentru primãrie;
 Convocatorul pentru desfãºurarea ºedinþei Consiliului comunal poartã

semnãtura primarului Strajici Nicolae ºi a notarului Petru Popovicu.
Primãria comunei Sâmbã-

teni ºi-a desfãºurat activitatea
într-o clãdire veche (actualul
sediu primãrie, grãdiniþã, dis-
pensar veterinar, etc.) pânã în
1967 când a avut loc reorga-
nizarea administrativã a Ro-
mâniei ºi comuna Sâmbãteni a
devenit localitate aparþinãtoare
comunei Pãuliº.

Având în vedere bugetul general de venituri ºi cheltuieli al comunelor
Pãuliº ºi Sâmbãteni pânã în 1944, remarcãm faptul cã exista o admi-
nistrare bunã a veniturilor ºi cheltuielilor, menþinându-se un echilibru
permanent.

Autoritãþile locale ale administraþiei încasau venituri din impozitele
elementare directe: din proprietatea agricolã, din comerþ, din industrie ºi
profesiuni, impozit pe consumaþia rachiurilor din fructe ºi derivatelor fabri-
cate, venituri încasate prin percepþiile comunale, impozite comunale, asupra
oamenilor de serviciu, asupra prestaþiilor mecanice, impozit pe caii de ham
întrebuinþaþi în cãrãuºie, impozit asupra vehiculelor cu tracþiune mecanicã
ºi animalã, impozit pe vânzãrile de vite.

Alte surse de venit erau: taxa de horn, taxa pentru tãierea vitelor în
abator, taxa asupra controlului executat la vânzãtorii ambulanþi, asupra
controlului greutãþii pâinii ºi a fabricatelor din fãinã, pentru controlul

Sediul vechi al Primãriei Sâmbãteni
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bãuturilor acidulate, pentru eliberarea autorizaþiei de construcþii ºi reparaþii,
pentru eliberare de acte de la biroul populaþiei.

Cheltuielile constau în: retribuþia personalului din administraþie, indem-
nizaþii de notar, iluminatul primãriei, furnituri de cancelarie, întreþinere
telefon, serbãri naþionale, cheltuieli de judecatã etc.

Analizând bugetul comunei Pãuliº, contul de gestiune pe exerciþiul
financiar 1941-1942, pe articole ºi capitole, constatãm la venituri sume
încasate 793.586 lei, rãmase de încasat 100.962 lei, iar la cheltuieli sume
plãtite 332 884 lei. Se observã cã primãria s-a preocupat de realizarea
veniturilor, cheltuielile fiind la jumãtatea veniturilor realizate.

Sfatul comunal avea un rol determinant în stabilirea bugetului ºi în
administrarea comunei, în componenþa sa intrând de drept preotul,
directorul de ºcoalã, restul consilierilor fiind aleºi prin vot democratic din
partea partidelor politice. Secretarul Sfatului comunal era notarul comunei,
el întocmea procesul-verbal, pregãtea forma juridicã a hotãrârilor, þinea
legãtura cu forurile administrative superioare.

Problemele dezbãtute în cadrul Sfatului comunal au fost legate de
dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, social ºi cultural.

Spre exemplu, la Pãuliº în ºedinþa comisiei interimare comunale din
18 august 1934 s-au dezbãtut ºi aprobat urmãtoarele:

- aprobarea sumarului ºedinþei precedente;
- deschiderea creditelor suplimentare pentru cumpãrarea reprodu-

cãtorilor;
- arendarea prin licitaþie publicã a pãmânturilor;
- achitarea lucrãrilor fãcute la brodul comunal;
- introducerea luminii electrice;
Hotãrârile luate aveau numãr de ordine ºi data când s-au adoptat. În

realizarea unor lucrãri mai mari de interes public (exemplu: curentul elec-
tric) s-a întocmit caietul de sarcini, care a fost citit ºi aprobat în întregime.

De reþinut cã într-o hotãrâre adoptatã s-au specificat toate clauzele
pentru constructor ºi beneficiar cu privire la lucrãri ºi platã. Constatãm cã
în perioada 1918-1934-1941 autoritãþile locale, Sfatul comunal, priveau cu multã
seriozitate problemele comunitãþii locale, dovedeau interes pentru primãrie,
cãutau sã aducã veniuri bugetului, nu risipeau banii publici.

În comuna Sâmbãteni din datele pe care le deþinem, introducerea
curentului electric a fost discutatã în Sfatul Comunei în 1927, iar lucrãrile
au fost începute în anul 1928, finalizându-se dupã al doilea rãzboi mondial.

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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5.2. Ocupaþiile locuitorilor

 5.2.1 Agricultura

 a) Cultura viþei- de- vie
Aºezarea geograficã a comunei Pãuliº într-o zonã cu condiþii

pedoclimatice favorabile, a fãcut ca locuitorii acestei aºezãri sã se
îndeletniceascã încã din cele ma vechi timpuri cu agricultura. Îmbinarea
armonioasã a celor douã forme de relief- câmpie ºi deal- larga deschidere
spre sud-vest a câmpiei, conferã un topoclimat aparte zonei. Acest lucru a
permis cultivarea cerealelor în câmpia mãnoasã din lunca Mureºului, dar
mai ales cultivarea viþei -de -vie pe dealurile din Pãuliº ºi Baraþca. Terenurile
necultivate cu viþã- de- vie din zona subcolinarã constituie pajiºti ºi fâneþe
cu iarbã bunã, ce a permis locuitorilor sã se ocupe cu creºterea animalelor.

Înainte de toate, locuitorii comunei Pãuliº au fost ºi sunt renumiþi
cultivatori ai viþei- de -vie. De aceea, viticultura a fost principala sursã de
venit a þãranilor.

Istoria viþei-de-vie, cultura ei ca ºi arta preparãrii vinurilor se pierd în
negura vremurilor, întocmai ca ºi istoria existenþei civilizaþiei omeneºti.
Este greu de precizat epoca în care omul a cunoscut vinul ca bãuturã.

Existã indicii cã omul primitiv din epoca bronzului, alãturi de grâu, orz,
prune, mere ºi pere, avea printre alimentele sale ºi strugurii, din care
prepara vin. În Dacia, însã, viile erau în floare cu mult timp înainte de
cucerirea romanã. La daco-romani cultura viþei- de- vie era o îndeletnicire
de frunte, iar vinul era considerat drept bãuturã naþionalã.

 Începând cu secolul al XIV-lea, numeroase documente vorbesc de
existenþa viilor ºi de unele mãsuri cu privire la viþa- de- vie. Existenþa viilor
de la Cotnari, Huºi, Odobeºti, Nicoreºti, Dealul Mare este semnalatã încã
din 1359.

Date istorice precise despre Podgoria Aradului, din care face parte ºi
comuna Pãuliº, gãsim încã din secolul al XIV-lea, perioada feudalismului
dezvoltat. În acea perioadã, puterea nobililor devenea din ce în ce mai mare,
marile latifundii funciare s-au consolidat în detrimentul þãranilor iobagi ºi a
jelerilor consideraþi „hospes” (oaspeþi) pe feudã.
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În Podgoria Aradului, mari suprafeþe cultivate cu viþã- de- vie aparþineau
unor familii maghiare: Maroty, Guthi, Orszagh, iar în zona Pãuliºului familiei
Haraszty.4  Þãranii iobagi deþineau mici suprafeþe de vie.

Primele consemnãri privind vânzarea unor suprafeþe de vie în zona
Pãuliºului apar în anul 1374, când cãlugãrii Paulini din cetatea Cladova, cei
ce stãpâneau pe atunci localitatea Pãuliº, cumpãrã o vie cu 33 de mãrci, iar
în anul 1383, o altã vie cu 36 de mãrci.5

De asemenea, tot din aceastã perioadã avem informaþii despre dãrile
de vin ºi despre revoltele locuitorilor producãtori de vin din zonã.

În secolul al XV-lea, Cetatea ªoimoº intrã în stãpânirea lui Ioan Corvin,
fiul lui Matei Corvin, împreunã cu þinuturile înconjurãtoare. Reprezentanþii
cetãþii sunt trimiºi sã adune „nona” de vin de la proprietarii de vie. În anul
1498, intrã în conflict cu contele Haraszty, care se opune acestei dãri.6  În
anul 1507, conflictul se ascute, iar cei 5 fraþi Baky, proprietari de vie din
Pãuliº, prind reprezentantul cetãþii ºi îl omoarã în bãtaie.7

Vinul era considerat pe atunci un produs agricol preþios pentru þãranul
român. Surplusul de vin începea sã fie comercializat. Se apreciazã cã în
anul 1562 producþia de vin a fost de 10 800 hl, de pe o suprafaþã de 700 ha,
cultivate cu viþã- de-vie, în Podgoria Aradului.8

Harta viticolã a judeþului Arad în Evul Mediu cunoaºte urmãtoarele
localitãþi: Mocrea, ªiria, Mãderat, Galºa, Miniº, Pãuliº, Ghioroc, Cuvin,
Cladova, Pâncota, Covãsânþ, Radna (dupã Marki).

Viþa de vie se cultiva într-o mãsurã tot mai mare, atât pe domeniile
feudale, cât mai ales pe cele iobãgeºti, veniturile realizate de nobilimea
feudalã din renta de vin erau destul de însemnate. Prima înregistrare a
iobagilor cultivatori de vin s-a fãcut în „Urabarialul domeniului cetãþii ªiria”
din 1525 (Prodan D. 1960).

În secolul al XV-lea se considerã cã producþia de vin acoperea
necesitãþile locale de consum. De menþionat este faptul cã 75-80% din
veniturile cetãþenilor provenea din comercializarea ºi desfacerea vinului.

4 Gh.Ciuhandu-Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri, Editura Diecezana,
Arad,1940, p.46

5 Ibidem, p.61
6 Ibidem, p.69
7 Ibidem, p.265
8 Ibidem, p.269
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Dupã pacea de la Karlowitz din 1699 partea dreaptã a Mureºului trece
în stãpânirea Ungariei, care doreºte întãrirea proprietãþii feudale ºi formarea
unor mari latinfundii în favoarea familiilor nobiliare maghiare. Marile
suprafeþe agricole din comitatul Aradului aparþin acestor latifundiari,
þãranilor români revenindu-le suprafeþe de pãmânt reduse. Datele statistice
pe care le avem la dispoziþie nu menþioneazã valoarea acestor mari proprie-
tãþi, ele mãrginindu-se la a prezenta situaþia iobagilor ºi a jelerilor români.

Conscripþia din 1752 pentru localitãþile demilitarizate Pãuliº ºi
Sâmbãteni prezintã urmãtoarea statisticã pentru cultivatorii de viþã-de- vie:

- În Pãuliº, împreunã cu Barnasel (Baraþca), cãtun aparþinãtor, 42 de
familii cultivau viþã de vie pe o suprafaþã de 100 de „sape”. Majoritatea
cultivatorilor aveau în proprietate”sape”. Maghiarii Mihaly Irin ºi Hopady
Péter aveau câte 11 „sape”, iar sârbul Kapitane avea tot 11 „sape de vie”.

- În Sâmbãteni lucrau la vie 21 de familii, toþi români, care cultivau 68
de „sape”;9

Unitatea de mãsurã „1 sapã” este egalã cu 200 stânjeni pãtraþi.10

Considerând cã 1 stânjen pãtrat este egal cu 3,6 mp., atunci 1 „sapã”este
egal cu 7,2 arii.

Viile din podgoria Aradului au început sã-ºi câºtige faima în a doua
jumãtate a secolului al XVII- lea. În anul 1779, Grossinger, referindu-se la
calitatea vinurilor de Miniº spunea: „care este setos de vin roºu ºi negru sã
meargã prima datã în comitatul Aradului, la Miniº, unde gãseºte aºa un vin
nobil dupã care rãmâne mult în urmã vinul de Burgundia ºi alte vinuri
renumite.”

Vinurile roºii de Miniº sunt atestate calitativ din anul 1744, depãºind
hotarele þãrii, fiind din ce în ce mai apreciate ºi solicitate. Primele acþiuni
mari de comercializare la export a vinurilor le-a fãcut contele Antal
Grassalkovich (1745), exportând vin roºu de Miniº în Cehia, Anglia, Suedia,
Olanda, etc.

În anul 1749 contele a construit la Miniº un castel ºi o pivniþã, care au
folosit în anul 1881 ca sediu al ºcolii de viticulturã.

În anul 1771, împãrãteasa Ungariei, Maria Tereza, ordonã o regle-
menatare urbarialã. Conform acestei reglementãri urbariale, avem
urmãtoarea situaþie asupra proprietãþii iobãgeºti, pentru comuna Pãuliº ºi

9 Ibidem
10 T.Rotariu,Recensãmântul din Transilvania din 1880, Ed. Staff, Cluj-Napoca, 1997,p.40-41
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satele aparþinãtoare: Pãuliº,
738 „sape”, Sâmbãteni – „sa-
pe”, Cladova 115 „sape”; total
853 „sape”.11

La Pãuliº se cultivã 738
„sape” de vie, suprafaþa cres-
când de 5 ori faþã de anul 1752.
Acest lucru se explicã prin
faptul cã în reglementarea
urbarialã sunt cuprinse ºi viile
care aparþineau strãinilor. Se
observã de asemenea cã la
Sâmbãteni nu se mai înregistreazã cultivatori de vie, în schimb apar
cultivatori de vie la Cladova, datoritã despãduririlor ºi terasãrii dealurilor
de pe Valea Cladovei.

Conscripþia din 1828 oferã date despre cultivatorii viþei- de -vie:12

- La Pãuliº se cultivã 697 „sape”;
- La Cladova se cultivã 151 „sape”;
Totalul suprafeþei de 848 de „sape”este aproximativ egal cu cel

înregistrat la reglementarea urbarialã din 1771. Acest lucru ne aratã cã
aceastã culturã a viþei-de-vie pe dealurile Pãuliºului ºi Cladovei este
stabilizatã, iar preocuparea principalã a producãtorilor este performanþa
producþiei de struguri ºi vin.

Împotriva pericolului filoxerei s-au luat mãsuri încã din anul 1874, prin
interzicerea importului de butaºi din Austria ºi Croaþia. Cu toate acestea,
în anul 1878, în urma uni atac puternic de filoxerã, culturile de viþã-de-vie
au fost total compromise.

S-au realizat cursuri pentru recunoaºterea filoxerei, dar foarte puþini
dintre cultivatori, chiar specialiºti au dat crezare acestui pericol. Filoxera
s-a constatat în viile de la Pãuliº, Miniº ºi Ghioroc în 1885. Lupta de apãrare
contra filoxerei s-a dus prin tratarea solului prin sulfurã de carbon, dar fãrã
rezultate.

În anul 1809,Schwartner a menþionat „nobilitatea vinului de Miniº
datoritã dulceþii lui, buchetului ºi aromei, culorii frumoase roºu-negru a

11 G.Kovacs-Þãrãnimea arãdeanã în perioada reglementãrii urbariale din 1771-1786, în
„Ziridava” VIII, Arad, 1977, p.128

12 Idem, Conscripþia satelor arãdene din 1828- în „Ziridava” XV-XVI, Arad, 1987, p.109-112

Cultivarea viþei- de-vie la Pãuliº în jurul colnelor,
castelelor ºi conacelor, în 1928

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº



178

Monografia comunei Pãuliº

început sã întunece renumele
celorlalte vinuri ºi este consi-
derat de unii în rang chiar peste
cel de Tokay”.13

La un concurs internaþional
de vinuri de la Londra din anul
1862, vinul roºu de Miniº a
obþinut premiul I. În anul 1889, s-
a semnalat pentru prima datã în
Podgoria Aradului, mana viþei-de-
vie, împotriva cãreia în anul 1893
s-a generalizat tratamentul de
combatere cu sulfat de cupru.

În mod repetat s-a trecut la altoirea viþei-de-vie pe portaltoiul „Riparia”,
la început în uscat, apoi în verde, cu rezultate slabe din cauza nepriceperii
viticultorilor din podgorie. În anul 1885 s-au pus bazele ºcolii de viþe a
satului Baraþca- Pãuliº.

Primele plantaþii de vii altoite s-au fãcut în anul 1886 (12 iugãre), iar în
1890 întreaga suprafaþã de vii a pepinierei din Pãuliº- Baraþca a fost replantatã
cu viþe altoite.

Dintre toate podgoriile româneºti cele mai frumoase rezultate în
refacerea plantaþiilor viticole distruse de filoxerã le-a avut Podgoria Aradului.
Mulþi strãini au venit sã înveþe din experienþa acestei podgorii. 790 hectare
erau deja replantate în anul 1894.

În anul 1921 s-a constituit sindicatul viticol din judeþul Arad, fiind primul
din Transilvania, aprovizionând viticultorii din podgoria Aradului cu sulfat
de cupru, sulf, praf, rafie, foarfeci de vie, sape, pompe de stropit, etc., la
preþuri mai reduse, distribuirea lor fãcându-se prin cooperativele sãteºti.

La 1 octombrie 1923 a apãrut primul numãr din „Revista viticolã,
horticolã, agricolã ºi economicã” prescurtat „Viticultura”, care a contribuit
la dezvoltarea ºtiinþei ºi practicii viticole.

Înainte de dezastrul filoxerei, cel mai rãspândit soi de vin roºu în
centrele Miniº, Pãuliº, Ghioroc, Cuvin ºi Radna, era Cadarca, urmat în
procent mai mic de Burgund ºi Oporto. Dupã filoxerã a fost introdus treptat

Prelucrarea strugurilor în zona dealurilor
Zãrandului, în cadrul colnelor, 1930

13 Ion Armãsoiu, Vinul, fiul soarelui, 2002



179

Cabernet Sauvignon, iar începând cu anul 1962 Merlot, superior calitativ
celui obþinut în Franþa, þara sa de origine.

S-a apreciat de asemenea de cãtre specialiºti cã cele mai bune vinuri
din Podgoria Aradului se obþin la Miniº, urmat de Ghioroc, Pãuliº, Cuvin,
Baraþca ºi Covãsânþ.14

Viticultura a constituit pentru pãuliºeni nu numai o ocupaþie ci ºi un
mod de a trãi, cultivând din generaþie în generaþie cu multã pasiune ºi dãruire
viþa-de-vie. Aceasta ºi-a pãstrat modul tradiþional de organizare încã din
perioada feudalã, funcþionând cu rezultate bune ºi dupã atacurile filoxerei
(1885). Activitatea propriu-zisã în vie (sãpat, legat, stropit, recoltat) era
organizatã de cãtre administrator, care purta denumirea de „vinþeler” (ad-
ministrator), acesta preocupându-se de asigurarea forþei de muncã, de
pontajul ºi plata oamenilor.

Unii proprietari din Pãuliº deþineau suprafeþe mari de vii, Birtolon Aurel,
Birtolon Stefan (Baraþca), Neferu Dumitru, dr. Fabian, Karossy Etelca,
Ambruº Octavian, Bohn Carl, Miatovici Victor, Givulescu Octavian,
Mãnãstirea Sârbeascã Bezdin, Schmidt Francisc, Acs Alexandru, Bãnãrescu
Marin, Cimpoieru Liliana, Schultz Iohan ºi alþii, care aveau pe deal colne,
conace, vile pe care le foloseau pentru cazarea forþei de muncã ºi
prelucrarea strugurilor.

Trebuie sã arãtãm de asemenea cã „vinþelerul” administra întreaga
suprafaþã de vie a proprietarului, aducea forþã de muncã „ziuaºi” din localitate
sau din satele învecinate Chesinþ, Cicir, Sâmbãteni etc. Plata pentru lucrãrile
efectuate în vie se fãcea ziuaºilor o datã pe sãptãmânã, de obicei sâmbãta
cu sume cuprinse între 20-30 lei (stropit), lista se prezenta de cãtre
„vinþeler” proprietarului în cursul sãptãmânii.

Programul de lucru pe deal la vie se desfãºura între orele 700 pânã la
orele 1800 cu o pauzã de masã între 1200- 1300; ziuaºii care erau din localitate
mergeau seara acasã,cei din satele învecinate dormeau la colne sau mergeau
acasã pe jos.

Pentru stropitul viilor erau amenajate pe deal cãzi din beton, iar apa
pentru stropit se aducea de cãtre cei care aveau vii, cu cãruþele trase de
boi sau cai.

Paza viilor era bine organizatã de cãtre un comitet de conducere, care
se alegea dintre marii proprietari de vii sau dintre „vinþelerii” capabili ºi cu
spirit de iniþiativã. Aceºtia alegeau un preºedinte.

14 Ion Armãsoiu, Vinul, fiul soarelui, 2002

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Taxa pentru pazã se stabilea în funcþie de suprafaþa de vie deþinutã ºi
de puterea economicã a proprietarului.

Dintre paznicii care au fost recunoscuþi de sãteni pentru seriozitatea
pãzirii recoltelor de struguri amintim: Boºneag Gheorghe, Arsici Ioan, Vereº
Lajos, Bondan Johann, Bradin Teodor, Vanciu Vasile.

În pivniþele colnelor, conacelor, vilelor, precum ºi în casele þãrãneºti
din Pãuliº, Baraþca ºi Cladova se desfãsura o bogatã activitate toamna la
storsul strugurilor, folosindu-se obiectele tradiþionale din lemn (moarã de
mãcinat, storcãtor, ºãitãu, etc.). Vinurile erau lãsate pe drojdie pânã dupã
Boboteazã, apoi se trãgeau, fãcându-se prima stabilizare.

În perioada colectivizãrii precum ºi prin preluarea unor terenuri de pe
deal de cãtre stat, respectiv IAS Baraþca, suprafeþele de vie s-au comasat,
au început sã disparã colnele, cãzile din beton pentru stropit.

Culesul viilor era o sãrbãtoare, motiv de bucurie cã s-a reuºit ca recolta
sã fie depozitatã în perioada optimã cuprinsã între 10-20 octombrie. Se
avea în vedere cantitatea de zahãr acumulatã de struguri pentru ca vinul sã
fie de o calitate bunã, în vederea pãstrãrii în condiþii optime.

O altã activitate distinctã se desfãºura de cãtre viticultorii din Pãuliº ºi
Baraþca. Ei produceau viþã altoitã, care era foarte cãutatã în podgoriile din
Oltenia, Muntenia ºi Moldova.

La Baraþca s-a format o
adevãratã ºcoalã de producþie
a viþelor altoite, acestea nece-
sitând, în special, un sol nisipos
din zona de câmpie sau lunca
Mureºului.

Pregãtitul viþelor pentru
altoit (portaltoiul ºi altoiul)
altoitul, forþatul, plantatul,
recoltatul ºi clasarea viþelor
necesitau o pregãtire calificatã.
Aici s-au remarcat în mod
deosebit unii specialiºti ca:
Umbrich Emerich, Miloº

Gheorghe, Boºneac Gheorghe, Iovescu Gheorghe. Aceastã activitate de
producere a viþelor altoite a luat o amploare mai mare în perioada
comunismului, la IAS Baraþca, CAP Pãuliº, CAP Sâmbãteni.

Plantarea în biloane a viþei de vie
altoite la Pãuliº
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b) Cultura cerealelor ºi creºterea animalelor
O altã preocupare de bazã a þãranilor din zona Pãuliºului a fost încã din

cele mai vechi timpuri cultivarea cerealelor, în mãnoasa câmpie a Pãuliºului ºi
a Sâmbãteniului. Paralel cu activitatea din agriculturã, þãranul român a ºtiut
dintotdeauna sã creascã animale. Animalele erau crescute atât pentru tracþiune
(boi, cai) cât ºi pentru asigurarea necesarului traiului (vaci, porci, oi,capre).

Datele statistice care ne permit sã facem o analizã a stãrii materiale a
iobagului român din perioada dominaþiei Habsburgice ºi a imperialismului
Austro-Ungar în Transilvania, respectiv Câmpia Aradului, sunt conscripte
fãcute în anii 1752,1771 ºi 1828. Aceste conscripþii redau cu o anumitã
fidelitate, deoarece de teama dãrilor ºi dijmelor tendinþa þãranului a fost de
a minimaliza atât suprafeþele agricole avute în posesie cât ºi numãrul
animalelor din gospodãrie.

În Conscripþia Domestica din 1752, datele statistice sunt urmãtoarele:15

Unitatea de mãsurã a suprafeþelor cultivate este iugãrul. 1 iugãr = 0,47 ha.
Din totalul de 602 iugãre, cea mai mare parte este semãnatã cu grâu.

Porumbul începe ºi el timid sã fie cultivat. Se observã folosirea masivã a
boilor la arat ºi tracþiune. Numãrul cailor este destul de mic comparativ cu
alte localitãþi din Podgoria Aradului, cum ar fi Covãsânþ.

În perioada reglementãrii urbariale din 1771, situaþia þãranilor este din
ce în ce mai grea. Producþia agricolã creºte ºi de asemenea cresc suprafeþele
cultivate cu cereale.

Suprafeþele cultivate cu cereale în cele 3 localitãþi este urmãtoarea:16

Pãuliº- ......................  277 iugãre
Cladova - ..................  280 iugãre
Sâmbãteni- ...............  334 iugãre
Total= .......................  886 iugãre

Semănături Animale Localitatea 
Grâu Orz Ovăz Porumb Boi Vaci Cai Oi şi 

capre 
Păuliş 183 110 0 16 141 124 16 95 
Cladova 4 0 0 0 26 12 1 0 
Sâmbăteni 115 47 117 10 84 60 32 96 
Total 302 157 117 26 251 196 49 191 

15 Gh. Ciuhandu- Op.cit.-p.263-269
16 G.Kovacs- Þãrãnimea arãdeanã în perioada reglementãrii urbariale din 1771-1786, în

„Ziridava”VIII, Arad, 1977.p.128
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Dacã comparãm aceste date cu cele din 1752, vom observa o creºtere
a suprafeþelor agricole de 1,5 ori. Aceste creºteri s-au realizat prin defriºãri,
desecãri ºi asanãri ale terenurilor mlãºtinoase din lunca Mureºului.

Conscripþia generalã din 1828 aduce noi date privind starea þãrãnimii
din Pãuliº ºi zonele aparþinãtoare.

Suprafeþele cultivate sunt urmãtoarele:17

Pãuliºul Vechi- ....... 755 iugãre
Pãuliºul Nou- ......... 234 iugãre
Cladova- ................. 150 iugãre
Sâmbãteni- ............. 918 iugãre
Total- ...................... 2057 iugãre

În comparaþie cu datele statistice din anul 1771 se observã o creºtere
masivã a suprafeþelor cultivate ºi apariþia în 1776 a Pãuliºului Nou, colonizat
cu etnici germani, care introduc noi culturi agricole, cum ar fi trifoiul ºi
sfecla de zahãr.

Asistenþa veterinarã a animalelor la Sâmbãteni în 1930

17 Idem,  Conscripþia satelor arãdene din 1828, în „Ziridava” XV-XVI, Arad, 1987, p. 109-112
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Din aceeaºi conscripþie constatãm creºterea numãrului cailor ca animale
de tracþiune, în special în Pãuliºul Nou (73 de cai).

Tot din analiza datelor statistice observãm cã suprafaþa agricolã cultivatã
creºte în 1828 de aproximativ 3 ori faþã de anul 1752, adicã de la 602 iugãre
în 1752 la 2057 iugãre în 1828. Proporþional cu aceastã creºtere are loc
creºterea numãrului de animale de tracþiune de la 300 animale în 1752 la
781 de animale în anul 1828.18

Acest lucru este firesc deoarece suprafaþa de producþie ºi forþa de
muncã se dezvoltã în acelaºi ritm.

Pânã la sfârºitul secolului al XIV-lea suprafeþele agricole cresc continuu,
însã starea materialã a þãranului român sub dominaþia austro-ungarã este
din ce în ce mai rea. În perioada modernã productivitatea muncii agricole
creºte, iar þãranul român îºi exploateazã în condiþii optime mica lui
proprietate.

Asistenþa veterinarã a animalelor la Sâmbãteni în 1930

18 Ibidem, p.115

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Dupã 1918, anul Marii Uniri, din punct de vedere administrativ supra-
feþele cadastrale din Transilvania intrã treptat sub conducerea administraþiei
româneºti.

Reforma agrarã din 1921 vine sã facã câteva reparaþii, expropriind
terenurile din marile moºii ºi împroprietãrind þãranii, care luptã pe frontul
primului rãzboi mondial. Din moºia bisericeascã s-au expropriat 16 iugãre
ºi 1015 stânjeni, care au trecut în proprietatea învãþãtorilor ºcolii din comunã
ºi în proprietatea familiilor sãrace ºi a vãduvelor de rãzboi.19

Aspecte din gospodãriile locuitorilor în localitatea Sâmbãteni, 1930

În anul 1941 localitatea Pãuliº a deþinut o suprafaþã agricolã de 2491
hectare, din care 1251 arabil, 488 hectare vii, 305 hectare pãdure, 164
hectare pãºuni, alte suprafeþe 150 hectare, 73 hectare vatra satului ºi alte
terenuri.

Cele mai mari suprafeþe arabile erau cultivate cu porumb 700 hectare,
grâu 500 hectare, orz 5 hectare, ovãz 5 hectare. Zootehnia era reprezentatã
prin urmãtoarele specii de animale: ovine 378 capete, vaci ºi viþei 166 capete,

19 ANDJA-Colecþia hãrþi ºi planuri, inv.87/9, Dos. 734/1938
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boi 174 capete, tauri 2 capete, cabaline 122 capete. Fãcând o analizã a
datelor statistice privind agricultura localitãþii Pãuliº în anul 1941 se constatã
o creºtere a suprafeþelor agricole ºi a numãrului de animale faþã de anul 1828.

Suprafaþa arabilã reprezintã 50% din cea agricolã, aceastã suprafaþã fiind
cultivatã în întregime cu cereale, cu prioritate porumb ºi grâu, iar din
suprafaþa agricolã o pondere mare o ocupau viile 488 hectare, pãdurile 305
hectare, pãºunile ºi fâneþele naturale 198 hectare.

Aspecte din agricultura comunei Sâmbãteni, 1927

Odatã cu creºterea suprafeþelor agricole a crescut ºi numãrul de
animale la 842, cuprinzând ovine 378 capete, vaci 342 capete, cabaline
122 capete.

Majoritatea locuitorilor din comunã se ocupau cu cultivarea pãmântului,
culturile principale fiind porumbul ºi grâul. Se cultiva ºi orz, ovãz, secarã,
trifoi pentru animale, iar pe porþiuni mai mici se cultiva porumbul pentru
masã verde.

Cultura tutunului era o preocupare deosebitã pentru locuitorii comunei
pânã în 1944, deoarece era o sursã de venit. Recoltat, uscat, apoi balotat
dupã mãrime ºi culoare, era vândut fabricilor de tutun din zonã. Tutunul s-
a cultivat ºi în perioada comunismului.

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Cultura cânepii ocupa o suprafaþã modestã la nivelul comunei. Cânepa
se cultiva deoarece era folositã la confecþionarea de saci, funii ºi prosoape.
Creºterea viermilor de mãtase era o altã ocupaþie a þãranilor din zonã,
deoarece aducea venituri în gospodãrie.

Aspecte din zootehnie în comuna Sâmbãteni, 1934

Pe lângã aceste activitãþi de bazã, þãranii din aceastã zonã s-au mai
îndeletnicit cu albinãritul, legumicultura, morãritul ºi diverse meºteºuguri
legate de agriculturã. În 1852, la Pãuliº erau 6 cazane de fiert þuicã, ale lui
„Todor Popi”, iar la Sâmbãteni tot 6 cazane. În aceastã perioadã la Cladova
exista o moarã, protopopului Pavel de la Cladova, fiind unul dintre cei trei
proprietari ai acelei mori. La Pãuliº erau 5 mori, cu un venit de 300 de
florini pe an, iar la Sâmbãteni 4 mori cu un venit de 240 de florini pe an.20

20 Gh.Ciuhandu – Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri-Editura Diecezana,
Arad, 1940, p.172,173
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Creºterea animalelor în gospodãriile populaþiei din Sâmbãteni, 1930

În ceea ce priveºte comerþul, el s-a fãcut în special cu comercianþii
greci, care aveau deschise în aceste localitãþi dughene, prãvãlii ºi cârciumi.
Comerþul se mai efectua ºi în târgurile existente la Radna ºi Ghioroc. Aici
þãranii puteau vinde sau schimba produsele agricole pentru a obþine diferite
mãrfuri ºi obiecte de uz casnic ºi gospodãresc necesare familiei.

Din datele conscripþiei din 1828 rezultã cã meºteºugurile încep sã se
dezvolte, astfel cã la Pãuliº erau 3 meºteºugari, iar la Sâmbãteni 8
meºteºugari, care trãiau exclusiv din aceastã activitate (dogarii, rotarii,
fierarii ºi împletitorii de nuiele).

În concluzie, putem spune cã încã din cele mai vechi timpuri ºi pânã la
al doilea rãzboi mondial, activitatea de bazã a locuitorilor din Pãuliº,
Sâmbãteni ºi Cladova a fost agricultura. Au predominat în aceastã perioadã
viticultura ºi culturile cerealiere la Pãuliº, culturile cerealiere la Sâmbãteni
ºi exploatarea fondului forestier la Cladova.

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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Creºterea animalelor în localitatea Sâmbãteni, 1934

c) Pãdurea comunei
Combustibilul lemnos necesar în gospodãrii era asigurat din pãdurea

comunalã, care era administratã de cãtre primãrie ºi aparþinea comunei
(aproximativ 568 ha Pãuliº, 500 Sâmbãteni). Pãdurea era exploatatã în regim
silvic, cu pãdurari angajaþi dintre localnici, cel mai cunoscut fiind Albulescu
Ioan. Din pãdurea comunalã puteau cumpãra lemne pentru foc toþi cetãþenii,
preþul lemnelor fiind achitat la casieria primãriei. Fiecare gospodãrie avea
dreptul la o cãruþã de lemne,care puteau fi tãiate, dupã ce acestea erau
marcate de cãtre pãdurar. În Cladova exista ºi „pãdure urbarialã”, care
cuprindea 160 ha pe Dealul Bisericii ºi se întindea pe actuala pãºune
împãduritã. Ea aparþinea comunitãþii locale ºi era administratã de cãtre un
comitet urbarial, compus dintr-un preºedinte onorific, un secretar, un casier
remunerat ºi câtiva membrii. Asociaþia urbarialã trebuia sã gospodãreascã
singurã pãdurea, astfel din banii încasaþi în urma vânzãrii lemnelor se
efectuau anumite lucrãri în pãdure: curãþatul arboretului, întreþinerea
drumurilor de acces, plantarea de puieþi.
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 Atât pãdurea comunalã cât ºi cea urbarialã erau exploatate în regim
silvic, raþional, de cãtre pãdurari, care se îngrijeau de fondul forestier, având
o rãspundere deosebitã cu privire la igienizare, curãþirea arboretului,
marcarea arborilor uscaþi, vânzarea materialului lemnos ºi plantarea
parcelelor cu puieþi de diferite specii.

d) Arhitectura comunei
Arhitectura comunei se încadreazã în structura satului de tip compact

(Sâmbãteni), rãsfirat pentru Pãuliº ºi Cladova de-a lungul unei vãi, ºosele,
etc. În perioada interbelicã au
dispãrut treptat casele din lemn
ºi pãmânt bãtut, acoperite cu
stuf. S-au construit case mari din
vãiug ºi cãrãmidã, acoperite cu
þiglã, lângã care s-au ridicat
grajduri ºi ºuri. Casele obiºnui-
te erau constituite din camera
din faþã, tindã, camera din spate
ºi târnaþ de-a lungul întregii
construcþii.

Camera din faþã era nefo-
lositã, acolo se þineau hainele de
sãrbãtoare, mobilierul mai
deosebit, dunele, pernele ºi
obiectele de artizanat. Tinda era
folositã pe post de bucãtãrie, dar
ºi ca dormitor. Camera din
spate avea funcþia exclusivã de
dormitor pentru toþi membrii familiei.

Fãcând o analizã a construcþiilor din localitatea Pãuliº (Baraþca), a
peisajului arhitectural se poate constata existenþa unor „conace”, construcþii
masive, înalte, cu 5 sau 6 camere mari de 30- 40 m2. Spaþiul locuibil era
mobilat cu piese din lemn masiv, adeseori sculptate în lemn de nuc, cireº,
stejar sau alte esenþe preþioase. Întregul spaþiu al clãdirii este ocupat de
pivniþã, care se folosea pentru prepararea ºi depozitarea vinurilor. Sunt
încântãtoare bolþile pivniþelor din cãrãmidã, clãditã în cant cu multã mãiestrie
de cãtre zidari, pivniþe ai cãror pereþi asigurã o temperaturã optimã pentru

Casã þãrãneascã în Sâmbãteni, 1920
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pãstrarea ºi conservarea
vinurilor (pivniþa de sub
Primãria Pãuliº). S-au remar-
cat prin construcþie ºi arhi-
tecturã deosebitã „caselr
domneºti” urmãtoare:

- castelul, conacul, casa
cu turn din Baraþca, pro-
prietar Birtolon Aurel ºi
Birtolon Stefan, care deþi-
neau cea mai mare suprafaþã
de vie, peste 35 ha (fostul
sediu IAS Baraþca) clãdire
retrocedatã proprietarilor,
împreunã cu suprafaþa de vie.

- conac, vilã, proprietar
Ambruº Octavian, lângã dea-
lul Carierei, pe Valea Crucii
(casa Bãþãlãrean Ioan) a deþi-
nut ºi o suprafaþã mare de vie;

- casa, conac, proprietar
familia Bonh Karl, venit din

Ungaria în 1921; a cumpãrat imobilul ºi mari suprafeþe de vii, ªugar Iosif
ginere (casa lângã Primãria Pãuliº);

- castel, conac proprietate dr. Fabian Traian, preºedintele Tribunalului
Arad (Tabãra de pionieri Pãuliº), a deþinut suprafeþe de vie, pomi, a pãrãsit
localitatea în 1944.

- casã, conac, proprietar Neferu Dumitru, colonel de armatã, soþia Lucia,
director Liceul Comercial Arad (casa Puþinã Cornel, lângã Primãrie), a deþinut
suprafeþe de vie; în jurul anilor 1950 a plecat în Franþa, nesuportând regimul;

- casã, conac, proprietar Karossy Ianos- inginer cadastru, soþia Etelca
(casa lângã Postul de Poliþie; Pulbere) au deþinut suprafeþe de vie ºi pomi.
Casa era gospodãritã de vinþeler, iar suprafeþele de vie de cãtre oameni de
încredere;

- casa- conac, proprietar Mãnãstirea Sârbeascã Bezdin au deþinut ºi
suprafeþe mari de vie ºi pãmânt arabil (casa de sub deal Pãuliº);

Conacul Birtolon din Baraþca

Casa Fabian (fosta Tabãra de Pionieri Pãuliº)
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- casã-conac, proprietar Miatovici Victor, notar Zãbrani (casa Boºneac
Florica) a deþinut suprafeþe de vie în Pãuliº;

- casa- conac, proprietar Schmidt Francisc, soþia Emi, (castelul în spatele
casei Boºneac, sub deal) a deþinut plantaþii de pomi ºi vie, a fost proprietarul
unei bãnci la Pâncota. A plecat în Germania.

Existã ºi astãzi în Pãuliº alte case ºi conace tipice prin arhitectura lor:
casa Bauman (Pãuliºul Nou), casa Lindner (Pãuliºul Nou), casa Þãrãu- Codoº
Lucia (Pãuliºul Vechi), casa Schwartz Johann (ocolul Silvic Garã CFR), casa
Acs Alexandru (Criºan Anuþa), cu pivniþã amenajatã pentru vinuri, casa
Ghizela Dolphi (cooperativa Becheº).

Majoritatea acestor case–conace, castele ºi-au pãstrat de-a lungul
timpului configuraþia construcþiilor vechi tradiþionale, ele coexistând chiar
cu unele foarte vechi, de la sfârºitul secolului al XVIII- lea.

 Pânã la colectivizare, specific localitãþii Sâmbãteni erau sãlaºele de
peste Mureº ai cãror proprietari au locuit efectiv acolo, ocupându-se de
gospodãrie ºi lucrãrile câmpului. La sãlaºe, familiile îngrijeau un numãr
ridicat de animale: vaci, cai, oi, pãsãri, pe care apoi le valorificau în cadrul
pieþelor. Sãlaºele erau construite din vãiug ºi din cãrãmidã aveau grajduri
ºi ºuri pentru depozitarea fânului.

Enumerãm mai jos persoanele care deþineau sãlaºe peste Mureº, în
Sâmbãteni: Tãtar Nicolae, Vanu Teodor, Sari Vasile, Culi Ioan, Bãrnãu
Nicolae, Morodan Dumitru, Drãghici Gheorghe, Bãrbãtei Petru, Stoicu
Maria, Anghelin Aurel, Pãcurar Nicolae, Mayer Zenovia, etc.

 În Pãuliº, peste Mureº, aveau sãlaºe: Bucatoº Gheorghe, Suciu Ioan,
Ves Maria , Stoiu Lazãr, Moþ Vasile, Neamþ Petru, Cismaº Ioan .

Proprietarii acestor case veneau zilnic în localitate pentru a transporta
laptele spre vânzare la „lãptãria din sat”; se aprovizionau cu alimente
necesare traiului.

Brodul sau luntrea (luntriþa) erau folosite ca mijloace de transport de
la un mal la celãlalt al Mureºului. În perioada de iarnã se trecea mai greu,
iar în zilele geroase când Mureºul îngheþa, oamenii aflaþi la sãlaºe erau
nevoiþi sã se deplaseze în localitãþile Aluniº sau Zãbrani (aproximativ 3
km) pentru cele necesare traiului.

În pusta Sâmbãteni se gãseau câteva sãlaºe numite în termen popular
„hodãi”. Aceste „hodãi” erau în proprietatea unor persoane care deþineau
suprafeþe mai mari de pãmânt: Ioviþi Costa (Pãrãschie), Stoicu Petru (Ion lu
Dinchi), Calinovici Liviu, Ardelean Stoia (Stoia Boji), Dehelean Nicolae (Dudaº).

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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În pustã Pãuliº, aveau sãlaºe: Vãrãºeþ Dumitru, Ivici Ioan, Pârnevan
Nicolae, ªirian Ioan, Sav Petru, Rãitar Vasile, Stoian Dumitru, Cãtanã Dumitru
Rudãu Ioan, Guleº Mihai, Miculiþã Dumitru.

În perioada colectivizãrii, aceste sãlaºe- „hodãi” au fost demolate, iar
terenul a fost comasat.

5.3. Meºteºugurile, comerþul ºi transportul

Producerea ºi comercializarea þuicii din comunã, atât cea fabricatã din
prune, cât ºi cea din cominã ºi drojdie (struguri) era o ocupaþie a cetãþenilor,
cãrora le aducea ºi un venit familiilor.

În Pãuliº funcþionau urmãtoarele cazane de þuicã sub deal „la Schibel
Johann”, înainte ºi dupã rãzboi (era Holzer Flavius) pe drumul spre balastierã
„la Boºneac Gheorghe” (casa Oniga), pe strada Piceida „la Nedelcu” pe
pãºunea comunalã în Pãuliºul Nou „la Brandais Peter”, în Pãuliºul vechi „la
Bader Sebastian” în Sâmbãteni la Momir Costa (pe drumul Ghiorocului),
Stai Nicolae (la Comlosan), Ciorãu Iancu (la cruce); acestea erau cazane
particulare.

Procesul de producere a þuicii din borhotul de prune ºi struguri începea
toamna ºi se încheia în perioada de primãvarã. Þuica se producea în douã
sortimente (calitãþi) în funcþie de cerinþele clientului de 30- 350, cea pentru
casã, iar pentru vânzare de 520 , plata pentru fierbere se fãcea în naturã în
funcþie de mãrimea cazanului.

În localitatea Pãuliº în perioada dupã rãzboi era cunoscut cazanul lui
„Coceanu” (Miloº Gheorghe), la Sâmbãteni „Fãt Savu” (Fãt a Culi Savu), iar
la Cladova, era cazanul lui Crâznic.

În comunã s-au remarcat în mod deosebit în viaþa cotidianã serviciile
care aveau un rol important pentru comunitãþile locale. Aºa cum arãtam în
datele conscripþiei din 1828, comuna Pãuliº a avut tradiþie în domeniul
meºteºugurilor ºi comerþului.

În localitatea Pãuliº funcþionau douã mãcelãrii: „la Arnold”(casa Coman),
„La Schmidt, „la Loaþi”, care asigurau carne proaspãtã ºi mezeluri pe tot
parcursul anului. La aceste mãcelãrii se sacrificau porci ºi vite, carnea fiind
tranºatã pe categorii, în funcþie de calitate ºi cerinþele clienþilor. În Sâmbãteni
e renumitã mãcelãria lui Haini (la Sari Petru), la Vasi Emil, la Antonie
Dumitru (Zbârnel), de la care se aprovizionau toþi locuitorii.
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În Pãuliº, magazine pentru procurarea alimentelor erau: „La Schiff”,
„La Duþi”, „La Weis”, „La Brandais” înainte ºi dupã 1944, în Sâmbãteni „La
Mustafã Axente”, La Hainii (Sari Petru), „La Berti” (evreu), „La Ioþi Adrian”
(lângã Albuliþa).

În Pãuliº funcþiona o moarã cu motor pe motorinã, cu 2 valþuri duble ºi
o piatrã, având o capacitate de 5000 kg în 24 ore, proprietar fiind Iosif
Fröhlich, vama se lua din mãciniº, 10%. Moara mãcina porumb ºi grâu, fiind
amplasatã în zona Haltã CFR.

În Sâmbãteni este menþionatã moara lui Ioviþi Adrian (Pãrãschie),
mãcina cereale, la Mustafã Axente (mãcina porumb), Csilag Feri (în casa
Buftea) mãcina porumb, moarã pe Mureº, proprietar Todor Lazãr
(Grãviloane) mãcina porumb, era amplasatã pe locul Balastierei (lângã Duþa).

Întreþinerea carelor ºi a cãruþelor ºi potcovirea cailor se fãcea la fierãrie.
La Pãuliº erau recunoscuþi ca fierari Schiebel Stefan, Düran George, Pim
Adrian, Pãcurar Nicolae, Reiter Iosef, fiind meseriaºi desãvârºiþi care
executau la comandã confecþionarea plugurilor, grapelor, sapelor etc. În
localitatea Sâmbãteni fierari erau: Mustafã Petru, Sari Petru, Popi Petru,
Fãnicã Florea, Ion Mircu, Petreuº Petru.

Între meºteºuguri s-au evidenþiat: olãritul, dogãritul,(confecþionarea
butoaielor), a cãzilor pentru depozitarea prunelor ºi strugurilor,
confecþionarea roþilor la cãruþe, etc. La Pãuliº erau dogari: Schiebel Peter,
Milich Iohann, Wegmann Peter, Raober Iacob, Brandais Krastel, Maxa
Andres, etc., iar la Sâmbãteni: Stai Vasa, (Vasa lui Beba), Mircu Muþiu, (casã
ªoica), tâmplari, Mircu Petru (Pãntãlie), ªtenghel Carol, Babã Petru, rotari.

Croitori renumiþi în Pãuliº au fost: Düran Katharina, Toman Petru, Hach
Petru, Brãdean Viorel, Holzer Terezia, iar la Sâmbãteni: Iacob Ioan, Sari
Petru (Ticã), Peri Floare, Vasi Floare, Baba Smaranda, Stenghel Maria,
Bãþãlãrean Teodor.

Pantofari în Pãuliº erau: Putz Iosef, Turzan Iosif, Brodner Iosef, Bondan
Peter, Schmidt Ludwig, iar în Sâmbãteni: Ciorãu Stoia, Popescu Ioan (lângã
Lia Anti).

Frizeri renumiþi din Pãuliº: Schmidt Anton, Bondan Iosef, Holzer
Florian, Reiter Iohann; din Sâmbãteni menþionãm pe: Ioþi Mãnãilã, Ianos
Ioan, Baichici Onoriu, Anghelini Aurel.

Zidari din Pãuliº: Becheº Constantin, Sãlãjan Ioan, Schiebel George,
Kassnel Franz, iar din Sâmbãteni: Ursu Petru, Mihãescu Nicolae, Miloº
Petru.
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Ceasornicari renumiþi în Pãuliº au fost: Bader Andreas, Fröhlich Iosef,
iar în Sâmbãteni erau: Momir Ioan, Ursu Roman (Drãghici).

Tâmplari din Pãuliº sunt: Bondan Iosef, Revolag Johann ºi Borºoº Ignat,
iar din Sâmbãteni: Baba Petru, ªtenghel Carol.

Tinichigii din Pãuliº: Hissler Francisc, Pim Iosif, Hack Petru, Reingruber
Anton, Pim George, iar din Sâmbãteni: Mustafã Petru ºi Sari Petru.

Tinichigii auto din Pãuliº: Putz Iosif, Gruber Petru, Holzer Peter, Maxa
Andres, iar din Sâmbãteni menþionãm pe Mustafã Petru.

La nivelul comunei Pãuliº
existau, dupã anul 1900, maºini
agricole, maºini care prestau
servicii cãtre populaþie în
schimbul unei plãþi în naturã sau
în bani. În Pãuliº a deþinut trac-
tor familia Ihm Peter (Hano-
mag), iar batozã aveau Vãrãºeþ
Traian, Stoian Onoriu, Rudãu
Ioan.

În Sâmbãteni familia Lazãr
(Snaidãrul) deþinea tractor Lanz
Buldog, iar Czilag Feri ºi Mus-
tafã Axente, deþineau batoze
pentru treieratul grâului.

În anul 1906 a intrat în
funcþiune linia feratã îngustã pe
traseul Arad-Ghioroc- Pâncota-
Radna, care strãbãtea Podgoria
Aradului pe o lungime de 60 km.
La început vagoanele erau puse
în miºcare de motoare cu com-
bustie externã, apoi în 1912 a

fost inauguratã prima cale feratã electricã pe linie îngustã din sud-estul
Europei.

Circulaþia tramvaielor pe ruta respectivã era asiguratã de 15 auto-
motoare electrice fabricate de cãtre firma Ganz Co Danubius din Budapesta,
acestea serveau ca vagoane de clasa I-a. Depoul de automotoare din
Micãlaca mai avea în dotare pentru acest tren 22 vagoane de cãlãtori de

Tractor Hanomag al familiei
Ihm Peter din Pãuliº

La secerat cu batoza, 1928
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clasa a II-a ºi 28 vagoane de
marfã de diferite tipuri, care
erau produse la fabrica Johan
Weizer din Arad.

Trenul electric care circula
pe ruta Arad- Ghioroc- Pâncota,
respectiv Ghioroc – Radna
funcþiona cu douã automotoare
cuplate care avea în tracþiune
pânã la 10 vagoane de clasa a II-
a cãlãtori, la care se mai adãuga
2-3 vagoane de marfã în zilele de piaþã la Pâncota sau Lipova. Pentru
transportul materialelor de construcþie, piatrã, balast, cãrãmidã, se foloseau
vagoane de marfã descoperite, trase separat de automotoare în garniturã.

Acest mijloc de transport a circulat de la darea în folosinþã a liniei pânã
în anul 1991 când liniile au fost dezafectate.21

Tramvaiul electric a facilitat transportul o perioadã lungã de timp a
muncitorilor la principalele fabrici (uzine) din Arad, a elevilor la liceele ºi
ºcolile profesionale din Arad, Miniº ºi Lipova, a þãranilor cu produse agricole
în pieþe. Cu tramvaiul electric, cetãþenii din Podgoria Aradului au transportat
cherestea, þiglã, cãrãmidã, ciment, var ºi alte materiale de construcþie din
depozitele din Arad, Pâncota ºi Lipova. În perioada comunismului acest
mijloc de transport a fost foarte solicitat, avându-se în vedere faptul cã
foarte mulþi muncitori, tineri, elevi din zona Podgoriei Aradului studiau sau
lucrau în Arad.

5.4. Miºcarea Legionarã

În perioada de dinaintea celui de-al doilea rãzboi mondial se remarcã
în cadrul comunei Pãuliº, Miºcarea Legionarã, miºcare care a tulburat viaþa
ºi activitatea comunitãþii.

ªeful, organizatorul ºi conducãtorul miºcãrii legionare din Pãuliº a fost
Dârlea Iulius, iar în Sâmbãteni, Tuduran Teodor.

21 Virgil Valea.- Miniº-Istorie ºi culturã-Editura Fundaþiei „Moise Nicoarã”, Arad, 2006,
p.63,64
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Organizaþia legionarã din Pãuliº, cuprindea aproximativ 30-35 persoane,
cu vârste 18-30 de ani, dintre care amintim: Savu Gheorghe, Savu Simion,
Rusu Gheorghe, Criºan Dumitru, Barna Gheorghe, Buzeºan Nica, Manea
Gheorghe,, Vãrãºeþ Ioan, Boºneac Gheorghe, Guleº Nicolae, Ivici Cristian,
Neþa Nicolae, iar din Sâmbãteni: Cicirean Aurel, Ciorãu Leonte.

 Întrunirile legionarilor din Pãuliº aveau loc într-o colnã din vii, unde
aveau ºi sediul, iar la Sâmbãteni la casa lui Tudoran Teodor, unde se lectura
presa ºi documentele miºcãrii legionare, se intonau cântece, fãceau exerciþii
militare, defilau pe drum în acordurile fanfarei.

Cuibul legionar din Pãuliº a fost cel mai activ în timpul rebeliunii (21-23
ianuarie 1941), când au participat la miºcãrile de dezarmare a armatei din
Cetatea Aradului. Dârlea Iulius, ºeful cuibului legionar din Pãuliº, a fost
arestat, condamnat la 12 ani de închisoare, trimis la Canalul Dunãre-Marea
Neagrã, dupã 9 ani a fost eliberat, iar dupã 3 ani a murit acasã la Pãuliº.

Membrii miºcãrii legionare au fost urmãriþi ºi persecutaþi mai mult în
timpul regimului comunist, decât în anii dictaturii militare antonesciene
(ianuarie 1940- august 1944).22

5.5. Deportãrile în Rusia

Dupã cel de-al II-lea rãzboi mondial au urmat vremuri triste pentru
populaþia de etnie germanã (saºi, ºvabi) din Pãuliº, deoarece au fost deportaþi
în Rusia. Deportãrile au început în luna ianuarie 1945, fiind vizaþi bãrbaþii
nãscuþi între 1900-1928 ºi femeile nãscute între 1914-1926, pânã la vârsta
de 30 ani. Celor deportaþi le-au fost confiscate animalele, cãruþele,
tractoarele ºi batozele.

Ruºii au considerat cã nemþii trebuie sã refacã ce au distrus în timpul
rãzboiului, astfel cã au fost deportaþi în Rusia 109 persoane din Pãuliº,
bãrbaþi ºi femei.

În Rusia, cei care erau mai robuºti ºi sãnãtoºi erau folosiþi la munci mai
grele: fasonatul lemnului în pãdure, la montat ºine de cale feratã, spart
piatrã în cariere, la sapã în colhozuri, în fabrici metalurgice, în mine la

22 Ibidem, p.64, 65
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transportul vagoneþilor, etc. Cei
mai slabi sau care sufereau de
boalã, erau folosiþi la munci mai
uºoare: în bucãtãrie la prepa-
ratul hranei, la curãþenie ºi
pentru îngrijirea bolnavilor.

Datoritã condiþiilor foarte
grele de muncã, a lipsei de hranã
ºi a lipsei de asistenþã medicalã,
au decedat multe persoane în
acele lagãre de deportare.

În zonele unde au fost deportaþi, multe persoane talentate la muzicã au
pus pe note muzicale foarte multe cântece despre viaþa lor petrecutã în lagãre,
scoþând în evidenþã dorul de casã, condiþiile de muncã, de odihnã, hranã, etc.
Începând cu anul 1947, persoanele care au fost deportate în lagãrele din Rusia,
au fost îmbarcaþi în garniturile de tren ºi dirijaþi spre Germania.23

Cei mai mulþi au venit spre casele lor din România, iar o parte din
persoanele deportate s-au stabilit în Republica Democratã Germanã.

5.6. Lupta împotriva comunismului (1945-1989)

 Motto:
 „Voi n-aþi fost cu noi în celule
Sã ºtiþi ce e viaþa de bezne
Sub gheare de fiarã, cu gurã nesãtule
Voi nu ºtiþi ce-i omul când prinde sã urle
Strivit de cãtuºe la glezne.”

                                         Radu Gyr

Miºcarea de rezistenþã de pe valea Mureºului, Criºurilor, a fost o
organizaþie anticomunistã care a cuprins un mare numãr de þãrani ºi
intelectuali, care s-au revoltat pentru faptul cã statul comunist a început o

Persoane deportate din Pãuliº,
într-un lagãr din Rusia

23 Anexe privind deportãrile în Rusia
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goanã a arestãrilor tuturor persoanelor care au îndrãznit sã se opunã
teroarei bolºevismului în România.

Venirea comunismului a pus românii, în faþa unui duºman pe care nu l-
au cunoscut niciodatã în istorie.24  Comunismul a vrut totul. Pe lângã bunurile
materiale, a impus oamenilor renunþarea la credinþa în Dumnezeu, la istorie,
la culturã ºi tradiþie. Au fost însã oameni care au intuit pericolul ºi ºi-au pus
viaþa stavilã fãrã sã se mai întrebe dacã vor birui sau nu.

Un exemplu de curaj ºi profund patriotism l-a
dovedit Savu Florica, nãscutã la 23 mai 1930 în Pãuliº,
judeþul Arad, o elevã eminentã, de religie ortodoxã ºi
de o moralitate desãvârºitã. A terminat clasa a VI-a a
ºcolii primare de stat din Pãuliº, cu media de 9,10. A
fost arestatã pentru activitate anticomunistã, fiind
elevã la ªcoala Normalã Ortodoxã Românã de
conducãtoare Beiuº, în anul 1947 (avea 17 ani).

24 Constantin Totir- Catalogul dascãlilor ºi învãþãtorilor uciºi în lupta împotriva
comunismului, 2004
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Dupã arestarea sa a fost supusã torturilor timp de 3 ani în închisoarea
deþinuþilor politici de la Târgu Ocna. Savu Florica a fost asasinatã în
închisoare pe data de 28 mai 1950, iar certificatul de deces a fost eliberat
familiei îndoliate în data de 22.09.1994.

Ea a murit învingãtoare, lãsând urmaºilor mesajul exemplar al unei
vieþi trãite sub semnul adevãrului, al dreptãþii ºi al onoarei.

Rigorile temniþelor comuniste în perioada 6 martie 1945-16 decembrie
1989 au suferit ºi alþi luptãtori ai rezistenþei anticomuniste, plãtind cu libertatea
ºi nu de puþine ori cu viaþa, curajul ºi consecvenþa cu propria lor conºtiinþã .

 Redãm mai jos date din „ Jurnalul Detenþiei Politice în Judeþul Arad
1945-1989” de Corneliu Cornea:

- Bacoº Ioan din Sâmbãteni, judeþul Arad, nãscut la 18.03.1903,
condamnat la 15 ani închisoare, a fost închis între anii 1952-1964, executând
pedeapsa la Gherla ºi Aiud.

- Hara Ion, elev din Arad, originar din Pãuliº, nãscut la 07.04.1942, ºeful
unui grup de tineri anticomuniºti a fost condamnat de Tribunalul Militar din
Timiºoara la 12 ani temniþã grea, executând pedeapsa între anii 1960-1964
în închisoarea de la Timiºoara, Oradea, Gherla.

- Magoº Mircea din Pãuliº, nãscut la 19.11.1938, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Braºov la 4 ani închisoare pentru uneltire. I-a executat
între anii 1958-1962.

- Malatescu Ioan din Pãuliº, judeþul Arad, nãscut la 20.10.1918,
condamnat de Tribunalul Militar Timiºoara la 2 ani închisoare, pe care i-a
executat între anii 1954-1955.

- Rãgãlie Constantin, muncitor din Pãuliº, nãscut la 15.08.1914, a fost
condamnat de Tribunalul Militar Timiºoara la 12 ani închisoare pe care i-a
executat între anii 1950-1962 la Jilava ºi Aiud.

- Savu Iovan, contabil din Pãuliº, nãscut în 1929 a fost arestat în anii
1957-1959 ºi a decedat în 1974.

- Silcã Ilie din Pãuliº, nãscut la 08.09.1920, arestat la 16.01.1953, a fost
eliberat la 25.10.1954.

- Vanu Lazãr, þãran din Sâmbãteni, judeþul Arad, nãscut la 17.11.1922 a
executat un an de închisoare între anii 1952-1953.

ªtefan A. Negrea, anul V la Facultatea de filologie Bucureºti s-a sinucis
în 1958 la închisoarea din Gherla, nemaiputând suporta regimul temniþei
comuniste ºi lãsând în urmã o serie de poezii, din care redãm în continuare,
o strofã, din poezia „Blestem.”

Aspecte din viaþa cotidianã a comunei Pãuliº
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„Nu vom uita în veci de veci jurãm
Nici moartea nu-i de crez sã ne dezlege
De ne-aþi tãia pe toþi, noi nu cedãm
Brâncoveneasca noastrã lege”25

5.7. Activitatea sportivã

 Formele sub care s-au practicat exerciþiile fizice în trecutul îndepãrtat
al populaþiei de pe teritoriul României, derivã din procesele de muncã ºi
din relaþiile de producþie care s-au succedat în istorie. Etapele parcurse de
cãtre membrii comunitãþii noastre în practicarea exerciþiului fizic au o
vechime foarte mare, noi intenþionând sã prezentãm începuturile organizãrii
miºcãrii de educaþie fizicã ºi sport.

Activitãþi sportive în localitatea Sâmbãteni în 1930

25 Constantin Totir- Catalogul dascãlilor ºi învãþãtorilor uciºi în lupta împotriva
comunismului, 2004
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 Activitãþi sportive în localitatea Sâmbãteni în anul 1934

Dupã Marea Unire de la Alba Iulia, decembrie 1918, intelectualitatea
ºi organele noului stat au consimþit cã trebuie sã dezvolte activitatea spiri-
tual-culturalã ºi sportivã în România. Astfel, iau naºtere asociaþiile literar-
sportive, în special la oraºe, acestea devenind instituþii care au menirea sã
cultive sportul pentru toatã populaþia.

 Trebuie sã arãtãm faptul cã populaþia tânãrã din localitãþi ºi-a cãutat un
mod de petrecere sãnãtos ºi util a timpului liber prin practicarea
urmãtoarelor întreceri: trânta, înotul, vâslitul, sãritul în lungime ºi înãlþime,
fotbalul ºi apoi voleiul.

 La originea miºcãrii sportive din comunã au fost mulþi tineri nãscuþi
dupã Marea Unire, educaþi în spiritul naþional românesc, care au studiat la
liceele din Arad sau Lipova. Dupã anul 1945, au luat fiinþã echipele de fotbal
din Pãuliº ºi Sâmbãteni, ca ulterior sã devinã asociaþiile sportive „Pãuliºana
Pãuliº” ºi „ Recolta Sâmbãteni „.

 Începând cu anul 1950, atât în localitatea Pãuliº cât ºi în Sâmbãteni s-
au organizat jocuri de fotbal, între diferite echipe ale comunelor învecinate.

 La iniþiativa învãþãtorului Niculescu Horaþiu, precum ºi a altor persoane
cu suflet ºi deschidere pentru fotbal, în 1955, echipa din Pãuliº „ Pãuliºana
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Pãuliº „ se înscrie în campionatul regional, zona Lipova, alãturi de echipele
„ªoimii Lipova”,” Podgoria Ghioroc”, „Miniºana Miniº”, „Victoria Zãbrani”,
„Recolta Sâmbãteni”, Mândruloc, Cruceni .

 Competiþiile sportive se desfãºurau pe terenul de la Garã, iar jucãtorii
se echipau pentru meci la fosta „Tabãrã de pionieri Pãuliº” .

 Echipa din Pãuliº avea urmãtoarea componenþã: Ioan Zvunca, Sarvici
Dumitru (kila), Aufmudth Iohan, fraþii Irimia, Ivici Gheorghe (Huiaº), Stoian
Onoriu, Boºneac Gheorghe, Tompi Ioan, Umbric Eduard, Niculescu Horaþiu
ºi alþii.

Cu trecerea anilor, în echipã au loc schimbãri de generaþii, încep sã se
impunã unii tineri, precum: Pulbere Viorel, Tãtaru Viorel, Malatescu Mihai,
Barbã Vasile, ªtefãnescu Nelu ºi alþii. Având în vedere faptul cã terenul era
amplasat în zona inundabilã a Mureºului, unde frecvent aveau loc inundaþii,
autoritãþile locale împreunã cu tinerii din localitate au hotãrât sã schimbe
locaþia pentru arena de fotbal, în locul numit de localnici „ Crauºtic „.

 Între anii 1965 – 1970, miºcarea fotbalisticã din Pãuliº ia amploare,
existând în aceastã perioadã douã echipe. Un rol important în dezvoltarea
ºi creºterea activitãþii a avut-o domnul Avrãmuþ Gheorghe, jurist (fost
secretar UTC Arad) , procurându-le fotbaliºtilor echipamente pentru
„Asociaþia sportivã” (galben cu albastru, alb cu roºu ºi alte tipuri de
echipamente).

 În aceastã perioadã are loc un schimb de generaþii, prin venirea în
echipã a tinerilor: Adam Hach, Anton Hach, Hanczi Hach, Dragoº Cristian,
Fulger Pavel, Popescu Gheorghe, Alexa Gheorghe, Tãnase Trofim .

 Din iniþiativa tinerilor, a
autoritãþilor locale, a pre-
ºedintelui CAP, Avrãmuþ
Gheorghe, în 1974 terenul de
fotbal se mutã pe actualul
spaþiu în intravilanul co-
munei.

 Echipa avea urmãtoarea
componenþã: Fulger Pavel,
Cor Dorel, Mircu Gheorghe,
Lazãr Domin, Lazãr Iosif,
ªirian Onoriu, Iovanescu
Gheorghe (Sâmbãteni), Go-Echipa de fotbal ,,Pãuliºana Pãuliº”
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ron Dorel (Sâmbãteni), Blaj
Stelian, Tãnase Trofim, ªirian
Gheorghe, Precupaº Ion (Ghio-
roc), Lazãr Iovu. În aceastã
perioadã nu existau vestiare ºi
nu se putea accede într-un
eºalon superior fãrã un minim
de condiþii.

 În perioada 1983-1985, prin
grija administraþiei publice lo-
cale, a primarilor Hach Petru ºi
Nicoarã Petru, precum ºi a tinerilor din localitatea Pãuliº, s-a construit ºi
primul vestiar la arena de fotbal.Tot atunci, cu sprijinul IAS Baraþca, a inimo-
ºilor oameni Alexa Gheorghe ºi Barabaº Iosif, are loc împrejmuirea terenului
de fotbal cu gard din stâlpi de beton ºi plasã de sârmã.

 Se remarcã acum în instruirea ºi pregãtirea echipei de fotbal domnul
profesor Tãnase Trofim, care s-a preocupat de promovarea echipei în Divizia
„Onoare” 1987, fiind ºi antrenorul principal al echipei, care a avut în
componenþã urmãtorii jucãtori: Miculiþã Gheorghe, Turcin Ioan, Martinescu
Dan, Lazãr Domin, Dumitru Nicolae, Aurel Vasile, Guleº Cristian, ªirian
Gheorghe, Ardelean Nicolae, Stoian Radu, Martinescu Ion, Pãcurar Radu,
Borteº Nicolae ºi alþii.

Dupã 1989, activitatea echipei de fotbal a fost preluatã de cãtre Cucoº
Eduard, primar al comunei Pãuliº, de Vasile Aurel, ºeful centrului de
vinificaþie IAS Baraþca. Echipa era compusã din urmãtorii jucãtori: Cucoº
Eduard, Vasile Aurel, Ardelean Nicolae, Beraru Cristian, Nicoarã Florin,
Criºan Cãlin, Miculiþã Gheorghe, Lazãr Iosif, Heuberger Cristian, Blaj Ovidiu,
Pãcurar Lili, Luchian Ioan. În anul 1996, echipa condusã de Vasile Aurel ºi
Cucoº Eduard (primar) promoveazã pentru prima datã în Divizia D.

 Dupã anul 2004, prin grija primãriei ºi a primarului Nicoarã Petru, se
modernizeazã baza sportivã, realizându-se: vestiare, împrejmuirea
stadionului, introducerea curentului electric, a apei potabile, a reþelei de
canalizare ºi încãlzirea centralã.

 Se efectueazã procedurile de legalizare juridicã a Clubului, care a primit
denumirea de „Club Sportiv de drept public Pãuliºana Pãuliº”,având
personalitate juridicã. Echipa a promovat în Divizia „D”, în anul 2005,
menþinându-se ºi în prezent în aceastã divizie.

Echipa de fotbal „Pãuliºana Pãuliº”,
promovatã pentru prima data în divizia „D”
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În aceastã perioadã, se
ridicã o nouã generaþie de tineri
ai comunei, buni sportivi, care
depun eforturi susþinute pentru
menþinerea echipei în acest
eºalon.

S-au remarcat în aceastã
perioadã urmãtorii jucãtori:
Mircu Cosmin, Nicoarã Florin,
Suciu Marius, Lazãr Flavius,
Lazãr Dorel, Ardelean Ioan,
Popa Daniel, Orza Gheorghe,
Þepeº Adelin, Juravle Dãnuþ,
Belei Titus, Coman Daniel,
Lazãr Octavian, Itu Aurelian ºi
alþii.

 În localitatea Sâmbãteni s-a
desfãºurat începând cu anul
1955 o adevãratã activitate
fotbalisticã, sprijinitã de condu-
cerea CAP Sâmbãteni, preºe-
dinte Stancu Lazãr, ºi de spon-
sorul adevãrat al echipei ºi
Asociaþiei „Recolta Sâmbãteni”,
în persoana lui Ursu Gheorghe
(colector de lânã ºi de piei la
DCA), care era unul dintre cei
mai înstãriþi oameni din sat.
Acestora li se adaugã Fãt Savu,
care la vremea respectivã era
responsabilul cazanul de þuicã

(cazanul MAT-ului) din sat. Cei menþionaþi se regãsesc în poza echipei de
fotbal din Sâmbãteni.

 Echipa de fotbal era compusã din urmãtorii jucãtori: Pârnevan Nicolae
(portar), Todoran Mihai, Rujan Petru, Gavra Constantin, Stancu Nicolae,
Iacob Nicolae, Goron Dorel, Vasi Petru, Balaº Ioan, Sari Vasile, Lovas
(Ghioroc), Contraº Pascu (Mândruloc), Contraº Gheorghe (Mândruloc),

Modernul vestiar al echipei de fotbal
„Pãuliºana Pãuliº”, construit în anul 2005

Echipa de fotbal „Pãuliºana Pãuliº” alãturi
de oaspeþii din Ötömös, Ungaria

Echipa „Pãuliºana Pãuliº” pe un loc fruntaº
în divizia D
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Aron ºi Piºta, veniþi din altã
localitate.

 Terenul de fotbal era am-
plasat în intravilanul comunei,
vis-à-vis de actuala staþie de
benzinã „Tinu Oil”, iar duminica
când aveau loc meciuri, de jur
împrejurul stadionului, erau
foarte mulþi spectatori, tineri ºi
în vârstã, care susþineau echi-
pa. Jucãtorii erau tineri elevi de liceu din Sâmbãteni, excepþie fãcând cei
doi fraþi Contraº (Mãtãhalã), care veneau din Mândruloc, iar la competiþii
se mai înrola Cociuban Gheorghe (Ghiþã mic - Mândruloc).

În cadrul competiþiilor sportive, ocazional, mai juca împreunã cu
Asociaþia Sportivã „Recolta Sâmbãteni” ºi Domide, fostul jucãtor de la UTA,
astãzi observator al Federaþiei de Fotbal .

 Echipa a participat la campionate în cadrul Raionului Lipova, având
meciuri în diferite localitãþi: Sãvârºin, Zãbrani, Birchiº, Miniº, Ghioroc,
Pãuliº, obþinând ºi douã cupe pentru asociaþie.

 Odatã cu creºterea traficului rutier pe ºoseaua naþionalã DN 7, terenul
a fost mutat la marginea de nord a satului, lângã Iancu Dimitrie (Toº), unde
jucãtorii se aprovizionau cu apã, se spãlau, aveau ºi o camerã pentru
echipare.

 Pentru deplasarea echipei în alte localitãþi, autoritãþile locale, primar
Ioþi Petru ºi preºedinte CAP, Stancu Lazãr, au pus la dispoziþia jucãtorilor
maºinile de la CAP ºi un ARO, care transportau suporterii echipei „Recolta
Sâmbãteni” la meciurile susþinute în deplasare. Echipa se bucura de câþiva
suporteri, dintre care cei mai devotaþi au fost Vanu Vasile(zis Lia Plãieºu),
Strajici Axente ºi Negoi Valeriu. De spãlarea echipamentului sportiv ºi de
transportul jucãtorilor se ocupa Ghiþã Pãcurar (Gicã), care de altfel era ºi
un suporter nelipsit al echipei din Sâmbãteni.

 Cu trecerea anilor, în echipã s-au produs schimbãri de generaþii, cu
jucãtori mai tineri, care au luat locul celor mai în vârstã: Goron Dorel,
Iovanescu Gheorghe, Iacob Ioan, Strajici Tiberiu, Iacob Dumitru, Sari
Gheorghe, Stancu Gheorghe, Damian Mircea, Vanu Nicolae ºi alþii.

 Odatã cu reorganizarea administrativã din 1967, comuna Sâmbãteni a
fost înglobatã comunei Pãuliº. Ca urmare, activitatea sportivã a pierdut din

Echipa de fotbal „Recolta” Sâmbãteni, 1968
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intensitate. Competiþiile sportive s-au desfãºurat doar sporadic dupã 1975,
echipa nefiind înscrisã într-un eºalon superior, iar terenul de fotbal a început
sã se degradeze.

 Începând cu 1989, odatã cu aplicarea Legii 18/1991, privind
retrocedarea terenurilor agricole cãtre proprietari, arena de fotbal a fost
transformatã în teren arabil, activitatea sportivã limitându-se la jocul de
fotbal pe pãºunea comunalã, într-un cadru neorganizat.

 În anul 2007, prin preocuparea autoritãþilor locale, primar Nicoarã
Petru, viceprimar Iovanescu Gheorghe, consilieri locali Vasile Ardelean ºi
Ilea Viorel, s-a trecut la amenajarea unei baze sportive în localitatea
Sâmbãteni, construirea unui vestiar modern pentru desfãºurarea
competiþiilor sportive în condiþii bune. Se are în vedere înscrierea echipei
de fotbal în campionatul judeþean divizia „ Promoþie”, în 2011.

 O mare bucurie a constituit-o pentru localitatea Sâmbãteni ºi pregãtirea
echipei de volei masculin, condusã de profesorul Stoi Lazãr, reuºind
performanþe strãlucite în perioada 1968-1975, înscriindu-se în campionatul
judeþean cu rezultate remarcabile.

 Echipa era compusã din urmãtorii jucãtori: Goron Dorel, Iovanescu
Gheorghe, Stancu Ioan, Ioþi Petru, Jucu Petr , Sari Gheorghe, Damian Mircea,
Florea Gheorghe, Coman Ioþi ºi alþii. Profesorul Stoi Lazãr împreunã cu
echipa de volei din Sâmbãteni au participat la „Cupa cravata roºie de
pionier”, ocupând locul III la Timiºoara ºi la „Cupa Agriculturii”, obþinând
locul III pe Regiunea de Vest , la Bozovici, Caraº Severin.

Viaþa cotidianã a comunei Pãuliº a fost învioratã de activitatea sportivã,
care s-a derulat în deplinã armonie. Datoritã seriozitãþii locuitorilor, a
atitudinii tolerante a spectatorilor, aceste acþiuni s-au desfãºurat în limitele
sportivitãþii, fãrã a degenera în violenþe.
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CAPITOLUL VI

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale

 6.1. Aspecte etnografice

6.1.1. Casa ºi gospodãria þãrãneascã

 Etnografia, „ramurã” a istoriei, studiazã compoziþia, originea ºi rãspândirea
popoarelor, urmãreºte evoluþia culturii lor materiale ºi spirituale, moravurile
ºi particularitãþile felului lor de viaþã (Dicþionarul istoric ºi administrativ al
localitãþilor din Transilvania, Banat ºi Maramureº, 2003).

 Arhitectura caselor din localitãþile comunei Pãuliº se remarcã prin
simplitate ºi ornamentaþie extrem de modestã. Reflectarea spiritualitãþii
localnicilor se regãseºte în tipologia caselor ºi aranjarea interioarelor.De
obicei, casele au fost construite perpendicular pe axa strãzii, având pereþii
groºi din vãiug, acoperiþi cu chirpici ºi spoite în culoarea albã.

 Casa tradiþionalã din localitãþile comunei, se compunea de obicei din
trei camere dintre care douã aveau o destinaþie funcþionalã: bucãtãria „tinda”
ºi dormitorul numit ºi „soba dinapoi”, iar cea de-a treia, soba sau „casa
dinainte”, era frumos amenajatã, un fel de camerã de oaspeþi unde erau
primiþi musafirii.

 Specific fiecãrei case este pridvorul sau „târnaþul „susþinut de stâlpi
groºi de formã dreptunghiularã sau rotundã, acesta fiind deschis. Cu multã
vreme înainte, pridvorul era locul preferat de odihnã peste noapte al
bãtrânilor care nu pãrãseau „patul din târnaþ” în nici o noapte de primãvarã
pânã toamna târziu.
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Interiorul sobei dinainte
nu cuprindea, în general,
articole mari faþã de cele
existente în dormitor, dar aici
te surprindea frumuseþea
deosebitã a obiectelor exis-
tente. Într-o ordine desã-
vârºitã, gospodina casei cãuta
sã scoatã la ivealã ceea ce
avea mai frumos ºi mai de preþ
în casã. Lângã paturi, pe care
stau aºezate perne mari de
puf cu o îmbrãcãminte frumos

brodatã, se aflã câte o laviþã lungã cu speteazã acoperitã cu niºte þesãturi
foarte frumoase. Pe pereþi, de jur împrejur, atârnau farfurii din pãmânt, viu
colorate ºi ornamentate frumos, împrejmuite cu ºtergare de pânzã, cusute
în diferite modele.

În acestã camerã se afla ºi „lada de zestre”, o ladã mare de lemn,
sculptatã, în care tinerele fete ºi feciorii pãstrau obiectele de zestre, în
special cusãturi ºi obiecte de îmbrãcãminte. În casele fãrã copii, bãtrânii
pãstreazã toate articolele de îmbrãcãminte necesare înmormântãrii,
pregãtite din timp, lada fiind numitã „lada de moarte”.

 În dormitor sau „soba – casa dinapoi”, unde locuia familia gospoda-
rului în cea mai mare perioadã a anului, se aflau paturile, aºezate pe colþurile
încãperii. Paturile aveau cãpãtâi ºi rãstaniþã, precum ºi scânduri, care
sprijinite de rãstaniþã susþineau dricala, fiind demontabile.Dricala (salteaua)
confecþionatã din þesãturã rezistentã, de cânepã, era umplutã fie cu paie de
grâu, secarã, fie cu „ºuºorci”de porumb, fiind zilnic scormonite, atunci când
gospodina fãcea patul. Apoi se întindea cearceaful peste care erau aranjate
„perinele”ºi „duna”, umplute cu pene de gâscã, ce asigurau confortul
gospodarului peste noapte. Paturile sunt acoperite cu „ponevi” frumos
colorate, cu diferite modele naþionale, executate în casã la rãzboiul de þesut.

  „Camera de mijloc”sau „tinda” (un spaþiu de trecere) servea în
majoritatea cazurilor pentru bucãtãrie. Era locul în care se prepara
mâncarea, în cea mai mare parte a anului. Puþinul mobilier al acestei încãperi
consta în urmãtoarele: o masã ce servea la preparatul mâncãrurilor, un

Casã þãrãneascã din Sâmbãteni -„Soba dinainte”
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„stelaj”, o etajerã din lemn cu trei sau patru rafturi unde se depozitau în
ordine toate articolele de bucãtãrie: „hârboicile”, „tipsiile” ºi „oalele”. De
„stãlaj” era agaþatã „sucitoarea” ºi diverse funduri de tocat.

  Intrând în tindã, se putea observa imediat cuptorul, „soba” de gãtit,
construitã din pãmânt, cu plitã de tuci (astãzi aproape a dispãrut, fiind
înlocuitã cu soba de metal ºi aragaz.

 Majoritatea caselor aveau „cuptor de pitã”. Pentru „arsul” cuptorului
se foloseau câteva unelte ajutãtoare: „piscãlãu”, cu care se stârnea jarul,
„drâglul” - un fel de sapã de lemn care servea la manipularea jarului pe
toatã suprafaþa cuptorului, „pe vatrã”. Mai exista ºi o lopatã rotundã,
confecþionatã din lemn, având coada lungã, lopatã cu care se duceau: pâine,
cozonacii, sarmalele pânã în fundul cuptorului.

 Pardoseala din interiorul caselor era din pãmânt, care cel puþin
sãptãmânal era „muruit ”cu amestec de pãmânt galben, baligã de cal, puþinã
pleavã ºi apã. Mai aproape de zilele noastre, au apãrut, ca pardosealã,
„podelele” din scândurã, chiar ºi-n casele tradiþionale.

 Aproape fiecare casã are sus la faþadã gravat numele proprietarului ºi
anul construcþiei. Acestea sunt de fapt singurele ornamente dacã le putem
numi astfel, care apar pe faþadele clãdirilor vechi.

 Cãmara era locul unde se depozitau alimentele. Aceasta era dotatã
cu rude de lemn, atârnate de grinzi pe care se agãþau „clisãle”, „ºoncile”,
„cârnaþii”, „straiþa popii” (toba). În lãzi speciale era depozitatã fãina, iar pe
„stãlaje” erau aºezate borcane cu „dulceþuri” (compoturi ºi sticle cu
pãrãdaicã”(suc de roºii).

 „Podrumul” sau pivniþa se amenaja în spaþiul de sub camere. Acolo
se gãseau adãpostite urmãtoarele obiecte ale gospodarului : „cada cu
cureci”, butoaiele- „vasãle” cu rãchie ºi vin, lãzile cu nisip, în care se pãstrau
verdeþurile peste iarnã. Intrarea în podrum se fãcea fie din „târnaþ”, fie din
„ocol”.

 Podul casei era locul în care, în cazul gospodãriilor ce n-aveau „cotarcã”,
se pãstrau grâul, orzul, ovãzul, cucuruzul (porumbul) ºi diverse alte lucruri
care nu se foloseau zilnic (rãzboiul de þesut, demontat, furca manualã cu
roatã, vârtelniþa, fusteii ).

 În fundul curþii era amplasat „iºtãlãul” sau grajdul, cu douã despãrþituri:
pentru vaci ºi pentru cai, iar la extremitãþi avea locuri pentru anumite unelte,
respectiv pentru „plevãrie”. Iºtãlãul comunica cu ºura unde erau adãpostite
furajele pentru animale.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 Paralel cu casa de locuit erau construite „cotarca” (pãtulul pentru
porumb), având sub ea „coteþul porcilor” cu padoc ºi colnã.

 Grãdina de pe lângã casã, destul de întinsã, era cultivatã cu legume,
zarzavaturi, vie, pomi fructiferi (pruni, meri, peri, gutui, nuci, caiºi, cireºi)
etc.Lucrãrile de întreþinere le efectua gospodarul cu familia sau cu „zâuaºi”,
folosind urmãtoarele unelte: arºeu (hârleþ), sapã, greblã, ferez (fierãstrãu),
târnãcop (budac).

 Uneltele din gospodãria þãranului erau confecþionate de cãtre meºteri
rotari ºi fierari, care lucrau cu multã pricepere la cãruþã: „obezi”, „spiþe”,
„butuc”, „feleherþu”, „loitrile”, „ºireghile”, „leucile”; iar la pluguri: „grândeiu”,
„roþile”, „coarnele”.

 Cei care nu aveau casã în sat, gospodãria era aºezatã la „sãlaº”, peste
Mureº sau în Pustã (spre Sântana).

  Existau ºi situaþii în care proprietarii sãlaºelor aveau casã în localitate
ºi lãsau sãlaºul în grija „hodãjeilor”, cãrora, la înþelegere, le încredinþau
toate cele de trebuinþã.

Conform tradiþiei, în sarcina fiecãrui gospodar revenea întreþinerea
întregului spaþiu din faþa caselor pânã-n axa drumului, ºi anume vãruitul
caselor, al pomilor, desfundatul ºanþurilor.

Acum, ca ºi în trecut, casa ºi curtea sunt oglinda gospodarului, iar
preocuparea de a avea o casã frumoasã ºi curatã îi caracterizeazã pe locuitorii
comunei Pãuliº.

  6.1.2. Ocupaþiile tradiþionale ale locuitorilor comunei Pãuliº

 Plugãritul ºi creºterea animalelor erau ocupaþiile tradiþionale ale
locuitorilor comunei Pãuliº. Aceste îndeletniciri s-au dezvoltat în strânsã
interdependenþã cu animalele, producãtoare de materie primã pentru
îmbrãcãminte, încãlþãminte, dar ºi îngrãºãminte naturale (gunoiul de grajd).
O tradiþie existentã ºi astãzi printre gospodari este îngrãºarea porcilor, a
„bicilor”(tauri), care apoi erau valorificaþi sau sacrificaþi pentru hrana
familiei. Mândria localnicilor erau boii ºi caii, care erau folosiþi pentru
tracþiune ºi la muncile agricole.

Plugarii foloseau plugul de lemn cu brãzdar de fier, cu corman mobil,
care, de fiecare datã când ajungea la capãtul ogorului arat, se întorcea de
cealaltã parte a plugului, rostuind astfel brazda de aceeaºi parte. Plugul era
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alcãtuit dintr-un grândei lung de lemn, care avea la un capãt introduse
coarnele plugului.

 Se mai obiºnuia ca în unele perioade mai grele din timpul anului (în
campaniile agricole), la secerat, semãnat, cules, la coasã, sã se desfãºoare
aºa numita „clacã”. Se ajutau familiile, prietenii între ei sau mai angajau, cu
ziua, braþe de muncã strãine, aºa numiþii „zâuaºi”, pe care-i plãteau în naturã
sau în bani.

  În cadrul comunei Pãuliº se deplasau temporar persoane venite din
Munþii Apuseni (moþi), care îºi aduceau produsele (fructe, ciubere, scãri,
furci, greble din lemn, mãturi pentru curte etc.), ca sã primeascã grâu,
porumb (era un fel de troc de produse), folosindu-se ca unitãþi de mãsurã
„ghioaba”, „ºânicu” etc.

 De fapt ºi în alte domenii, înainte de adoptarea sistemului metric, se
fãceau mãsurãtori „cu cotu”, „cu stânjeni, „cu ºtricu” (tãria acoolului). În
cazul trocurilor ca ºi în cazul vânzãrilor/cumpãrãrilor avea loc „tocmeala”
(înþelegerea) ºi apoi „plata aldãmaºului”.

  În perioada de iarnã, localnicii îºi gãseau ºi alte ocupaþii casnice, care
contribuiau la dezvoltarea puterii economice a familiei ºi a localitãþii, im-
plicit cele de provenienþã industrialã. Prelucrarea firelor ºi a fibrelor vegetale
(lânã, cânepã) a fost o ocupaþie importantã pentru populaþia din zonã. Se
asigurau, astfel, þesãturi pentru îmbrãcãminte sau obiecte de uz casnic.
Procesul de producþie comporta mai multe operaþii : tunsul oilor, spãlatul
lânii, scãrmãnatul lânii (dãrãcitul), torsul lânii (cu furca manualã cu roatã ºi
fus) din caier, torsul firului. Cânepa era semãnatã primãvara, se culegea în
august; urma topitul cânepei în apa Mureºului, uscatul ºi meliþatul (zdrobirea
tulpinilor).

Femeile mânuiau cu multã dibãcie rãzboiul de þesut manual (alcãtuit
din: urzoi, iþe, spatã, brâgle, socalã, þãvi, suveicã), realizând atât piese de
îmbrãcãminte cât ºi þesãturi necesare în interiorul casei.

Cele mai dificile operaþii erau urzitul ºi þesutul, poate ºi de aceea s-a
renunþat la rãzboiul de þesut ºi la producerea de þesãturi în casã, atunci
când mai uºor era sã fie achiziþionatã de pe piaþã. Din þesãturile de cânepã
cu fir mai fin se confecþionau cãmãºi „spãtoaie”, „poale”, ºtergare, iar din
þesãtura mai puþin finã se realizau cârpe de bucãtãrie, „procoviþe”, „ponevi”,
„dricale”, saci.

  Din lânã vopsitã cu vopsele naturale (coji de nucã, ceapã), se þeseau
„streiþi”, obiecte de îmbrãcãminte: „cioareci”, „poale”, „sumne”, „pieptare”.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Aspecte din activitatea zilnicã a populaþiei din Sâmbãteni, 1934

Aspecte din ocupaþiile tradiþionale ale locuitorilor din Sâmbãteni în 1934
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Ocupaþiile tradiþionale ale locuitorilor din Sâmbãteni în 1934

6.1.3. Aspecte referitoare la toponimia comunei Pãuliº

Iorgu Iordan menþiona cã: „Toponimia poate fi socotitã drept istoria
nescrisã a unui popor, o adevãratã arhivã, unde se pãstreazã amintirea atâtor
evenimente, care s-au petrecut de-a lungul timpurilor ºi-au impresionat într-
un chip oarecare sufletul popular.1 ”

 Aºa dupã cum am mai precizat anterior, în anul 1722, datoritã unor
mari inundaþii ºi a pericolului pe care-l reprezentau revãrsãrile Mureºului,
vechea vatrã a Pãuliºului, situatã pe malul Mureºului, în locul numit Târnova,
a fost strãmutatã mai spre est, în partea dinspre deal a comunei, iar Sâm-
bãteniul, în secolul al XIV- lea avea vatra în sud, în Hadã, apoi în Sãliºte.

  Aceste aspecte sunt confirmate de o „conscripþie” a grãnicerilor din
Pãuliº, prin care se aratã cã atât Pãuliºul cât ºi Sâmbãteniul fãceau parte
din categoria localitãþilor grãnicereºti, aflate sub protecþia împãratului.

  Din cele arãtate în conscripþie se desprinde concluzia mai puþin
plauzibilã cã populaþia zonei ar fi avut tendinþa de „sârbizare” a numelor de

1 I.Iordan-Toponimia româneascã-Editura Academiei, Bucureºti, 1963, p.2

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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familii, tendinþã manifestatã de preoþii vremii la ordinul ierarhilor, care erau
sârbi, cât ºi a grãnicerilor, care erau prezenþi în zonã. Semnalãm faptul cã
în aceastã conscripþie multe nume de familii din acea perioadã existã ºi
astãzi în Pãuliº ºi Sâmbãteni, spre exemplu: Strajici, Albulescu, Berar,
Boºneac, Criºan, Miculiþã, Savu, Rusu ºi alþii.

 Anul imediat urmãtor, 1773, marcheazã un eveniment major în istoria
comunei, ºi anume, colonizarea etnicilor germani, care vor forma o localitate
stabilã, numitã Pãuliºul Nou.

  Odatã cu mutarea vetrei satului se stabileºte ºi sediul administrativ al
localitãþilor, iar comuna Pãuliº va purta pânã în secolul al XIX –lea titlul de Opid.

 Semnificativ de precizat este faptul cã toponimele din intravilanul loca-
litãþilor, din câmp ºi deal s-au pãstrat pânã în zilele noastre. În întravilanul
comunei se vehiculeazã urmãtoarele denumiri de locuri: „Pe Piceaida”, „La
coliba cioºilor din deal” „La Duþã, „La Bãrdãcuþ”, „La pomolojdie”, „Uliþa
Bisericii”, „La morminþi”, „La Bârcã”, „La Sãliºte”, „La balastierã”, „La
pãºune”, „La cãrãmidãrie”; locul unde solul era corespunzãtor ºi apa era
din abundenþã se fãcea vãiugul ºi cãrãmida(în Sâmbãteni). Pe locul actualei
ºcoli din Sâmbãteni era aºezatã o construcþie veche ce aparþinea primãriei
unde se gãseau „bicii satului”. „La gropane,” pe locul actualului bloc din
Sâmbãteni, erau gropi mari cu apã unde localnicii scãldau vara boii.

 În extravilanul localitãþilor din zona pãmânturilor arabile circulau
urmãtoarele toponime ºi hidronime: „Almãsig”, „Prundu Mare”, „Râtu Maci”,
„Pustã ºanþ”, „Bugar”, „Târnova, „La Miniºeni”, „Seliºte”, „Dealu Rachi” „Râtu
Isãili”, „Râtu Þiganilor”, „Dealul Strãjerilor”, „La Doru peste Mureº”, „La
orezãrie”, „La pârâul þiganilor peste Mureº”, „La hodaie în pustã”.

Extravilanul Pãuliºului din zona de deal este foarte bogat în toponime
ºi hidronime, folosite în mod curent de cãtre localnici. Nu existã un deal,
un loc, o vale sau pârâu sã nu aibã o denumire cu o anumitã semnificaþie.

Apelativul românesc „vale” stã la baza toponimelor care denumesc ape cu
debit ºi lungimi mai mari decât pârâul. În hidronimele existente, apelativul
„vale” apare articulat însoþit de un determinant. Cele mai multe determinante
ale acestui apelativ sunt substantive în cazul Genitiv, care indicã locul pe unde
se revarsã sau de unde izvorãºte valea. Amintim, în acest sens, câteva exemple
de vãi: Valea Lotii, Valea Bisericii, Valea Frunziºului, Valea Ierbelova, Valea
Crucii. Apelativul „vale” este uneori însoþit de adjectivul „mare” în opoziþie cu
adjectivul „mic”, care au rolul de a deosebi cele douã toponime: „Valea Mare”-
„Valea Micã” (în satul Cladova).
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Toponimia comunei Sâmbãteni- Inventarul terenurilor agricole în 1930
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Toponimia comunei Sâmbãteni- Inventarul fântânilor în 1930

Unele nume topice ale dealurilor au la bazã nume de familie: „Dealul
Neamþ”, „Dealul Rachi”; alte nume topice de deal fiind: „Dealul Bãtrân”,
„Dealul Gol”, „Dealul Lipovei”. Aceste fome de relief erau foarte bine
cunoscute de localnici.

 Zonele dealurilor ºi ale vãilor erau cultivate cu vii ºi pomi fructiferi.
Erau locuri unde proprietarii aveau colibe, conace ºi erau amplasate cãzi
pentru stropitul viilor.

 În extravilanul localitãþilor erau construite o serie de fântâni, care erau
folosite pentru asigurarea apei necesare oamenilor ºi animalelor (boi, cai),
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în perioada când se aflau în campaniile agricole (arat, semãnat, recoltat). În
Sâmbãteni au fost inventariate de cãtre primãrie un numãr de 17 fântâni,
iar la Pãuliº 14 fântâni; enumerãm câteva: în Pustã 4, Dealu Rachi 1, La
pomolojdie 1, Târnova 1, În drumul Pustii 1, Lângã drumu Pustii 1, La
Miniºeni 1, La Vãlae 1, Þighiriºte 1, la care se mai adaugã izvoarele de apã
mineralã, forate mai târziu în localitatea Pãuliº, izvoare care nu au fost
valorificate pânã în prezent.

  Constatãm din documentele vremii existenþa unui numãr mare de
toponime ºi hidronime în zona intravilanului ºi extravilanului localitãþilor,
precum ºi folosirea acestora, neîntreruptã, din generaþie în generaþie.

 Acest fapt atestã ideea vechimii ºi continuitãþii populaþiei majoritar
româneºti, care ºi-a conservat limba ºi tradiþiile în ciuda influenþelor strãine
venite din exterior.

6.1.4. Cercetãri monografice în comuna Sâmbãteni-1934

 Activitãþile culturale se desfãºurau mai mult duminica, cu prilejul
sãrbãtorilor creºtine (Crãciun, Anul Nou, Boboteazã, Paºte), la care participa
aproape tot satul. Iniþiativele culturale aparþineau conducãtorului cãminului
cultural, ºcolii ºi bisericii, activitãþile desfãºurându-se cu regularitate
duminica dupã masã. Ele aveau o mare rezonanþã în cadrul comunitãþilor
din Pãuliº ºi Sâmbãteni.

În anul 1933 se deschidea la Arad o secþie cultural-artisticã a „Institu-
tului Social Banat-Criºana”, care avea sediul în Timiºoara. Se dorea, astfel,
o cât mai bunã cunoaºtere a aspectelor culturale ºi artistice din realitatea
vieþii româneºti din þinutul Aradului. Din comitetul de acþiune care asigura
conducerea secþiunii amintite fãcea parte ºi avocatul Octavian Lupaº, originar
din Sâmbãteni. Misiunea acestuia era de a studia cadrul istoric al comunei
Sâmbãteni, dupã metoda Institutului Social din Bucureºti. La îndemnul
marelui sociolog Dimitrie Gusti au început cercetãrile monografice.

Fundaþia Culturalã Regalã „Principele Carol”, Echipa Studenþeascã ºi
Asociaþia „Prietenii comunei Sâmbãteni” au desfãºurat în comuna amintitã
activitãþi referitoare la viaþa ºi activitatea satului în perioada 1 iulie 1934 –
1 octombrie 1934. Rolul echipei care a desfãºurat cercetãrile monografice

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale



218

Monografia comunei Pãuliº

a fost nu doar acela de a studia realitãþile sociale din localitate, ci mai ales
de a da un nou ºi puternic impuls vieþii satului.

Referitor la Asociaþia „Prietenii comunei Sâmbãteni”, precizãm cã
aceasta era compusã din toþi cei care erau originari din Sâmbãteni, dar care
locuiau în alte comune, precum ºi din toate persoanele care au îndeplinit o
funcþie publicã în Sâmbãteni sau care aveau legãturi economice, culturale
sau de rudenie în aceastã localitate.

Membrii Asociaþiei „Prietenii comunei Sâmbãteni” se întruneau în vara
fiecãrui an la o consfãtuire, care avea ca obiectiv principal ridicarea satului
sub toate aspectele.

Aºa cum rezultã din procesul verbal, încheiat în ziua de 28 iulie 1935,
la ºedinþa de constituire a Comitetului Cultural „Vasile Goldiº” din comuna
Sâmbãteni au participat: dr.Cornel Radu, directorul Spitalului de copii Arad,
preºedintele fundaþiei; dr.Octavian Lupaº, secretarul Baroului de avocaþi
din Arad, secretarul fundaþiei.

Lista cuprindea urmãtoarele persoane:
– Preºedinte de onoare al Comitetului Cultural „Vasile Goldiº” din

Sâmbãteni
- Dr.Sabin Manoilã (fiu al comunei), cu ierarhie înaltã în stat;

• Membrii de onoare:
- Dr.Cornel Radu
- Dr.Octavian Lupaº
- Dr.Traian Vãþianu, medic în Sâmbãteni

• Preºedinte:
- Valeriu Felnecan- preot

• Vicepreºedinþi:
- Traian Rugilã – preot
- Aurel Borlea- învãþãtor, director ºcolar

• Secretar general:
- Teodor Stancu- învãþãtor

• Casier:
- Leontie Bãrdãcuþ – subnotar

• Cenzor:
- Ioan Rujan – subnotar
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• Membrii comitetului cultural:
- Nicolae Strajici – primar
- Nicolae Nichi – picher
- Gheorghe Ioþi – agricultor
- Adrian Ioþi – fost primar
- Petru Stancu – contabil
- Ioan Jucu – agricultor
- Lazãr Cicirean – agricultor
- Precup Lazãr – agricultor
- Dimitrie Ursu – agricultor
- Aurel Popi – agricultor

1. Director cãmin: Petru Popovici- notar comunã
2.  Cenzor: Rozalia Stancu – învãþãtor
3. Bibliotecar: Ioan Rujan- subnotar
4. Conducãtor muzical: Teodor Stancu – învãþãtor
5. Organizator de teatru: Rozalia Stancu – învãþãtor
6. Organizator al muzeului: Traian Rugilã – preot
7. Conducãtorul sportului: Leontie Bãrdãcuþ – subnotar
8. Conducãtorul ajutoarelor medicale: Petru Popoviciu – notar
9. Conducãtorul instrucþiei premilitare: Lazãr Ciorãu – sergent în

rezervã
10. Îndrumãtor agricol: Valeriu Felnecan – preot; inginer agronom
11. Conducãtorul desfacerii cãrþilor: Aurel Borlea – învãþãtor, director

ºcolar;

În urma acestei ºedinþe de constituire a Comitetului Cultural s-a propus
ca noul Cãmin cultural sã poarte numele de „Vasile Goldiº”, mare om de
culturã ºi luptãtor naþional.

La cercetãrile monografice din Sâmbãteni au luat parte activã, în total,
32 de persoane, din care 3 medici, 3 profesori, 1 avocat, 2 preoþi, 5
învãþãtori, 1 notar, 3 subnotari ºi 14 elevi din clasa a VII-a a ªcolii Normale
din Arad.

Echipele de monografiºti au fost conduse de cãtre dr.Octavian Lupaº,
secretarul general al Institutului ºi Fundaþiei „Principele Carol”, care a fãcut
ºi observaþiile necesare în „Raportul echipelor care au acþionat în localitatea
Sâmbãteni”.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Echipa de monografiºti însoþitã de tineri ºi vârstnici din Sâmbãteni în 1934
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Echipa de monografiºti însoþitã de tineri ºi vârstnici din Sâmbãteni în 1934.

În imagine, trecerea cu „bradul” peste râul Mureº.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Manifestãri culturale la Casa culturalã din Sâmbãteni în 1934

Pe lângã materialul ºtiinþific adunat cu elevii, dr.Octavian Lupaº a avut
satisfacþia de a fi indicat, prin utilizarea unei echipe de elevi, o nouã
posibilitate de studiere a satului. El menþiona urmãtoarele: „Sã nu mi se
socotescã drept o lipsã de modestie faptul cã amintim în acestã privinþã
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urmãtoarele rânduri de încurajare, datorate lui Dragoº Vrânceanu, ºi
publicate în ziarul „Curentul”din 23 iulie 1934: „Satul este o perspectivã
de cercetare în direcþia cãreia nici o iniþiativã nu este de prisos. A
orienta, chiar în preajma terminãrii studiilor secundare, când
inteligenþa e tentatã de orizontul iluzoriu al cosmopolitismului, pe
aceºti bãieþi înspre un obiect de studiu mai apropiat ºi mai necesar
vieþii noastre culturale, cum este satul, contribuie, fãrã îndoialã, la
educaþia lor. Ca sã existe însã un efect de educaþie e nevoie ca iniþiativa
Institutului Social Banat-Criºana din Arad, în Sâmbãteni, sã fie
generalizatã în judeþ ºi în România.”

Profesorul Ioan Clopoþel scria în „Societatea de Mâine” din iunie 1934
urmãtoarele: „Iniþiativa de la Sâmbãteni e de naturã sã deschidã ochii
tuturor asupra importanþei cunoaºterii, în prealabil, a satului pentru
ca tânãrul învãþãtor sã fie la înãlþimea misiunii încredinþate”.

Dr. Octavian Lupaº, conducãtorul echipei de monografiºti, arãta: „Ne
permitem a desprinde câteva rânduri din actul de legãmânt întocmit
de elevii monografiºti cu ocaziunea terminãrii muncii pe teren în satul
Sâmbãteni”:

„Astãzi, când am ajuns la bun sfârºit cu prima cercetare monograficã a
fruntaºei comune de pe malul drept al Mureºului, Sâmbãteni” afirmãm cu
cea mai mare convingere cã planul întregului calvar fãurit de mintea noastrã,
neîncercatã în aceastã direcþie înainte de începerea muncii, s-a transformat
într-o atmosferã seninã de adevãratã recreere sufleteascã ºi totodatã de
înãlþare spiritualã.

Noi, monografiºtii din Sâmbãteni, ne luãm obligaþiunea faþã de Institutul
Social Banat-Criºana ca planurile de lucru precum ºi cunoºtinþele însuºite
cu aceastã ocaziune sã le punem ºi pe mai departe în sensul cercetãrilor
monografice, convinºi fiind cã servim interesul scumpei noastre Românii.

Cu siguranþã afirm faptul cã aceste 3 sãptãmâni, pe care le-am petrecut
în mijlocul þãranilor din satul Sâmbãteni, au fost pentru noi o ºcoalã de
unde am câºtigat poate ceea ce în toatã viaþa noastrã nu am fi avut ocazia sã
câºtigãm!”

În Raportul prezentat Institutului Social Cultural Banat- Criºana ºi
Fundaþiei Culturale Regale „Principele Carol”, dr.Octavian Lupaº sublinia
concursul ºi sprijinul primit din partea unor intelectuali din Sâmbãteni:
învãþãtor Teodor Stancu, un neobosit cercetãtor folclorist al satului; notar
Petru Popoviciu, bun organizator ºi conducãtor al obºtei. De asemenea,

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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menþioneazã cã în zilele de miercuri, vineri ºi duminicã primea spijin din
partea membrilor Oastei Domnului, tinerii elevi luând parte la adunãrile
acesteia.

Printre membrii de la centru, care au participat ºi s-au interesat despre
cercetãrile de la Sâmbãteni, aflându-se deseori la faþa locului, se regãseau:
dr. C.Radu, dr.Cosma, ing.ªerbãnescu, prof.N.Blaga, prof.Iulian Toader,
dr.Nica, M.Ieºeanu, ing. ªincai ºi Constantin Dagosin.

Costul întreþinerii tinerilor monografiºti la Sâmbãteni, timp de trei
sãptãmâni, precum ºi celelalte cheltuieli intervenite în legãturã cu campania
monograficã au însumat 17 168 lei.

Materialul cules la Sâmbãteni s-a ridicat la aproximativ 2000 de fiºe de
o deosebitã valoare ºtiinþificã. Rãmâne ca acest material sã fie prelucrat ºi
dat tiparului.

În anul 1934, primar al localitãþii Sâmbãteni era Adrian Ioþi, agricultor
înstãrit, ospitalier ºi dornic de progres. Era membru al Partidului Naþional
Þãrãnesc ºi ales primar în repetate rânduri.

Invitaþie la serbarea de încheiere a activitãþii monografiºtilor în localitatea Sâmbãteni
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Invitaþie la serbarea de încheiere a activitãþii monografiºtilor din Sâmbãteni
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Adresã cãtre directorul ªcolii Normale din Arad,
pentru asigurarea mesei monografiºtilor 1935
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În studiile monografice realizate la Sâmbãteni se regãsesc consemnate
câteva pãreri referitoare la viaþa cotidianã din acea perioadã, pãreri aparþinând
primarului Adrian Ioþi. Menþionãm câteva dintre acestea:

- Apreciazã oamenii bogaþi, care ºtiu sã-ºi gospodãreascã averea;
- Meseria este averea cea mai bunã;
- Meseriaºii trãiesc mai uºor, munca lor este mai plãtitã decât a þãranilor;
- Jandarmii asigurã siguranþa ºi liniºtea populaþiei, iar aceasta purta

frica jandarmilor deoarece aceºtia îi bãteau rãu pe cei ce încãlcau legea;
- Medicii erau puþini ºi percepeau anumite taxe, pe care populaþia mai

sãracã nu avea posibilitatea sã le plãteascã;
- Deputaþii ºi miniºtrii aveau lefuri mari ºi nu rezolvau problemele grave

ale cetãþenilor;
- Þãranii reprezentau fundamentul þãrii, dar munca lor nu era rãsplãtitã.

De multe ori cheltuielile ºi impozitele depãºeau câºtigul. Bietul þãran era
nevoit sã umble zdrenþos, desculþ ºi necãjit.

- Învãþãtorii erau cotaþi bine în comunã deoarece de ei atârna mult
viitorul populaþiei. Cei mai în vârstã erau bine plãtiþi, iar cei tineri nu primeau
decât un sfert din salariul unui învãþãtor bãtrân, deºi cei tineri munceau
mult în comunã.

- Preoþii erau „mai domnoºi” decât învãþãtorii; nu întotdeauna îºi fãceau
datoria faþã de bisericã ºi se implicau în politicã. Erau situaþii în care preoþii
se duºmãneau unii pe alþii,

- Despre locuitori: partea de la Primãrie în sus le ziceau „sârbi”, iar la
cei din partea de jos „bãcºeni”. Aceºtia erau mai „înapoiaþi”, iar cei din
partea de sus erau mai „tresãriþi”. Se mai foloseau ºi denumirile de „hãgeni”-
de la cuvântul „hadã”, adicã „loc fãrã deal”pentru locuitorii din partea de
jos, iar pentru cei din partea de sus se folosea denumirea de „podgoreni”;

- Despre „servitori” se menþioneazã cã aceºtia trebuiau sã fie supuºi
stãpânului. Traiul ºi viaþa era mai grea pentru ei deoarece era sub poruncã,
sub ordine.

Costa Ciorãu- agricultor, Silvia Mihãescu- agricultoare, Ioþa Pãntãlie-
cârciumar ºi Ioþa Petru-economist au consemnate urmãtoarele pãreri despre
viaþa cotidianã a anului 1934:

- Despre intelectuali au pãreri bune, spunând cã „dacã nu ar fi ei,
þara s-ar ruina”. S-a desprins din fiºele monografice cercetate faptul cã
locuitorii din Sâmbãteni au avut respect ºi preþuire deosebitã faþã de
dr.Octavian Lupaº;

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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- Fiºcalii (avocaþii) luau foarte mulþi bani de la oameni pentru procese,
unii chiar renunþând la serviciul acestora, spunând cã „mai bine sã rãmânã
pãgubiþi”;

- Au fost apreciaþi foarte mult învãþãtorii din comunã pentru munca
depusã la ºcoalã ºi în comunitate;

- Aprecieri pozitive erau ºi la adresa primarului ºi a notarului, care
gospodãreau bine comuna, „ca ºi averea lor”;

- Banca Popularã funcþiona în comunã din anul 1928; aceasta dãdea
bani bogaþilor ºi mai greu celor sãraci pentru a-ºi cumpãra boi ºi cai;

- Aveau pãreri negative despre impozitele ºi taxele percepute de statul
român cetãþenilor, aceºtia neputându-le suporta;

- Referitor la ºcoalã, spuneau cã era foarte greu pentru copiii de þãrani
sã urmeze „ºcoli înalte”, în comparaþie cu „copiii de domni de la oraº”, care
dispuneau de „parale”;

- Se menþioneazã, de asemenea, cã aproape în fiecare an aveau loc
bãtãi sau crime în comunã, feciorii umblând cu cuþitul la ei în teacã. Se dau
ºi câteva exemple: Florea Stoi a fost omorât de Iancu Grozdi, venind de la
Arad, în comuna Glogovãþ (Vladimirescu) ºi a fost închis trei ani; Creþu a
fost omorât de Vasa Jurchi lângã Jubric, în localitatea Sâmbãteni; Ion a lui
Gheorghe Mili a omorât pe Nicolae Ciovici, sfârºindu-ºi viaþa în temniþã;
Slavia Mãnãilã a bãgat cuþitul în Vasa Ardelean;

- Se consemneazã cã prin anul 1882, în locul „cãtanelor lui Langer” au
venit jandarmii, care au fost mai severi privind disciplina ºi ordinea publicã;
cei certaþi cu legea se temeau de jandarmi;

- În acea vreme, se produceau multe furturi, atât din casele gospodarilor,
cât ºi de pe hotar; se furau: oi, gãini, boi, grâu de cãtre persone certate cu
legea (beþivi, hoþi). De pe hotar furau mai mult „cioºii”, cei care pãzeau
recoltele;

- Pe timp de noapte, unele persoane, care se aflau în duºmãnie cu fetele
ºi feciorii din sat, „se ocupau cu muruitul caselor”,folosind „cãtran” (smoalã),
balegã de cal sau de vacã,

- De foarte multe ori feciorii se bãteau „pe la birturi” ºi se spunea cã
„cel care nu-i beat, nu-i fecior al dracului”. Bãtãuºii satului, Nica Popii ºi Ila
Popii, spãrgeau capul feciorilor la birturi.

- Din spusele localnicilor menþionaþi reiese cã cel mai vestit „lotru”
(hoþ) din sat a fost Nica Suciu, pe care l-a orbit Dumnezeu pentru faptele
fãcute în comunitate.
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6.1.5. „Oastea Domnului” în cercetãrile Fundaþiei Culturale
Regale „Principele Carol”

Manifestãrile spirituale ale cultului ortodox „Oastea Domnului”
Cum s-a înfiinþat „Oastea Domnului” în Sâmbãteni?
Petru Stancu mãrturisea cã în anul 1930, dr Octavian Lupaº i-a

recomandat sã se aboneze la un ziar-foaie- „Lumina Satelor”-, în care se
fãcea o explicaþie a bibliei ºi a evangheliei, pe înþelesul tuturor. Au fost
cumpãrate aproximativ 50 de exemplare de ziar, care au fost distribuite
cetãþenilor.

Alte trei persoane au mai primit aceste foi, prin intermediul cãrora cei
dornici studiau „Sfânta Evanghelie” în pauza de masã, pe hotar la munca
agricolã, astfel cã numãrul cititorilor creºtea treptat. Împreunã cu alþi sãteni
credincioºi s-au deplasat în unele sate pentru a vedea cum îºi desfãºoarã
activitatea „Oastea Domnului”.

Petru Stancu preciza cã „Oastea Domnului” nu are un statut pentru
desfãºurarea ei, aceasta fiind o lucrare a „Duhului Sfânt”. Din inimile osta-
ºilor au izvorât multe poezii religioase, care au fost puse pe note muzicale.
Petru Stancu declara urmãtoarele:” Noi, dupã ce ne-am format „Oastea
Domnului”, am cerut preoþilor Valeriu Felnecan ºi Traian Rujilã un loc în
programul dat pentru prima datã în „Casa Culturalã. Am stat mult pânã sã ne
înscriem în oaste. În postul Sfintelor Paºti din anul 1930 ne-am mãrturisit ºi am
plecat pe calea Domnului, fãcând parte din „Oastea lui Iisus”.

De asemenea, Petru Stancu menþioneazã faptul cã în anul 1934,
credincioºii din cultul baptist au venit la „Oastea Domnului”. Citãm: „Dum-
nezeu ne-a învrednicit ca sã putem opri trecerea unora la baptiºti ºi am
putut ca sã-i þinem în credinþa noastrã ortodoxã”.

În documentele monografice avem câteva nume de referinþã din „Oastea
Domnului” în acea perioadã: Florea Stancu, Saveta Nincu, Saveta Popi,
Floare Stoian, Petru Popi, Ruja Comloºan, Catiþa Morodan, Lena Calinovici,
Elena Crâsnic, Nicolae Rujan, Saveta Iovãnescu, Liþa Stancu, Teodor
Tuduran, Catiþa Stai ºi alþii.

Ostaºii aveau un program sãptãmânal bine stabilit: miercuri, vineri ºi
duminica dupã masa. La programul Oastei Domnului participau ºi preoþii,
mai des preotul Traian Rujilã ºi mai rar, preotul Valeriu Felnecan.

Redãm câteva dintre ideile desprinse în urma discuþiilor purtate cu
ostaºii, idei preluate din documentele monografice:

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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- Ostaºi suntem cu toþii dacã ne lepãdãm de lucrurile rele pe care le
facem;

- Oastea Domnului ne aratã nouã drumurile drepte ºi numai prin ea
poþi sã ajungi la mântuire;

- Foaia „Iisus Biruitorul”-când o citesc parcã stau de vorbã cu Dumnezeu;
- Biserica este casa lui Dumnezeu;
- Ostaºii laudã pe Dumnezeu;
- Oastea Domnului ne propune o viaþã cât mai aproape de Iisus Hristos

ºi trãitã în cumpãtare;
- Dacã îndeplineºti Biblia, atunci poþi sã ajungi cel mai fericit om dincolo

de moarte;
- Oastea Domnului îþi propune sã te reþii de la pãcate;
- Acel om se face ostaº care vrea sã facã voia lui Dumnezeu;
Din datele pe care le deþinem, Oastea Domnului fiinþeazã în localitatea

Sâmbãteni ca ºi un cult ortodox pe lângã bisericã, începând cu anul 1927,
odatã cu inaugurarea Casei Cuturale, iar constituirea definitivã s-a fãcut în
anul 1930 de Sfintele Paºti.

Un rol deosebit pentru înfiinþarea ºi constituirea Oastei Domnului l-a
avut Petru Stancu, care a depus o muncã susþinutã, a alergat în alte sate
pentru a se documenta în acest scop.

6.2 Obiceiuri, tradiþii ºi datini din comuna Pãuliº

Tradiþiile ºi obiceiurile populare româneºti sunt mãrturii importante
ale continuitãþii neamului. Tradiþia înseamnã zestrea culturalã ºi spiritualã
a unui popor, care se perpetueazã din generaþie în generaþie.

 Obiceiul este un concept ce desemneazã comportamentul social–cul-
tural determinat de modul de viaþã comunitarã, ansamblul obiºnuinþelor
legate de acesta. În evoluþia obiceiurilor putem delimita douã faze :

1. Formarea lor de-a lungul mai multor generaþii
2. Stabilizarea lor ca norme formalizate, recunoscute de comunitate
Apariþia obiceiului înseamnã transformarea unei rânduieli, relaþii

întâmplãtoare, într-o necesitate comunitarã, a unei acomodãri ocazionale
într-o deprindere socialã. Stabilizarea obiceiului înseamnã determinarea
psiho-socialã a relaþiei sale ºi integrarea ei culturalã, precum ºi statuarea
juridic–cutumiarã a sa.  Existã o multitudine de obiceiuri de muncã, viaþã,
relaþii interumane, joc, încât situaþia a fost sintetizatã laconic în folclorul
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român prin proverbul „Câte bordeie atâtea obiceiuri”2 . Cultura popularã româ-
neascã cuprinde o varietate de datini ºi tradiþii strãmoºeºti legate de scurgerea
timpului, de anotimpuri, începutul iernii (Crãciun, Anul Nou, Boboteazã etc.),
legate de anumite momente ale existenþei umane (naºterea, cãsãtoria ºi
moartea), legate de ocupaþii în agriculturã (semãnat, cules, pomiculturã etc.),
legate de sãrbãtorile religioase (Crãciun, Paºti, Sfânta Maria etc.)

  Hora satului - face parte dintr-un obicei strãmoºesc ce s-a transmis
din cele mai vechi timpuri, în zilele noastre, însã, acest obicei apoape cã a
dispãrut din viaþa tinerilor.

 Jocul la horã duminica ºi în zilele de sãrbãtori creºtine era una din
cele mai îndrãgite activitãþi culturale la care participau atât tinerii (feciori
ºi fete) necãsãtoriþi, cât ºi tinerii cãsãtoriþi ºi vârstnicii, pânã seara târziu
dupã ora 2100.

  În timpul sãrbãtorilor creºtine (Crãciun, Anul Nou, Boboteazã, Paºti)
hora se desfãºura pe intervalul a douã sau trei zile urmatã de bal la care
erau invitaþi sã participe feciori ºi fete din satele vecine. Muzicanþii care
cântau la horã sau bal erau „tocmiþi”, adicã primeau un avans, aºa numita
„cãparã”, cu mult înainte, de la feciorii mai în vârstã, care erau un fel de
„lideri” la jocul din sat.

 Duminica ºi în sãrbãtorile creºtine, sala mare a Cãminului cultural din
Sâmbãteni era arhiplinã, atunci când feciorii ºi fetele participau la hora
satului, alãturi de ei aflându-se pãrinþii lor, rudele apropiate sau mai
îndepãrtate precum ºi sãteni de toate vârstele, dornici de a vedea ºi discuta
desfãºurarea horei.

  Organizarea ºi desfãºurarea jocului nu avea date exacte, se ºtia doar
cã duminica dupã masa hora satului avea loc la cãminul cultural. La
Sâmbãteni,vara se juca în stradã, în faþa cãminului cultural, iar la Pãuliº se
juca la „Birtu Mare”. Muzicanþii care cântau la horã erau din sat: în
localitatea Pãuliº-taraful lui Chichireaua, iar la Sâmbãteni -taraful lui Vâtca
(Ioþi Nicolae). Multe dintre jocurile tarafului din localitatea Sâmbãteni sunt
înregistrate, în special de inimosul ºi cunoscutul folclorist Ion T.Florea, ºi
sunt transmise de Radio Timiºoara.

  Caracteristic pentru fiecare tânãr sau tânãrã era „intratul în joc”, un mo-
ment important din viaþa lor, astfel cã se considera „intrat în joc” feciorul sau
fata care avea deprinderea de a juca, doveditã prin faptul cã putea dansa cu
partenerul sãu trei jocuri : „Ardeleana”, „Învârtita” ºi „P-un picior”. Pentru a
putea „intra în joc”, fetele ºi feciorii trebuiau sã depãºeascã vârsta de 14 ani ºi
sã-ºi caute un prieten sau o rudã (veriºor), care sã îi introducã în joc.

2 ªtefan, Chiºu (ºi colaboratorii)-Etimologie generalã-2000
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„Hora satului” 1930
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Pe parcursul desfãºurãrii jocului, erau anumite persoane din sat mai
„cãznitoare”, care se întreceau în strigãturi, cãutând sã-i distreze pe cei
intraþi în joc.

 Exemple de strigãturi :
 „Hai mândrã ºi mã sãrutã, dubã
 Cã mâine mã duc la pustã, duce
 Holda-i lungã, zâua-i mare, fie
 Gura mea n-are rãbdare, n-aibã.”

 *
 „Asta-i fatã lãudatã
 Cu gunoiu lângã vatrã
 Þâpã furca-n buruieni
 ªi sã carã la pomeni.”

  Cu ocazia zilelor onomastice, feciorii mai în vârstã care dominau hora,
obiºnuiau sã întrerupã jocul pentru cel sau cei sãrbãtoriþi de „Sfântul Ion”.
Muzicanþii cântau marºul, apoi grupul de tineri, înþeleºi în prealabil, îi
aruncau pe cei sãrbãtoriþi de mai multe ori în sus, în vãzul celorlalþi
participanþi, iar muzicanþii cântau „La mulþi ani sã trãiascã !”

 Jocurile populare specifice localitãþilor comunei Pãuliº sunt: „Duba”,
„Duda”, „Decica”, „ªiregea”, „Pãnariu”, „Bãieºu”, iar pentru localitatea Sâm-
bãteni un joc bãrbãtesc autentic este „Sorocul din Sâmbãteni”, care se
pãstreazã din bãtrâni, inclusiv costumaþia ºi figurile de joc. Aceste jocuri
au fost repuse în scenã cu sprijinul talentatului coregraf de la Centrul Cul-
tural Judeþean Arad, profesorul Viorel Nistor.

 Interesant este faptul cã aceastã suitã de jocuri populare locale se cânta
numai duminica la horã, pentru a se încerca abilitatea de a dansa a tinerilor
feciori, proaspãt „ieºiþi la joc” sau a „feciorilor de pe sate”, invitaþi la horã.

 Pentru a fi jucatã, aceastã suitã de dansuri populare trebuia „coman-
datã” la muzicanþi, care o cântau numai cu acceptul organizatorilor, a liderilor
de grup, feciori mai în vârstã, care cunoºteau bine suita de jocuri.

  De ce se folosea aceastã suitã? Pentru a-i obliga pe feciorii tineri, mai
nepricepuþi la joc, sã înveþe bine jocul, sã deprindã corect figurile ºi chiar
sã dovedeascã mãiestrie artisticã în timpul jocului. Cei care nu reuºeau sã
se încadreze în formaþia de joc alcãtuitã, erau obligaþi sã renunþe, sã se
retragã sub privirile ironice ale mamelor,fetelor ºi feciorilor care stãteau
pe margine, rezemaþi de pereþii sãlii cãminului cultural.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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La hora de duminicã, în sala mare a Cãminului Cultural din Sâmbãteni
participau la joc sau ca spectatori mamele fetelor care jucau, rudele
fetelor ºi ale feciorilor care au intrat în joc, fetele ºi feciorii care încã
nu ºi-au terminat ºcoala, însoþiþi de ambii pãrinþi, persoane vârstnice
care îndrãgeau jocul duminical.

Cum se desfãºura jocul duminical în Sâmbãteniul anului 1934?
Jocul începea la orele 13 la Casa Culturalã. Fetele se adunau la un

loc, iar feciorii lângã ele. Cu toþii aºteptau sosirea lãutarilor. Odatã ajunºi,
aceºtia intrau în salã cântând, urmaþi de feciori. Înãuntru, lângã uºã, la o
mãsuþã, stãtea Iancu Popii, având în mânã bilete albastre de 5 lei, iar
lângã el era Nicolici Iancu cu bilete roºii de 2 lei. Cei doi bãrbaþi amintiþi
ºi încã alþi doi erau numiþi din partea bisericii, în proprietatea cãreia se
afla Casa Culturalã. Muzicanþii erau plãtiþi pe un an întreg, cu preþul de
150 lei, de cãtre Consiliul bisericesc pentru a cânta în fiecare duminicã.
Restul de bani încasaþi au fost destinaþi fondului Casei Culturale.

Cei patru lãutaºi erau: Ioþa Petresi, „primaº”, Ioþa Miloº, „primaºul”
al doilea, Stancu Petru, „contrãlãu”, Teodor Stancu, „broncaº”. Locul
lãutaºilor era pe scenã. Ei începeau „o zicalã” dupã dorinþa lor. Fetele,
câte douã, începeau sã se învârteascã, dar pentru scurt timp, deoarece
erau chemate la joc, printr-un semn cu ochiul, de cãtre feciori. Cel care
lua o fatã la joc, avea obligaþia sã o joace trei „zicale” ºi numai dupã
aceea feciorul alegea altã fatã. Cei mai mulþi dintre feciori jucau numai
cu câte o fatã, aceea fiind „drãguþa” lui. Dacã juca ºi alte fete, „drãguþa”
se supãra ºi-l pãrãsea.

Fete în costume autentice din Pãuliº ºi Sâmbãteni la jocul duminical, în anul 1932
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În pauza jocului, fetele se adunau deoparte, feciorii de alta ºi vorbeau
despre activitãþile din timpul sãptãmânii. Jocul duminical constituia,
aºadar, un bun prilej de a se întâlni feciorii ºi fetele din sat.

 Redãm mai jos portativele ce cuprind melodiile de joc ale suitei,
scrierea figurilor de joc de la suitã cu semne coregrafice, pentru punerea
în scenã.

PORTATIVELE
cuprinzând melodiile de joc ale suitei
– DUBA, DUDA, DECICA, ªIREGEA

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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„A mãtura”- obicei ºi datinã strãmoºeascã
Între obiceiurile ºi datinile strãmoºeºti tradiþionale, se pãstreazã în

Sâmbãteni obiceiul numit „a mãtura”. În timpuri strãvechi era obiceiul ca la
Crãciun sã nu se mãture în casã. A douã zi de Crãciun, seara, o ceatã de
feciori însoþiþi de muzicã mergeau a mãtura. Ei mãturau curtea, grajdul ºi în
casã. Era un ritual de purificare fãcut numai de feciorii juni (necãsãtoriþi).

 Ceva mai târziu, acest obicei s-a schimbat, pierzându-ºi sensul ritual,
magic, de purificare. Îºi pãstreazã însã sensul de urare de cãsãtorie, prin
prezenþa mãºtilor de mire ºi mireasã; „cu mãturatul” se mergea la fetele
mari nemãritate.

 Feciorii se adunau în a doua zi de Crãciun, seara, la un fecior mai în
vârstã, pe care-l mascheazã în mireasã, având în spate o mãturã. Mirele
poartã în spate un sac rãu plin de pleavã. Când ajung la poarta gospodarului,
tânãrul care „face curte” fetei întreabã „Primiþi a mãtura”? La invitaþia
gospodarului (tatãl fetei), tânãrul intrã în curte, iar feciorii însoþiþi de
muzicanþii tarafului Vâtca (Ioþi Nicolae), încep sã cânte. Se aud diverse
strigãturi populare, apoi mirele începe sã arunce pleavã prin curte ºi casã,
iar mireasa o împrãºtie cu mã-
tura, în loc sã o adune. În casã,
muzicanþii cântã de joc, iar fe-
tele, feciorii ºi nevestele venite
la fatã se prind în joc.

Hazul este produs de „jocul
miresei”, care în timp ce joacã,
sãrutã fetele ºi pe cei aflaþi în
casã, având obrajii ºi buzele
pline de ruj. Nevestele care au
venit cu bãrbaþii la casa gospo-
darului se fereau de sãrut pen-
tru a nu crea probleme în familie.

 Acest obicei este filmat integral ºi se pãstreazã la arhiva Institutului
de Cercetãri Folclorice de la Timiºoara.

  Trebuie sã arãtãm faptul cã acest obicei este specific localitãþii
Sâmbãteni, fiind unic în felul sãu. Astãzi, însã, nu se mai pãstreazã în rândul
tineretului.

Obiceiul „a mãtura” în localitatea Sâmbãteni

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 „Pãpuºile” - obicei ºi datinã strãmoºeascã
 Acest joc popular se desfãºura dupã melodiile de la „Duba” ºi „Decica”.

Avea un caracter de exhibiþie, îmbinat cu îndemânarea sau deprinderea de
a-l juca feciorii din localitatea Pãuliº ºi Sâmbãteni. Se juca mai mult la nunþi
ºi mai puþin duminica la horã în sat. Menþionãm faptul cã acei feciori care
jucau „pãpuºile” erau înzestraþi cu calitãþi artistice, aveau formate deprinderi
de joc.

  Cum se desfãºura la nuntã acest joc? Pasul de bazã a fost cel de la
„Decica”, dar sensul de desfãºurare era altul, atunci când se juca „Pãpuºile”.
În faþa mesei mirilor, a nãnaºilor mari (ai mirelui), nãnaºilor mici (ai miresei)
ºi a pãrinþilor mirilor, dupã „strigarea cinstelor”se juca dansul „Pãpuºile”.

 Aceasta constituia ºi o destindere pentru toþi cei invitaþi la „uspãþ”,
momentul defãºurãrii jocului „Pãpuºile” fiind aºteptat cu nerãbdare.

 Se organiza un grup de 5-6 feciori, care cunoºteau foarte bine jocul
acesta, îºi fãceau din batistã o pãpuºã, apoi dãdeau semnalul muzicanþilor
pentru a începe jocul respectiv. Grupul de feciori avea un conducãtor, care
comanda miºcãrile.Toþi trebuiau sã execute miºcãrile în acelaºi timp ºi la
comandã. Conducãtorul grupului avea în mânã o nuia, „joardã”, atenþionând
jucãtorul care greºea miºcãrile, obligându-l sã se încadreze în jocul echipei.

 Se pornea dintr-un anumit loc al încãperii ºi se ajungea cu jocul în faþa
mesei mirilor ºi naºilor, iar la comanda „Pãpuºa!” fiecare jucãtor îºi þinea în
gurã pãpuºa improvizatã, „mãrãmuþa”, apoi prin aplecare spre stânga sau
dreapta lãsau „mãrãmuþa” pe masã.

 La comanda conducãtorului de joc se luau pãpuºile de pe masã, astfel
cã feciorii trebuiau sã fie foarte atenþi în miºcãri ºi la schimbarea direcþiei
de deplasare.

 Nu întotdeauna feciorii invitaþi la nuntã, care formau acest grup, erau
buni dansatori, dotaþi cu auz muzical ºi simþ ritmic ca sã se poatã încadra cu
repeziciune în direcþia de mers. Astfel cã, atunci când se greºea, „joarda”
îºi arãta eficienþa prin atenþionare mai mult simbolicã.

 Întoarcerea ºi depunerea pãpuºilor pe masa mirilor se fãcea de 2-3
ori, nu mai mult, pentru cã ducea la plictisirea celorlalþi nuntaºi, care abia
aºteptau sã înceapã jocul pentru a dansa pânã în zorii zilei.

 Considerãm cã aceste obiceiuri ºi datini strãmoºeºti „Hora”,
„Mãturatul”, „Pãpuºile”, obiceiuri specifice comunei Pãuliº, reprezintã un
adevãrat tezaur nesecat, rãmas secole de-a rândul neexploatat ºi neevaluat.
Rãmâne un bun valoros, exemplu de culturã, transmiþându-se generaþiilor
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viitoare cu scopul de a cunoaºte creaþiile spirituale locale, de a le pãstra ºi,
mai ales, de a le perpetua.

 Obiceiurile ºi datinile strãmoºeºti prezentate aici, dar ºi cele pierdute,
sunt dovada forþei creative, a vieþii spirituale a sãtenilor noºtri, crescuþi ºi educaþi
în spiritul iubirii, respectului faþã de aproapele sãu ºi faþã de Dumnezeu.

Datini
Datinile ºi tradiþiile strãmoºeºti conferã unei comunitãþi umane

caracteristici de identificare a naturii sale în raport cu alte comunitãþi, deci
îi conferã identitate culturalã ºi personalitate, un anumit mod de a se
manifesta în împrejurãri specifice.

 Datinile sunt valori culturale transmise de regulã oral, din generaþie
în generaþie, sub forma unor modele constituente în procesul evoluþiei
comunitãþilor etnice.

 Într-un sens mai restrâns, datina este un concept ce exprimã ceea ce
este dat prin tradiþie ca normã de comportament social al indivizilor ce
alcãtuiesc o comunitate etnicã, în anumite împrejurãri de tip spaþiu, sisteme
de relaþii.

 Datina este rezultatul experienþei culturale a unei colectivitãþi în
evoluþia sa istoricã a ceea ce a devenit treptat comunitar ºi durabil în
conºtiinþa etnicã.

 Cultura popularã româneascã cuprinde o mare varietate de datini,
printre care se regãsesc ºi datinile legate de anumite momente ale
existenþei umane, de elemente determinante ale acesteia precum: naºterea,
trecerea de la copilãrie la adolescenþã – majoratul (atingerea vârstei
bãrbãþiei), cãsãtoria, trecerea la vârsta senectuþii ºi statutul acesteia ºi
moartea sau cum spunea Lucian Blaga „Marea Trecere”.

 Datina presupune realizarea, în anumite împrejurãri,a unui ceremo-
nial specific, legat de un rit, implicând dimensiunea sacrã sau sacralizatã a
existenþei. Prin aceste din urmã caracteristici, datina ocupã un loc aparte
în cadrul valorilor culturale ce constituie sfera tradiþiilor. Putem distinge
între datinile stabile, legate de momente fixe ºi altele fluctuante, legate de
diferite evenimente ale vârstei umane (naºterea, cãsãtoria, moartea ºi alte
momente premergãtoare ale acestora, context în care, în cultura românã
tradiþionalã se producea o permanentã pendulare între ceea ce era acceptat
de credinþa creºtinã ºi ceea ce era considerat ocult sau de-a dreptul ma-
lefic-superstiþiile sau unele practici vrãjitoreºti.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 În viaþa omului, existã trei momente cruciale: naºterea, cãsãtoria ºi
moartea, fiecare din ele având un ceremonial aparte ce constã în obiceiuri
adânc înrãdãcinate în cultura popularã, obiceiuri care au condus de-a lungul
timpului la modificarea ritualurilor acestor ceremonii din generaþie în
generaþie.

 Naºterea unui copil aducea o bucurie mare în viaþa unei familii, ea
contribuind la consolidarea relaþiilor între soþi ºi la perpetuarea neamului.

 În cadrul comunei Pãuliº, existau anumite norme de conduitã care
trebuiau respectate de cãtre femeia gravidã, ca acestea sã poatã spera cã
va avea un copil sãnãtos, cu viaþã lungã.

 Era interzis ca în timpul sarcinii femeia sã intre în cuptorul de pâine,
fiindcã i s-ar fi nãscut copilul mut. Dacã gravida s-a mirat prea mult de cineva,
va naºte copil nebun. Nu avea voie sã treacã pe sub frânghie, fiindcã se
credea cã va naºte copil mort. La naºtere, femeia era asistatã de moaºã ºi
mama sa, care tãiau buricul copilului, îl spãlau ºi îl puneau în leagãn. Apa în
care pruncul nou nãscut a fost îmbãiat trebuia aruncatã peste gard ca nu
cumva copilul sã se îmbolnãveascã. De asemenea, în apa în care se îmbãia
nou-nãscutul trebuiau puºi bãnuþi pentru ca acesta sã devinã om bogat.
Banii rãmâneau ai moaºei.

 Copilul nou-nãscut se boteza în bisericã, la cel mult trei, patru zile de
la naºtere. Au fost cazuri în care botezul s-a oficiat chiar dupã douã zile, se
grãbeau pentru cã „pruncul nebotezat” care piere, ajunge vârcolac.

 Botezul era pregãtit din timp de cãtre naºi, care cumpãrau lumânarea
pentru bisericã ºi îmbrãcãmintea necesarã pentru ceremonial. În ziua
botezului, de obicei duminica, înainte de a se încheia liturghia, copilul nou
-nãscut era dus la bisericã de cãtre moaºã, nãnaºã, tatãl copilului ºi rudele
apropiate. Mama copilului rãmânea acasã.

 Ceremonialul de botez al copilului începea dupã terminarea slujbei,
timp în care preotul oficia Sfânta Tainã a Botezului.

 La întoarcerea de la bisericã, pruncul era aºzat pe jos, iar moaºa zicea
cã îl va ridica cel care va avea nevoie de el. Îl lua tatãl, îl ridica spre cer ºi
exclama „Sã creºti mare !”

 În majoritatea gospodãriilor din comunã se organiza o masã pentru
rudeniile care au participat la botezul copilului. Ajunºi acasã, moaºa trecea
dupã masã, se întorcea cãtre invitaþi cu o farfurie pe care era un drob de
sare ºi zicea: „Oameni buni trebuie sã ºtiþi cã gazda mult s-a ostenit pânã a
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strâns prunele pentru þuicã ºi
strugurii pentru vin, dar ºi mai mult
s-a obosit ca sã adune grâul pentru
fãinã. ªi cât de mult s-a ostenit pânã
când din grâu a copt pâinea ºi
plãcintele din care v-aþi ospãtat
astãzi! Fiindcã noi am venit la masã
întinsã, recunoaºteþi cã trebuie sã-i
rãsplãtim osteneala.” Apoi, întor-
cându-se spre gazdã, punea în
farfurie bani de dar, spunând: „De
la noi mai puþin, de la Dumnezeu
mai mult!” Spunea „Amin” ºi apoi toþi cei prezenþi puneau în farfurie suma
de bani cu care doreau sã cinsteascã copilul botezat.

 Dupã botez, copilul putea fi plimbat afarã din casã, fiind mult mai liniºtit
ºi apãrat de duhurile rele. La ºase sãptãmâni de la botez, mama ºi copilul
primeau binecuvântarea preotului în bisericã, dupã slujba de duminicã, apoi
tânãra familie era vizitatã de naºi, rudenii ºi prieteni apropiaþi.*

Nunta
Dupã Taina Botezului, care certificã încreºtinarea, nunta este taina cea

mai importantã, care se poate sãvârºi asupra unui mirean.
În zilele noastre s-a cam pierdut farmecul nunþilor tradiþionale

româneºti. Acestea se întâlnesc din ce în ce mai rar, ascunse de modernitatea
lumii de azi.

Cãsãtoria reprezintã o modificare a relaþiilor familiale ºi de grup, suferitã
de ambii parteneri ºi are scopuri bine definite. Primul ar fi acela de ajutorare
ºi sprijin de-a lungul vieþii, „la bine ºi la rãu”; urmãtorul este legat de
perpetuarea neamului ºi numelui de familie, iar ultimul scop este acela de
a nu fi lipsitã de sens existenþa individualã, adicã „degeaba s-au nãscut ºi au
trãit în lumea aceasta”.

 Nunta reprezintã un moment deosebit din viaþa tinerilor, care nu se
putea încheia decât cu acordul pãrinþilor. Duminica la joc, tinerii începeau
sã se cunoascã mai bine, sã fie atenþi unii cu ceilalþi, încã de la intrarea fetei
în joc, dar pãrinþii aveau un cuvânt de spus în ce priveºte cãsãtoria.

La botez în localitatea Sâmbãteni, 1975,
cu Vâtca la trompetã ºi Ghiuri la clarinet

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale

* V. Valea, Miniº. Istorie ºi culturã, Editura Fundaþiei „Moise Nicoarã”, Arad, 2006, p. 112-114
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 Pregãtirile pentru nuntã
începeau cu „peþitul” fetei ºi
continuau apoi cu logodna (cã-
para). Peþitorul era o persoanã
din afara familiei, care lua
legãtura cu pãrinþii fetei pentru
a vedea dacã aceºtia acceptau
încheierea cãsãtoriei. Dacã se
primea acceptul pãrinþilor fetei,
urmau întâlnirile dintre familii la
care luau parte ºi viitorii miri.

Pentru a se interesa mai
bine de intenþiile viitoarei

mirese, pãrinþii tânãrului obiºnuiau sã mai trimitã la casa viitoarei mirese,
un neam ca sã o descoase, sã afle dacã aceata ar fi dispusã sã-i primeascã.

 Dacã pãrinþii fetei au acceptat, viitorul mire se deplasa, seara, cu cãruþa,
acest fapt fiind un semn de preþuire, ºi anticipa cererea în cãsãtorie. De
fapt nu putem vorbi despre o cerere în cãsãtorie, cu adevãrat, ci mai degrabã
despre o târguialã pentru cã pãrinþii fetei obiºnuiau sã cearã în schimbul
miresei o sumã de bani ºi obiecte de îmbrãcãminte.Trebuie sã precizãm
faptul cã aspectul material era decisiv, ºi nu cel sentimental. De multe ori
cele douã pãrþi nu reuºeau sã se înþeleagã, mai ales atunci când peþitorii
considerau cã zestrea fetei este prea micã faþã de aportul bãrbatului.

 Este de subliniat faptul cã, în acea searã, mirii îºi dãdeau acordul de
cãsãtorie, dupã ce în prealabil familiile cãdeau de acord asupra zestrei.
Dacã totul mergea bine, mirele împreunã cu familia trebuia sã achite pe loc
suma de bani, iar celelalte cadouri cerute de cãtre mireasã în urma unei
înþelegeri prealabile cu pãrinþii mirelui, erau primite înainte de nuntã.

 Logodna dura doar câteva sãptãmâni, timp în care mirele se ocupa de
procurarea actelor necesare în vederea încheierii cãsãtoriei. Dupã logodnã,
începeau pregãtirile pentru nuntã la casa mirelui sau a miresei. Nunta se
desfãºura numai duminica.Rudele mirelui ºi ale miresei se preocupau din
timp pentru asigurarea obiectelor necesare nunþii: oale, tacâmuri, farfurii,
mese, scaune etc. Primii care anunþau fericitul eveniment erau „pãlãscaºii”
mirelui ºi ai miresei, cei care umblau prin tot satul, invitând la nuntã.
Chemãrile la nuntã erau fãcute cu douã sau trei sãptãmâni înainte de nuntã.
În sãptãmâna dinaintea nunþii (uspãþului), de obicei marþi sau miercuri,

Pãlãscaºii cu „birja” ducând invitaþii pentru
nuntã, Sâmbãteni, 1976
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bãieþii ºi fetele, prietenii mirelui ºi ai miresei se adunau la casa mirelui,
împodobind „pãlãºtile,” care se foloseau pentru invitarea la nuntã.

 Pãlãscaºul umbla cãlare pe cal sau cu „birja” la casele invitaþilor, în zi
de duminicã, rostind urmãtoarele: „Cu mare bucurie vã invitã familia........
la nunta fiului / fiicei sale, cu voie bunã, sã mâncãm, sã bem ºi dupã cum va
mai fi voia Domnului”, apoi se
prefãcea cã bea din pãlascã,
poftindu-i ºi pe cei ai casei sã
serveascã din bãuturã.

Nunta începea duminica
dimineaþa cu pregãtirea miresei;
se aranja pãrul acesteia, rochia
ºi se puneau cununa ºi „ºlaierul”
(voalul), brodat cu mãtase. Mi-
reasa era îmbrãcatã în costum
alb de mãtase, care era adeseori
„mulerit” (pictat), iar în picioare avea ciorapi albi ºi sandale cu curea. Mirele
purta cãmaºã cu „cinari”, cu cãptuºealã ºi „pumnari”, izmene largi ºi cizme
de lac. Ospãþul era organizat fie de una dintre familii, fie de ambele, la
înþelegere.

 În dimineaþa nunþii, familiile nuntaºilor se adunau la casele mirilor,
muzicanþii fiind prezenþi pentru a se deplasa împreunã cu întreg alaiul la
casa nãnaºului, acesta fiind persoana cea mai respectatã în ziua nunþii,
nimeni nu-i putea ieºi din cuvânt. El va fi ºi naºul copilului care se va naºte
din cununia celor doi.

 Alaiul era format din mire, însoþit de douã fete tinere, urmat de nãnaºi,
de rudeniile apropiate, prieteni, nuntaºi, iar în spate erau muzicanþii,
deplasându-se cu toþii la casa miresei. Aici, alaiul era aºteptat de cãtre
socrii mici, de rudenii apropiate ºi alþi nuntaºi. În faþa casei, alaiul se oprea
deoarece era întâmpinat de cãtre nuntaºii miresei cu uºa închisã la clãdire.
Era cerutã mireasa de la socrul mic. Din partea mirelui participã la târguialã
nuntaºii mai „buni de gurã”. Li se aduce o „mireasã” fãcutã dintr-un sac cu
paie, având ruj pe faþã ºi o aruncã în faþa nuntaºilor numiþi pentru a cere
mireasa. Aceºtia, supãraþi, se adreseazã socrului mic: „Sã ne dai mireasa
pe care am cumpãrat-o!” În cele din urmã, apare mireasa adevãratã, care
era întâmpinatã de cãtre mire ºi sãrutatã. Apoi mireasa întâmpinã nuntaºii,
sãrutã prima datã naºii ºi apoi celelalte rudenii apropiate.

Nuntã în localitatea Sâmbãteni, 1955

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 În cinstea miresei se desfãºoarã dansul la care participã nuntaºii;
mireasa este jucatã de cãtre nãnaº, de cãtre mire ºi ceilalþi nuntaºi.

 Dupã mai multe jocuri se formeazã alaiul care se deplaseazã la bisericã
pentru cununia religioasã.

 Alaiul se forma astfel: în faþã un tânãr care purta ºi flutura drapelul
tricolor („stegaºul”), apoi urmau „pãlãscaºii”, care purtau sticle de þuicã ºi
vin ºi erau pricepuþi în descântece ºi strigãturi de nuntã. Urma mireasa,
însoþitã de doi tineri necãsãtoriþi, care duceau lumânãrile de cununie
(„lumânaºii”), urmaþi de cãtre mire, însoþit de douã fete tinere, prietene cu
mirele ºi mireasa. În spatele acestora se aflau nãnaºii, socrii mari ºi socrii
mici, rudele apropiate mirelui ºi miresei precum ºi ceilalþi nuntaºi, dupã
care urmau muzicanþii, care cântau marºuri ºi melodii de joc ºi petrecere.

Nu putem vorbi despre nuntã, dacã nu amintim minunatele oraþii, care
fãceau deliciul oricãrei cãsãtorii populare, petrecute dupã strãvechea datinã
româneascã.

 Pe traseul de la mireasã spre bisericã, „pãlãscaºii”, dar ºi nuntaºii
care cunoºteau descântece ºi strigãturi de nuntã cu conþinut vesel le rosteau
în cadrul alaiului; aceste oraþii se refereau la cei ce priveau în stradã, la
miri, la nãnaºi, la socrii etc.*

„Cin‘se uitã dupã noi
Creascã-i coarne ca la boi
ªi urechi ca la mãgari
ªi capete ca la cai!”

„Cin‘ se uitã pe fereastrã
Strângã-ne pe toþi în braþã!”

 „Frunzã verde dupã coastã
 Frumoasã-i mireasa noastrã.
 Frunzã verde dupã rât
 Nici junile nu-i urât.”

 „Bucurã-te, soacrã mare,
 C-ai o norã ca o floare.

* V. Valea, op. cit., p. 115-116.
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 Soacra mare poale n-are
 Toarce nora ºi i-o face
 Poale de bumbac,
 O purta un cioc dã drac.”

„Bucurã-te, soacrã mare
C-ai o norã ca un soare
Ce-o spãla, ce-o pieptãna
Cu tine de uºã o da.”

 „Asta-i nuntã nu-i minciunã,
 Cã toþi îs cu voie bunã.
 Miresuþã cu cununã,
 Fã-þi o þâr’ dã voie bunã
 Cã junile º-o fãcut
 ª- o luat pã cine-o vrut!”

 „Mire dragã te-oi ruga
 Nu-þi mai bate nevasta,
 Cã-i minte copilãreascã
 ªi mai poate sã greºeascã.

 Dacã îþi greºeºte-o datã
 O sãrutã ºi o iartã!
 De-þi greºeºte-a douã oarã
 Sãrut-o ºi-o iartã iarã!”

 Alaiul cu mirele, mireasa ºi nuntaºii ajung, în jurul prânzului, la bisericã
pentru oficierea cununiei religioase. Aici sunt aºteptaþi cu nerãbdare de
cãtre unele persoane din localitate, care doreau sã vadã costumaþia miresei,
aranjarea acesteia, dar ºi cum aratã mirele ºi nãnaºii.

 În timpul cununiei aveau loc anumite practici locale: preotul pune coroana
pe capul mirilor, le leagã mâinile cu o batistã, douã femei puneau „privezul” pe
spatele mirilor „privezul”, dãruit de nãnaºi. Preotul îi serveºte, de trei ori, cu
vin sfinþit, pe cei doi miri, folosind un pahar comun, ceea ce semnificã soarta
comunã a vieþii lor de familie, iar pe de altã parte este un simbol al fericirii ºi
necazului peste care cei doi vor trebui sã treacã împreunã.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 Nuntaºii se îndreaptau cu tot alaiul, cu mirele ºi mireasa, de data aceasta
împreunã, spre locul de desfãºurare a nunþii. La sosire, erau întâmpinaþi cu
pâine ºi sare. De asemenea, mirii erau serviþi cu câte un pahar cu vin din
care gustau ºi apoi le spãrgeau, gest ce simboliza alungarea ghinionului ºi
noroc în viaþã.

 În continuare, la casa mirelui sau a miresei, se desfãºura jocul, hora
tradiþionalã cu Duba, Decica, Ardeleana ºi Bãieºul. Muzicanþii erau din
localitate: în Sâmbãteni era taraful lui Vâtca (Ioþi Nicolae), iar în Pãuliº era
taraful lui Chichireaua.

Masa era pregãtitã de o bucãtãreasã, care purta denumirea de „socãciþã”.
Meniul conþinea: supã de pasãre, sarmale, carne friptã de porc cu garniturã
de cartofi ºi prãjiturã, iar ca bãuturã þuicã ºi vin. La masã serveau rudele
apropiate mirelui sau miresei.

 La miezul nopþii, avea loc „strigarea cinstelor” (darurilor) la masa
tinerilor ºi nãnaºilor, de cãtre un bãrbat, care avea talent de a face haz, dar
ºi batjocurã pentru persoanele care veneau la cinstirea mirilor, încercând
sã obþinã cât mai mulþi bani ºi cât mai multe daruri pentru tânãra familie.
Rudeniile apropiate aduceau mirilor torturi frumos ornate.

 Urma jocul miresei „pe criþari”, adicã pe bani. Cel care dorea sã joace
cu mireasa, trebuia sã punã banii într-o farfurie, aflatã la nãnaºi, farfurie în
care se bãtea cu lingura în momentul în care se considera cã muzica a
cântat suficient pentru suma respectivã. Jocul continua doar dacã se puneau
din nou bani în farfurie. Când se bãtea iarãºi în farfurie, muzicanþii
întrerupeau jocul. Se continua cu o altã persoanã,care juca mireasa pânã
când îºi epuiza banii.Nuntaºii petreceau pânã în zori.

 Pentru populaþia din comunã, nunþile au fost întotdeauna momente de
mare bucurie, de responsabilitate pentru tinerii care întemeiau o familie.
Populaþia cãuta sã-ºi organizeze bine viaþa în familie, în spiritul valorilor mo-
rale. Fata nu era acceptatã sã stea la casa bãrbatului decât dupã cãsãtorie, iar
concubinajul, în acea perioadã, era considerat un mare pãcat ºi nu era acceptat.

Înmormântarea
Înmormântarea constituie o datinã strãmoºeascã legatã de un anumit

moment al existenþei umane, decesul persoanei, aceasta transmiþându-se
din generaþie în generaþie.

 Existã în tradiþia creºtinã a omului, obiceiul ca atunci când unul dintre
membrii familiei este grav bolnav, familia are grijã sã cheme preotul pentru
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sãvârºirea împãrtãºaniei,
înaintea trecerii în veºnicie.
Se rostea o rugãciune la
cãpãtâiul bolnavului pentru
uºurarea sufletului celui
aflat în suferinþã.

 Pe patul de moarte,
bolnavul este vizitat de
cãtre toþi cunoscuþii, de
neamuri, vecini ºi toþi cei
apropiaþi, care vin sã-i ierte
ºi sã-i cearã dezlegare de
greºelile pe care le-au fãcut în relaþiile cu el.  Atunci când cel aflat pe moarte
îºi dã ultima suflare îºi þine lumânarea pentru ca sã vadã pe lumea cealaltã
unde este întuneric.

 Spãlarea mortului ºi îmbrãcatul constituie o parte din ritualul de
înmormântare, dupã care era aºezat în „copârºeu” (sicriu). Se proceda,
apoi, la încruciºarea mâinilor pe piept, ceea ce semnifica faptul cã rãposatul
cere iertare de la toþi ºi îi roagã sã cearã pentru el îndurare de la Dumnezeu.
În camera care se afla mortul, se acopereau oglinzile cu o pânzã albã pe
toatã perioada desfãºurãrii ritualului de înmormântare.

 Dupã ce mortul era aºezat în „copârºeu” ºi camera a fost pregãtitã, se
desfãºura privegherea, care dura douã zile; în prima searã, preotul împreunã
cu cantorul ºi cu cântãreþii din strana bisericii fãceau slujba ºi puneau
„stâlpul”. În acest timp, se aduce la locuinþa decedatului ºi sfeºnicul de la
bisericã, punându-se în el lumânarea de la capãtâiul decedatului, lumânare
care ardea pânã în ziua înmormântãrii.

 Clopotele bisericii sunt trase de crâsnic, care era anunþat de familia
decedatului ºi care solicita ca trasul clopotelor sã se facã „pe ceasuri”,
pânã în ziua înmormântãrii.

Cei sosiþi la priveghi ºi înmormântare, intrau în casã spunând „Dum-
nezeu sã-l ierte”, dupã care îºi fãceau semnul crucii, se apropiau de sicriu
(copârºeu) ºi sãrutau crucea. Privegherea dura toatã noaptea; bãtrânii îºi
amintesc ºi discutã despre faptele celui trecut în nefiinþã, unii joacã cãrþi,
alþii servesc þuicã, vin sau cozonac.

Este pãstrat, de asemenea, obiceiul de a boci, de a se plânge în versuri,
compuse special pentru situaþia decedatului respectiv. Astfel cã, în timpul
privegherii, unele femei apropiate mortului, femei care ºtiau sã plângã mortul
prin „bocete”, spuneau:

Înmormântarea în localitatea Sâmbãteni

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 „Sãracu-le, George al meu,
 Cum mi te luã Dumnezeu
 Uitã-te la casa ta
 Cum rãmâne singurea
 Uitã-te la pruncii tãi
 Cum rãmân ca vai dã ei.”

„George, mã dusã-i un pic afarã
 ª-am venit în casã iar.
În casã iar am venit
Sã vãd dã nu ce-ai trezit.
Nu ºtiu somnu-i dulce tare
Ori nimica nu ce doare.
George, George, dragu-meu
Cât ai zãcut dã greu
Cã pânã-n ceasu’ ce-ai murit
Nici-o noapte n-ai dormit
Cã þi-o fost boala prea grea
Dã ea n-ai putut scãpa
Pãnã ce-o luat moartea.
Sara nu m-am dezbrãcat
Nici în pat nu m-am culcat
Numa’lângã cine-am stat.
Am crezut cã te faci bine
Dacã stau io lângã tine.
Ai avut boalã prea grea
ªi nu te-ai putut vindeca
Nici de am fi dat casa.
Noi casa-am fãgãduit-o,
Dar doctorii n-au primit-o.
Cã ei, dragã, or ºtiut bine
Cã d-astã boalã nu scapã nime’.
Dumnezeu ce hogineascã
C-ai fost bun gazdã dã casã.
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Cã vai º-amar d-aºa casã
Pã care gazda o lasã.
ªi vai º-amar d-aºa ocol
Ce dã gazdã rãmâne gol. 

 Ceremonia înmormântãrii este pregãtitã de familie, de neamurile
apropiate ºi de vecini. În seara de priveghi sunt numite neamurile, care vor
merge în ziua urmãtoare sã-i sape groapa, cei care vor duce mortul la groapã,
cei care vor duce praporii, sunt numiþi copiii care vor îmbrãca steharele la
înmormântare,.

 Slujba religioasã începea în casa decedatului, fiind prezenþi preotul,
cantorul, corul bisericii, rudeniile apropiate ºi toþi cei care l-au cunoscut pe
decedat. Mortul este scos din casã, afarã în curte, de cãtre cei numiþi în
seara de priveghi, dupã care scaunele sunt rãsturnate pentru ca pãcatele
celui decedat sã nu treacã cu el în veºnicie, ci sã se întoarcã (cum s-au
întors scaunele) ºi sã rãmânã pe pãmânt.

 În timpul slujbei de înmormântare, preotul împreunã cu cântãreþii ºi
corul bisericii cântã, se citeºte Evanghelia, se fac cuvenitele iertãciuni.
Înainte de a fi îngropat, preotul stropeºte decedatul cu vin sfinþit. Se împart
lumânãri, prosoape ºi colaci rudeniilor, prietenilor, vecinilor.

 La plecarea din curte, cortegiul funerar se opreºte în fiecarei colþ de
stradã, preotul citeºte din Evanghelie, iar o femeie în vârstã, numitã de
familie, duce în mânã o „bocalã”(canã din sticlã) cu apã sfinþitã, un colac ºi
ºtergar, care se dau peste mormânt celui care a început ºi pãzit groapa
pânã dupã înmormântarea celui decedat.

 Pe parcursul deplasãrii cu mortul pânã la cimitir, unele femei mai în
vârstã „bocitoare”, jeleau mortul rostind :

„Puþin ai trãit cu bine
Pân-a dat rãul de tine.
Când boala te-a pus la pat,
Cu binele ai gãtat.”

 „Moartea crudã când ne-ajunge
 Inima din piept ne-o frânge,

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 Cã prin cap trec jalnici gânduri,
 Copârºeu din patru scânduri.
 Moartea lege pã lume n-are
 Duce tot fãrã cruþare.
 Duce tatã de la fii
 Dulcii mei iubiþi copii
 Rãmâneþi azi pãrãsiþi
 În nãcazuri ºi durere
 Cine vã dã mângâiere?
 Ah, cum plâng sãrmanii prunci
 Cum se tânguiesc atunci
 Când ei vãd cã n-au pã nime
 D-ajutor în astã lume.
 Însã în zadar sunt toate
 Cã tãicuþul lor nu poate
 Sã rãmânã pe pãmânt.”

 Ajunºi la cimitir, sicriul este aºezat în groapã, cu capul spre apus, dupã
ce preotul marcheazã cu hârleþul semnul crucii în cele patru laturi ale gropii.
Rudele ºi prietenii aruncã peste sicriul coborât în groapã, bani, bulgãri de
pãmânt, flori, iertând prin aceasta toate greºelile pe care decedatul le-a
sãvârºit faþã de ei.

 Dupã terminarea înhumãrii mortului, preotul, cântãreþii, corul bisericii
ºi persoanele invitate se deplaseazã la casa decedatului pentru a lua parte
la pomanã. Preotul sfinþeºte pomana, iar cantorul zice „Tatãl Nostru”, dupã
care se serveºte mâncarea: sarmale, tocanã cu carne de oaie sau alt meniu.
Pomana se încheie cu o rugãciune din partea preotului dupã care la plecare
se spune „Dumnezeu sã-i primeascã”.

 În ziua urmãtoare, familia decedatului ºi rudeniile apropiate se
deplaseazã la cimitir, la mormântul decedatului pentru rugãciune, ducând
cu ele colac, canã cu apã ºi tãmâie. Se înconjurã mormântul de trei ori, se
face semnul crucii deasupra mormântului, turnând apã din canã, apoi cana
este spartã. Lângã mormântul decedatului cei prezenþi servesc din colac ºi
din þuica adusã la cimitir pentru odihna sufletului celui rãposat.

 Dupã nouã zile, se face o nouã pomanã, la care participã un numãr
redus de invitaþi (9-15), preotul ºi cantorul. Se serveºte masa la casa celui
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decedat, dupã care cei prezenþi primesc o farfurie ºi colac cu lumânare; se
mai obiºnuia sã se dãruiascã ºi din vestimentaþia rãposatului.

 La ºase sãptãmâni, se obiºnuia sã se facã în bisericã primul parastas
în prezenþa membrilor familiei, a celor invitaþi, a sãtenilor prezenþi la
bisericã. Parastasul se pune de cãtre familie ºi dupã un an de la deces.

 Între datinile ºi tradiþiile locale mai avea loc ºi „punerea paosului”.
Acest ritual trebuia sã-l îndeplineascã o tânãrã care nu era cãsãtoritã; începea
înainte de Paºti ºi se încheia la Rusalii. În aceastã perioadã, fata cãra zilnic
apã cu o gãleatã, din aceeaºi fântânã, la rudele ºi vecinii decedatului, dupã
apusul soarelui.

 „Punerea paosului” însemna un colac, fãcut în casa gospodarului ºi o
lumânare, aºezate pe o bucatã de scândurã fãcutã plutã, care se lãsa pe
Mureº, dimineaþa înainte de rãsãritul soarelui. Se spunea, la „punerea
paosului”pe Mureº, de cãtre familia rãposatului cã aºa cum pluteºte „paosul”
ºi arde lumânarea, aºa a avut loc ceremonia înmormântãrii ºi starea
sufletului decedatului.

 Aceste obiceiuri, datini ºi tradiþii strãmoºeºti legate de înmormântare,
în Pãuliº ºi Sâmbãteni, au început sã-ºi piardã din importanþa ºi semnificaþia
lor, pãstratã de-a lungul timpului din generaþie în generaþie.

 Alte datini ºi tradiþii strãmoºeºti
 Sfinþirea caselor, a dealului ºi a câmpului constituie alte datini ºi

tradiþii din localitãþile comunei. În perioada sãrbãtorilor de iarnã, de Crãciun
ºi Boboteazã, dar ºi la Sfintele Paºti, preotul, însoþit de cantor ºi dieci,
îmbrãcaþi în stehare, trec pe la casele credincioºilor ortodocºi pentru a le
sfinþi. Preotul este primit de gospodar în casã, pentru sfinþirea acesteia.
Membrii familiei prezenþi la sfinþirea casei sãrutã Sfânta Cruce, iar preotul
ºi diecii, sunt cinstiþi cu bani ºi cu alte produse (ouã, cozonac).

 Ziua Floriilor – Intrarea Domnului în Ierusalim- este o sãrbãtoare
foarte importantã pentru credincioºii ortodocºi. Se obiºnuia în localitãþile
Pãuliº ºi Sâmbãteni ca elevii din ºcolile respective, însoþiþi de învãþãtori sã
meargã, în vinerea Floriilor, dupã mlãdiþe de salcie, de pe Dealul Gol, Dealul
Bisericii, Dealul Bãtrân sau de pe Valea Mureºului.Salcia, adusã la bisericã,
era sfinþitã în ziua de Florii ºi împãrþitã credincioºilor la sfârºitul slujbei.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Salcia sfinþitã se pãstra în casã tot timpul anului, iar în caz de tunete ºi
fulgere se purta aprinsã prin casã pentru a se pãzi de evenimente grele.

 Învierea Domnului (ziua de Paºti)
 În zilele premergãtoare Învierii Domnului (Postul Paºtelui), credincioºii

ortodocºi din ambele comune se deplasau în serile de Denie la biserici,
împreunã cu familia ºi copiii. Tinerele fete ºi feciorii erau prezenþi în curtea
bisericilor, locul unde se bãtea toaca. În toatã perioada postului nu se þineau
nunþi, nu se organizau jocuri sau alte activitãþi culturale.

 În dimineaþa zilelor de Paºti, în faþa bisericilor, iar dupã masã în faþa
cãminelor culturale, era o mulþime de tineri ºi vârstnici, care se întreceau
în „ciocnitul” ouãlor roºii.

 Toþi credincioºii aºteptau cu nerãbdare sãrbãtoarea Paºtelui pentru a
participa la slujba „Învierii Domnului”, când, cu lumânãri aprinse în mâini,
înconjurau biserica. În ziua de Paºti, întreaga comunitate participa la Sfânta
Liturghie. Dupã masa, tinerii se întâlneau la cãminul cultural, la „Hora
satului”, prilej deosebit pentru unii de a „intra în joc”.

 A doua zi de Paºti exista obiceiul „ieºirii cu crucea la câmp”.
Credincioºii plecau de la bisericã cu praporii, împreunã cu preotul, cântãreþii
ºi corul, îndreptându-se spre câmp. Aici erau aºteptaþi de familii tinere,
care aveau pregãtite cununi împletite din grâu ºi flori de câmp. Dupã
sãvârºirea slujbei de rugãciune pentru roadele câmpului, preotul sfinþea
cununile cu busuiocul ºi fiecare tânãrã agãþa cununa la prapurul prietenului.

 Procesiunea se continua la cimitir, unde se fãcea slujba pentru morþi
ºi se sfinþeau mormintele, iar familiile celor decedaþi dãdeau de pomanã
bãuturã, cozonac ºi ouã; se mergea ºi la troiþa de la Canalul Matca.

 Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe „Sângiorzul”, o sãrbãtoare
specificã zonei Podgoriei Aradului. În ajunul zilei de Sfântu Gheorghe,
ulciorul cu lapte este petrecut cu lãstari de trandafiri sãlbatici, iar din aceºti
lãstari câþiva sunt prinºi de grinda casei. Se obiºnuia sã se punã trandafiri
sãlbatici ºi în geam, cu câteva fire de urzicã, ca sã le þinã deoparte pe
vrãjitoare. Localnicii obiºnuiau sã punã în uºa de la curte un lãstar de rug
(mãceº) pentru ca strigoii sã nu le ia laptele de la vacã. Exista de asemenea
obiceiul ca bãieþii sã stropeascã fetele la fântânã, uneori cu douã trei gãleþi
de apã.
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Pogorârea Sfântului Duh – Rusaliile constituie o sãrbãtoare
împortantã din viaþa credincioºilor ortodocºi. A doua zi de Rusalii avea loc
procesiunea de sfinþire a dealului ºi a câmpului. Cele mai multe procesiuni
au avut loc la coliba cioºilor (lângã primãrie). Se pleca din curtea bisericii
cu praporii, diecii cu steharele, preotul, cântãreþii ºi corul bisericesc. Cu
toþii erau aºteptaþi de cãtre viticultori la deal sau în câmp, cu mesele pline
de fructe: cireºe, viºine, cãpºuni. Se sãvârºeºte slujba de sfinþire a viei, a
cerealelor (grâu,orz); credincioºii sãrutau crucea ºi erau invitaþi sã serveascã
un pahar de þuicã sau vin.

 Sânzienele – Drãgaica (dezlegarea la peºte) este sãrbãtoarea
specificã fetelor, care îºi puneau sub pernã coroniþe de flori împletite de
ele de cu seara pentru a-ºi visa alesul inimii. În ziua de Sânziene, fetele
necãsãtorite ºi femeile mai tinere împleteau cununi de sânziene, pe care le
agãþau pe poartã, pe cruci la cimitir sau le duceau la bisericã.

 Gospodinele caselor din comunã pregãteau o coroniþã, pe care o aºezau
pe poartã ori pe faþada casei. Împleteau, de asemenea, coroniþe pentru
fiecare membru al familiei, iar aceste coroniþe se aruncau pe acoperiºul
caselor. Se credea cã membrul familiei a cãrui coroniþã a cãzut de pe acoperiº
va avea o viaþã mai scurtã.

 Hramul bisericilor din comuna Pãuliº era ºi este o sãrbãtoare
deosebitã pentru toþi credincioºii, atât ortodocºi cât ºi catolici. Hram este
sfântul patron al unei biserici.

 Biserica ortodoxã din Pãuliº poartã hramul „Sfântul Nicolae”, Biserica
ortodoxã din Sâmbãteni are hramul „Sfântul Nicolae”, Biserica ortodoxã
din Baraþca are hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril”, iar Biserica
ortodoxã din Cladova poartã hramul „Bunavestire”. Biserica catolicã din
Pãuliºul Vechi are hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, iar Biserica catolicã
din Pãuliºul Nou are hramul „Sfântul Martin”.

 Cu ocazia hramurilor, în biserici se oficiau slujbele religioase în
prezenþa unui sobor de preoþi, a enoriaºilor veniþi din parohiile învecinate,
invitaþi ºi toþi acei care doreau sã împãrtãºeascã bucuria acestui eveniment
important din cadrul comunitãþii bisericeºti.

Sãrbãtoarea hramului bisericesc la populaþia de etnie germanã se
desfãºura cu mult fast. Se organiza Kirchwei, prilej cu care etnicii germani
îmbrãcau frumosul lor port popular.

 La hramul localitãþilor aveau loc petreceri în cadrul cãminelor culturale;
în stradã se desfãºurau hore ºi jocuri populare, la care erau invitaþi tineri ºi
tinere din satele învecinate.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 Prima impresie pe care o are cititorul îmbãtat de frumos în faþa poeziei
obiceiurilor româneºti, a portului popular, a datinilor ºi tradiþiilor
strãmoºeºti, este extraordinara ei puritate. Amintirea obiceiurilor de iarnã,
a cântecelor ºi jocurilor populare autentice, a datinilor strãmoºeºti însoþeºte
pe orice om o viaþã întreagã.

Obiceiurile, datinile ºi tradiþiile strãmoºeºti reprezintã un adevãrat
tezaur pentru comunitatea localã, tezaur care a rãmas deocamdatã
neexploatat ºi neevaluat.

 Un muzicolog, iubitor al folclorului arãdean, academician Sabin V.
Drãgoi, arãta faptul cã „împreunã cu puritatea de credinþe ºi datini, românul
ºi-a pãstrat ºi puritatea limbii.”

 6.3. Obiceiuri ale populaþiei de etnie germanã din Pãuliº

1. Fasching (fãrºang)
Înainte de a se intra în postul Paºtelui se obiºnuia sã se organizeze

baluri, care durau 3 zile (duminicã, luni ºi marþi). Acest fasching simbolizeazã
venirea primãverii ºi lãsarea postului. Se desfãºura în fiecare an, la bal
participând tineri ºi bãtrâni, care se distrau ºi dansau: polca, valsuri ºi
tangouri. În timpul fãrºangului, se desfãºura ºi „Balul Postului”, care era
din timp pregãtit, tinerii ºi tinerele fiind deosebit de frumos îmbrãcaþi.
Muzicanþii care cântau la fasching erau, de cele mai multe ori, cei din
localitate, alteori, însã, tinerii aduceau muzicanþi din Vladimirescu sau ªiria,
care cântau pe toatã perioada desfãºurãrii acestei activitãþi culturale.

 Pentru cã Pãuliºul Nou nu dispunea de cãmin cultural, aceste baluri se
desfãºurau la casa Bader Iosef unde, de altfel, funcþiona ºi un bufet ºi exista
spaþiu suficient pentru dans, precum ºi un balcon al muzicanþilor.

2. Kirchwei (chirvai) este un alt obicei al populaþiei de etnie germanã
din Pãuliº ºi se desfãºura la hramul bisericii „Sfântul Martin”, pe 11 noiembrie
(datã fixã) în Pãuliºul Nou, de obicei, în fiecare an.

Dimineaþa, populaþia din comunã ºi cei invitaþi din Zãbrani,Vladimirescu,
Lipova participau la slujba religioasã din Biserica Catolicã Pãuliºul Nou,
tinerii fiind îmbrãcaþi în port popular german.

 Dupã masa, tinerii ºi tinerele se întâlneau la Casa Ihm, pentru a se
poza, dupã care se pleca la casa Bader Iosef, la dans.
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 Kirchweiul începea de fiecare datã cu
licitaþia unui berbec viu. Cel care câºtiga
acest berbec, mergea pe stradã, împreunã
cu perechile de tineri, pânã la el acasã, unde
servea oaspeþii cu bãuturã ºi prãjiturã.

În continuare, perechile de fete ºi
bãieþi, în frumoasele lor costume populare
germane, se întorceau la casa Bader, locul
de petrecere atât pentru cei tineri cât ºi
pentru cei vârstnici.

 Spre searã, cei care s-au adunat la
Kirchwei, plecau spre casã împreunã cu
musafirii pentru a servi masa. Dupã
servirea mesei, aproape toate persoanele
care au participat ziua la Kirchwei se
întorceau seara la bal, care se prelungea
pânã dimineaþa. Îmbrãcãmintea
pentru feciorii ºi fetele care
participau la Kirchwei se com-
punea din urmãtoarele ele-
mente:

 Feciorii: costum albastru
sau negru, pãlãrie împodobitã
cu flori ºi panglici, iar în picioare
aveau pantofi.

 Fetele: costume specifice,
cu rochii largi, înfoiate, de
culoare albã, ornamentate cu flori, cãmaºã albã cu flori, iar în picioare purtau
ciorapi albi ºi încãlþãminte de culoare albã.

La miezul nopþii, se licita pomul cu flori de rosmarin ºi panglici. Cel
care câºtiga licitaþia, organiza, în anul urmãtor, Kirchweiul ºi era prima
pereche ce ducea „pomul”.

2. „Balul strugurilor” era un alt obicei al populaþiei germane, un obicei
care, de altfel, se regãseºte ºi la restul populaþiei din Pãuliº.

 Acest bal se organiza în Pãuliº de cãtre localnici, de regulã toamna,
fãrã a exista o datã fixã, desfãºurându-se, de obicei, dupã terminarea culesului
strugurilor din deal.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale

Licitaþia berbecului în faþa casei
Reingruber din Pãuliº,1978

Pãuliº, casa Ihm, fete ºi bãieþi în costume
germane. Fanfara din Pãuliº, 1975
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  Cei care organizau „balul stru-
gurilor” amenajau spaþiile din sãlile
de dans cu ghirlande de struguri.

Tinerii care participau la bal erau
îmbrãcaþi în costume populare.”
Balul strugurilor” se organiza, ade-
seori, pentru toatã populaþia din
Pãuliº, fiecare naþionalitate parti-
cipând în costumul popular specific.

La „Balul strugurilor” erau invi-
tate mai multe formaþii de muzicã din
Pãuliºul Vechi (Chichireaua), din
Sâmbãteni (Vâtca), din Pãuliºul Nou
– Bader Sebastian, Holzer Iosef, la
care se mai adaugã fanfara din Pãuliº
– Criºan Petru, Barna Gheorghe.

  Muzicanþii mai în vârstã, din
Pãuliºul Nou, care cântau la instrumente, erau urmãtorii: Bader Sebastian-
clarinet, Kopf Iohann-clarinet, Bondan Iohann-bass frigon, Zollner Iakob-

trompetã, Wegmann Iosef- bass,
Weis Blorns- tobã.

 În Pãuliºul Nou, mai existau 14
tineri muzicanþi care cântau la
diferite instrumente cu ocazia fa-
sching-ului, la Kirchwei, la „Balul
strugurilor” sau cu alte ocazii.
Amintim câþiva dintre muzicanþi:
Ichieber Georg, Maxa Andreas,
Weiglein Iohann, Hack Peter, Rein-
gruber Klaudius, Reingruber Peter,
Holzer Iosef, Reingruber Anton,
Reiter Iohann, Reingruber Florian,
Bondan Iosef.

 4. În tradiþia populaþiei de etnie
germanã se mai pãstra pelerinajul
la Sfânta Mãnãstire Maria Radna.
În fiecare an, în luna mai, când se sãr-

 Kirchwei, perechi de fete ºi bãieþi în
costume populare germane, Pãuliº,1980

La Mãnãstirea Sfânta Maria Radna în
costum german,  la rugãciune de

„Înãlþarea Domnului”
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bãtorea „Înãlþarea Domnului-
„Ziua Eroilor”, populaþia de
etnie germanã din Pãuliºul Nou
ºi Vechi se deplasa pe jos, în
grup, la Radna pentru a parti-
cipa la liturghia în limba ger-
manã la Sfânta Mãnãstire Maria
Radna.

 În acest pelerinaj (cãlã-
torie, pe care credincioºii o fac
într-un loc considerat sfânt),
grupul de credincioºi germani
obiºnuiau sã plece la drum cu
2 prapori, cu crucea ºi icoana Sfintei Maria în faþã, acestea fiind duse de
cãtre tineri.

În ziua sãrbãtorii „Înãlþarea Domnului”, se pleca pe jos, dimineaþa la
ora 700 din faþa Bisericii Catolice din Pãuliºul Nou, în grup de douã sau trei
persoane, deplasându-se pe ºosea. Se ajungea la Mãnãstire în aproximativ
3 ore.

 În drumul lor spre Mãnãstirea Sfânta Maria Radna se opreau pentru
rugãciune la Sfânta Cruce, amplasatã la Gara CFR Pãuliº. Urmãtorul popas
era la Capela micã a Maicii Domnului din Dealul Cladovei, iar cel din urmã
popas, pentru rugãciune, era la Sfânta Cruce din Rãdnuþa.

Grupul era însoþit în acest perelinaj ºi
de cãruþe, amenajate cu cort, în caz de timp
nefavorabil. Cãruþele transportau persoanele
vârstnice, pentru care deplasarea pe jos timp
de 3 ore era peste puterile lor. Cu toate
acestea, de la ultimul popas (Sfânta Crucea
din Rãdnuþa), toatã lumea pleca pe jos pânã
la Mãnãstirea Maria Radna, iar cãruþele
veneau în spatele pelerinilor.

 Odatã ajunºi la Sfânta Mãnãstire Radna,
participau la slujba religioasã, oficiatã în
limba germanã, pânã aproape de ora 1500,
când se întorceau spre case, pe jos sau cu
cãruþele, în funcþie de starea vremii.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale

Grup de fete îmbrãcate în costume germane ºi
pregãtite de plecare  la Mãnãstirea Sfânta

Maria Radna

Capela micã a Maicii Domnului
din Dealul Cladovei
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Era un prilej deosebit pentru populaþia de etnie germanã de a se întâlni
cu toþii, de a parcurge drumul în ritualul de rugãciuni ºi cântece, de a se
ruga lui Dumnezeu pentru asigurarea traiului zilnic, a recoltelor, dar ºi pentru
greutãþile pe care-i apãsau pe unii dintre aceºtia.

 6.4. Portul tradiþional din comuna Pãuliº

Deoarece comuna Pãuliº este aºezatã pe malul drept al râului Mureº,
între douã zone etno-folclorice distincte, Banat ºi Criºana, etnografia ºi
folclorul au aici o dublã influenþã.

Costumul popular reprezintã unul din elementele de bazã ale culturii
materiale ale unui popor, o componentã a modului de trai ºi a genului artis-
tic al acestuia. Nota dominantã ce caracterizeazã costumul popular este
„îmbinarea organicã ºi armonioasã a utilului cu frumosul, bogãþia de
exprimare artisticã, gust ºi mãiestrie în execuþie, simplitate plinã de eleganþã,
varietate în unitate.”

Portul tradiþional din comunã, port pe care oamenii harnici ºi pricepuþi
au ºtiut dintotdeauna sã-l respecte, are un aspect deosebit.Costumele lor
populare sunt armonioase, de o mare varietate ºi echilibru cromatic,
executate cu fineþe ºi mãiestrie artisticã. Elementele ansamblului erau
executate în casã, manual, în timpul iernilor, atunci când muncile câmpului
o permiteau. În serile lungi de iarnã, fetele ºi feciorii se adunau la
„ºezãtoare” ºi munceau la aceste costume populare. Adunaþi în jurul unei
ulcele cu vin, fetele ºi feciorii, spun glume ºi ghicitori.

Din pãcate, astãzi, tot mai puþini sunt localnicii care mai confecþioneazã
ºi poartã aceste costume populare. De obicei, în zilele noastre aceste cos-
tume sunt scoase din lada de zestre, în care sunt pãstrate, doar cu ocazia
unor sãrbãtori tradiþionale ale satului sau cu ocazia unor serbãri.

1. Costumul popular femeiesc
 Portul popular se deosebeºte atât în ceea ce priveºte sexul cât ºi vârsta

persoanelor care-l purtau.
O primã categorie ar fi costumul tinerei fete, intratã deja la joc ºi al

tinerei femei.
Acest costum se compune din urmãtoarele piese:
- O rochie de mãtase de culoare deschisã, ornatã cu flori mari, mai

închise la culoare, confecþionatã din „crep de China” numitã ºi „crepdesie”,
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care trebuia sã fie bine înfoiatã, pur-
tând pe dedesubt poale din pânzã
finã ºi albã cu ghiurã ºi colþiºori;

- O cãmaºã din pânzã de in cu
dantele la guler ºi mâneci;

- Un pieptar din mãtase brodat
cu fire aurite, împodobit cu un metal
auriu (islogi), cu nasturi metalici
îmbrãcaþi în catifea neagrã;

- Pe cap purtau o «mãramã» din
mãtase,ornatã cu flori frumoase ºi asortatã cu
restul pieselor costumului;

- La gât se purta salbã de galbeni, care era
mai mare la fetele cele mai bogate din sat, cele
mai sãrace purtând o salbã mai micã;

- Odatã cu înaintarea în vârstã, cromatica
se schimbã, predominând negrul atât la
costumul femeiesc cât ºi la cel bãrbãtesc.

A doua categorie este costumul femeilor
vârstnice din Sâmbãteni, compus din urmã-
toarele piese:

- Poalele sunt confecþionate din pânzã de
bumbac sau tramã, strâmte, având în partea
de jos cusãturi executate cu acul, aþa folositã
fiind de culori diferite; femeile mai în vârstã
foloseau culorile roºu ºi albastru sau poalele
cu „sãlbãnaºi”. În partea de jos se prinde „cipcuþa”, o dantelã din aþã
albã. Pe poale se îmbracã 4-5 rochii albe cu „colþii” brodaþi, care sunt
foarte largi. Peste acestea se îmbracã o rochie largã din mãtase de
culoare mai închisã sau de stofã, apoi „latul” din faþã de culoare neagrã,
pictat cu flori galbene.

- Cãmaºa albã din pânzã de „cinari”are pe mâneci motive florale cusute
cu aþã albã, broderie. La mânecã are o dantelã frumos executatã, croiala
cãmãºii fiind simplã.

- „Bruslucul” se poartã peste cãmaºã, o vestã neagrã fãrã mâneci, din
mãtase cu „cipcã de fir”, iarna în loc de „brusluc” se purta „cojocul” bogat
ornamentat cu motive florale cusute cu aþã de diferite culori.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale

Costumul fetelor tinere din Sâmbãteni la
jocul duminical, 1930

Pregãtirea fetei pentru intrarea
în joc, la Sâmbãteni, 1934
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- Pe cap, purtau o maramã din mãtase asortatã cu restul pieselor
costumului, având culoarea închisã, iar în zilele de sãrbãtoare purtau
marama de mãtase cu flori plisate.

2. Costumul popular bãrbãtesc
Acest costum se compune din urmãtoarele piese:
Pantalon negru confecþionat dintr-un material lucios, sclipitor aºa numitul

pantalon de „barºon” sau de „cârtiþã”;

- Cãmaºã albã, fãrã guler, încheiatã cu 6-8 nasturi, confecþionatã din
pânzã de in, încrustatã cu broderii frumoase;

- „laibãr” negru încrustat cu fire de metal aurii, cu diferite modele foarte
frumoase;

- În picioare se purtau cizme negre;
- Pe cap se purta o pãlãrie neagrã;
Portul bãrbãtesc din localitatea Sâmbãteni era specific în Câmpia

Aradului, caracterizat prin cãmaºã albã lungã, cusutã cu guler ºi manºete
cu flori. Pânza din care se confecþiona se numeºte de „cinari”, pânzã subþire
þesutã în casã.

Din aceeaºi pânzã erau confecþionate izmenele largi, care se purtau în
perioada de varã ºi cãmãºile albe neornamentate. Peste cãmaºã se purta o
vestã din mãtase neagrã numitã „laibãr”. Iarna, bãrbaþii purtau „cioareci”,
pieptar ºi ºubã, în picioare purtau „cizme” în zilele de sãrbãtoare, iar în
zilele de lucru „opinci”. Pe cap purtau pãlãrie neagrã sau cãciulã de astrahan.

ªubele se deosebeau de cele din satele vecine, atât prin croialã, cât ºi
prin modul de împodobire: cusãturi cu roºu ºi albastru, la Sâmbãteni, iar la
Pãuliº cusãturi în culorile alb ºi negru.

Costume populare autentice, de tineri ºi vârstnici, din Pãuliº ºi Sâmbãteni, 1928
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Bogãþia costumelor populare variazã în funcþie de starea socialã a
purtãtorului cât ºi de momentele în care erau purtate. Costumele de
sãrbãtoare ale celor mai înstãriþi erau deosebite, atât prin ornamentaþie
cromaticã cât ºi prin ponderea firului de aur. În zilele de lucru, þãranii purtau
acel costum popular, simplu, unicolor.

Portul femeilor tinere ºi vârstnice în zile de sãrbãtoare, 1929

Costume populare femeieºti autentice din localitatea Sâmbãteni, 1934.

 În zilele noastre a dispãrut din activitatea comunei tradiþia confecþionãrii
costumelor populare autentice, iar îmbrãcarea acestora are loc doar cu
ocazia unor spectacole folclorice prezentate de cele douã ansambluri de
dansuri „Podgorenii” Pãuliº ºi „Armonia Mureºanã” din Sâmbãteni sau la
programele artistice prezentate de elevii ºcolilor generale din cele douã
localitãþi.

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Costum german pentru
zile de sãrbãtoare - Pãuliº,

1970

Costum german de tineri
îmbrãcaþi pentru Kirchwei

Fete tinere din Pãuliº
îmbrãcate în costume

germane

Costum popular femeiesc din localitatea Pãuliº

Costum popular femeiesc din Pãuliº, 1972
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6.5. Activitatea culturalã

Activitatea culturalã în atenþia monografiºtilor
În acest context, se poate afirma cã activitatea culturalã din Sâmbãteni

are rãdãcini vechi, ea intrând în atenþia marilor folcloriºti: Sabin Manuilã
(originar din Sâmbãteni), Constantin Brãiloiu ºi Dimitrie Gusti. Utilizând
metoda monograficã – sociologicã a profesorului Dimitrie Gusti, încã din
vara anului 1933, se inaugureazã în comuna Sâmbãteni o campanie de
cercetare.

 Valoarea cercetãrilor monografice din anii 1933 ºi 1934 a fost apreciatã
de profesorul Dimitrie Gusti, care în calitatea sa de director al Fundaþiei
Culturale Regale „Principele Carol”, a trimis la Sâmbãteni, în vara anului
1935, o echipã formatã din: tehnicieni, medici, agronomi, veterinari,
maestre de lucru etc. Iniþial se fãcea o evaluare obiectivã a stãrii de fapt
existente.

La cercetãrile sociologice desfãºurate la Sâmbãteni, în perioada 1935-
1937, au participat activ, alãturi de membrii secþiunii culturale Arad, atât
studenþi teologi cât ºi elevi ai Preparandiei, coordonaþi de cãtre profesorul
Dimitrie Gusti.

 Cu prilejul vizitei sale aici, la 9 august 1935, profesorul Dimitrie Gusti
a însemnat în cronica echipei urmãtoarele rânduri : „Vizita mea la
Sâmbãteni mi-a produs o deosebit de mare satisfacþie prin activitatea
desfãºuratã de Institutul Social Arad pe tãrâmul demografic, cât ºi
prin rodnica acþiune culturalã a echipei regale „.

Conducerea echipei re-
gale de la Sâmbãteni a fost
încredinþatã avocatului Octa-
vian Lupaº, iar dr.Sabin Ma-
nuilã din Sâmbãteni ºi prof.
Traian Mager au condus echi-
pa regalã, care desfãºura
cercetãri la Vârfurile, în Mun-
þii Apuseni, în perioada 1936-
1938.

Cercetãrile monografice
de la Sâmbãteni s-au înscris Taraful din Sâmbãteni în 1935

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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pe direcþia ideilor lansate de
profesorul Dimitrie Gusti, care
sub deviza „Pro Scienta et Patria”,
intenþiona sã studieze amãnunþit
ºi documentat realitãþile sociale
româneºti ºi sã identifice soluþiile
cele mai viabile pentru un progres
social real ºi uniform.

Dintre activitãþile culturale,
de cel mai mare succes s-a bu-
curat întotdeauna Taraful din
Sâmbãteni, în cadrul cãruia au
cântat nume de referinþã precum:
Vâtca, Licã ªoimoºan, Mariº

Gheorghe, Bãrdãcuþ, Ciorãu Lazãr ºi alþi rapsozi mult îndrãgiþi de public.
 Taraful din Sâmbãteni a fost înregistrat pentru prima datã pe cilindru

de fonograf, chiar în localitate, în anul 1938 de cãtre cercetãtorul Tiberiu
Alexandru de la Arhiva de folclor a lui Constantin Brãiloiu.

  De aceea, existenþa unui cãmin cultural sãtesc în aceastã vatrã de
culturã ºi spiritualitate tradiþionalã româneascã a fost foarte timpurie, încã
din anul 1927. De-a lungul timpului, pe scenã au evoluat mulþi artiºti, unii
localnici, alþii din alte zone folclorice ale României.

 Cu timpul, lãcaºul de culturã s-a degradat ºi mai bine de 15 ani, 1992 –
2007, era o ruinã pe lângã care localnicii treceau cu regret, amintindu-ºi de
vremurile apuse. Perseverenþa primarului, profesor Nicoarã Petru, fiu al
localitãþii Sâmbãteni, a dat roade. Cu fonduri de la bugetul local ºi de la
sponsori, în scurt timp s-a reuºit renovarea clãdirii ºi dotarea ei la standarde
moderne, încercându-se pãstrarea liniei arhitecturale iniþiale.

Activitatea culturalã în perioada comunismului a fost mai intensã prin
participarea la evenimente culturale, jocuri duminicale ºi festivaluri.În
perioada în care director al Cãminul Cultural Sâmbãteni era învãþãtorul
Bãrdãcuþ Petru ºi mai apoi învãþãtorul Pai Ioan, iar Cãminul Cultural Pãuliº
avea director pe inimosul ºi talentatul instrumentist, învãþãtor Niculescu
Horaþiu, activitatea culturalã s-a concretizat prin rezultate deosebite.

 La Sâmbãteni a existat o preocupare specialã prin sprijinul remarcabil al
primarului, prof. Petru Nicoarã, pentru punerea în scenã a dansurilor locale,
autentice, a tarafului din Sâmbãteni, compus din aproximativ 15 membri.

Ioþi Nicolae (Vâtca) trompetã, Ardelean
Nicolae (Moþu) clarinet, cu grupul lor de

tineri din Sâmbãteni, în 1936
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 Componenþa tarafului era
urmãtoarea: Ioþi Nicolae (Vâtca)
trompetã, Mariº Gheorghe(din
Pãuliº) clarinet, Neþi Constantin
saxofon, Ianoº Gheorghe saxofon,
Hristea Cornel saxofon, Stancu
Dorin taragot, Pai Remus taragot,
Iacob Stelu taragot, Cârpaci Aurel
(Lulu) trompetã, Ciorãu Lazãr
(Gincu) vioarã, Stancu Teodor
(Todoruþ lu’ Nichi) dubã, Mircu
Stoia acordeon, Babã Lucian
contrabas. Au mai activat ºi Iacob Nicolae dubã, Hristea Dorin contrabas,
tobã, Stan Pavel acordeon, Ioþi Georgel, acordeon.

Taraful a fost condus de Ioþi Nicolae (Vâtca), iar la concursuri naþionale
a fost pregãtit de profesorul instrumentist Nagy Iosif (Joji) de la ªcoala
Popularã de Artã Arad, inclusiv soliºtii vocali ºi instrumentiºti.

 Dansurile populare locale din Sâmbãteni cu suita: „Duba”,
„Duda”,”Decica”, „ªiregea”, „Pãnariu” – dansuri mixte, dansul bãrbãtesc
„Sorocul din Sâmbãteni” au fost conduse la început de cãtre dansatori, care
au dansat aceste jocuri în timp-instructori Iacob Nicolae ºi Pai Ioan, iar
pentru concursuri naþionale au fost pregãtite de instructor profesor Viorel
Nistor de la Centrul Cultural Judeþean Arad.

 În componenþa formaþiei de dansuri populare erau tinerele: Sârb
Florica, Rujan Mirela, Roºu Rodica, Pop Rodica, Calinovici Liliana, Morodan
Adelina, Pecican Nicoleta, Velescu Mirela, Cata Camelia, Iovanescu
Gheorghiþa, Mircu Maria, Neþi Cosmina, Neþi Daniela, Vanu Maria, Vanu
Vioara, Subu Doina, Stai Livia, Ciorãu Maria, Rujan Maria, Stancu Maria,
Pãntãlie Maria.

 Din echipa de dansuri fecioreºti, generaþia I (soroc, bãtuta, cãluºerii),
au fãcut parte: Iacob Nicolae, Stancu Nicoliþã, Pecican Dumitru, Savi Adrian,
Calinovici Ioan, Anti Ion, Ioþi Nicolae, Neþi Ioan, Neþi Costel, Veriºan
Octavian, Pai Gheorghe, Pecican Petru, Rujan Petru, Bãrdãcuþ Petriºor,
Bãrdãcuþ Ioan, Iacob Nelu, Popi Dimitrie.

 Din echipa de dansuri fecioreºti, generaþia II (soroc), au fãcut parte:
Ioþi Nicolae, Florea Gheorghe, Pãntãlie Lazãr, Vuculescu Alexandru, Vasi
Emil, Bãrdãcuþ Stelu, Pecican Nicu, Calinovici Ionel.

Taraful din Sâmbãteni în 1986, locul III, la
Timiºoara. Faza Naþionalã „Cântarea României”

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Din echipa de dansuri fecio-
reºti, generaþia III (soroc), au
fãcut parte: Iacob Stelian, Ioþi
Felician, Stancu Dorin, Ille Ioan,
Pai Remus, Pecican Livius.

Din echipa de dansuri fecio-
reºti, generaþia IV (soroc), au
fãcut parte: Benea Ovidiu, Benea
Florin, Iovanescu Marian, Mircu
Ioan, Cata Cãlin, Cata Cristian,
Pai Cãlin.

La faza naþionalã a concursului de folclor „Cântarea României”
Timiºoara 1987- 1988, echipa de dansuri ºi taraful din Sâmbãteni au ocupat
locurile III ºi IV pe þarã. Rezultatele obþinute de cãtre echipa de dansuri ºi
taraful din Sâmbãteni dovedesc intensa preocupare din partea Primãriei
comunei Pãuliº, a ºcolii ºi a conducerii Cãminului Cultural Sâmbãteni pentru
asigurarea costumelor populare ºi, nu în ultimul rând, pentru prezentarea
în cadrul concursului la o înaltã þinutã cultural – artisticã.

 La Pãuliº, activitatea culturalã s-a remarcat prin priceperea,
devotamentul ºi talentul învãþãtorului Niculescu Horaþiu, care a îndeplinit
o vreme îndelungatã funcþia de director al Cãminului Cultural Pãuliº.
Directorul cãminului, sprijinit de alþi inimoºi dascãli ai ªcolii Generale Pãuliº
ºi anume: profesorul Ioan Gugu, profesoara Lucia Þãrãu, învãþãtoarea Octavia
Lucaciu ºi învãþãtorul Maxim Lucaciu au instruit urmãtoarele formaþii
artistice: grup vocal, brigadã artisticã, teatru, dansuri populare. Aceºti
dascãli erau un exemplu în actrivitatea culturalã a Pãuliºului, activând efectiv
în cadrul formaþiilor artistice amintite. Cu certitudine, puterea exemplului
personal a dascãlilor, a atras tineretul, dar ºi perechile cãsãtorite, la
activitãþile culturale desfãºurate la cãminul cultural.

 Dintre membrii grupului vocal, ai brigãzii artistice, ai formaþiei de teatru
ºi ai echipei de dansuri populare amintim pe: Lucaciu Octavia, Lucaciu
Maxim, Gugu Ioan, Þãrãu Gheorghe, Þãrãu Lucia, Bunica Felicia, Avrãmuþ
George, Avrãmuþ Steluþa, Sav Viorel, Iancu Gheorghe, Iancu Mãrioara, Culda
Petru, Culda Aurelia, Becheº Petru, Dehelean Florica, Gugu Felicia, Vãrãºeþ
Florica, Niculescu Mãrioara, Popescu Felicia, Sari Petru, Sari Florica, Medar
Gheorghe, Medar Lenuþa, Rocsin Victor, Reingruber Ecaterina, Maxa
Brigitte, Düran Elfride, Raiter Eva.

Formaþia de dansuri bãrbãteºti „Sorocul” din
Sâmbãteni, 1955
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Brigada artisticã din Pãuliº, condusã
de învãþãtorul Niculescu Horaþiu, la
Festivalul artiºtilor amatori, faza
regionalã Timiºoara,1975

Corul din Pãuliº, condus
de învãþãtorul Horaþiu
Niculescu, la Faza
Regionalã, 1980

Brigada artisticã din
Pãuliº

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Brigada artisticã din
Pãuliº, instructor înv.
Horaþiu Niculescu, 1970

Grupul vocal de fete ºi
bãieþi din Pãuliº, condus
de învãþãtorul Horaþiu
Niculescu, 1970

Grupul vocal de fete
din Pãuliº, condus de
învãþãtorul Horaþiu
Niculescu, 1972
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 Soliºti vocali erau: Stoian Geor-
geta, Ciupercã Sofia, Petic Auro-
ra.Taraful, condus de Niculescu
Horaþiu, un maestru al acordeonului,
avea în componenþã pe Mariº Gheor-
ghe -clarinet, Borteº Costel –saxofon
ºi Drãgan Dumitru -acordeon.

Formaþia de dansuri populare a
fost pregãtitã de învãþãtorii Lucaciu
Octavia ºi Lucaciu Maxim, iar formaþia
de teatru de cãtre profesorul Gugu
Ioan.

 Aceste formaþii cultural-artistice
au participat la concursurile de la
Timiºoara, Arad, Herculane, precum
ºi la alte festivaluri: Festivalul portului german din Pãuliº, Vladimirescu,
Zãbrani, obþinând premii ºi diplome.

Activitatea culturalã dupã 1989
Activitatea în cadrul cãminelor culturale s-a rezumat doar la Pãuliº, ºi

aici sporadicã, reprezentatã de activitãþile culturale ale ºcolilor ºi grãdiniþelor
(serbãri ºcolare, concursuri
artistice în cadrul partene-
riatelor ºcolare). Din 2005, di-
rector al Cãminului Cultural
Pãuliº este Mihaela Cata, o
tânãrã plinã de iniþiativã ºi
mare iubitoare a folclorului
românesc.

În anul 2008, la Sâmbãteni,
s-a finalizat renovarea cãmi-
nului cultural, iar activitatea
artisticã s-a fãcut din nou
simþitã în cadrul localitãþii. Dovadã în acest sens, sunt ansamblurile de
dansuri nou înfiinþate: „Podgorenii”din Pãuliº, instructor Ilie Macovei ºi
„Armonia Mureºanã”, instructor Radu Raºca.

Georgeta Stoian, 17 Februarie 1983,
debut la Festivalul naþional

„Floarea din grãdinã”

Formaþia de dansuri populare „Armonia Mureºanã”
Sâmbãteni la inaugurarea Cãminului Cultural, 2008

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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 Au fost puse în scenã dansuri populare locale, autentice: „Ardeleana”,
„Duba”, „Duda”„Decica”, „Bãieºu” ºi alte dansuri din judeþul Arad, care au
fost prezentate în ulitima perioadã la diferite festivaluri din judeþ (Lipova,
Conop, Ghioroc, ªiria), la Televiziunile din Timiºoara ºi Arad. O evoluþie
foarte bunã au avut ambele ansambluri de dansuri populare la Festivalul
Sparanghelului în localitatea Öttömöº din Ungaria, în luna iunie 2007.

De asemenea, ansamblurile folclorice ale comunei Pãuliº au evoluat
impecabil la festivitatea de inaugurare a Cãminului Cultural Sâmbãteni
precum ºi la alte festivaluri, unde au concurat cu formaþii artistice renumite
din judeþul Arad, obþinând numeroase diplome.

Avându-se în vedere localul nou al Cãminului Cultural Sâmbãteni,
investiþiile fãcute pentru buna lui funcþionare, aspectul deosebit al
interiorului ºi exteriorului acestui lãcaº de culturã, se impune extinderea
activitãþilor culturale, avându-se în vedere existenþa mai multor spaþii. Se
doreºte ca activitãþile culturale organizate sã corespundã nivelului ºi
cerinþelor actuale ºi mai ales sã vinã în întâmpinarea dorinþelor locuitorilor.
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Taraful din Sâmbãteni, la inaugurarea Cãminului Cultural, 2008

Spectacol folcloric cu ocazia inaugurãrii
Cãminului cultural din Sâmbãteni, 2008

Formaþia de dansuri populare „Podgorenii” din Pãuliº, 2008

Consideraþii etnografice, folclorice ºi culturale
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Fanfara din Pãuliº
Ideea înfiinþãrii unei fan-

fare þãrãneºti a pornit de la
faptul cã în fiecare dintre
satele ºvãbeºti din Banat ºi din
judeþul nostru, exista câte o
fanfarã. Dorinþa fierbinte de a
înfiinþa în comunã o fanfarã,
formatã din þãrani români, a
mobilizat un grup de tineri,
care au pus în practicã aceas-
tã idee.

La Paºti, în anul 1927,
dupã procesiunea de pome-
nire a morþilor din cimitirul
sãtesc de lângã Halta „CFR”
Pãuliº, acei tineri þãrani,
iniþiatorii înfiinþãrii fanfarei, s-
au întâlnit la locuinþa unuia
dintre ei, Trifulescu Petru. Au
hotãrât sã depunã fiecare par-
ticipant o cotã de 250 lei lu-
nar, necesari la înfiinþarea

fanfarei ºi cumpãrarea instrumentelor. Din aprilie pânã în septembrie 1927,
iniþiatorii fanfarei au cãutat sã atragã noi membrii, pentru ca numãrul lor sã
permitã organizarea societãþii muzicale, juridic ºi organizatoric.

Pentru a putea cumpãra cât mai repede instrumentele necesare au
recurs la împrumutarea sumei de 20.000 lei de la Banca Neudorf (Comuna
Zãbrani), banii fiind împrumutaþi pe numele lui Criºan Petru, ºef de echipã
în Districtul Radna.

Instrumentele pentru fanfarã, în numãr de 13, au fost cumpãrate în
1927 de la firma „Antoniu Braun” din Timiºoara, pe bazã de facturã.

Odatã cumpãrate instrumentele muzicale, s-a procedat la învãþarea
„Teoriei muzicii”, pe care ei au numit-o „împãrþeala notelor”, deci iniþierea
teoreticã ºi practicã.

Conform unui proces-verbal din 1927, încheiat de iniþiatorii participanþi
la acea adunare: Barna Gheorghe, Criºan Petru, Petic Dimitrie, Trifulescu

Membrii fanfarei dupã un spectacol
la „Birtu Mare“ Pãuliº, 1940

Fanfara din Pãuliº în deplasare la un spectacol
la Bãile Lipova, 1938
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Petru, Dragoº Gheorghe, Sav Iovan ºi Moisescu Petru, fanfara a fost instruitã
de plutonierul major Ioan Buzatu, de la fanfara militarã din Arad, Cetate.

Membrii fanfarei, prin pregãtiri periodice, au reuºit ca pânã la
sãrbãtoarea de Paºti din anul 1928 sã se poatã prezenta la procesiunea de
pomenire a morþilor, iar apoi sã cânte la jocul duminical de la „Birtu Mare”.

Din 1928 ºi pânã în anul 1940, fanfara a participat cu regularitate la
procesiunile de pomenire a morþilor ºi la sãrbãtorile mai importante din
localitatea Pãuliº.

Societatea muzicalã „ARMONIA” din Pãuliº a fost formatã dintr-un
grup de 16 tineri þãrani români.

Actul oficial de înregistrare a Societãþii la Primãria Pãuliº, dateazã din
20 octombrie 1927 ºi este înscris la Tribunalul judeþului Arad, sub numãrul
176/09 mai 1929.

Apreciem în mod deosebit voinþa ºi strãdania acestor tineri, care au
realizat mãreþul act de culturã, crearea societãþii cultural- muzicale
«Armonia» în localitatea Pãuliº.

Fondatorii acestei societãþi muzicale au fost: Criºan Petru, Barna
Gheorghe, Berar Petru, Petic Dimitrie, Sav Iovan, Dragoº Gheorghe,
Moisescu Petru, Andraº Gheorghe, Sav Teodor, Trifulescu Petru, Miniºan
Gheorghe, Avrãmuþ Nicolae, Sav Gheorghe, Ardelean Gheorghe ºi Sarvici
Teodor.

Din anul 1938 au început concentrãrile tinerilor în armatã, în vederea
pregãtirii rãzboiului, astfel cã fanfara a început sã fie descompletatã,
neputându-ºi desfãºura în condiþii optime activitatea culturalã.

A fost nevoie de completarea locurilor rãmase libere cu alþi tineri
talentaþi cu aptitudini muzicale: Brãdean Gheorghe, Igreþ Teodor, ªtef
Dumitru, Criºan Viorel, Vãrãºeþ Ioan ºi Barna Mihai.

Cu aceastã ocazie s-a hotãrât ca fanfara sã fie instruitã de Barna
Gheorghe, care de altfel a fost ales ºi diriginte instructor al fanfarei.

Trebuie sã arãrãm faptul cã fanfara a participat la organizarea jocului
duminical în sala de joc „Birtu Mare”, în actualul local al ªcolii Generale
Pãuliº, la sãrbãtorile religioase( Crãciun, Anul Nou, Botez, Paºti), de ziua
naþionalã, 1 Mai- ieºirea la pãdure, la nunþi, la „Rugi” în diferite localitãþi.
De asemenea, fanfara din Pãuliº a participat la inaugurarea Depoului CFR
din Bucureºti.
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Repertoriul fanfarei era compus din muzicã popularã, marºuri, romanþe,
muzicã patrioticã ºi muzicã religioasã. Cele mai cunoscute melodii populare
din repertoriul fanfarei au fost: „Ardeleana”, „Învârtita”, „Pe picior”. Dintre
romanþe, cele mai cunoscute piese interpretate de fanfarã erau : „În fânul
de curând cosit”, „Pe lângã plopii fãrã soþ”, iar la cimitir, la înmormântãri se
cântau marºuri funebre.

În toatã aceastã perioadã, de la înfiinþarea sa ºi pânã în anul 1940, fanfara
din Pãuliº a fost cunoscutã pentru activitatea deosebitã pe care a desfãºurat-o
atât în comunã, cât ºi în localitãþile din jur ºi din þarã.
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Capitolul VII

Spiritualitatea localã

7.1. ªcoala ºi învãþãmântul din Pãuliº de-a lungul timpului

Motto:
„Biserica nu se poate închipui fãrã ºcoalã,
iar ºcoala este o parte întregitoare a bisericii”

                                                                  (Andrei ªaguna)

Legãtura dintre cele douã instituþii de bazã ale spiritualitãþii locale,
biserica ºi ºcoala, este susþinutã de faptul cã ºcoala a funcþionat în trecut,
vreme îndelungatã, pe lângã bisericã, numindu-se ºcoalã confesionalã.
Aceasta era susþinutã material ºi spiritual de bisericã, dar ºi de comunitatea
localã. Învãþãtorul ºcolii era chiar preotul satului, în secolul al XVIII-lea
neexistând ºcoli care sã pregãteascã dascãli.

Preotul era ajutat în activitatea sa ºcolarã de cãtre epitropia sau senatul
ºcolar local, format enoriaºi ai parohiei, aleºi pe ºase ani. Activitatea
senatului ºcolar era controlatã nemijlocit de cãtre comitetul parohial ºi de
sinodul parohial, care organizau ºi rãspundeau direct de toate problemele
pe care le implica procesul de învãþãmânt.

Aceastã legãturã dintre bisericã ºi ºcoalã s-a menþinut pânã la începutul
secolului al XX-lea, când ºcolile de la sate se aflau sub conducerea
protopopiatului de care aparþinea comunitatea bisericeascã din localitatea
respectivã. Protopopul, ca reprezentant al protopopiatului din care fãcea
parte parohia era numit inspector ºcolar districtual, fiind sprijinit în funcþiile
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sale ºcolare de comitetul ºi de sinodul protopopiatului respectiv. Statul
avea dreptul de supremã inspecþie, pe care o exercita prin inspectoratele
ºcolare regeºti comitatense.

Documentele vremii reflectã din plin activitatea ºcolarã a protopopilor,
preoþilor ºi învãþãtorilor confesionali din protopopiatul Radna, cãruia îi
aparþinea ºi parohia Pãuliº, protopopiat pãstorit de protopopul Procopie
Givulescu. (1873-1946).

La sfârºitul secolului al XVIII-lea, autoritãþile vieneze au decis înfiinþarea
de ºcoli româneºti. Împãratul Iosif al II-lea, animat de idei iluministe, a
acceptat propunerile fãcute în 1785 de cãtre contele Iancovici, referitoare
la înfiinþarea de ºcoli naþionale, care sã asigure educaþia tinerilor români
din comitatele: Arad, Bihor, Hunedoara, Caraº ºi Timiº. Ca urmare
inspectorul ºcolar al districtului Oradea, Iacob Werner, a elaborat un plan
de înfiinþare a 74 de ºcoli naþionale româneºti.

La 26 martie 1789, ºcoala din Pãuliº se regãsea printre cele 48 de ºcoli
elementare din comitatul Arad, ale cãror contracte au fost înaintate spre
aprobare de cãtre Cancelaria aulicã. Contractele ºcolare erau vizate de
inspectorul Alexie Vezilici. Împãratul Iosif al II-lea ºi-a dat acordul la 6 mai
1789 odatã cu semnarea contractelor.1 Curtea de la Viena era preocupatã
de elaborarea unui plan centralizat de dezvoltare a învãþãmântului din
Transilvania, plan urmãrit îndeaproape de inspectorii imperiali.

Conform Conscripþiei din 1791, în Pãuliº funcþiona o ºcoalã  elementarã,
având ca învãþãtor pe Grigorie Popovici. Salariul stabilit prin contract era
de 100 florini, la care se adãugau ºi alte drepturi: lemne de foc ºi pãmânt
dat în folosinþã.

 Localul ºcolii era corespunzãtor, dispunea de o salã de clasã ºi de
locuinþã pentru învãþãtor. La acea vreme, în vatra satului se aflau 249 de
case, iar numãrul locuitorilor se ridica la 1803.

Din însemnãrile aflate pe o Evanghelie, care aparþinea bisericii din
Pãuliº, aflãm despre învãþãtorii Vasile Simionovici ºi Simeon Lupu, care au
funcþionat în ºcoala din localitate, fãrã a fi precizat anul. În anul 1802, învãþãtor
era Gheorghe Draja.

În anul 1811, frecventau ºcoala un numãr de 17 elevi, iar în anul ºcolar
1814-1815 erau 158 de copii cu vârstã cuprinsã între 6-12 ani. Nu se cunoaºte

1 V.Popeangã –Un secol de activitate ºcolarã româneascã în pãrþile Aradului1721-1821-
Arad, 1974, p.26, 27
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numãrul celor care frecventau ºcoala deoarece învãþãtorul nu a trimis darea
de seamã. În anul ºcolar 1817-1818 frecventau ºcoala 30 de elevi din care
22 erau „diligent” ºi 8 „negligent”. În 1818-1819 frecventau ºcoala 16 elevi,
din care 8 „diligent” ºi 8 „negligent”.2  Învãþãtor în 1819 a fost Matei Chitu.
Acesta era originar din Miniº ºi absolvise cursurile Preparandiei din Arad în
anul 1814. Avea 5 ani de serviciu ºi stãpânea temeinic metodica predãrii lecþiilor.

În anul ºcolar 1819-1820, ºcoala era condusã de învãþãtorul Dem
Nicolici, care se îngrijea de instruirea unui numãr de 19 elevi din clasele I-
IV. În anul ºcolar 1820-1821 îndruma 19 elevi ( cl.I-8; cl.a II-a 7; cl.a III.a-4),
din care 2 elevi erau fii de nobili, 17 erau fii de plebei, adicã din popor.

În rapoartele anuale, înaintate Deputãþiei ºcolare, apãreau calificativele
primite de ºcoli în raport cu randamentul de muncã al învãþãtorilor. Astfel,
în 1821, ºcoala din Pãuliº a fost apreciatã prin calificativul „lãudabil”.3

Învãþãtorul Dem Nicolici a funcþionat la ºcoala din Pãuliº ºi în anii urmãtori.
În anul 1822 era în vârstã de 31 de ani ºi avea o vechime de 9 ani în
învãþãmânt. A fost instalat ca învãþãtor de cãtre directorul ºcolar districtual,
care i-a apreciat pozitiv activitatea. Director ºcolar local era Abraham Putici,
care se strãduia sã asigure ºcolii condiþii bune de funcþionare.4

În perioada imediat urmãtoare Revoluþiei de la 1848 au avut loc o serie
de memorii ale învãþãtorilor din cuprinsul Eparhiei Aradului, prin care se
cerea îmbunãtãþirea salarizãrii. Un memoriu, redactat la Pãuliº în 18 mai
1850, semnat de un numãr mare de învãþãtori ºi înaintat ministrului de
culte, arãta dependenþa învãþãtorilor de autoritãþile comunale, de primarii
satelor, care îi supuneau pe slujitorii ºcolii unor procedee arbitrare.
Învãþãtorii solicitau modificarea  raporturilor cu autoritãþile locale ºi
propuneau ca salariile sã fie achitate din bugetul statului ºi sã nu mai fie
supuºi voinþei primarului.5

În anul ºcolar 1868-1869, cursurile ºcolii confesionale din Pãuliº erau
frecventate de 70 elevi, avându-l ca învãþãtor pe Demetriu Rafila. Pãuliºul
aparþinea Protopopiatului Arad.6

2 Ibidem, p.85
3 V.Popeangã-op. cit.-p.97
4 V.Popeangã – op.cit., p. 89, 158, 159
5 P.Vesa –Eparhia Aradului în perioada episcopului Gherasim Raþ(1835-1850)-Editura

Mirador, Arad, 2008, p.340
6 V. Popeangã –ªcoala româneascã din pãrþile Aradului în perioada 1867-1918- Arad,1976,

p.218
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Conform Conscripþiei din anul 1873, Pãuliºul avea 1630 de locuitori
români. În 1872 ei au cumpãrat un nou local de ºcoalã, care oferea condiþii
bune pentru desfãºurarea învãþãmântului. În localitate au fost recenzaþi 88
de bãieþi ºi 110 fete de vârstã ºcolarã, iar dintre aceºtia frecventau cursurile
ºcolare 63 de bãieþi ºi 23 de fete. ªcoala avea grãdinã de pomi, iar fondul
ºcolar a fost utilizat pentru cumpãrarea localului. Învãþãtor era Demetriu
Rafila, care absolvise cursurile Preparandiei  din Arad  în anul 1854. Avea
19 ani vechime în învãþãmânt ºi îºi îndeplinea datoria în mod lãudabil. Salariul
sãu consta din 200 florini ºi bunuri în naturã în valoare de 300 florini. Di-
rector ºcolar local era preotul Dimitrie Panea.7

La 1 octombrie 1874 a avut loc Adunarea generalã a învãþãtorilor pentru
definitivarea fondului de pensii. Învãþãtorii contribuiau cu 2% din salariul
anual, în acesta fiind incluse ºi veniturile în naturã.

 Pentru dezvoltarea învãþãmântului popular ºi îmbunãtãþirea frecvenþei
ºcolare este semnificativã înfiinþarea unor ºcoli de fete. În acest context, în
anul 1879 se înfiinþeazã la Pãuliº o ºcoalã de fete .8  Despre existenþa la
Pãuliº a unei ºcoli de fete aflãm ºi din arhiva  bisericii greco-ortodoxe române
din Pãuliº. ªcoala de fete este menþionatã în anul 1903 ca fiind ºi locul de
desfãºurare a ºedinþei comitetului parohial. De asemenea, prin adresa
nr.128 din1906, preotul Cornel Popescu cerea „binecuvântarea arhiereascã
pentru sãvârºirea sfintelor slujbe dumnezeieºti” în localul ºcolii de fete, pe
perioada renovãrii bisericii. Prin sfinþire, ºcoala devenea capelã provizorie
timp de douã sãptãmâni. Lucrãrile nu au fost finalizate la timp, ca urmare
slujbele religioase au avut loc în continuare în localul ºcolii de fete. Preotul
Cornel Popescu a fost atenþionat de cãtre  episcopul Ioan I. Papp de faptul
cã acest lucru nu poate fi de lungã duratã, doar dacã parohia se va îngriji de
salã de învãþãmânt, deoarece nici ºcoala nu poate fi neglijatã.9

În anul ºcolar 1880-1881 frecventau ºcoala 129 de elevi (72 bãieþi ºi 57
fete), care urmau cursurile în douã localuri. Bãieþii erau îndrumaþi de
învãþãtorul George Barabaº, iar fetele de învãþãtoarea Iuliana Nuþiu. Din
cei 129 de elevi au participat la examenul de sfârºit de an ºcolar 77 elevi
(42 bãieþi ºi 35 fete), adicã 59,68%. Pãuliºul era arondat Inspectoratului
Arad, inspector fiind în acea vreme Moise Bocºianu.10

7 Ibidem, p.123
8 Ibidem, p.139
9 A.B.O.P. – Probleme de cult pe anii 1905-1908, Dos.34, fila 8
10 V.Popeangã- op.cit. p.228
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ªcoala popularã avea douã cicluri distincte: instrucþia cotidianã, cu durata
de 6 ani, care era obligatorie pentru copiii între 6-12 ani ºi instrucþia ºcolarã
repetitoare, frecventatã timp de 3 ani de copiii între 12-15 ani.

În anul ºcolar 1892-1893 învãþãtorul George Stoian conducea ºcoala de
fete din Pãuliº, cu un efectiv de 108 eleve , care „cercetau ºcoala de toate
zilele” ºi 30 eleve „deobligate a cerceta ºcoala de repetiþie”. Preºedintele
comitetului ºcolar era preotul Dimitrie Panea.11

ªcoala de bãieþi din localitatea Pãuliº este menþionatã în adresa nr.64
din 18/31 decembrie 1905, ca fiind, asemenea ºcolii de fete, ºi o locaþie
pentru desfãºurarea ºedinþelor comitetului parohial.12

În anul ºcolar 1899-1900, învãþãtorul confesional George Stoian îndruma
ºcoala confesionalã de fete, având un efectiv de 99 eleve, iar în anul ºcolar
urmãtor clasele I-IV erau frecventate de 142 eleve. Efectivul a scãzut la 80
eleve în anul ºcolar 1901-1902.13

În anul ºcolar 1902-1903, ºcoala de fete era frecventatã de 78 eleve,
îndrumate de învãþãtorul George Stoian.14  Acesta a absolvit Preparandia
din Arad în anul 1890. A venit în Pãuliº doi ani mai târziu, în 1892 ºi a
condus ºcoala vreme îndelungatã. Avea un salariu de 310 florini ºi bunuri
materiale de 300 florini. 15

Conform datelor statistice sumare din parohia Pãuliºului Vechi pe anul
1902, cele douã edificii ºcolare valorau 8 000 coroane, pãmânturile ºcolare
(30 iugãre) reprezentau 5 184 coroane, iar fondul ºcolar era de 92 coroane
ºi 92 fileri.16

În Protocolul ºedinþei ordinare a sinodului parohial Pãuliº din 27 I/9.II
1902, membrii sinodului solicitau pensionarea învãþãtorului ªtefan Onu de
la ºcoala de bãieþi, pe motiv cã „dânsul are în serviciul învãþãtoresc 44 de
ani ºi cã în ºcoalã este foarte slab în ce priveºte învãþãmântul, precum s-a
dovedit aceasta cu ocaziunea examenelor, încât pãrinþii sunt siliþi a-ºi cãuta

11 Arhiva ªcolii Pãuliº-Conscrierea fetiþelor deobligate a cerceta ºcoala de toate zilele ºi
cea de repetiþiune pe anul 1892-1893 scolastic- filele 1-5

12  Idem – Probleme de cult pe anii 1905-1906, Dos.32 vol.II, fila 50
13 Arhiva ªcolii Pãuliº – Ziuariu despre progresul ºi absenþele elevilor din ºcoala greco-

ortodoxã românã elementarã din Pãuliº, pe anii 1899-1900-1901-1902
14 Idem-Conscrierea ºcolãriþelor pe anul 1902-1903- filele 1-10
15 Arhiva ªcolii Pãuliº –Anuarul ªcoalei poporale elementare de fete Pãuliº – Dos.12/1905,

filele 1,2
16 Arhiva B.O.P – Probleme de cult pe anii 1902-1904- Dos.25. vol.III. fila 3
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învãþãtura copiilor lor în ºcoala de stat.” Toþi membrii sinodului au fost  de
acord cu propunerea , solicitând Consistoriului ca în timpul  cel mai scurt”
învãþãtorul sã fie pensionat ori strãmutat”; în caz contrar, membrii sinodului
vor preda ºcoalele statului.”17

Consistoriul acorda atenþie modului de organizare ºi desfãºurare a
examenelor finale. Prin Ord. 2427/1902 era trimisã Oficiului parohial Pãuliº,
Programa ce cuprindea temele pentru examenele finale, pentru anul ºcolar
1901/1902, acestea urmând a fi susþinute „miercuri 5/18 iunie 1902,
dimineaþa în Miniº ºi Pãuliº, iar dupã amiaza doar în Pãuliº”. Prin acelaºi
ordin era numit drept comisar consistorial învãþãtorul pensionar Ioan
Tuducescu, din Lipova. Inspectorul ºcolar, protopop Vasile Beleº împreunã
cu învãþãtorul Tuducescu urmau sã viziteze comunele, preoþii locali fiind
obligaþi „sã trimitã trãsura la gara unde vor descãleca”. De asemenea, preoþii
erau „poftiþi sã publice termenul de examen poporului în bisericã” ºi sã
invite spre participare, în mod special, membrii comitetului ºi epitropiei
parohiale, funcþionarii comunei ºi pãrinþii ºcolarilor. Erau invitaþi sã participe
la examen ºi învãþãtorii din apropiere. 18

În anul ºcolar 1904-1905 ºcoala din Pãuliº funcþiona, în continuare, în
douã localuri. Erau obligaþi sã frecventeze ºcoala 178 de copii de 6-12 ani
(96 bãieþi ºi 82 fete) sub îndrumarea învãþãtorilor George Stoian ºi Traian
Givulescu. La examenele de la sfârºitul anului au fost prezenþi 83 de elevi
(49 bãieþi ºi 34 fete), adicã 46,62%. Pãuliºul aparþinea  în acea perioadã
Inspectoratului Radna.19

În anul ºcolar 1905/1906, preotul Cornel Popescu informa, prin adresa
nr.857/1906  trimisã episcopului Ioan I. Papp despre faptul cã din 202 elevi
înscriºi frecventau ºcoala 25%.20

Cornel Popescu, conducãtorul oficiului parohial Pãuliº, acorda atenþie
întreþinerii celor douã ºcoli confesionale. În acest context, menþionãm cã
în anul 1907 învãþãtorul George Stoian  informa despre „cvartirul
învãþãtoresc al ºcolii de fete, care era aproape de dãrâmare. Peretele din
dos s-a crãpat în urma aºezãrii fundamentului pe care s-a zidit.” Este convocat
inginerul P.Rãzvan, care a constatat cauza dãrâmãrii ºi a recomandat
angajarea unui „mãestru” pentru reparare. Toate spesele valorau cel mult

17 A.B.O.P.  Probleme de cult pe anii 1902-1904 –Dos.25, vol.III, f.15
18 Ibidem ,f.21
19 V.Popeangã-op.cit.- p.243
20 A.B.O.P. –Probleme de cult pe anul 1905-1906-Dosar nr.32, vol.II, fila 91
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300 coroane. S-a încheiat un contract între comuna parohialã ortodoxã
românã Pãuliº ºi zidarul George Avrãmuþ. Materialul necesar reparãrii
peretelui l-a procurat epitropia. La reparare „ s-a folosit piatrã ºi cãrãmidã
la fundament ºi vãiug de la fundament în sus”. Suma învoielii a fost de 190
coroane, primitã la finalizarea lucrãrii, „mãestrul având a rãspunde pentru
lucru”. Contractul este datat –Pãuliº, la 20 august 1907- ºi semnat de preot
Cornel Popescu,  zidar George Avrãmuþ ºi martor Pavel Avrãmuþ.21

Timp de 35 de ani, învãþãtorul Traian Givulescu a fost figura repre-
zentativã a ºcolii din Pãuliº. S-a nãscut în Ilteu în anul 1881 ºi a absolvit
Preparandia din Arad în anul 1900, primind testimoniu preparandial (docu-
ment certificator). Dupã absolvire a funcþionat în Arad ºi Petriº, iar din 1
septembrie 1903 a fost încadrat definitiv la ªcoala elementarã greco-
ortodoxã românã de bãieþi din Pãuliº, cu un venit anual de 600 coroane.

În anul ºcolar 1908-1909 frecventau ºcoala 75 de bãieþi în  clasele I-V.
În urmãtorul an ºcolar erau „deobligaþi „ 84 de bãieþi, de 6-12 ani; înscriºi la
ºcoalã erau doar 75 bãieþi, iar la finele anului ºcolar au rãmas doar 69 bãieþi,
toþi de confesiune greco-ortodoxã; ºtiau sã scrie ºi sã citeascã 65 de ºcolari,
adicã 94,20%. Directorul ºcolii de bãieþi era preotul Cornel Popescu, numit
în oficiul parohial Pãuliº de cãtre Consistoriul Diecezan în anul 1902.

Despre clãdirea ºcolii cunoaºtem cã a fost ridicatã în anul 1879 ºi era
construitã din cãrãmida bisericii, iar piatra ºi þigla erau  din partea comunitãþii,
la cadastru  fiind trecutã pe bisericã ºi comunã. Era în stare bunã ºi valora
20.000 coroane. Dispunea de o clasã de învãþãmânt, locuinþã pentru învãþãtor
ºi  o grãdinã de legume. Sala de învãþãmânt avea dimensiunile urmãtoare:
L-6m, l-4m, î-3,5m ºi 3 ferestre cu luminã din partea stângã. Mobilierul era
compus din: o masã, un scaun, 14 bãnci, douã dulapuri, un cuier. Mijloacele
de învãþãmânt constau în: un tabel de intuiþiune, un tabel de cetire limba
românã ºi unul de limba maghiarã,  douã table negre, o numãrãtoare, un
glob pãmântesc,  harta geograficã a comitatului Arad, harta Ungariei, harta
Europei.22

Din „Ziuarul evenimentelor anuale pe 1908-1909” aflãm cã înscrierile
ºcolare s-au efectuat în perioada 1-5 septembrie 1908, iar sfinþirea ºcolii ºi
începerea prelegerilor (cursurilor) a avut loc în 7 septembrie 1908.

21 Arhiva B.O.P-Dosar nr.77 referitor la reparaþii la ªcoala de fete,  anul 1907-1908 ,f.3,6
22 Arhiva ªcolii Pãuliº – Anuarul ªcolii elementare greco-ortodoxe române de bãieþi din

Pãuliº –anul 1908/1909, filele 2-13, 180, 192, 210
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Din aceeaºi sursã aflãm ºi despre „excursiunile ºcolare”. Astfel, în 16
aprilie 1909 „s-a fãcut excursie cu bãieþii la „Dealul Crucii”, unde li s-a
explicat intuitiv de cãtre învãþãtorul Traian Givulescu noþiunile fundamentale
geografice. În 6 mai 1909 este consemnatã o altã activitate desfãºuratã în
aer liber ºi anume” o ieºire afarã la câmp, unde învãþãtorul le-a explicat
elevilor sãi noþiunile: ºes, colinã, arãturã, fânaþ, livadã”.

Din „Ziuarul de progres ºi absenþii” aflãm cã învãþãtorul nota progresul
elevilor la Crãciun ºi la Paºti, cu cifre de la 1 la 4, iar la finele anului ºcolar,
calificativul era consemnat în litere, astfel: nesuficient-4; corespunzãtor/
suficient-3; bun-2; lãudabil sau foarte bun-1. Au obþinut calificativul „lãudabil”
urmãtorii: Igreþiu Petru, Criºan George, Stoian Zamfir, Novac Ioan, Vãrãºeþiu
Nicolae, Stoian Ioan. Era urmãrit progresul la limba românã ºi limba maghiarã
pentru citire, ortografie, gramaticã ºi stilizare.

Examenul final pentru anul ºcolar 1908-1909 a avut loc la 15/21 mai
1909 în prezenþa preotului Cornel Popescu ºi a comisarului consistorial
Ioan Furdian. Consultând rubrica „Anuarului ªcolii Confesionale Pãuliº”,
referitoare la manualele folosite în anii ºcolari 1904-1905, 1906-1907, 1908-
1909 ºi 1911-1912, se constatã faptul cã doar la religie se utiliza manualul
profesorului dr. Petru Barbu din Caransebeº, în rest se utilizau manualele
alternative ale arãdenilor.23

Consemnãm manualele folosite în anul ºcolar 1908-1909 la ªcoala
confesionalã din Pãuliº:

- „ABC”-carte de citire pentru elevii clasei I, de Iosif Moldovan; (1907)
- Carte de citire pentru  clasa  a II-a, de Iuliu Grofºorean ºi soþia; (1904)
- Carte de citire pentru clasele a III-a ºi a IV-a”, de Iuliu Vuia; (1905)
- Carte de citire pentru clasele a V-a ºi a VI-a”, de Iuliu Vuia; (1905)
- Carte de citire maghiarã pentru clasele I,II,III, de Iuliu Vuia; (1905)
- Curs practic de limba maghiarã, de Iuliu Vuia; (1905)
- Elemente de geografie ºi constituþie, de Iuliu Vuia
- Istorioare religioase(1905) ºi Istorioare bisericeºti, de prof.dr. Petru

Barbu (1907)
- Istorioare biblice, de Nicolae Crâºmariu (1908)

În anul ºcolar 1909-1910, la ºcoala de bãieþi frecventau cursurile claselor
I-VI un numãr de 69 elevi. Examenul final s-a desfãºurat în 15/21mai 1910 în
prezenþa comisarului consistorial Ioan Furdian.

23 Arhiva ªcolii confesionale Pãuliº- Dosar 10/1905-1906 ºi Dosar 216/1911-1912
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Sfântul Scaun de Est greco-ortodox român din Arad, prin adresa 1402/
10.IV.1910, aprobã înfiinþarea la ªcoala primarã Pãuliº a claselor de
repetenþie.24

 În anul ºcolar 1910-1911 erau obligaþi a frecventa ºcoala 89. Dintre
aceºtia frecventau ºcoala 65 de bãieþi.25

Prin Circularul adresat oficiilor protoprezbiterale ºi parohiale din
Eparhia românã ortodoxã a Aradului, episcopul Ioan I.Papp anunþa
urmãtoarele: „Cu ajutorul lui Dumnezeu se împlinesc, la 3/16 noiembrie
1912, o sutã de ani de când, prin bunãvoinþã împãrãteascã ºi spre recunoaº-
terea ºi încurajarea virtuþilor cetãþeneºti ale poporului românesc din aceste
pãrþi ºi a nãzuinþelor lui de emancipare culturalã ºi ierarhicã, s-a deschis
Preparandia românã din Arad. Un fior de sfântã bucurie ºi de legitimã
mândrie trebuie sã pãtrundã inimile noastre, ale tuturor, acum când acest
institut îºi împlineºte cea dintâi sutã de ani a existenþei ºi a operei sale
culturale.”

Preoþii ºi învãþãtorii din dieceza Aradului erau invitaþi sã participe în
numãr cât mai mare la serbãrile centrale din 3/16 noiembrie 1912.

Pregãtirea pentru serbarea centenarã în parohii s-a desfãºurat conform
unor dispoziþii. Fiecare conducãtor de oficiu parohial era obligat ca în
duminica din 4/17 noiembrie 1912 „sã aducã pe amvon, la cunoºtinþa
credincioºilor cã la 8/21 noiembrie se va face în sfânta bisericã pomenirea
mai înainte de aceasta cu o sutã de ani a Preparandiei noastre din Arad ºi
sã-i invite pe credincioºi a participa în numãr cât mai mare la sfânta liturghie,
din acea zi, la parastasul ce se va þine pentru profesorii de odinioarã ai
Preparandiei ºi la festivitatea ºcolarã, ce va fi a se þinea în aceeaºi zi cu
elevii ºcoalei noastre poporale.”

În predica din acea zi, preotul trebuia sã arate însemnãtatea înfiinþãrii
institutului preparandial pentru dezvoltarea bisericeascã ºi culturalã, iar în
final sã îndemne credincioºii „a-ºi trimite bãieþii la învãþãturã la ºcoala noastrã
confesionalã, precum ºi la învãþãturã mai înaltã pe la alte ºcoli, neuitând a-
ºi trimite din bãieþi pe viitor la preparandie”. În aceeaºi zi însemnatã, urmau
a se þine festivitãþi ºcolare cu elevii ºcolii poporale, festivitãþi la care sã fie
invitaþi ºi pãrinþii. Festivitatea trebuia sã înceapã cu o cuvântare din partea
învãþãtorului ºcolii, iar în cuvântare sã li se explice elevilor, pe scurt,

24 Idem – Registrul din 1915, partea VI, f.6
25 Idem –Anuarul ªcolii elementare greco-ortodoxe române de bãieþi din Pãuliº pe anii

1909-1910-1911-filele 60, 64
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însemnãtatea zilei. Dupã alocuþiunea învãþãtorului, va urma serbarea elevilor,
cu cântãri ºi declamãri.

Pentru anul ºcolar 1911-1912, redãm mai jos „Datele statistice ºcolare”
în  forma în care erau întocmite la acea vreme.

Pãuliº, 24 Mai / 6 Iunie / 1912

Date statistice ºcolare 1911 / 1912

Obligaþi a frecventa ºcoala noastrã confesionalã poporalã

  Au frecventat ºcoala noastrã poporalã din localitate

Au frecventat ºcoale strãine de orice categorie

Au frecventat ºcoale elementare de ale noastre ºi strãine (elementare)
în total

  6 – 12  12 – 15              De toţi 
    ani                    ani          anul curent      anul precedent   ±       Notă 
Prunci                98                     56                   154                 153 
Fete                   89                      54                   143                 143 
Total                 187                    110                  297                296                + 1    

 
 

 Şcoale elementare Şcoale medii           De toţi   ±  Notă
                    Anul curent      Anul curent      Anul precedent 
Prunci         28                                3                          31                        36                 -5 
Fete             27                                -                          27                        32                 -5  
Total           55                                3                          58                        68                 
Total în %   29,41 %                     2,72 %               19,52 %               22,97 % 

  An curent   An precedent                      ±                  Notă 
                             170                                            187                             -17 
Procent  %          57,02 %                                   63,64 %              
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Frecvenþa ºcolarã era fluctuantã, mai ales între anii 1904-1914, datoritã
faptului cã ºcoala popularã româneascã din dieceza Aradului a cunoscut
frãmântãrile determinate de legislaþia ºcolarã a epocii ºi de accentuarea
tendinþelor de deznaþionalizare.

În 16 septembrie 1914, învãþãtorul Traian Givulescu „a intrat la oaste”,
fapt care a determinat Oficiul protobrezbiterial ºi Inspectoratul zonal sã
aprobe „prefacerea ºcoalelor”-cea de bãieþi ºi cea de fete- în ºcoalã mixtã,
astfel clasele I-II mixte sub îndrumarea preotului Cornel Popescu, iar clasele
III-VI sub îndrumarea învãþãtorului George Stoian, începând cu 1 decembrie
1914.26 Comisia administrativã comitatensã aviza Scaunul ºcolar cã soþia
învãþãtorului Traian Givulescu poate ridica ajutorul de stat în urma „intrãrii
acestuia la oaste” ( adresa nr.3193/1914, înregistratã de oficiul parohial cu
nr.68 /1914).

Procesele verbale ale ºedinþelor comitetului parohial greco-ortodox
român din Pãuliº consemneazã faptul cã învãþãtorul Traian Givulescu era
membru al acestui comitet ºi a fost ales prin „vot unanim”notar al comitetului
parohial în perioadele 1905-1913 ºi 1918-1924, fiind apreciat atât de preotul
paroh Cornel Popescu, cu care se afla în bunã înþelegere, cât ºi de membrii
comitetului parohial.

Dovadã în acest sens este protocolul ºedinþei comitetului parohial Pãuliº
din 1 aprilie 1917, care face referire la „promovarea învãþãtorului Traian
Givulescu din clasa III în clasa II de salarizare, gradaþia 3”. Sunt precizate
urmãtoarele: „Întrucât învãþãtorul Traian Givulescu, atât în ºcoalã cât ºi în
afara ei, satisface în mod deplin mulþumitor, pe lângã purtarea moralã bunã,
toate cerinþele legale, comitetul parohial propune promovarea învãþãtorului
Traian Givulescu la locul competent, cu trei luni înainte de 1 septembrie
1917.”

În anul 1917, datoritã disproporþiei numerice ivitã în urma natalitãþii
mai mari a fetelor, care are drept urmare depopularea ºcolii de bãieþi,
comitetul parohial a decis  ca ºcoala sã se divizeze astfel: clasele I-II mixte,
sub conducerea învãþãtorului George Stoian, iar clasele III-VI sub îndrumarea
învãþãtorului Traian Givulescu.

În anul ºcolar 1917-1918, ªcoala confesionalã Pãuliº aparþinea
Inspectoratului Radna. Învãþãtorul Traian Givulescu avea recenzaþi 46 de
copii de 6-12 ani; la examenul final din 30 iunie 1918 au fost prezenþi  20 de

26 Idem –Registru de intrare ºi ieºire nr.271/1915, fila 6
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copii (43,47%). Învãþãtorul George Stoian avea recenzaþi 35 de copii de 6-
12 ani, din care 19 copii au fost prezenþi la examenul final, ceea ce înseamnã
un procent de 54,28%.27

Istoricul act de la 1 Decembrie 1918 a adus poporului român realizarea
unitãþii naþionale. Deoarece anul ºcolar 1918-1919 a început târziu, în
primãvarã, încheierea lui a fost una formalã.

ªcoala din Pãuliº a fost statificatã dupã anul 1918 de cãtre noile autoritãþi
româneºti, care aveau obligaþia sã le susþinã din punct de vedere material.
Dupã aplicarea Legii învãþãmântului primar din anul 1924, ºcoala din Pãuliº
a primit titulatura de ªcoalã primarã de stat.

În primii ani dupã Marea Unire, notarea elevilor se fãcea dupã sistemul
maghiar, adicã prin note de la 1 la 5, nota 1 având valoare maximã.

În anul ºcolar 1921/1922 frecventau ºcoala 92 elevi, înscriºi în clasele
I-VI sub îndrumarea învãþãtorilor Traian Givulescu ºi Sofia Stan.

În anul ºcolar 1922-1923, Directoratul General Cluj, prin Ordinul nr.32
168 din 18.12.1922 îl numeºte pe învãþãtorul Traian Givulescu director ºcolar
al ºcolilor din Pãuliºul Vechi ºi Pãuliºul Nou.

Pentru o scurtã perioadã de timp (1919- 22 octombrie 1922), condu-
cerea ºcolii i-a revenit învãþãtorului Iulian Lucuþa. Originar din Cerneteaz,
judeþul Timiº, Iulian Lucuþa a urmat ºcoala primarã în satul natal în perioada
1887- 1890, iar cursurile secundare între anii 1890-1896. A studiat Pedagogia
greco-ortodoxã (1896-1899), fiind certificat cu diploma nr.803/1899 iunie
28, iar mai târziu a urmat la Arad Teologia greco-ortodoxã (1913-1916). Fiind
absolvent de teologie, a fost dispensat de serviciul militar. Vorbea bine
maghiara, germana ºi corect româneºte. A depus jurãmântul oficial în 9
ianuarie 1920 la Revizoratul ªcolar Arad. A participat în vara lui 1919 la
cursul de varã organizat la Oradea Mare pentru „completarea culturii învã-
þãtorilor români din þinuturile ungurene.”

În perioada în care a funcþionat ca director la Pãuliº, Revizoratul ªcolar
Arad l-a numit prin actul 5427/1921 inspector de plasã la Plasa ªiria, prilej cu
care revizorul ºcolar Iosif Moldovan declara cã „inspecþionarea ºcolilor era
încredinþatã celor mai aleºi membri ai corpului didactic”. Menþionãm câteva
dintre ºcolile inspectate de Iulian Lucuþa în perioada 25 noiembrie-10 decembrie
1921: Comlãuº, Vãrºand, Sântana, Covãsânþ, Galºa, Pâncota, Mãderat.28

27 V.Popeangã-op.cit. p.252
28 Arhiva ºcolii Pãuliº-registrul de evidenþã despre progresul realizat în învãþãmânt la

ªcoala primarã Pãuliº-fila 9
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Cu un surplus de muncã ºi dãruire, învãþãtoarea Sofia Stan asigura
suplinirea colegului  inspector Iulian Lucuþa. Inimoasa învãþãtoare, originarã
din Pãuliº, era absolventã a ªcolii normale confesionale greco-ortodoxe
române din Arad, în anul 1903-1904, obþinând ºi examenul de capacitate.
Vorbea ºi scria corect româneºte ºi, de asemenea, scria ºi vorbea bine
ungureºte. A depus jurãmântul oficial la 29 septembrie 1919 la Revizoratul
ªcolar Arad. Funcþiona la  ªcoala primarã de stat din Pãuliº începând cu 19
septembrie 1919.

Revenind la Iulian Lucuþa, menþionãm faptul cã Iosif Moldovan, mulþumit
de activitatea depusã de inspectorul de plasã Iulian Lucuþa, îl transferã de
la Pãuliº la Arad, încredinþându-i direcþiunea ªcolii primare de stat nr.7 din
Arad.29

În anul ºcolar 1923/1924 ºi mai apoi în 1924/1925 s-a introdus sistemul
românesc, cu note de la 1 la 10. În „Registrul despre progresul ºi absenþele
elevilor de la ªcoala primarã de stat din Pãuliº, pentru anul ºcolar 1922/
1923”progresul elevilor era notat la Crãciun ºi la Paºti în cifre, iar la finele
anului era consemnat în calificative. Disciplinele de învãþãmânt erau
urmãtoarele: calcul general, exerciþii de vorbire ºi cugetare, cetirea,
aritmetica, cântarea, desenul, gimnastica, religia ºi morala, diligenþa
(sârguinþa) ºi purtarea moralã.

Conferinþele învãþãtoreºti au constituit o modalitate organizatoricã
instituþionalizatã de perfecþionare a învãþãtorilor români din Transilvania.

 La conferinþa de primãvarã din 1922, ce a avut loc la Pãuliº, învãþãtorul
Traian Givulescu a dezvoltat tema „Þinerea serbãrilor ºcolare, festivalele
ºcoalei”. De asemenea, a susþinut o prelegere pe tema „Cooperaþiilor
sãteºti”. Alegerea acestei teme se datora, probabil, faptului cã la Pãuliº
exista în acel timp Cooperativa „Pãuliºana”, avându-l preºedinte pe învãþã-
torul Givulescu. Cooperativa a dãruit ºcolarilor sãraci ºi diligenþi
(sârguincioºi) suma de 500 lei. Aceeaºi cooperativã a pus la dispoziþia
Revizoratului ªcolar Arad suma de 500 lei pentru ajutorarea ºcolarilor orfani
ºi sãrmani.

Cercurile culturale ofereau posibilitatea îmbunãtãþirii pregãtirii
pedagogice a învãþãtorilor, prin conferinþe ºi lecþii practice. La cercul cul-
tural susþinut la Pãuliº s-a fãcut o „prelegere practicã de lucru manual cu

29 Fond ISJ ARAD-Dosar 34/11-Lucuþa Iulian, Memoriu de activitate adresat Ministrului
Învãþãmântului

Spiritualitatea localã



290

Monografia comunei Pãuliº

aplicarea principiului intuiþiei ºi al legãrii de viaþã”. Cercurile culturale îºi
elaborau singure programul de ºedinþe, dar erau obligate sã trateze anumite
teme sau sã susþinã lecþii practice cu teme anunþate din timp.

În 22 mai 1922 s-a susþinut examenul de religie la clasele I-III, în
prezenþa protopopului Procopie Givulescu, a secretarului Gheorghe
Covacevici , a catihetului Cornel Popescu ºi a învãþãtorilor Sofia Stan ºi
Iulian Lucuþa. În 2 iunie 1922 s-a organizat o „excursiune” la Lipova, care a
avut un „”succes moral excelent”. Examenul final a avut loc în 6 iunie 1922,
avându-l ca preºedinte pe Nicolae Cristea, director  ªcoala primarã
Mândruloc. Erau prezenþi urmãtorii: preot catihet Cornel Popescu,
învãþãtorii :Sofia Stan, Jakob Wolz, Stoian, Traian Givulescu, Fridrich,
Lãncrãnjan ºi Ciochina. Invitaþi au fost: Durain, ºef de garã, Stan, magister
poºtal, Ioan Russu, plugar ºi Petru Cristea plugar.30

 În anul ºcolar 1922/1923 erau înscriºi 57 de elevi (25 fete ºi 32 bãieþi),
distribuiþi astfel: 34 elevi în clasa a IV-a; 20 elevi în clasa a V-a ºi 3 elevi în
clasa a VI-a, conduºi de învãþãtorul Traian Givulescu. În clasa a II-a , îndrumaþi
de învãþãtoarea Sofia Stan, învãþau 29 de elevi.

Anul ºcolar 1923-1924 s-a deschis cu sfinþirea ºcolii, iar prelegerile au
început în 24 septembrie. În anul ºcolar menþiona, erau înscriºi în clasele I-
IV un numãr de 118 elevi (59 români, 50 germani ºi 9 maghiari), iar în
clasele V-VI 46 elevi (23 fete ºi 23 bãieþi). Situaþia ºcolarã pentru 1927-
1928 era urmãtoarea: 72 de elevi în clasele I-II, 27 elevi în clasele III-IV, iar
în clasele V-VII erau 32 de elevi, un total de 131 elevi.

Pentru perioada interbelicã, datele statistice ºcolare ne sunt  furnizate
de recensãmântul ºcolar din anul 1926, când sunt recenzaþi 97 de bãieþi ºi
84 de fete.31

În anul 1927, învãþãtorul Traian Givulescu a fost desemnat subrevizor
ºcolar de control în circumscripþia Arad II. În aceastã calitate avea misiunea
de a inspecta ºcolile din circumscripþia sa:Sâmbãteni, Cicir, Mândruloc,
Glogovãþ, Micãlaca, Sânleani, Zimandul Nou, Zãbrani, Fântânele, Sânicolaul
Mic, Aradul Nou. De asemenea, subrevizorul ºcolar avea responsabilitatea
de a informa direcþiunile ºcolilor din circumscripþia sa despre ordinele,
adresele, circularele transmise de Revizoratul ªcolar Arad.

30 Arhiva ªcolii Pãuliº –   „Registrul de evidenþa despre progresul realizat în învãþãmânt la
ºcoala primarã naþionalã din Pãuliº, anul ºcolar 1921-1922-dosar nr.222, fila 3,4

31 Idem -Dosar 73/26, filele 1-3
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În acest context, Revizoratul ªcolar Arad transmitea subrevizorului
Traian Givulescu circulara nr.934/1927 a Ministerului Muncii, Cooperaþiunii
ºi Asigurãrilor Sociale, prin care se arãta cã se doreºte stimularea iniþiativei
de a alcãtui manuale didactice cât mai potrivite pentru învãþãmântul
muncitoresc. Ca urmare, s-a instituit pentru anul 1927 un concurs cu premii
pentru obiectele cele mai importante pentru pregãtirea profesionalã ºi
cetãþeneascã a muncitorilor.

Un alt ordin al Ministerului Instrucþiunii-Direcþia Generalã a Învãþã-
mântului primar, nr. 18922 informa despre faptul cã directorul Orfelinatului
„Regina Maria” din Arad a alcãtuit, în culori ºi relief, harta României, pe
care ministerul a aprobat-o pentru „uzul ºcoalelor” normale secundare ºi
primare, hartã recomandatã a fi cumpãratã la preþul de 30 lei/exemplar (5
lei din acest preþ se oferea orfelinatului).

Prin adresa nr.664 din 25.02.1927 a Revizoratului ªcolar Arad,
subrevizorul Givulescu este rugat sã informeze direcþiunile ºcolare din
circumscripþie despre adresa nr.24 din 12.02.1927  din partea Societãþii
„Mormintele Eroilor cãzuþi în rãzboi”, de sub preºedinþia PSS dr. Grigorie
Gh. Comºa, episcopul Aradului, în vederea constituirii Comitetelor comunale
din judeþul Arad, comitete din care fãceau parte preoþii, învãþãtorii, notarii,
jandarmii, perceptorii ºi agenþii fiscali.

Din ordinul nr.3887/1927, primit din partea Ministerului Instrucþiunii,
rezulta  „ rolul foarte mare al ºcolii ºi învãþãtorimii în ridicarea nivelului
cultural al masei mari a poporului ºi inspecþia celui de la sate, dar ºi pentru
întãrirea sufleteascã a poporului românesc din regiunile cu populaþie
eteroglotã.” În acest context, se dispunea înfiinþarea a 7 regiuni de mai
intensã propagandã culturalã, Aradul fiind inclus în regiunea a V-a alãturi de
judeþele Caraº, Hunedoara, Severin, Timiº-Torontal. În fiecare din aceste
regiuni urmau sã se înfiinþeze centre culturale.

La Sâmbãteni s-a înfiinþat un centru cultural în anul 1927. Subrevizorul
ºcolar Traian Givulescu era invitat de cãtre preºedintele Centrului cultural
Sâmbãteni, învãþãtorul Petru Lupaº, sã participe la ºezãtoarea de duminicã,
13 martie 1927, orele 14.

Legea din 1934 stabilea cã durata ºcolii primare este de 7 ani. Ca urmare,
titulatura ºcolii a devenit „ªcoala elementarã de 7 ani Pãuliº”.

La 18 iunie 1934, ªcoala din Miniº a organizat examenul de absolvire a
elevilor de clasa a VII-a din zonã, la care au participat absolvenþii ºcolilor
din Odvoº, Milova, Radna, Pãuliº, Sâmbãteni, Cuvin ºi Miniº. Examenul a
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constat din probe scrise ºi orale la douã discipline: Aritmeticã ºi geometrie
ºi Limba românã. În urma corectãrii lucrãrilor scrise ºi a susþinerii
rãspunsurilor orale, toþi cei 45 de candidaþi au fost declaraþi promovaþi.32

În decursul anilor, ºcoala din Pãuliº a fost foarte des vizitatã de cãtre
revizorii ºcolari,  inspectorii  ºi subinspectorii ºcolari din acea vreme, fapt
evidenþiat de condicile ºi registrele de inspecþii ºcolare (inspecþii curente,
inspecþii speciale  ºi administrative).

Din Condica de inspecþii ºcolare pe anul 1937, aflãm cã ªcoala primarã
de stat din Pãuliº, condusã de directorul Traian Givulescu, avea 4 puteri
didactice, care îndrumau 132 de elevi, repartizaþi pe 7 clase.

Procesul verbal de inspecþie din 3 iunie 1937 a fost întocmit de revizorul
ºcolar Iosif Târziu, în urma inspectãrii ºcolii. Acesta preciza cã „la ora
inspecþiei, 8.30, numitul Traian Givulescu era la datorie, unde fiind
„sãptãmâna strãjerilor” fãcea exerciþii corale cu toþi elevii.” În urma
examinãrii generale, fãcutã de inspectorul ºcolar „ s-au primit rãspunsuri
foarte bune la toate obiectele de învãþãmânt. Elevii ºtiau în cele mai mici
amãnunte evenimentele mondiale de la ordinea zilei, dovadã cã s-a fãcut
ora de lecturã cu scop bine determinat ºi rezultat strãlucit.” Revizorul a
rãmas plãcut impresionat de faptul cã „dl. director, deºi suferind, muncea
în clasã cu un zel vrednic de toatã lauda”.33

Pânã în anul 1948, elevii clasei a VII-a trebuiau sã susþinã examenul de
absolvire a ºcolii primare. Dupã 1948 , elevii claselor IV-VI susþineau
examene la fine de an ºcolar, iar elevii clasei a VII-a examene de absolvire.

Din procesul verbal datat 16 iunie 1937, aflãm cã la examenul de
absolvire a clasei a VII-a din centrul Pãuliº, al cãrui preºedinte era Alexandru
Terebenþiu, director ºcolar la Covãsânþ, a luat parte revizorul ºcolar Lazãr
Igriºan. Membrii comisiei de examinare erau: Traian Givulescu (înv.director
Pãuliº), Gheorghe Ciochina (înv.director Radna), Vlad Dimitrie (înv.director
Miniº), Sinesie Moþiu(înv. director ªoimoº) ºi Ladislau Matrai (înv. con-
fesional Radna). La finalul examenului, revizorul ºcolar Lazãr Igriºan spunea:
„Am primit rãspunsuri frumoase de la toþi elevii ºcoalelor, care i-au prezentat
la examen, dovadã cã s-a lucrat serios ºi cu interes de carte.”

In toamna anului 1937, revizorul Iosif Târziu revine la ºcoala din Pãuliº
pentru o inspecþie administrativã. În urma efectuãrii inspecþiei, revizorul

32 V.Valea-Miniº. Istorie ºi cultuirã- Editura Fundaþiei „Moise Nicoarã”, Arad, 2006, p.77
33 Arhiva ªcolii Pãuliº – Condica de inspecþii ºcolare 1937-1938, fila 2
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ºcolar a constatat faptul cã „toate registrele, recensãmântul ºi matricola
anului ºcolar 1936/1937 s-au aflat în ordine; registrele de administraþie ºi
contabilitate erau conduse cu multã pricepere.” Referitor la edificiile ºcolare,
se constata cã acestea „sunt corespunzãtoare, bine ºi curat întreþinute.

La 8 octombrie 1937, se înfiinþa „Straja þãrii” sau „Strãjeria”, organizaþie
de tineret ideatã ºi patronatã de regele Carol al II-lea, supranumit ºi „Marele
Strãjer”. Deviza strãjerilor era „Credinþã ºi muncã, pentru þarã ºi
rege:”Organizaþia avea propriile drapele, fanioane ºi cântece strãjereºti.
Fiecare învãþãtor era obligat sã desfãºoare activitate militarã ºi educativ-
politicã cu elevii, în cadrul acestei organizaþii. Dupã trei ani, în 1940, odatã
cu venirea la putere a legionarilor ºi a generalului Antonescu, „Strãjeria” a
fost desfiinþatã.

Procesul verbal de inspecþie din 3 noiembrie 1937, întocmit de revizorul
ºcolar Iosif Târziu, ne oferã informaþii despre faptul cã la secþia românã a
ºcolii erau înscriºi 111 elevi, dintre care 32 de elevi  se aflau în clasele III-
IV, conduse de învãþãtorul Nicolae Oprea. Erau prezenþi la cursuri 29 de
elevi, deci un procent de 90,6%. Revizorul ºcolar consemna urmãtoarele:”La
ora inspecþiei, învãþãtorul era în clasã, unde rezolva probleme cu elevii. A
þinut o lecþie model la clasa a III-a, la aritmeticã-scrierea sutelor de mii.
Lecþia a fost þinutã conform regulilor metodice ºi pedagogice. Alãturi de
învãþãtor, elevii muncesc cu toþii întru rezolvarea problemelor. Învãþãtorul
este bine pregãtit ºi cunoºtinþele sale le aplicã cu succes. Face strãjerie cu
elevii ºcolii, fiind absolventul cursului de strãjerie din Breaza.34

În 24 noiembrie 1937, revizorul ºcolar Lazãr Igriºan a inspectat clasele
I-II mixte, cu un efectiv de 34 elevi, prezenþi toþi, îndrumaþi de Sofia Stan,
învãþãtoare cu gradul didactic II. A fost asistatã la lecþia de citire-exerciþii
de vorbire ºi intuiþie ºi la lecþia de aritmeticã-probleme ºi exerciþii în
concentrul 0-80. Suplimentar, învãþãtoarea preda lucrul de mânã ºi
gospodãria la fetele cursului „supra-primar”. Organiza ºezãtori culturale,
introducând portul popular. Revizorul  ºcolar Lazãr Igriºan i-a acordat
calificativul FB.

În dupã amiaza zilei de 8 iunie 1938, a avut loc la serbarea „stolului
strãjeresc” de la ªcoala primarã de stat din Pãuliº, serbare la care a asistat
ºi subrevizorul ºcolar R.Furdui. Programul consta în recitãri, coruri, dansuri
naþionale ºi douã piese de teatru:”Suflet de strãjer”ºi „Fecioara de la Jiu”.

34 Ibidem , fila 5
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Piesele de teatru au fost realizate sub îndrumarea directorului ºcolar Traian
Givulescu,”învãþãtorul care meritã laude pentru felul cum înþelege sã-ºi
îndeplineascã îndatoririle de luminãtor al acestei comune”- consemna cu
acel prilej R.Furdui.35

În 25 iunie 1938 a avut loc examenul de absolvire a cursului primar, la
centrul de examinare din Pãuliº, unde au participat alãturi de elevii pãuliºeni
ºi elevi din comunele : Zãbrani, Radna, ªoimoº, Cladova, Miniº, în numãr
de 36 elevi. Delegat ministerial a fost subrevizorul ºcolar R.Furdui. La proba
oralã a examenului a participat din partea Revizoratului ªcolar Judeþean
Arad, Lazãr Igriºan. În urma corectãrii lucrãrilor scrise ºi a susþinerii
examenului oral, au fost declaraþi promovaþi toþi cei 36 de elevi participanþi.36

Ca urmare a pensionãrii învãþãtorului Traian Givulescu, conducerea
ºcolii a fost preluatã de învãþãtorul Nicolae Oprea. Predarea-preluarea ºcolii
s-a fãcut în 16 octombrie 1938 în prezenþa membrilor comitetului ºcolar,
care avea urmãtoarea componenþã: Nicolae Brãdean, Peri Pavel, Stoian Ioan,
Vãrãºeþ Dimitrie. În anul ºcolar 1938-1939 erau înscriºi la începutul anului
ºcolar 106 elevi români.37

În procesul verbal al consiliului învãþãtoresc din 2 noiembrie 1939 este
consemnat ordinul I.S. J.Arad nr.6193/1939, care fãcea referire la
„introducerea orei sãptãmânale de apãrare pasivã, obligatorie în programa
tuturor ºcolilor”. Obligaþia fiecãruia  era de a participa împreunã cu toþi
membrii familiei la demonstraþiile/exerciþiile ºi cunoºtinþele ce se vor
propune în ora de apãrare pasivã.38

În 15 ianuarie 1940, inspectorul ºcolar judeþean, Lazãr Igriºan
efectueazã inspecþia  la clasele I-III mixte, cu un efectiv de 44 elevi, condus
de Sofia Stan, învãþãtoare cu gradul didactic II. Inspectorul m L.Igriºan a
consemnat urmãtoarele: „Elevii au intonat cântece strãjereºti, iar în clasã
era frumos amenajat colþul strãjerilor.  D-na. Stan preda ºi lucrul de mânã la
toate clasele ºi conducea cu elevele grãdina de zarzavaturi.  Face ºi educaþia
adultelor, din punct de vedere gospodãresc ºi igienic, fiind o excelentã
sfãtuitoare pentru femeile din comunã.”Pentru activitatea ºcolarã ºi
extraºcolarã i s-a acordat media 10(zece).

35 Idem – Condica de inspecþii ºcolare pe anul 1937-1938-fila 6
36 Ibidem- fila7
37 Idem –Registrul de procese verbale ale comitetului ºcolar Pãuliº, nr.274, filele 1,2
38 Idem –Registrul de procese verbale încheiate în cadrul consiliului învãþãtoresc de la

ªcoala primarã de stat Pãuliº,între anii 1938-1944, nr.273, fila 1
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Însoþit de inspectorul ºcolar general, Lazãr Igriºan , inspector ºcolar
judeþean, revine în 13 mai 1940 la ºcoala din Pãuliº la inspecþia specialã
pentru gradul didactic I, la învãþãtoarea Sofia Stan, care obþinuse gradul II
în septembrie 1924. Din procesul verbal de inspecþie aflãm cã în perioada
stagiului (24.03.1937-13.05.1940) învãþãtoarea a avut frecvenþã ºi
promovabilitate peste 90%. Avea completate fiºele individuale ale elevilor;
sala de clasã era dotatã cu o micã farmacie ºi cu o bibliotecã; pereþii clasei
erau ornamentaþi cu lucrãrile elevilor; participa activ la toate cercurile culturale,
organizând ºezãtori ºi serbãri ºcolare. În timpul stagiului a avut mai multe
inspecþii ºi a fost „apreciatã cu cuvinte de laudã”. Deºi nu a absolvit cursul de
iniþiere strãjereascã, fiind bolnãvicioasã, a participat activ la programul
strãjeresc, primind aprecieri din partea comandantei de legiune a judeþului.39

În anii ºcolari 1938-1939, 1939-1940, directorul ªcolii primare Pãuliº
era Nicolae Oprea, alãturi de care funcþionau învãþãtorii Sofia Stan, Dumitru
Tãmaº ºi Martin Götz.

Pe ordinea de zi a consiliului amintit anterior, se afla ºi problema
sprijinirii cooperativei ºcolare, atât  printr-o bunã administrare a acesteia
cât ºi prin cumpãrãturile de rechizite ce se vor face de la cooperativa ºcolarã.

O altã problemã viza arendarea pãmântului ºcolar, în conformitate cu
art.41 din Legea învãþãmântului primar ºi dispoziþiei Comitetului ªcolar
Judeþean. S-a procedat la arendarea pãmântului ºcolar cadrelor didactice
existente în ºcoalã:

- Nicolae Oprea – 6 ½ iugãre duleul  II ºi IV
- Sofia Stan - 7 ½iugãre duleul II
- Dumitru Tãmaº- 4 iugãre de la Piatrã ºi 1 iugãr duleul II
- Martin Götz – 2 ½iugãre de la locul  zis Barnaþer40

Directorul Nicolae Oprea a fost mobilizat, ca urmare  conducerea ºcolii
i-a fost încredinþatã învãþãtorului Dumitru Tãmaº, doar pentru o scurtã
perioadã, acesta fiind nevoit sã predea conducerea ºcolii  învãþãtoarei Sofia
Stan, deoarece începând cu 8 septembrie 1941 învãþãtorul Dumitru Tãmaº
a fost transferat la  ºcoala primarã de stat din comuna Fãrãºeºti, judeþul
Severin. Registrele de contabilitate ale ºcolii au fost predate notarului
comunal Rusu Traian, pe timpul mobilizãrii directorului înv. Nicolae Oprea.41

39 Idem- Registrul de inspecþii ºcolare pe anul1939-1940-filele 15, 16
40 Idem –Registru de procese verbale  ale Consiliului învãþãtoresc între anii 1938-1944,

nr.273, fila 1
41 Ibidem – fila 6
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În 8 mai 1939, revizorul ºcolar C. Dogaru a efectuat inspecþia specialã
de înaintare la gradul didactic II a învãþãtorului Nicolae Oprea, care funcþiona
ca învãþãtor definitiv de la 1 septembrie 1935, prin Decretul Regal nr.2669.
În urma pensionãrii învãþãtorului Traian Givulescu, Nicolae Oprea a fost
numit director ºcolar. A înfiinþat cooperativa ºcolarã cu un capital social de
1060 lei, iar la 29 ianuarie 1939 conducea biblioteca ºcolarã ºi cursurile de
adulþi. Revizorul ºcolar Dogaru i-a acordat calificativul „admis” pentru
înscrierea la gradul didactic II.42

La recensãmântul ºcolar din 1939 erau recenzaþi 113 bãieþi ºi 100 fete.43

În anul ºcolar 1940-1941 funcþionau 3 învãþãtori: Nicolae Oprea, care
era ºi director, Sofia Stan ºi Dumitru Tãmaº, învãþãtor refugiat din comuna
Ilba, judeþul Satu Mare. Ei îndrumau  un numãr de 93 de elevi, dintre care
frecventau regulat ºcoala 91 de elevi (96%).

Subinspectorul ºcolar Romulus Ponta inspecta ºcoala în  19 martie 1941.
În ziua inspecþiei erau prezenþi 87 de elevi din totalul de 93 elevi (93,5%).
Cursurile se desfãºurau în douã localuri ºcolare. În primul local erau clasele
V,VI,VII, conduse de învãþãtorii Nicolae Oprea ºi Dumitru Tãmaº. Lecþiile
se þineau alternativ, nefiind decât o sala de clasã. În al doilea local erau
clasele I-III mixte, învãþãtoare Sofia Stan ºi învãþãtorul Martin Götz pentru
secþia germanã.

Subinspectorul Romulus Ponta revine pentru o inspecþie administrativã
în 18 iunie 1941, prilej cu care  verificã matricolele  ºi cataloagele ºcolare,
recensãmântul elevilor , întreþinerea ºcolii, aprovizionarea cu combustibil
ºi curãþenia generalã.

La sfârºitul anului ºcolar 1940-1941, situaþia ºcolarã se prezenta astfel:
94 elevi înscriºi, promovaþi 81, repetenþi 13.

În anul ºcolar 1941-1942 erau înscriºi în clasele I-VII 86 de elevi.
Directorul ºcolar Nicolae Oprea era mobilizat încã de la începutul anului
ºcolar. De instruirea elevilor se ocupau învãþãtoarea Sofia Stan ºi Filip Ioan,
învãþãtor gradul didactic II, fost titular la ªcoala primarã de stat din comuna
Ilba, judeþul Satu Mare, refugiat ºi utilizat la ªcoala primarã din Persicani
(azi Baraþca), apoi detaºat la ªcoala primarã de stat  Pãuliº. Conducea clasele
IV-VII, având înscriºi 43 de elevi, iar învãþãtoarea Sofia Stan avea 44 de
elevi în clasele I-III.

42 Arhiva ªcolii Pãuliº –Condica de inspecþii ºcolare 1938-1939, fila12
43 Idem –Dosar nr.33/39, filele 1-6
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 F.Macarie, inspector ºcolar regional, a efectuat inspecþia specialã
învãþãtorului Filip Ioan în vederea „înaintãrii acestuia pentru gradul didac-
tic I”. Învãþãtorul ºi-a depus cererea pentru gradul I în 1936, legea prevãzând
un stagiu de 5 ani. Pe perioada stagiului, învãþãtorul nu a suferit nici o
pedeapsã, ca urmare era îndreptãþit pentru inspecþia specialã. Activitatea
ºcolarã ºi culturalã din perioada stagiului  a fost calificatã de cãtre inspectorul
ºcolar regional cu calificativul „foarte bine.”44

 Din procesul verbal de inspecþie din 5 martie 1942  aflãm cã pe  perioada
mobilizãrii învãþãtorului-director Nicolae Oprea, conducerea ºcolii a fost
asiguratã de învãþãtorul Filip Ioan.  Subinspectorul ºcolar Drecin Ioan a
efectuat o inspecþie curentã ºi administrativã.  ªcoala funcþiona în douã
edificii ºcolare, cu douã sãli de clasã unde învãþau un numãr de 32 elevi
înscriºi în clasele IV, V, VI, VII. Exista cantina ºcolarã, care servea zilnic
lapte elevilor. De asemenea, funcþiona Cooperativa ºcolarã cu un capital de
1040 lei. În urma constatãrilor fãcute,  subinspectorul Drecin Ioan a acordat
directorului ºcolar Filip Ioan calificativul „Bine”.45

Subinspectorul ºcolar Gavril Stãnescu a inspectat ªcoala primarã mixtã
Pãuliº în 12 iunie 1942. Deoarece atât  directorul  ºcolii Nicolae Oprea cât
ºi cel care-l suplinea, învãþãtorul Filip Ioan erau mobilizaþi(acesta din urmã
începând din mai 1942), informaþiile necesare au fost  furnizate inspectorului
ºcolar de cãtre învãþãtorul secþiei germane Martin Götz ºi de cãtre
învãþãtorul Buhai Augustin din Miniº. Învãþãtoarea Sofia Stan lipsea ºi ea
deoarece s-a prezentat la comisia medicalã regionalã Timiºoara, fiind foarte
bolnavã. Subinspectorul Gavril Stãnescu a cules informaþii ºi de la preotul
paroh Gheorghe Barbã ºi de la notarul comunal Rusu Traian. Aspectele
vizate de inspector au fost urmãtoarele:

- Cãminul de zi- notarul preciza cã înfiinþarea unui  Cãmin de zi în localitatea
Pãuliº era dificilã, deoarece  erau înscriºi doar 5-6 ccopii ºi nu exista învãþãtor
sau conducãtor prin care sã se garanteze educaþia moralã a copiilor;

- Munca de rãzboi- se va executa de un numãr de 111 elevi de ºcoalã
primarã ºi secundarã, împãrþiþi în trei categorii  ºi pe echipe, sub îndrumarea
preotului  Gheorghe Barbã ºi a notarului comunal Rusu Traian; Certificatele
doveditoare pentru munca prestatã se vor da de cãtre preot ºi notar. În
munca prestatã se va urmãri atât „utilul cât ºi distractivul”, creând astfel un
mediu destins;

44 Idem – Registru de inspecþii ºcolare, anul ºcolar 1941-1942-filele 25, 27
45 Ibidem – fila 28
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- Grãdina ºcolarã- s-au însãmânþat 1 800 m, în cele 3 grãdini ºcolare
(cartofi, ceapã, morcovi, fasole, legume ºi zarzavaturi), care vor asigura o
bunã parte din alimentele necesare cantinei ºcolare pentru anul 1942-1943.
Suprafaþa de 21 iugãre lot ºcolar a fost datã în arendã;

- Plante medicinale – se va colecta ºi conserva, mai ales teiul, care se
gãseºte din abundenþã; Sub  conducerea învãþãtoarei Sofia Stan se va aduna
muºeþel. Pentru aspectul estetic al localitãþii se va acþiona pentru stârpirea
bãlãriilor; învãþãtorul Martin Götz  va realiza recensãmântul copiilor  cu
vârsta între 5-21 ani, pentru ambele localitãþi (Pãuliºul Nou ºi Pãuliºul Vechi),
sprijinit de 2 elevi din echipa de muncã.46

În anul ºcolar 1942-1943 directorul ºcolii era Vlad N.Dimitrie , iar
învãþãtoarea Costa Irina o suplinea pe învãþãtoarea Sofia Stan, aflatã în
concediu de boalã.

Subinspectorul Gavril Stãnescu  a efectuat o nouã inspecþie la ºcoala
din Pãuliº în 2 octombrie 1942, în scop administrativ, vizând gospodãrirea
ºcolii ºi mãsurile luate pentru începerea noului an ºcolar  1942-1943.

În procesul verbal întocmit, subinspectorul consemna constatãrile
fãcute. Titularul postului I, învãþãtorul Nicolae Oprea era mobilizat.
Învãþãtoarea Sofia Stan, titulara postului II se afla în concediu de boalã în
vederea pensionãrii. Din ordinul I.S.J. Arad a fost repartizatã învãþãtoarea
Dâchi Victoria, care „ a girat direcþiunea ºcolii ºi a supravegheat munca de
rãzboi în perioada vacanþei.”Cursurile au început în 28 septembrie 1942 ºi
au continuat pânã în 30 septembrie 1942, fiind  suspendate începând cu 1
octombrie 1942. În ziua inspecþiei, învãþãtoarea Dâchi Victoria era chematã
la centrul  Radna, în legãturã cu recensãmântul  ºcolar. La ºcoalã era prezent
preotul Gherorghe Barbã, care arãta cã s-a cerut vacanþã regionalã de culesul
viei, cu data de 2 octombrie 1942, localitatea fiind „eminamente viticolã”.
Din raportul nr.275 rezultã cã erau înscriºi pentru anul ºcolar 1942-1943
un numãr de 89 elevi, distribuiþi în clasele I-VII. Dâchi Victoria preda la 7
clase, fiind singurul cadru didactic din ºcoalã. Despre necesitatea repartizãrii
unui învãþãtor bãrbat la aceastã ºcoalã, subinspectorul ºcolar Gavril Stãnescu
menþioneazã  cã va face un raport.47

Subinspectorul ºcolar Gavril Stãnescu a inspectat din nou ºcoala în 6
noiembrie1942, când la  conducerea ºcolii era învãþãtoarea Dâchi Victoria,
care îndruma clasele IV-VII mixte cu un efectiv de 46 elevi. Învãþãtoarea

46 Ibidem – filele 29,37
47 Arhiva ªcolii Pãuliº – Registru  de inspecþii ºcolare pe anul 1942-1943-fila 32
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Sofia Stan era suplinitã de învãþãtoarea Costa Irina, care instruia 45 de
elevi  în clasele I, II, III. Subinspectorul a apreciat rezultatele muncii
învãþãtoarei Dâchi Victoria cu calificativul „Bine”.48

În 10 decembrie 1942,  subinspectorul Gavril Stãnescu inspecteazã
clasele I-III mixte, de sub conducerea Irinei Costa, învãþãtoare suplinitoare
cu diplomã, numitã la aceastã ºcoalã la 1 noiembrie 1942.  Avea 45 de elevi
înscriºi, prezenþi în ziua inspecþiei 36 elevi. S-a asistat la  predarea literei
„p”, „lecþia fiind predatã metodic, dovadã cã învãþãtoarea era bine pregãtitã
pentru cariera ce a îmbrãþiºat-o, consemna în procesul verbal subinpectorul
G.Stãnescu. Acesta a asistat ºi la masa elevilor de la cantina ºcolii. Serveau
masa 17 elevi supravegheaþi de învãþãtoarele Costa Irina ºi Dâchi Victoria.
În urma inspecþiei, se acordã învãþãtoarei Costa Irina calificativul
„Mulþumitor”, primind totodatã îndrumãri de ordin metodic ºi didactic.49

Subinspectorul Gavril Stãnescu a revenit în inspecþie  la ªcoala primarã
de stat Pãuliº, aflatã sub îndrumarea  învãþãtorului Vlad N. Dimitrie,
învãþãtor gadul didactic I, titular la Cermei, judeþul Arad ºi repartizat la
Pãuliº în locul învãþãtorului titular Nicolae Oprea, care la acea datã era
mobilizat. Directorul ºcolar conducea clasele mixte IV-VII, cu un efectiv de
47 elevi, prezenþi la data inspecþiei 37 de elevi.

  Învãþãtoarea Costa Irina funcþiona pe postul vacant prin pensionarea
învãþãtoarei Sofia Stan. Îndruma clasele mixte I-III, cu un efectiv de 46 elevi,
prezenþi 43. Au fost inspectaþi ambii învãþãtori. Costa Irina, fiind suplinitoare
îºi întocmea planuri de lecþii, care au fost vizate de subinspector ºi notate
cu calificativul „Bine”.50

Conform procesului verbal din 25 februarie 1943,  Subinspectorul ºcolar
Gavril Stãnescu a inspectat cursul superior de la ªcoala primarã de sta
Pãuliº, de sub conducerea directorului învãþãtor Vlad N. Dimitrie. În clasa
a IV-a erau înscriºi 18 elevi, prezenþi 15, iar în clasele V-VII erau înscriºi 27
elevi, prezenþi 23. S-a urmãrit aplicarea noii metode de lucru la clasele V-
VII, referitor la „problema fixatã în planul sãptãmânal de lucru, ºi
anume„Îngrijirea pãsãrilor”. Se recomanda stimularea „ interesului elevilor
pentru toate activitãþile practice ce se impuneau a fi executate, în ordinea
importanþei ºi urgenþei: grãdinãrit, pomiculturã, viticulturã ºi plugãrit”. A
fost apreciat „corul pe trei voci”, condus de învãþãtorul Vlad N. Dimitrie,

48 Ibidem-fila 33
49 Ibidem – fila 34
50 Ibidem – fila 35
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care avea un talent remarcabil.  În urma inspecþiei, s-a acordat calificativul
„Bine”. 51

Romulus Drincu, subinspector de îndrumare agricolã inspecteazã în
22 martie 1943 ªcoala primarã de stat Pãuliº, condusã de învãþãtorul Vlad
N. Dimitrie. Din procesul verbal de inspecþie aflãm cã ºcoala dispunea de 3
grãdini în suprafaþã de 16 ari ºi un lot de 8,63 ha, din care 2,30 ha nu se pot
utiliza, fiind teren mlãºtinos. Subinspectorul sugera sã se cultive salcie
pentru nuiele, folosite la împletitul coºurilor. De asemenea, recomanda
înfiinþarea unui muzeu agricol, utilizat la predarea cunoºtinþelor agricole.

De menþionat faptul cã grãdinile ºcolare erau cultivate ºi îngrijite de
cãtre elevii ºcolii, iar produsele obþinute se foloseau pentru cantina
ºcolarã.52  În 25 martie 1943, ºcoala este inspectatã de Virgil Lugojan,
subinspector  ºcolar de îndrumare ºi control pentru cântare, muzicã ºi coruri
ºcolare. Fiind sãrbãtoarea „ Bunavestire”, a participat la serviciul divin,
oficiat de pãrintele Gheorghe Barbã. Au fost prezenþi în bisericã 30 de
elevi, conduºi de învãþãtoarea Costa Irina. A urmat, la ºcoalã, o ºedinþã
colegialã, în care dascãlii ºi subinspectorul Lugojan au discutat probleme
de actualitate. În procesul verbal de inspecþie se menþiona faptul cã în
comunã existau coruri, instruite de directorul ºcolar Vlad N. Dimitrie, „foarte
bun dirijor de cor ºi foarte bun cântãreþ cu voce de tenor.” Datoritã acestei
calitãþi,  fost rugat sã activeze în Corul învãþãtorilor din Arad. Rugãmintea a
fost adresatã ºi învãþãtoarei Costa Irina. De asemenea, se evidenþia faptul
cã s-au organizat serbãri ºcolare, ºezãtori ºi concerte, care promovau cultul
religios ºi dragostea de neam. Venitul obþinut  s-a virat în contul „Darul
ostaºilor”, un gest pentru care învãþãtorii ºcolii au fost lãudaþi.53

Din procesul verbal nr.17/25.06.1943 aflãm despre ordinul Inspecto-
ratului Judeþean Arad referitor la munca de rãzboi a cadrelor didactice ºi
elevilor în perioada vacanþei de varã. Elevii au fost împãrþiþi în douã serii,
care alternau sãptãmânal. Fiecare serie trebuia sã aibã 30 de zile de muncã
de rãzboi în cursul lunilor iulie-august. Direcþiile vizate erau: cultivarea
grãdinii ºi a lotului ºcolar;colectarea plantelor medicinale ºi ajutorarea prin
muncã efectivã a familiilor celor mobilizaþi, invalizi ºi vãduve de rãzboi.54

51 Ibidem – fila 36
52 Ibidem -  fila 37
53 Ibidem – fila 39
54 Idem- Registrul de procese verbale încheiate în cadrul consiliului învãþãtoresc de la

ªcoala primarã de stat Pãuliº, 1938-1944, nr.273-32 file, filele 13-14
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În vara anului 1943 s-au fãcut lucrãri de reparaþie la ºcoala primarã, la
ambele corpuri de clãdire. Recepþia lucrãrilor  s-a realizat în 21 august
1943, conform procesului verbal întocmit  la data menþionatã. I-a fost achitatã
suma de 15 500 lei  lui Putz Mihai, cel care a efectuat lucrãrile.55

 La 30 octombrie 1943 s-a deschis cantina ºcolarã. Primãria comunei a
pus la dispoziþie suma de 20 000 lei, prevãzuþi în buget, precum ºi fãina
necesarã pentru pâine. Membrii comitetului ºcolar au decis sã intervinã la
primãrie pentru a furniza lemnele necesare  pentru cantinã, iar alimentele
care nu se pot obþine din produsele terenului ºcolar sã se colecteze din
comunã ºi sã se procure, cumpãrându-se de cãtre directorul ºcolii. De
asemenea s-a aprobat angajarea  Anei Sav, cu suma de 1 000 lei lunar pentru
bucãtãria cantinei.56

Despre modul în care se desfãºura munca de rãzboi aflãm  din procesul
verbal de inspecþie din 14 iunie 1944, când subinspectorul ºcolar  Drecin a
vizitat ºcoala din Pãuliº, condusã de înv. Vlad N. Dimitrie, în scopul verificãrii
activitãþilor desfãºurate în cadrul muncii de rãzboi de cãtre învãþãtorii acestei
ºcoli, în lunile mai ºi iunie. S-au constatat urmãtoarele:

- Activitatea practicã în gospodãria ºcolii
S-a curãþat ºi vãruit localul de ºcoalã. S-a sãpat ºi însãmânþat grãdina ºcolii

cu legume ºi zarzavaturi necesare cantinei. S-au cules 3 kg flori de muºeþel;
- Activitatea practicã de asistenþã ºi ocrotire
În ziua de 24 Mai s-au fãcut colecte pentru rãniþii din spitalul din Arad,

cu urmãtorul rezultat: 60 kg fãinã de grâu, 298 ouã, 16 kg vin, 2 kg zahãr, 4
kg unturã, 3 kg magiun, 3 kg lapte ºi 7005 lei, pregãtindu-se cozonaci, care
au fost împãrþiþi la 140 de rãniþi.

- Activitatea practicã obºteascã
Directorul Vlad N.Dimitrie, având comanda Subcentrului P.P. din

comunã, a îngrijit monumentul eroilor ºi cimitirul.
- Activitatea intelectualã
Girând direcþiunea ºcolii, a completat registrele, cataloagele ºi matricola

ºcolarã. A þinut lecþii pentru adâncirea cunoºtinþelor cu elevii de curs
complementar ºi diferite lecturi din cartea „Pãmânt ºi suflet românesc”.

- Activitatea educativã
S-a susþinut o serbare în Ziua Eroilor, cu diferite coruri ºi recitãri,

urmând a se pregãti serbarea de  final de an ºcolar pentru ziua de 29 iunie
1944.

55 Idem –Registrul de procese verbale ale comitetului ºcolar Pãuliº,fila 37
56 Ibidem –fila 38
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Directorul ºcolar a întocmit regulat planurile de lucru sãptãmânale ºi a
condus în bune condiþii activitatea muncii de rãzboi, fiind notat de cãtre
subinspectorul ºcolar Drecin  cu calificativul „Bine”.

Elena Crãciun, învãþãtoare cu gradul definitiv, evacuatã din comuna
ªtefan cel Mare, judeþul Neamþ, a desfãºurat urmãtoarele activitãþi:

- Activitate practicã
A lucrat cu elevele cursului secundar în grãdina ºcolarã, la semãnatul

ºi  sãdirea rãsadurilor de varzã, roºii, ardei. A îmbogãþit materialul didactic
cu diferite planºe din ªtiinþele naturale ºi ierbar.

- Activitatea practicã de asistenþã
A organizat colecte cu elevele, pentru rãniþii din spital ºi a contribuit la

prepararea cozonacilor ºi prãjiturilor pentru cei 140 de rãniþi.
- Activitatea practicã obºteascã
A fost curãþat de buruieni locul din preajma monumentului eroilor ºi s-

a vãruit gardul împrejmuitor.
-Activitatea intelectualã
 S-a fãcut pregãtirea pentru examene a elevelor de curs secundar, prin

lecþii din urmãtorii scriitori: O.Goga, G.Coºbuc etc.
- Activitatea educativã
A participat la pregãtirea serbãrii de Ziua Eroilor, a organizat excursie

pe Valea Cladovei pentru ziua de 15 iunie.
Activitatea din cadrul muncii de rãzboi a învãþãtoarei  Elena Crãciun a

fost apreciatã cu calificativul „Bine”.
Solomon Vasile, învãþãtor gradul didactic II, evacuat de la ªcoala primarã

de stat Nemþiºor, judeþul Neamþ, a condus echipa a V-a, desfãºurând
activitãþi de genul celor menþionate anterior. Activitatea i-a fost apreciatã
cu calificativul „Bine”.

Cu aceastã ocazie, subinspectorul  ºcolar a constatat cã ºi ceilalþi membri
ai corpului didactic au muncit cu râvnã pentru realizarea scopurilor propuse.

Potrivit Ordinului Inspectoratului ªcolar nr.8839/1944, cursurile au
reînceput la ºcoala din Pãuliº. Erau prezente învãþãtoarele Crãciun Elena,
Solomon Eugenia ºi Maria Chirovici. Numãrul elevilor prezenþi la ºcoalã
era mulþumitor. Subinspectorul Drecin  recomanda directorului Vlad n.
Dimitrie sã ia mãsuri ca toþi elevii sã se prezinte la ºcoalã, dimineaþa la ora
7, fãcându-se lecþii, în lipsã de sãli, în aer liber.

Consultând procesul verbal din 23 noiembrie 1944, aflãm cã învãþãtorul
Nicolae Oprea a fost desconcentrat în ziua de 20 noiembrie 1944. În acel
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an, cursurile au început abia la 1 noiembrie, datoritã „stricãciunilor provocate
de luptele din 13-21 septembrie 1944”. Situaþia efectivelor ºcolare ºi a
cadrelor didactice, la acea datã, era urmãtoarea: clasa I -20 elevi, conduºi
de învãþãtorul Nicolae Oprea; clasa a II-a- 23 de elevi, îndrumaþi de
învãþãtoarea Anaticiuc Anastasia,  clasa a III-a- 17 elevi, învãþãtoare Valentina
Crainic, clasa a IV-a -12 elevi, conduºi de învãþãtoarea Mina Cãldare, clasa a
V-a- 11 elevi, îndrumaþi de învãþãtorul Vlad N. Dimitrie, iar clasele VI-VII
aveau un numãr de 15 elevi, conduºi de învãþãtorul Anaticiuc Ion, evacuat
din Basarabia.

Edificiul ºcolar nr.1 era proprietatea statului ºi avea  douã sãli de clasã,
una dintre ele fiind pusã la dispoziþia secþiei germane, care a funcþionat
pânã la 1 septembrie 1944. Edificiul ºcolar nr.2 era proprietatea bisericii
ortodoxe ºi a suferit multe „stricãciuni ( clãdire, material didactic, mobilier
ºcolar) datoritã rãzboiului.” Ca urmare a acestui fapt,  lecþiile se desfãºurau
într-o singurã salã de clasã, alternativ. Grãdina ºcolarã servea pentru
demonstraþii practice  elevilor din cursul complementar. Cooperativa ºcolarã
era în curs de organizare, iar muzeul ºcolar, în parte distrus, era ºi el în
curs de refacere. Cantina ºcolarã a funcþionat din nou începând cu 5
noiembrie 1945.57

Conform procesului verbal din 7 noiembrie 1945, la începutul anului
ºcolar 1945/1946 erau înscriºi 115 elevi în clasele I-IV ºi 37 de elevi în
clasele V-VII. În lipsa unei secþii de predare în limba germanã, mare parte
din elevii de etnie germanã s-au înscris la secþia românã. Învãþãtoarea Racu
Ecaterina întâmpina dificultãþi în  predarea lecþiilor la clasa I, deoarece
elevii germani nu înþelegeau în limba românã. Frecvenþa era foarte bunã.
Învãþãtoarea propune subinspectorului ºcolar numirea unui suplinitor
cunoscãtor a limbii germane, pentru clasele I-IV. Acest lucru  s-a realizat
destul de repede, în 3 decembrie 1945, când a fost numit ca învãþãtor
suplinitor Weiß Franz, care era pãuliºan. El susþinea cursurile în Pãuliºul
Nou, într-o casã închiriatã.

Din acelaºi proces verbal aflãm cã datoritã lipsei de alimente, cantina
ºcolarã se rezuma doar la servirea de pâine cu marmeladã de struguri,
pentru elevii sãraci.58

Începând cu anul 1945, organizarea cursurilor de alfabetizare era o
sarcinã importantã a cadrelor didactice. Aceste cursuri se adresau femeilor

57 Idem –Registrul pentru  procese verbale de inspecþii 1944-1953, nr.364-filele 2,3,9, 10
58 Ibidem, filele 11, 13
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pânã în 55 de ani ºi bãrbaþilor sub 60 de ani, care nu au promovat 4 clase
sau care nu au urmat ºcoala primarã.

 În acest context, învãþãtorul cultural al plasei Radna, ªtefãnescu Ioan,
verificã  mãsurile vizând alfabetizarea, dupã ultimul recensãmânt efectuat.
La Pãuliº situaþia se prezenta astfel: grupa I-adulþi neºtiutori de carte
(analfabeþi) erau 36 bãrbaþi ºi 60 femei; grupa II- adulþi insuficienþi cultural
( cu ºcoala primarã neterminatã)-erau 139 bãrbaþi ºi 227 femei. În total, în
cele douã grupe, erau de 462 persoane pentru  cursurile de alfabetizare.
Se impunea cu stringenþã organizarea cursurilor de alfabetizare. Urmau sã
se efectueze cursuri, cu fiecare grupã, obligatoriu de douã ori pe sãptãmânã,
cu un învãþãtor la 30 de cursanþi.59

Paralel cu alfabetizarea, a început ºi o acþiune de culturalizare a
locuitorilor satului, prin ºezãtori, prin înfiinþarea de asociaþii culturale sau
case culturale.

La Pãuliº a avut loc în 24 februarie 1946 ºedinþa cercului cultural Radna,
la care au participat inspectorul ºcolar Gheorghe Beuran ºi inspectorul
ºcolar cultural Teodor Stancu. Învãþãtoarea Racu Ecaterina a susþinut
„lecturarea dupã metoda globalã”, deoarece la  ºcoala din Pãuliº s-a introdus
pentru experimentare „Abecedarul Bagdazar”. Cercul cultural a fost pregãtit
cu o deosebitã grijã ºi pricepere de cãtre  Nicolae Oprea, directorul ºcolii
ºi învãþãtorul Ioan Bucãlan. Programul pentru ºedinþa publicã a acestui cerc
cultural a avut loc la casa culturalã ºi cuprindea 18 puncte (recitãri, cor,
piese de teatru etc.)60

  În procesul verbal din 4 septembrie 1946 , se consemna cã în cele
ºapte clase ale ºcolii din Pãuliº erau înscriºi 133 de elevi,  conduºi de
directorul Nicolae Oprea ºi învãþãtorii Racu Ecaterina, Gugu Ioan ºi  Bucãlan
Ioan.61

Dupã al doilea rãzboi mondial, învãþãmântul s-a reorganizat, astfel cã în
anul 1954, la ªcoala generalã cu clasele I-VII Pãuliº, cursurile erau
frecventate de 111 elevi, director ºcolar fiind Nicolae Oprea, iar colectivul
didactic era format din 3 învãþãtori ºi 7 profesori.62

În 17 iunie 1946 s-a organizat  la ªcoala primarã din Miniº examenul de
absolvire a clasei a VII-a pentru elevii din Miniº, Pãuliº, Sâmbãteni ºi Ghioroc.

59 Ibidem, fila 12
60 Ibidem, fila 18
61 Ibidem , fila 32
62 Idem – Dosar18/53, filele2-8
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Preºedintele comisiei de examinare a fost desemnat Ioan Drecin, învãþãtor în
Cuvin. Examenul a fost un succes deplin, datã fiind accesibilitatea subiectelor
atât la Matematicã cât mai ales la Limba românã, unde a fost propusã compunerea
„Podgoria Aradului”(regiune, locuitori, ocupaþii, obiceiuri).63

În anul  ºcolar 1947-1948 funcþiona ºi Grãdiniþa de copii Pãuliº, condusã
de Livovschi Olga, învãþãtoare gradul didactic II , fiind înscriºi 25 de copii.64

În anul ºcolar 1947-1948, la examenul de absolvire a clasei a IV-a au
fost prezenþi 26 de elevi, din care au promovat 21, iar 5 elevi au fost declaraþi
repetenþi. În 22 iunie 1948 s-a organizat la Centrul de examinare Radna
examenul de absolvire a clasei a VII-a, examen la care au fost prezenþi ºi 11
elevi de la ºcoala din Pãuliº. În urma susþinerii examenului, au fost promovaþi
toþi cei 11 elevi pãuliºeni.65

Legea pentru reforma învãþãmântului din anul 1948 a adus modificãri
ce vizau învãþãmântul românesc:

- transformarea învãþãmântului în  unul „de stat, unic ºi laic”
- eliminarea religiei  ca obiect de învãþãmânt din ºcoli
- predarea tuturor disciplinelor ºcolare în spirit ºtiinþific
- trecerea la învãþãmântul primar obligatoriu ºi gratuit de 4 ani
Reforma stalinistã a învãþãmântului din 1948 a  adus prejudicii calitãþii

actului educaþional. Cu toate acestea, un fapt pozitiv, realizat dupã 1948, l-
a constituit înscrierea în învãþãmântul primar, în decursul câtorva ani, a
tuturor copiilor de vârstã ºcolarã (7-11 ani).

Influenþa învãþãmântului sovietic s-a fãcut simþitã în perioada imediat
urmãtoare reformei învãþãmântului din 1948, când s-a instituit puterea
comunistã ºi a urmat politizarea ºcolii româneºti. Au fost înfiinþate: Orga-
nizaþia „ªoimii Patriei”,  Organizaþia Pionierilor, U.T.C., organizaþii de partid
pentru cadrele didactice ºi s-a introdus învãþãmântul politic pentru elevi ºi
personalul didactic.

În anul ºcolar 1949-1950 erau înscriºi 161 de elevi, din care frecventau
ºcoala un numãr de 145 elevi, frecvenþa fiind de 90,06%. La 12 octombrie
1949 erau prezente la posturi urmãtoarele cadre didactice: la ciclul I: ªchiopu
Constanþa (clasele I-II); Racu Ecaterina (clasele III-IV), iar la ciclul II : Oprea
Nicolae, Drãghici Sofia, Bivol Nadejda, Bucãlan Ioan ºi Gugu Ioan.66

63 V. Valea-op.cit.p.80
64 Arhiva ªcolii Pãuliº- Registrul pentru procese verbale de inspecþii1944-1953, nr.364,-fila 50
65 Idem –Catalogul ªcolii primare de Stat Pãuliº, anul ºcolar 1947-1948, nr.158-22 file
66 Idem – Registrul pentru procese verbale de inspecþii 1944-1953, nr.364, fila 65
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În anul ºcolar 1952-1953, conform procesului verbal din 8 mai 1953,
ºcoala a fost inspectatã de brigada regionalã, avându-i ca inspectori pe: Tiulea
Alexandru, Gheorghiu Nasta, ªuteu Elisabeta, Todosie Maria. Obiectivul
brigãzii viza  planul de ºcolarizare pentru anul ºcolar 1952-1953. Erau înscriºi
în clasele I-IV 43 de elevi, frecventau ºcoala 40 de elevi, 3 absentau pe caz
de boalã ºi lipsuri materiale. În clasele V-VII erau înscriºi 60 de elevi, din
care frecventau ºcoala 56 de elevi, 4 absenþi pe motiv de boalã. Din cei 63
analfabeþi înscriºi la cursurile de alfabetizare au fost prezenþi la susþinerea
examenului 39, din care 38 au fost promovaþi.67

Îndrumãtorul metodic din partea Secþiei de învãþãmânt Lipova
inspecteazã în 12 decembrie 1953 pe directorul Gugu Ion, profesor
suplinitor, care preda istorie la clasele V-VII ºi geografie la clasele VI-VII. În
procesul de inspecþie au fost consemnate urmãtoarele aspecte: „elevii sunt
disciplinaþi, dau rãspunsuri bune ºi bine formulate, posedã cunoºtinþe sta-
bile la istorie, ceea ce dovedeºte cã profesorul Gugu Ion munceºte serios
la clasã ºi este un bun pedagog”.68

În 12 iunie 1954, a avut loc examenul de promovare ºi absolvire a clasei
a IV-a ºi respectiv a clasei a VII-a. La finele examenului de clasa a IV-a, toþi
cei 12 elevi înscriºi la examen au fost declaraþi „reuºiþi”. La examenul de
absolvire a clasei a VII-a, au fost înscriºi 15 elevi, au reuºit 13, iar 2 elevi au
fost corigenþi. S-au acordat diplome de merit elevilor care au obþinut
rezultate foarte bune la învãþãturã ºi au avut o purtare exemplarã. De
asemenea, s-au acordat menþiuni mai multor elevi, atât din ciclul I cât ºi din
ciclul II, pentru succese la învãþãturã ºi purtare foarte bunã.

În 11 martie 1954 a avut loc la ªcoala elementarã de 7 ani Pãuliº, condusã
de directorul ºcolar Gugu  Ioan, un schimb de experienþã, realizat între
cadrele didactice de la ªcoala Elementarã de 7 ani Ghioroc, condusã de
directorul Bucãlan Ioan, ºi  cadrele didactice de la Pãuliº. A participat
inspectorul ºcolar raional Juºcã Ioan.

 Profesorii de la Ghioroc au asistat la orele colegilor de la Pãuliº. Astfel,
profesoara de matematicã, Gherghina Fulvia, a asistat la lecþia de recapitulare
„Noþiuni de geometrie planã ºi în spaþiu”(clasa a VI-a). Profesorul de limba
românã, Cosma Ioan,  a asistat la clasa a VI-a la lecþia „Cuvinte neflexibile”,
susþinutã de Racu Ecaterina. În partea a doua a activitãþii s-au analizat lecþiile
asistate.

67 Ibidem – fila 88
68 Idem – Registrul pentru procese verbale de inspecþii, 1953-1959, nr.1/435, fila 1
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La finele activitãþii, inspectorul ºcolar Juºcã Ioan evidenþia faptul cã
schimbul de experienþã este un sistem care va concura la îmbunãtãþirea
calitãþii învãþãmântului.69

În anul ºcolar 1954-1955 efectivul ªcolii elementare de 7 ani Pãuliº era
de 102 elevi: 53 elevi în clasele I-IV ºi 49 elevi în clasele V-VII. Din Registrul
de procese verbale ale Consiliului Pedagogic pe anul ºcolar 1954-1955,
aflãm despre tematica abordatã în acea perioadã, în ºedinþele de consiliu
pedagogic. Menþionãm câteva titluri de referate :„Evitarea supraîncãrcãrii
elevilor”, „Metodica dezvoltãrii limbajului oral ºi scris la elevi”, „Metodica
predãrii geografiei în ºcoalã; Prezentarea unui plan de lecþie”; Rolul ºi
importanþa organizaþiei de pionieri în lupta pentru cunoºtinþe temeinice ºi
disciplina conºtientã a elevilor”.

Un alt punct al ordinii de zi consta în prelucrarea articolelor din ziarul
„Flacãra Roºie”, pentru îmbunãtãþirea disciplinei în ºcoli. În acest context,
se solicita trimiterea la ziar a unor articole în legãturã cu disciplina.

În 12 noiembrie 1954, ºeful Secþiei de învãþãmânt Lipova viziteazã
Grãdiniþa de copii , clasele I-IV ºi asistã la lecþie de ºtiinþele naturi, susþinutã
de profesorul suplinitor Taºcãu Constantin. Erau prezenþi la orã 13 elevi
din cei 15 înscriºi, 2 fiind bolnavi. Elevii observau la microscop o secþiune
în rãdãcina de stânjenel. În procesul verbal de inspecþie s-a consemnat
faptul cã” profesorul are experienþã didacticã ºi predã bine.” Despre localul
ºcolar se preciza cã „este sãnãtos, bine întreþinut, curat ºi ornamentat cu
gust. Sãlile de clasã sunt corespunzãtoare ºi suficient de mari, în raport cu
numãrul elevilor.” S-a menþionat ºi faptul cã biblioteca ºcolarã avea 342
volume ºi 39 de cititori pânã la acea datã.70

Din procesul verbal datat 6 mai 1955, aflãm cã inspectorul de la
învãþãmântul preºcolar a vizitat Grãdiniþa de copii Pãuliº, unde educatoarea
Antoniu Persida lucra cu 3 grupe de copii într-o salã de clasã spaþioasã ºi
bine îngrijitã. Erau înscriºi 32 de copii, dintre care frecventau grãdiniþa 23
de copii.71

De menþionat faptul cã se acorda o atenþie sporitã problemelor medico-
sanitare ºi epidemiologice în cadrul ºcolii. Astfel, în 11 octombrie 1955,

69 Idem – Registrul de procese verbale ale Consiliului Pedagogic pe anul ºcolar 1954-1955,
nr.411

70 Idem- Registrul pentru procese verbale de inspecþii, 1953-1959, nr. 1/435, fila 4
71 Ibidem – fila11
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medicul Mihailovici Alexandru inspecta ºcoala din Pãuliº ºi recomanda
mãsuri igienice pentru prevenirea epidemiei de poliomielitã.72

În 29 august 1956, medicul epidemiolog al Sanepidului raional Lipova,
Petrescu Ecaterina vizita cele douã localuri ºcolare din Pãuliº. Medicul a
consemnat în procesul verbal constatãrile fãcute în urma inspecþiei.

Localul ciclului I se compunea din douã sãli de clasã cu dimensiunile
10m/6m, care erau podite cu scânduri ºi date cu motorinã. Era suficientã
luminozitate ºi ventilaþie. Sobele erau din fier ºi în stare de funcþionare, iar
bãncile ºcolare erau corespunzãtoare vârstei copiilor. Localul ciclului II
era compus din trei sãli de clasã de 8m/6m, podite cu parchet, date cu
motorinã ºi aveau o luminozitatea ºi o ventilaþie suficientã.73

Începând cu anul 1954 ºi continuând pânã în anul ºcolar 1962-1963, s-
a generalizat învãþãmântul de 7 ani, ºcoala numindu-se „ªcoala elementarã
de7 ani Pãuliº”.

Din procesul verbal datat 7 decembrie 1956, aflãm cã Stelian Costea,
ºeful secþiei de învãþãmânt din raionul Lipova, Vasile Lugojan, inspector
ºcolar raional, însoþiþi de metodiºtii raionali: Ivaºcu Ioan, Secoºan Emilian
ºi Comloºan Petru au inspectat ºcoala din Pãuliº. S-a verificat modul de
realizare a planului de ºcolarizare pe anul ºcolar 1956-1957, care se prezenta
astfel:74

72 Ibidem –fila 20
73 Ibidem – filele 23-25
74 Ibidem – filele 26, 32
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În anul ºcolar 1959-1960,
erau înscriºi 140 de elevi, 75 în
clasele I-IV ºi 65 în clasele V-VII.

Conform procesului verbal
din 12 februarie 1964 , la Pãuliº
a avut loc ºedinþa de cerc peda-
gogic cu participarea tuturor
cadrelor didactice, ca urmare a
vizitei fãcute de Juºcã Ioan, ºeful
Secþiei de învãþãmânt al Sfatului
Popular Raional Lipova, împreunã cu metodiºtii voluntari: Scherer Eugen,
Lugojan Vasile, Novacovici Emil, Dumbrãviceanu Ioan ºi Lidner Francisc.
Obiectivele urmãrite au fost: modul de întocmire a planificãrilor, a planurilor
de lecþie, de cãtre cei mai tineri profesori; activitatea comisiei metodice,
tematica muncii cu pãrinþii, nuca diriginþilor, precum ºi folosirea ºi pãstrarea
în bune condiþii a materialului didactic.75

În anul 1965, s-a decis prelungirea duratei la 8 ani a învãþãmântului
general obligatoriu. ªcoala a primit titulatura de „ªcoala Generalã cu clasele
I-VIII Pãuliº”.

 Prin Dispoziþia nr.110/1971 a I.S.J. Arad, se comunica ºcolii aprobarea
pensionãrii profesorului Nicolae Oprea (decizia nr.44339/1971). Ca urmare,
profesorul Pãrãianu Valentin
Traian, titular la ªcoala Generalã
Ghioroc, se numeºte prin trans-
fer director la ªcoala Generalã
Pãuliº, pe data de 11 octombrie
1971, cu rezervarea catedrei de
biologie-agriculturã la ºcoala din
Ghioroc.

În anul ºcolar 1975-1976, în
clasele I-IV învãþau 106 elevi, iar
în clasele V-VIII 101 elevi, deci un total de 207 elevi. În anul ºcolar urmãtor,
efectivul ajunge la un total de 226 de elevi, dintre care 119 erau în clasele I-IV.

În perioada totalitarismului (1947-1989), procesul de învãþãmânt ºi rolul
sãu instructiv-educativ s-au deteriorat profund. Conferinþele ºi cercurile cu

Elevii ªcolii Generale Pãuliº împreunã cu
cadrele didactice, promoþia 1960

75 Idem- Registrul de procese verbale al ªcolii Generale de 8 ani Pãuliº, filele 54, 55

Elevii ªcolii Generale Pãuliº împreunã cu
cadrele didactice, promoþia 1971
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tematicã ideologicã, acþiunile patriotice de strângere a recoltelor, împreunã
cu elevii, activitãþile în cadrul organizaþiilor de copii ºi tineret precum ºi
învãþãmântul politic completau paleta obligaþiilor profesionale ale cadrelor
didactice. Cu toate cã în aceastã perioadã cadrele didactice au fost nevoite
sã devinã propagandiºti ºi membri ai P.C.R., nu au uitat misiunea lor nobilã,
formativ- educativã ºi culturalã, pe care o aveau atât faþã de elevi cât ºi faþã
de întreaga comunitate în care trãiau.

O perioadã de aproximativ 17 ani la ªcoala generalã Pãuliº a funcþionat
ca director coordonator profesorul Nicoarã Petru (cu întreruperi cât a fost
primar), numit de Inspectoratul ªcolar a Judeþului Arad.

În perioada 1978-1984 s-a preocupat de dezvoltarea bazei ºcolare din
unitãþile ºcolare ale comunei (sere, solarii, ateliere ºcoalã, lot ºcolar,
laboratoare), s-a introdus apa curentã în ºcolile din Pãuliº ºi Sâmbãteni
prin instalaþii cu hidrofor.

Între anii ºcolari 1994-2004 s-a menþinut o colaborare foarte bunã cu
Cercul de prietenie româno-german care a dus materialele pentru construcþia

grupului sanitar de la ªcoala
generalã Pãuliº. Cu sprijinul
primãriei s-a încheiat înfrãþirea
ºcolii din Pãuliº cu ªcoala Öttö-
mös din Ungaria care s-a mate-
rializat prin deplasarea elevilor
din Pãuliº în tabere din Ungaria.

În urma colaborãrii cu Cer-
cul româno-german ºcoala a fost
dotatã cu calculatare putându-
se desfãºura orele opþionale de
informaticã la clasele III-VIII. A
fost betonat terenul da handbal

din curtea ºcolii din Pãuliº ºi s-a construit cu sprijin european Grãdiniþa PN
Cladova ºi ªcoala cu clasele I-IV Cladova, care funcþiona în clãdirea
Cãminului cultural.

Dupã 1989, sistemul de învãþãmânt românesc a fost într-un continuu
proces de reorganizare. Începând cu anul 1990, reforma din învãþãmânt se
face simþitã ºi la ºcoala din Pãuliº. Menþionãm faptul cã ªcoala Generalã
Pãuliº era ºcoalã coordonatoare, având în subordine ªcoala Generalã
Sâmbãteni (pânã în anul 2006), ªcoala cu clasele I-IV Baraþca, ªcoala cu

Elevii ªcolii Generale Pãuliº împreunã cu
cadrele didactice, promoþia 1979
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clasele I-IV Cladova, Grãdiniþa PN
1 Pãuliº, Grãdiniþa PN 2 Pãuliº, ºi
Grãdiniþa PN Cladova.

Spaþiul de învãþãmânt al ªcolii
Generale Pãuliº dispune de 8 sãli
de clasã, un laborator de fizicã,
chimie, biologie, respectiv un
cabinet de informaticã, dotat cu 11
calculatoare performante, în
cadrul cãruia se pot desfãºura
lecþiile în sistemul AEL. Sala profesoralã dispune de calculator, imprimantã
ºi xerox, dotãri care vin în sprijinul cadrelor didactice în pregãtirea
materialelor necesare bunei desfãºurãri a procesului de învãþãmânt la clasã.
Direcþiunea ºi secretariatul beneficiazã, de asemenea, de toate dotãrile
necesare: xerox, imprimantã, calculator ºi laptop.

An de an, dotãrile ºcolii s-au îmbunãtãþit, dispunând astãzi de toate
facilitãþile unei ºcoli moderne: încãlzire centralã, geamuri ºi uºi termopan,
mobilier ºcolar adecvat, grup sanitar modern ºi o nouã salã de sport,
construitã la standarde europene.

În timpul mandatului directorului Laicu Constantin, baza didactico-
materialã a ºcolii s-a dezvoltat ºi modernizat. Spaþiul de învãþãmânt a fost
reorganizat: sãlile de clasã au fost dotate cu mobilier ºcolar adecvat, pe
categorii de vârstã ale elevilor, clasele primare au beneficiat de mobilier
pentru „Biblioteca clasei”, iar laboratoarele de biologie, chimie ºi fizicã au
primit în dotare noi mijloace de învãþãmânt. De asemenea, a fost imple-
mentat sistemul AEl, bazat pe principii educaþionale moderne, oferindu-se
profesorilor ºi elevilor posibilitatea de a susþine lecþii în sistem AEl, în
cabinetul de informaticã al ºcolii. A fost reorganizat spaþiul bibliotecii
ºcolare, aceasta fiind dotatã cu mobilier adecvat (etajere, dulapuri, mese
pentru studiu), iar fondul de carte a fost îmbogãþit prin programul PIR.

Asigurarea pazei ºi protecþiei bunurilor materiale prin sisteme
electronice de alarmã, precum ºi realizarea unui sistem modern de încãlzire
prin centralã termicã au constituit preocupãri constante ale directorului
Laicu Constantin. Pentru sporirea confortului mediului educaþional a fost
îmbunãtãþit iluminatul sãlilor de clasã, prin montarea tuburilor fluorescente
(neon). În acelaºi scop, au fost înlocuite geamurile clasice de lemn cu
geamuri termopan.

Elevii ªcolii Generale Pãuliº împreunã cu
cadrele didactice, promoþia 1992
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Directorul Laicu Constantin a condus cu competenþã procesul instructiv-
educativ, a beneficiat permanent de sprijinul colectivului profesoral,
preocupat fiind de dezvoltarea sintalitãþii acestuia. O atenþie sporitã a acordat
creºterii calitãþii actului educaþional, fapt oglindit în obþinerea
promovabilitãþii de 100% de cãtre elevii clasei a VIII-a, participanþi la Testele
Naþionale.

Ca profesor de biologie a participat cu elevii la Concursul Judeþean
„Sanitarii pricepuþi”, obþinând locul II, la nivel zonal, ºi premiul al III-lea la
Concursul „Educaþie pentru sãnãtate”, la nivel judeþean.

 În anul ºcolar 2005-2006, ºcoala din Pãuliº a fost beneficiara unui grant
în cadrul Proiectului pentru Învãþãmântul Rural. Grantul obþinut pentru
implementarea subproiectului intitulat „Integrarea ºcolii în comunitate prin
valorificarea tradiþiilor ºi obiceiurilor folclorice locale” valora 14 910 lei,
finanþare primitã de la Banca Naþionalã ºi Guvernul României. Echipa de
subproiect, formatã din învãþãtorii Tatiana Tudur ºi Emil Murgu, a beneficiat
de susþinerea directorului Laicu Constantin ºi a Primãriei Pãuliº.

Ca urmare a implementãrii subproiectului baza materialã a ºcolii s-a
îmbogãþit cu echipament electronic, constând în: camerã video digitalã,
reportofon, staþie de amplificare, boxe ºi microfoane, necesare desfãºurãrii
în condiþii optime a activitãþilor extracurriculare ºi extraºcolare. În acelaºi
context, formaþia de dansuri populare a ºcolii a devenit beneficiara a 20 de
costume populare specifice Pãuliºului. Prin lucrul în echipã al elevilor ºi
cadrelor didactice s-a editat revista ºcolii, intitulatã „Cuvântul ºcolii”, prin
intermediul acesteia dorindu-se diseminarea activitãþilor ºi realizãrilor
comunitãþii ºcolare, dar ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare oralã ºi
scrisã elevilor noºtri.

Începând cu anul ºcolar 2008-2009, director ºcolar este profesorul
Nicoarã Florin, fost elev al ºcolii din Pãuliº, absolvent al Facultãþii de
educaþie fizicã ºi sport. Este un manager tânãr, dornic de se implica în tot
ceea ce presupune un management didactic eficient. Directorul Nicoarã
Florin continuã activitatea de dezvoltare ºi modenizare a bazei didactico-
materiale a ºcolii din Pãuliº. Preocuparea pentru amenajarea bazei spor-
tive a ºcolii a dat roade, aceasta însemnând un teren de sport, betonat ºi
organizat pentru desfãºurarea activitãþilor sportive în aer liber (volei,
handbal, minifotbal) ºi darea în folosinþã a unei moderne sãli de sport. De
asemenea, ºcoala din Pãuliº face obiectul unui proiect ADR pe fonduri
structurale pentru extindere ºi renovare. Au fost reabilitate ºi cele douã
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grãdiniþe din Pãuliº, majoritatea acestor investiþii fiind fãcute în mandatul
directorului Florin Nicoarã.

În calitatea de profesor de educaþie fizicã, a participat cu elevii ºcolii la
competiþiile sportive, obþinând locul I la Concursul zonal de fotbal „Valea
Mureºului” (clasele I-IV), locul II la acelaºi concurs pentru ciclul gimnazial.
De asemenea, elevii ºcolii s-au clasat pe locul II la „Cupa 1 iunie”.

Dincolo de activitatea didacticã ºi managerialã propriu-zisã, profesorul
Florin Nicoarã îºi îndeplineºte ºi sarcina de fiu al comunei, ocupându-se
îndeaproape ºi de moderna bazã sportivã a echipei de fotbal „Pãuliºana”,
care activeazã în Divizia „D”.

Directorul Florin Nicoarã demonstreazã cât se poate de elocvent ambi-
þiile tinerei generaþii de profesori, care bat la porþile execelenþei manageriale.

În anul ºcolar 2009-2010, efectivul de elevi este îndrumat de 9 cadre
didactice titulare ºi 6 cadre didactice suplinitoare. Personalul didactic auxiliar
al ºcolii este reprezentat din un administrator financiar de patrimoniu, iar
personalul nedidactic este format din 2 îngrijitori ºi 1 muncitor de
întreþinere. ªcoala Generalã Pãuliº s-a implicat, de-a lungul anilor, în
derularea multor parteneriate ºi proiecte educaþionale.

În aprilie 1993, un grup de francezi din Odos au sosit la Pãuliº, în scop
umanitar, prilej cu care au vizitat ºcoala din Pãuliº. Acest fapt a constituit o
oportunitate pentru dascãlii ºcolii de a realiza o colaborare cu o ºcoalã din
afara graniþelor þãrii. Iniþiativa a aparþinut învãþãtoarei Marie Souil de la
ªcoala „Pierre Giraudet” din localitatea Sainte- Soulle din Franþa, situatã la
13 km de oraºul La Rochelle. Propunerea a fost acceptatã de învãþãtoarea

Elevii ªcolii Generale Pãuliº împreunã cu cadrele didactice,
promoþia 2009
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Tatiana Tudur, astfel cã începând cu toamna anului 1993 s-a derulat primul
„parteneriat” al ºcolii din Pãuliº, constând în corespondenþã ºcolarã, douã
vizite ale învãþãtoarei Marie Souil la ºcoala din Pãuliº, împreunã cu grupul
din Odos. Parteneriatul s-a derulat pe o perioadã de 3 ani ºi a oferit
posibilitatea cunoaºterii multor aspecte privind organizarea ºi desfãºurarea
procesului de învãþãmânt francez.

 La nivel local, au existat parteneriate între ºcoalã ºi cele douã grãdiniþe,
parteneriate care prin activitãþile desfãºurate au facilitat integrarea
preºcolarilor în clasa I.

 Meritul unui parteneriat viabil ºcoalã-bisericã revine în egalã mãsurã
atât preotului Rusu Gheorghe, care a ºtiut sã apropie copiii de bisericã, cât
ºi dascãlilor pãuliºeni, care le-au fost alãturi, pregãtindu-i pentru activitãþile
derulate în parteneriat cu biserica, menþionând, în mod special, activitatea
anualã de omagiere a Eroilor de la Pãuliº.

Proiectul educaþional „Învaþã sã dãruieºti”, proiect de activitate
comunitarã, avizat de ISJ Arad ºi Parteneriatul educaþional „Prietenii între
inimi de copii”, realizat cu ºcolile din Zãdãreni ºi Sâmpetrul German, pe o
perioadã de 2 ani, completeazã paleta activitãþilor extraºcolare.

Profesionalismul dascãlilor de la ªcoala Generalã Pãuliº s-a materializat
prin rezultate bune ºi foarte bune, obþinute de-a lungul anilor, de elevii
ºcolii la examene de capacitate, teste naþionale ºi teze unice, precum ºi
printr-un procent mare de promovabilitate la finele anului ºcolar.

Personalul didactic al ºcolii a fost ºi este preocupat de formarea continuã
ºi perfecþionarea prin activitãþile de comisie metodicã, cerc pedagogic,
consfãtuiri ºcolare, participarea la examenele de obþinere a gradelor
didactice, cursuri de formare prin intermediul Casei Corpului Didactic Arad
ºi a Universitãþii „Aurel Vlaicu” Arad, prin participare cu lucrãri la simpo-
zioane judeþene ºi naþionale, publicaþii în diverse reviste de specialitate.

 În anul ºcolar 2007-2008, s-a desfãºurat programul de formare continuã-
„Program de dezvoltare profesionalã pe baza activitãþii proprii desfãºurate
în ºcoalã sub coordonare mentor”, în cadrul Proiectului pentru învãþãmântul
rural”,cu implicarea tuturor cadrelor didactice ale ºcolii.

 În cadrul recentului parteneriat încheiat între ªcoala Generalã Pãuliº,
reprezentatã de prof. învãþãmânt primar Tatiana Tudur ºi IRSCA-Gifted
Education, reprezentat de d-na. dr. M.A. Christi, prospector IRSCA, s-a
realizat un caiet al elevilor ºcolii, intitulat „odatã ca mereu, Pãuliº…” dedicat
comunei Pãuliº, caiet din care reproducem în rândurile ce urmeazã:
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- „În Pãuliº m-am nãscut
 ªi îl iubesc foarte mult.”
„Mã mândresc cu asta fiindcã are toatã înþelepciunea.” (Alex Buciuman,

11 ani);
- „Localitatea Pãuliº este casa mea.” (Andrei, 7 ani);
- „Iubesc Pãuliºul! Aici este ºcoala unde învãþ ºi am mulþi colegi ºi

prieteni.” (anonim, 7 ani);
- „Eu îmi iubesc satul natal pentru cã în el sunt oameni credincioºi. Îmi

place Pãuliºul pentru cã a rezistat rãzboaielor ºi are biserici frumoase.”
(Dãnuþ Dãnilã, 9 ani);

- „Acesta este Pãuliºul, un sat liniºtit, cu oameni civilizaþi ºi cu cei
ºapte ani de acasã. Aici, la Pãuliº, precum ºtiþi, a avut loc un rãzboi. …Mulþi
oameni au pierit atunci pentru ca noi acum sã fim fericiþi. Eu le mulþumesc
din suflet pentru cã ei ne-au pãzit, iar acum noi îi cinstim în fiecare an.”
(Panþâr Patricia, 9 ani);

- „ Bunicul meu mi-a povestit cã soldatul Ioan Fãtu s-a stins din viaþã pe
parcela noastrã de pãmânt, la ieºirea din Pãuliº”. (Dan Maria, 11 ani);

- „Pe dealul de la Pãuliº
 Am vãzut mult frunziº.
 Acolo stã adãpostitã
 Cãprioara mult doritã”. (Babã Adelina, 11 ani)
- „Prin Pãuliº curge Mureºul. Privesc apa lui când merg cu pãrinþii la

plajã. Noi iubim Pãuliºul pentru cã nu e poluat.” (Bogdan, 7 ani)
- „Îmi plac dealurile din Pãuliº mai ales când au struguri.” (Sara, 7 ani)
- „Chiar dacã nu sunt din Pãuliº, acest sat minunat, cu oameni de

încredere, îmi va rãmâne viu în minte. Timp de zece ani l-am cunoscut
continuu, am fãcut doi ani de grãdiniþã ºi ºcoala generalã. M-am simþit foarte
bine aici. Majoritatea colegilor mei sunt din Pãuliº, m-au primit bucuroºi ºi
ospitalieri, iar acum am foarte mulþi prieteni. Jumãtate din copilãria mea se
aflã aici! Liceul mã va lua din sat, dar când voi avea timp mã voi întoarce cu
bucurie la el.” (Giurgiu Lavinia, 14 ani)

Comunitatea localã, prin reprezentanþii ei (autoritãþi locale, pãrinþi,
sponsori) a fost întotdeauna aproape de ºcoalã, sprijinind-o în toate
demersurile ei, pentru asigurarea unui cadru educaþional, adecvat cerinþelor
actuale, convinsã fiind cã ºcoala este instituþia care lumineazã mintea tinerei
generaþii.

Spiritualitatea localã
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 ªcoala germanã din Pãuliº
În anul 1773 au fost colonizaþi în Pãuliº etnici germani, care au format

în nord-vestul satului o aºezare stabilã, numitã Pãuliºul Nou, în prezent
înglobat în comuna Pãuliº. Dupã colonizarea populaþiei germane în Pãuliº,
aceasta era preocupatã de înfiinþarea unei ºcoli care sã asigure educaþia
copiilor.

Nu se cunoaºte cu exactitate anul în care a fost înfiinþatã ºcoala din
Pãuliºul Nou. Se presupune, totuºi, cã ea s-a înfiinþat la scurt timp dupã
stabilirea etnicilor germani în zonã. ªcoala a fost una comunalã, având în
posesie 6 ha de teren, pe care se putea construi. A durat mai bine de o sutã
de ani pânã când locuitorii Pãuliºului Nou au reuºit sã-ºi construiascã o
bisericã, târnositã la 11 noiembrie 1880. La acea datã Pãuliºul Nou avea
400 de suflete, dintre care 70 de copii de vârstã ºcolarã (6-12 ani). Limba
de predare era germana, dar se susþineau zilnic ºi ore de limba maghiarã.
În anul 1816, învãþãtor la ªcoala germanã era Düran N. 76

 Clãdirea ºcolii a cunoscut douã perioade de construcþie. Prima parte a
clãdirii a fost construitã în stilul caselor de acum douã sute de ani ºi era
acoperitã cu ºindrilã. Cea de-a doua parte a fost ridicatã între anii 1860-
1870 ºi consta într-o salã de clasã mai spaþioasã. Cu toate acestea, ºcoala
nu dispunea de suficient spaþiu pentru toþi cei 70 de copii.

În iulie 1908, ºcoala a fost naþionalizatã ºi statul maghiar a vândut-o cu
teren cu tot lui Karl Bistritzki. Cu banii obþinuþi (63 000 coroane), urma sã
se construiascã pe un loc de casã mai mare o ºcoalã modernã, cu douã sãli
de clasã. Pânã la finalizarea construcþiei, locuitorii Pãuliºului Nou aveau de
plãtit o locaþie noului proprietar. Clãdirea a rãmas neterminatã din cauza
izbucnirii Primului Rãzboi Mondial.

În anul ºcolar 1916-1917, copiii din Pãuliºul Nou au frecventat ºcoala
elementarã din centrul comunei. Funcþionau douã clase, cu un efectiv de
50 elevi de clasa I ºi 30 elevi de clasa a II-a, îndrumaþi de învãþãtorii Emil
Hoffmann ºi Margit Hunyady, care au predat în limba maghiarã.77  În anul
1919, este menþionat învãþãtorul Linster.78

Din 1920 pânã în 1922 a predat în limba germanã profesorul Hans
Schmidt, iar în perioada 1922-1944 a funcþionat învãþãtorul Martin Götz din

76 Hans Bader und Ludwig Schmidt- PAULISCH im Arader Komitat- 2000, p.89
77 Arhiva ªcolii Pãuliº- Condica de prezenþã1916-1917-Nr.40
78 Hans Bader und Ludwig Schmidt op.cit., p.89
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Semlac. Între anii 1942-1944 a funcþionat Otilia Slavik din Anina, angajatã
ca suplinitoare.79

În anul 1923, a expirat contractul de închiriere cu Karl Bistritzki, acesta
vânzând clãdirea învãþãtorului Jakob Wolz ºi nevestei sale Theresia, nãscutã
Maxa, pentru suma de 84.000 de lei. Aceºtia au plãtit în anul 1924 suma de
308 000 lei pentru ridicarea unei ºcoli noi. Comunitatea a fost însã obligatã
sã plãteascã o locaþie anualã de 12 000 lei.

Dupã sfârºitul administraþiei ungare, copiii germani au avut ocazia sã
înveþe în limba maternã. Pentru aceasta, li s-a amenajat o salã de clasã în
clãdirea principalã a ºcolii româneºti din Pãuliºul Vechi.

 Sub administraþia româneascã, s-au susþinut sãptãmânal câte douã ore
de limba românã; pentru clasele I ºi a II-a (pânã în 1944) s-au limitat la
exerciþii de vorbire; începând cu clasa a III-a, elevii învãþau sã scrie ºi sã
citeascã în limba românã. În fiecare zi de ºcoalã, înainte ºi dupã programul
ºcolar, se spunea rugãciunea „Tatãl Nostru”. Religia era predatã de preotul
catolic din Ghioroc, care venea o datã pe sãptãmânã.80

Începând cu anul ºcolar 1937-1938, ºcoala germanã a funcþionat
astfel: ciclul primar se afla sub îndrumarea directorului Jakob Wolz în

79 Ibidem, p.90
80 Ibidem, p.88

ªcoala germanã din Pãuliºul Nou, clasele I-VI în anul ºcolar 1931-1932
condusã de învãþãtor Wolz Jakob
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Pãuliºul Nou, iar de clasele V-VII se ocupa învãþãtorul Martin Götz în
Pãuliºul Vechi.81  În 17 mai 1938, subrevizorul ºcolar R.Furdui a inspectat
ªcoala primarã de stat Pãuliº, condusã de directorul înv. Traian
Givulescu, care era la datorie împreunã cu toþi învãþãtorii. A fost
inspectat ºi Martin Götz, învãþãtor cu gradul didactic definitiv, la secþia
germanã, unde erau înscriºi în anul ºcolar 1937-1938 48 de elevi (21 de
bãieþi ºi 27 de fete), frecvenþa fiind de 100%.

 Subrevizorul ºcolar a asistat la lecþia de aritmeticã (rezolvãri de
probleme), la traducere din germanã în românã (clasa a VI-a) ºi din românã
în germanã (clasele IV-V). Se menþiona faptul cã elevii cunosc „limba statului”.

S-au fãcut recomandãrile urmãtoare: sã se insiste mai mult asupra
accentului ºi asupra cunoºtinþelor gramaticale, asupra disciplinei elevilor
deoarece învãþãtorul „trateazã elevii cu o bunãtate pãrinteascã prea
pronunþatã, de care se vede cã elevii abuzeazã ºi nu respectã liniºtea, ce
trebuie sã domneascã în clasã”.

Subrevizorul ºcolar remarca faptul cã învãþãtorul avea fiºe psihologice
pentru elevii de clasa a VI-a, fiºe care erau în completare. De asemenea,

Clasele V-VII, Pãuliºul Vechi în anul ºcolar
1937-1938, secþia germanã, înv.Götz Martin

81 Ibidem , p.89
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consemna cã în anul ºcolar 1937-1938, învãþãtorul Martin Götz a susþinut la
ºedinþa publicã a cercului cultural conferinþa „Noua Constituþie”, iar în cadrul
Reuniunii culturale a susþinut conferinþe agricole ºi pomicole.82

În anul ºcolar 1938-1939, învãþãtorul Martin Götz avea înscriºi în clasele
IV-VII un numãr de 54 elevi, conform procesului verbal din 12 octombrie
1938, iar în anul ºcolar urmãtor, la secþia germanã învãþau 48 de elevi în
clasele IV-VII, conform procesului verbal din 22 septembrie 1939.

Dupã 1944, ºcoala germanã a avut locaþia în mai multe clãdiri: fostul
cãmin cultural, casa învãþãtorului Jakob Woltz, apoi fosta gospodãrie a familiei
de latifundiari viticoli Biro din Ungaria, gospodãrie care era naþionalizatã.
Urmãtoarea locaþie a ºcolii germane a fost casa modernã ºi încãpãtoare a
dr. M.Lindner, care plecase în Germania, ca apoi ºcoala sã fie mutatã în
noul cãmin cultural din Pãuliºul Vechi.83

În anul ºcolar 1945-1946, subinspectorul ºcolar Drecin a inspectat
secþia germanã a ªcolii primare de stat Pãuliº, unde funcþiona învãþãtorul
suplinitor Weiß Franz, care îndruma 40 de elevi din clasele I-IV. Frecvenþa
era mulþumitoare, dar sala de clasã nu corespundea cerinþelor învãþãmân-
tului, fiind micã ºi întunecoasã; mobilierul era învechit ºi lipsea materialul
didactic necesar procesului de învãþãmânt.84

În anul ºcolar 1946-1947, ºcoala germanã funcþiona într-o clãdire
particularã. În clasele I-IV erau înscriºi 36 de elevi, de a cãror pregãtire se
ocupa Ana Höckl (nãscutã Düran), învãþãtoare suplinitoare, cu diplomã de
capacitate. Aceeaºi învãþãtoare a funcþionat ºi în anul ºcolar 1947-1948,
îndrumând un numãr de 39 de elevi în clasele I-IV.85 De asemenea,
învãþãtoarea Ana Höckl a funcþionat ºi în anul ºcolar 1948-1949, având un
efectiv de 44 elevi în cele patru clase simultane. În anul ºcolar 1949-1950,
învãþãtoarea Wolz Ernestina îndruma 34 de elevi în cele patru clase
simultane. Localul era necorespunzãtor, astfel cã ºcoala germanã a fost
transferatã în clãdirea cu nr.570 , care era o casã de stat.86

În perioada 1949-1955, învãþãtoare era Loch Ernestine, nãscutã Wolz.
Între anii 1955-1958 învãþãtor la ºcoala germanã era Wolz Jakob. Con-

form procesului verbal al Consiliului Pedagogic al ªcolii de 7 ani Pãuliº, din

82 Arhiva ªcolii Pãuliº – Condica de inspecþii ºcolare 1937-1938, fila 5
83 Ibidem, p.91
84 Arhiva ªcolii Pãuliº- Registrul  pentru procese verbale de inspecþii, nr.364, 1944-1953,fila 30
85 Ibidem, fila 34
86 Ibidem, fila 64
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28 iunie 1957, directorul în-
vãþãtor Wolz Jakob aprecia spri-
jinul dat de Sfatul Popular Pãuliº
în privinþa terenului experimen-
tal ºi o sumã apreciabilã pentru
amenajarea localului necesar
Grãdiniþei de copii în Pãuliºul
Nou.87 ; iar în perioada 1958-1960
funcþionau învãþãtorii Wolz Jakob
ºi Loch Ernestine.

În perioada 1960-1968 învã-
þãtoare erau Loch Ernestine ºi
Jäger Barbara. Între anii 1968-
1984 funcþiona învãþãtoarea Loch

Ernestine. Din 1 septembrie 1984 a fost adus din Arad un suplinitor la
limba germanã, ca ulterior sã fie încadratã profesoara Reingruber Theresia,
originarã din Pãuliº, actualmente locuind în Augsburg. În anul ºcolar 1988-
1989 a funcþionat învãþãtoarea suplinitoare Pani Elisabeta, iar în perioada
12 martie – 7 aprilie 1990, cele 4 clase simultane erau conduse de învãþãtorul
suplinitor Eck Mihai din Lipova.

Dupã 1989, învãþãmântul se afla într-un proces de tranziþie. Datoritã
plecãrii masive a populaþiei germane din localitate spre þara de origine,
ªcoala germanã din Pãuliº s-a desfiinþat.

Prima grãdiniþã germanã din Pãuliºul Nou a fost inauguratã în 1941.
Aceasta putea fi frecventatã în lunile iunie, iulie ºi august de cãtre copiii
germani cu vârste cuprinse între trei ºi ºase ani. Grãdiniþa se afla la poalele
dealurilor înþesate cu vii, într-un acaret al latifundiarului viticol Biro din
Ungaria. Deoarece în acea vreme foarte mulþi bãrbaþi erau la armatã,
grãdiniþa s-a dovedit ca fiind de un real ajutor pentru oameni, pentru cã aici
copiii puteau fi îngrijiþi de dimineaþa pânã seara.

În august 1944 grãdiniþa a fost desfiinþatã, dar avea sã fie redeschisã în
aceeaºi casã, care între timp fusese naþionalizatã. Mai târziu a fost mutatã
în vechiul cãmin cultural din Pãuliºul Nou, de lângã bisericã. În anul 1966,
grãdiniþa germanã a fost definitiv desfiinþatã, toþi copiii frecventând grãdiniþa
româneascã, care la început se afla în incinta fostei ºcoli din Pãuliºul Vechi,

ªcoala germanã cu clasele I-VI,
în anul ºcolar 1959-1960,

învãþãtori Jakob Wolz ºi Loch Ernestine

87 Idem –Registrul de procese verbale ale Consiliului Pedagogic pe anul 1957
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iar mai apoi a fost mutatã în
vechea casã a dr. Lindner.88

Consemnãm faptul cã pro-
fesoara Reingruber Theresia
este cea care în prezent pãstrea-
zã legãtura cu satul natal Pãuliº.
În anul 2009 a fost aleasã preºe-
dinta Asociaþiei/Forumului pãu-
liºenilor din Germania, devenind
astfel un „ambasador” al Pãu-
liºului în Germania.

S-a nãscut la 31 iulie 1950
în comuna Pãuliº. A urmat cursurile primare la secþia germanã, iar cele
gimnaziale la secþia românã. Din 1965 pânã în 1969 a fost eleva Liceului
Teoretic din Lipova, secþia umanã. A urmat apoi Facultatea de filologie,
secþia germanã-francezã din cadrul Universitãþii „Al.I.Cuza” din Iaºi. Dupã
absolvirea facultãþii a fost repartizatã ca profesoarã de germanã-francezã la
Liceul Agroindustrial din Focºani. În septembrie 1978 ºi-a început activitatea
ca profesoarã de limba germanã, limba maternã, la ªcoala Generalã Zãbrani,
unde a activat timp de zece ani. La 1 septembrie 1989 a fost transferatã la
ªcoala Generalã Pãuliº, clasele I-IV, secþia germanã.

În martie 1990 a plecat în Germania, unde a urmat cursurile „Academiei
de ºtiinþe social-pedagogice”. Din 1994 a lucrat timp de 15 ani la „Centrul
de recuperare pentru copii handicapaþi”, având funcþia de educatoare, ºefã
de grupã. Mãrturiseºte faptul cã activitatea desfãºuratã cu aceºti copii i-a
fãcut o deosebitã plãcere, ºtiind cã ei au nevoie de ajutor ºi de multã cãldurã
sufleteascã. Recunoaºte cã a fost o muncã plinã de satisfacþii ºi mulþumire.

Activitatea ca preºedintã a Forumului pãuliºenilor din Germania i-a oferit
prilejul de a participa la ºedinþele ºi activitãþi culturale ale tuturor ºvabilor
din Germania ºi, totodatã, prilejul de a organiza întâlniri cu pãuliºenii,
rãspândiþi în toatã Germania, întâlniri care au loc din doi în doi ani. Revederea
este de fiecare datã aºteptatã cu bucurie, deoarece ea le oferã prilejul de a
discuta despre ceea ce este nou în satul natal, despre bucuriile ºi neajunsurile
celor rãmaºi „acasã”, dar ºi despre situaþia celor veniþi Germania.

Grãdiniþa germanã cu program normal din
Pãuliºul Nou, 1964, educatoare Düran Elfride
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În mai 2010 s-a organizat o întâlnire a foºtilor elevi din clasele I-IV,
secþia germanã, nãscuþi la Pãuliº în perioada 1946-1957. La aceastã întâlnire
au participat 60 de foºti elevi din România, Germania, Canada, precum ºi
educatoarele, învãþãtoarea ºi o profesoarã venitã din România la invitaþia
preºedintei Reingruber Theresia. Bucuria revederii a fost mare, despãrþirea
grea, iar amintirile frumoase îi vor însoþi ºi încânta sufletul pânã la o nouã
întâlnire.

Activitatea doamnei Reingruber Theresia ca preºedintã a Forumului îi
oferã posibilitatea de a cunoaºte noutãþile, bune ºi rele, din Pãuliº. Ca
urmare, membrii Forumului se strãduiesc ca în limita posibilitãþilor sã-i
sprijine pe cei rãmaºi acasã, oferindu-le alimente, medicamente, cãrucioare
pentru cei bãtrâni.

 În centrul atenþiei se gãsesc cele douã biserici catolice ºi cele douã
cimitire din Pãuliº. Se încearcã cu eforturi mari colectarea de fonduri pentru
micile renovãri ale bisericilor catolice, precum ºi pentru îngrijirea celor
douã cimitire.

Profesoara Reingruber Theresia este ºi corespondentã la „ Banater
Post” unde a publicat articolul cu titlul „Pe unde curge Mureºul ºi se
savureazã vinul…” - O cãlãtorie nostalgicã la Pãuliº, articol din care
reproducem mai jos:

„Unii pleacã în þinuturile natale pentru a se recrea, pentru a-ºi reface
puterile sau pentru a-ºi întreþine casele ºi a-ºi controla demersul firmelor.
Alþii pentru a-ºi reîntâlni neamurile, cunoºtinþele, dar puþini din simplul
motiv de a-ºi „delecta sufletul”.

ªi pe mine mã copleºeºte din când în când dorul de casã. Drept care
am plecat în vara aceasta (2010) în satul meu natal, pentru a-mi revedea
colegii, a mã plimba pe strãzile Pãuliºului ºi a-mi depãna amintirile de altãdatã.
Multe lucruri îmi erau cunoscute încã, multe însã noi. Bineînþeles, se gãsesc
ºi în Pãuliº, ca pretutindeni, case neîngrijite ºi dãrãpãnate, strãzi neasfaltate,
grãdini nelucrate. Acest lucru îl ºtie fiecare dintre noi. Important este sã
vedem ºi noul, progresul de-a lungul anilor, ceea ce este pozitiv ºi frumos.
„Frumuseþea este pretutindeni, dar ochii noºtri de cele mai multe ori nu o
vãd” (A. Rodin).

În ceea ce priveºte infrastructura, Pãuliºul, ca ºi alte localitãþi, se gãseºte
într-o continuã schimbare ºi transformare. Astfel, s-a construit un cãmin de
bãtrâni, o modernã salã de sport, case frumoase, vile ºi pensiuni, precum
ºi o nouã cramã de vinuri. Vechea mea ºcoalã este de nerecunoscut: clase
frumoase, luminoase, o salã cu 11 calculatoare, iar foºtii ºi noii colegi m-au
primit cu cãldurã ºi prietenie.
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În prezent, în Pãuliº mai trãiesc aproximativ 25 de nemþi, incluºi fiind
ºi copiii din cãsãtoriile mixte. Preotul Eöres Niklos þine fiecare slujbã în
trei limbi: germanã, maghiarã ºi românã. Cel mai mult am fost impresionatã
de corul bisericesc, care, la slujbe, cântã în trei limbi. Pentru cã din cor
face parte numai o singurã femeie germanã, ceilalþi membri, maghiari ºi
români, printre care ºi trei fete între 12-13 ani, au învãþat ºi cântece religioase
germane. Acesta este, consider eu, un exemplu de colaborare ºi angajament
social, demn de menþionat.

Cãlãtoria mea nostalgicã s-a sfârºit cu multe impresii de neuitat, o
atitudine încrezãtoare ºi un gând bun:

Sã fim deschiºi noului, sã cãutãm frumosul ºi sã ne bucurãm de el, sã-l
ducem în inimã peste hotare, pentru a-l da mai departe pãuliºenilor din
Germania. Atunci ºi numai atunci poþi spune cã o vizitã în satul tãu natal s-
a meritat pe deplin ºi a adus roade.”

7.2. Elita intelectualã

O instituþie de învãþãmânt este un loc, care prin menirea sa, plinã de
nobleþe ºi generozitate, formeazã personalitãþi, deschide porþile spre culturã
ºi trezeºte interesul pentru cunoaºtere. Cu certitudine, ºcoala din Pãuliº a
reuºit de-a lungul existenþei sale sã punã „ piatra de temelie” la formarea
multor personalitãþi, specialiºti în diverse domenii de activitate, oameni de
caracter, rãspândiþi în þarã ºi în afara graniþelor ei.

† AVRÃMUÞI OCTAVIAN
S-a nãscut la Pãuliº, judeþul Arad, la 5 iulie 1927 , din pãrinþii Simeon ºi

Aurelia Avrãmuþi. Dupã absolvirea ºcolii primare din Pãuliº, pleacã la Arad
unde, muncind ca sã se întreþinã, îºi continuã studiile gimnaziale, apoi
absolvã în paralel, o ºcoalã profesionalã ºi Liceul Teoretic „Elena Ghiba
Birta”.

În anul 1950 a dat admiterea la Facultatea de mecanicã din cadrul
Institutului Politehnic Timiºoara. În vara lui 1952, pe când studenþii fãceau
pregãtirea militarã, au fost selecþionaþi studenþi de la toate facultãþile din
þarã ºi trimiºi la Academia Tehnicã Militarã din Bucureºti, printre ei aflându-
se ºi Octavian Avrãmuþi, care a urmat cursurile Academiei Tehnice Militare,
secþia construcþii de avioane. A absolvit Academia Tehnicã Militarã, având
gradul de locotenent major- specializarea ofiþer inginer mecanic Avion-mo-
tor.

Spiritualitatea localã
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În toamna anului 1954, a fost repartizat la Aviaþia Militarã din Timiºoara
ºi numit în funcþia de inginer-ºef al Atelierului de întreþinere avioane. Dupã
un scurt stagiu, în 1956 a fost detaºat, ca inginer de aviaþie, la Uzina de
Avioane Bacãu, pentru 6 luni. A rãmas acolo pânã în 1963, îndeplinind funcþia
de ªef al Atelierului de desen ºi proiectare a pieselor de avion.

 Revenit la Giarmata- Timiºoara, la începutul anilor ’60, demareazã pe
cont propriu cercetãri în domeniul aparatelor de zbor cu geometrie variabilã;
însã dupã câþiva ani se vede obligat sã-ºi întrerupã doctoratul, nereuºind
sã-ºi plãteascã probele de rezistenþã (aproximativ jumãtate de milion de
lei, la paritatea acelui timp).

În anul 1970 a fost numit inginer ºef al Diviziei de Aviaþie Timiºoara.
Dintre lucrurile pe care le considera importante, în cariera sa, unul cel

mai drag îi era profesoratul, în cadrul ªcolii militare de la Mediaº, pentru
care a redactat manuale de profil.

S-a pensionat în anul 1985, deþinând gradul de colonel. A fost propus ºi
pentru gradul de general, dar a refuzat deoarece nu voia sã plece din
Timiºoara, având deja o vârstã ºi o sãnãtate nu prea bunã.

† DIMITRIE PERNEVAN
S-a nãscut în Pãuliº, judeþul Arad, la 20 martie 1929 ºi este fiul lui

Petru ºi Sânziana Pernevan. A fost elevul ªcolii primare de stat din Pãuliº
între anii 1935-1939. În perioada 1939-1947 a urmat Liceul Comercial din
Lipova, pe care l-a absolvit în anul 1947.

A urmat cursurile Academiei Comerciale ºi Industriale din Braºov. În
anul 1948, Instituþia ºi-a schimbat denumirea în „Institutul de ªtiinþe
Economice ºi Planificare”.

În octombrie 1949, pe când era student în anul III, s-a angajat la Uzina
„Steagul Roºu” Braºov, pe postul - calculator salarizare.

În anul 1950 a absolvit Institutul de ªtiinþe Economice ºi Planificare ºi
în 10 octombrie 1950 a fost repartizat la ICS „Lanþul”Arad, ca ºef secþie
muncã ºi salarizare.

În perioada 16 noiembrie 1951- 5 martie 1954 a parcurs stagiul militar
la marinã, pe Bricul „Mircea”. În anul 1957 a susþinut examenul de stat.

Din 1 ianuarie 1958 a lucrat la Trustul Regional de Construcþii Arad, ca
ºef serviciu organizarea muncii.

Din 23 iulie 1959 a funcþionat ca ºef al Agenþiei TAROM Arad pânã la 1
august 1967 când a fost numit ºeful Agenþiei TAROM în Republica Democratã
Germanã. Aici ºi-a desfãºurat activitatea pânã în octombrie 1973, când revine
ca ºef al Agenþiei TAROM Arad.
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 Începând cu anul 1974 este numit director operaþional la TAROM
Bucureºti, unde funcþioneazã pânã în 1989 când se pensioneazã ºi revine
în Arad.

A fost cãsãtorit cu Maria Butar din ªiria ºi are doi bãieþi-Octavian Silvius
(n.1954), absolvent al Institutului Politehnic din Dresda, de profesie inginer
material rulant ºi Dumitru (n.1959), absolvent al Facultãþii de Aeronave din
cadrul Institutului Politehnic Bucureºti, de profesie inginer aeronave.

COCIOBAN ZORICA VIOARA
S-a nãscut la 11 noiembrie 1935, din pãrinþii Cocioban Gheorghe ºi

Sofia, ambii originari din Pãuliº. Datoritã faptului cã tatãl era militar (ºef de
post de jandarmi), clasele primare le-a fãcut în diferite localitãþi, unde tatãl
era cu serviciul: la Moraviþa (Timiº), la Pãuliº (Arad), la Ineul de Criº (Bihor).
Dupã terminarea ºcolii primare a urmat primul an la Liceul „Oltea Doamna”
de la Oradea. Dupã plecarea pe front a tatãlui, se întoarce împreunã cu
mama sa, definitiv acasã la Pãuliº. A continuat cursurile liceale la Arad, la
Liceul Comercial de fete, care pe parcurs, în conformitate cu reformele din
învãþãmânt, s-a transformat în ªcoala Medie Financiarã.

Dupã absolvirea liceului în anul 1953, a urmat cursurile învãþãmântului
superior la Bucureºti, la Institutul de ªtiinþe Economice ºi Planificare, pe
care l-a absolvit în 1957. A fost repartizatã la Timiºoara, la început într-o
întreprindere, apoi s-a transferat în învãþãmânt la Liceul Economic din
Timiºoara. A fost nominalizatã în lucrarea „Personalitãþi de marcã din
Timiºoara”, vol.III, autori profesorii universitari Pavel Petroman ºi Ioan
Petroman. Citãm din lucrarea amintitã:

„Este angajatã la Liceul Economic Timiºoara ca profesor de specialitate
economicã. Decisã sã devinã un bun profesor îºi susþine gradele didactice
pe care le-a promovat în condiþii deosebite. Promovatã ca director, distinsã
cu diverse titluri ºi medalii ( „Profesor evidenþiat”, „Medalia a XXX-a
aniversare a RSR”), profesoara Zorica Banea Cocioban a luptat ca Liceul
Economic sã dobândeascã un loc de frunte în rândul instituþiilor de
învãþãmânt. În acest scop, ºi-a revãzut relaþiile cu întreprinderile din
Timiºoara, în fond, beneficiarii absolvenþilor liceului, a þinut permanent
legãtura cu Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul Universitãþii de Vest,
efectuând cercetãri în comun.

În cadrul liceului, a pus la punct internatul ºi cantina, a asigurat o bazã
materialã corespunzãtoare, realizând laboratoarele de chimie, fizicã etc. A
acþionat consecvent pentru organizarea în cele mai bune condiþii a locurilor
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de practicã ºi pentru promovarea ºi confecþionarea mijloacelor de
învãþãmânt.

Concomitent a organizat cu pricepere activitatea metodicã ºi de
perfecþionare(catedre, zile metodice, cursuri, schimburi de experienþã etc.),
a mobilizat cadrele didactice sã se înscrie la examenele de definitivat ºi
grade didactice. S-a preocupat de activitatea cu pãrinþii ºi implicarea acestora
în rezolvarea activitãþii educative.

A dispus de mult tact, a ºtiut sã atragã colaboratorii, familiile elevilor ºi
unitãþile economice în care elevii efectuau practica. A fost exigentã, dau nu
exageratã, un manager bun, preocupatã sã asigure funcþionarea unitãþii, a
tuturor componentelor ºi a fiecãruia.”

Cu o foarte bunã pregãtire de specialitate, mereu interesatã de a studia,
s-a impus la clasã ºi în faþa colectivului didactic ca un dascãl de elitã.

În anul 1990 s-a pensionat ºi s-a întors la casa pãrinteascã din Pãuliº,
unde-ºi regãsea întotdeauna liniºtea sufleteascã. Cu timpul, a fost nevoitã
sã vândã, cu mult regret, casa pãrinteascã (cu ocazia aceea a fãcut o donaþie
bisericii din Pãuliº).

Cât de mult înseamnã Pãuliºul pentru profesoara Cocioban Zorica
vorbesc cuvintele din destãinuirea fãcutã: „ Am în cimitirul din Pãuliº un
loc de veci ºi mã rog în fiecare searã cu gândul ºi sufletul la Pãuliºul atât de
drag mie”.

SAVU GEORGE
S-a nãscut în 26 februarie 1949 la Pãuliº, judeþul Arad. A fost elev al

Liceului Teoretic din Lipova, pe care l-a absolvit cu Diplomã de bacalaureat
în anul 1967. A urmat cursurile Facultãþii Aerospaþialã din cadrul Politehnicii
Bucureºti, obþinând în anul 1973 diploma de inginer. Din anul 1990 este
doctor al Universitãþii Politehnice Bucureºti, cu teza „Contribuþia
fenomenelor de condensare la studiul transsonic ºi supersonic al fluxurilor”.

În perioada 1973-1981 a fost inginer aerodinamist la Laboratorul de ºocuri,
din cadrul Institutului Aviatic Bucureºti. Între anii 1981-1984 a activat ca inginer
aerodinamist la Tunelul de vânt trisonic de evacuare, din cadrul Institutului
Aviatic Bucureºti. A rãmas la acest institut pânã în 1996, ca cercetãtor ºtiinþific
principal la programul de la Tunelul de vânt trisonic de evacuare.

Din 1996 ºi în prezent este Director de programe aerospaþiale la
Institutul Naþional de Cercetare –Dezvoltare Turbomotoare „COMOTI” din
Bucureºti.

Începând din anul 1997 ºi în prezent este Editor ºef la Revista „Turbo”.
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În perioada octombrie 1997-decembrie 1997 a fost profesor asociat la
Colegiul Park al Universitãþii de Stat Pennsylvania, Departamentul Inginerie
Aerospaþialã.

Între anii 1998-2002 a fost membru al Comitetului de Avizare a
doctoranzilor din cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii din România.

Din anul 1998 ºi în prezent este Membru fondator al Societãþii „Marte”.
În perioada 1999-2003 a fost Vicepreºedinte al Consiliului ªtiinþific de

la Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare „COMOTI”
Bucureºti. De asemenea, a fost membru al Comitetului Tehnic de
Aerodinamicã aplicatã al Institutului American de Aeronauticã ºi
Astronauticã. (2000-2003).

În perioada 2000-2002 a fost membru al Comisiei Speciale de numire a
doctorilor din cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.

Din anul 2000 ºi în prezent este membru al Consiliului ªtiinþific al
Agenþiei Spaþiale din România.

Din 2001 ºi în prezent este membru asociat al Institutului American de
Aeronauticã ºi Astronauticã.

A fost membru al Comitetului de conducere a Societãþii FP5
„JEAN”(proiect european)2001-2004.

În perioada 2002-2008 a fost membru al Comitetului ªtiinþific al reþelei
tematice „X3-NOISE”.

Între anii 2000-2002 a fost membru al Comitetului al VI-lea Internaþional
al viitoarelor avioane supersonice de transport.

Din 2003 ºi în prezent este Preºedintele Consiliului ªtiinþific ºi
Vicepreºedintele Consiliului de Administraþie al Institutului Naþional
„COMOTI”.

În perioada 2004-2007 a fost membru al Comitetului de conducere a
Consorþiului „COJeN”, fondat de Comisia Europeanã.

A fost membru în Consiliul de Administraþie al Fabricii Avioane Craiova
(2005-2007). Din 2005 ºi în prezent este membru în Comitetul Internaþional
al Editorilor „Jurnalul aviatic din SUA”.

În perioada 2005-2006 a fost Expert evaluator la Asociaþia internaþionalã
de promovare ºi cooperare cu oamenii de ºtiinþã din noile state
independente ale fostei uniuni sovietice-INTAS.

Din 2006 ºi în prezent este membru al Societãþii Americane a inginerilor
mecanici, iar din 2007 ºi în prezent este Expert evaluator SEE.ERA.NET.
(Integrarea ºi întãrirea cercetãrii europene în SE Europei).

Din 2008 ºi în prezent este membru al Societãþii Regale Aeronautice a
Regatului Unit al Marii Britanii ºi membru al Reþelei ªtiinþifice Aeronautice
Europene.
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Din 2009 ºi în prezent este membru al publicaþiei internaþionale „Buletin
INCAS” Bucureºti.

Domeniile de activitate ale inginerului dr. Savu George sunt urmãtoarele:
- Teorii aerodinamice a scurgerilor subsonice ºi transsonice;
- Configuraþia aerodinamicã a vehiculelor spaþiale;
- Optimizarea formelor aripilor avioanelor ºi a traiectoriilor rachetelor

hipersonice;
- Aerodinamica duzelor de scurgere cu condensare izotopicã separatã;
- Experimentãri în studiul forþelor ºi momentelor avioanelor ºi rachetelor

în fluxul subsonic, transsonic ºi supersonic;
- Modelarea turbulenþelor dinamice;
- Dinamica ºi dinamica gazelor a rachetelor spaþiale (Misiunea

„MARTE”)
În anii 1993, 1997 ºi 1999 a fost nominalizat la premiul „FRANCOIS-

XAVIER BAGNAULD” aerospaþial.
În 1997-1998 ºi 2000-2001 a primit premiul „Omul Anului Internaþional”,

conferit de Centrul Internaþional Biografic, Cambridge din Marea Britanie,
iar în 1999 a primit premiul „Oameni excepþionali ai secolului XX”.

A avut apariþii în ziarele de profil din SUA, la rubrica „Who’s Who”.
Institutul American de Aeronauticã ºi Astronauticã i-a conferit Diploma

de servicii deosebite pentru perioada 2000-2003, pentru calitatea de
membru în Comitetul tehnic de aerodinamicã aplicatã.

În anul 2006, Academia Românã îi conferã premiul „Henri Coandã”. A
obþinut Diploma ºi medalia de argint la Salonul Internaþional de invenþii,
Geneva, 2009, pentru lucrarea „Turbina de vânt cu axã verticalã”. La Salonul
Internaþional de inventicã, Cluj-Napoca, 2010, a obþinut Diploma ºi medalia
de aur pentru lucrarea amintitã anterior. De asemenea, a obþinut Diploma
de excelenþã „PROINVENT!2010 la Târgul Internaþional de la Bucureºti.

A participat la peste 69 de întâlniri tehnice interne ºi internaþionale,
unde a prezentat ºi publicat variate lucrãri pe tema aerodinamicii spaþiale.
A publicat peste 120 de articole, cãrþi de specialitate, alãturi de nume mari
din ingineria aerospaþialã. A realizat 12 proiecte tehnice ºi 141 de cercetãri
teoretice ºi experimentale

BELENIUC GRIGORE
Este nãscut la Pãuliº, judeþul Arad, în 15 februarie 1953, fiind singurul

copil al familiei Beleniuc Vladimir ºi Ecaterina. A urmat cursurile primare
la ºcoala din Pãuliº, în perioada 1960-1964, apoi cele gimnaziale, la aceeaºi
ºcoalã, între anii 1964-1968.
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Studiile liceale le-a fãcut la Liceul de contabilitate ºi merceologie agricolã
din Lipova, în perioada 1968-1972, absolvind liceul ca ºef de promoþie.

În perioada 1972-1976, a urmat cursurile Institutului de Marinã „Mircea
cel Bãtrân” din Constanþa, institut pe care-l absolvã, obþinând specializarea
inginer maritim/ locotenent marinã în rezervã.

A parcurs, pe rând, toate etapele ascensiunii profesionale: Ofiþer III
Maritim (1976-1978), Ofiþer II Maritim (1978-1980), Comandant secund
(1980-1984). În 1984 a promovat examenul pentru obþinerea brevetului de
comandant de navã. De atunci ºi pânã în prezent deþine funcþia maximã –
Comandant cursã lungã.

În anii de exercitare a profesiei a strãbãtut lumea în lung ºi-n lat. În
Europa, a poposit în majoritatea porturilor, în toate capitalele portuare ºi
în unele neportuare (Madrid, Sofia, Budapesta). A strãbãtut Africa de Nord-
Est-Vest, Levant; Asia-de la Marea Roºie la Marea Barent; America de Nord
ºi de Sud, ambele coaste, recent ºi Australia. În cei 35 de ani petrecuþi pe
ocean, a ancorat în peste 100 de þãri, 60 de capitale ºi 150 de porturi.

CHRISTI MIHAELA AURORA
S-a nãscut la 13 ianuarie 1955 ºi este fiica lui Octavian ºi Ana Avrãmuþi.

Pãuliºul este locul unde a copilãrit ºi ºi-a desãvârºit „cel mai formator dintre
stagiile ºcolare, grãdiniþa”, dupã cum însãºi mãrturiseºte.

În perioada 1961 -1973 a urmat cursurile preuniversitare, finalizate cu
Diploma de Bacalaureat obþinutã la Liceul C.D. Loga Timiºoara. În perioada
1973-1977 este studenta Facultãþii de Filologie-Istorie, din cadrul
Universitãþii de Vest Timiºoara, pe care o absolvã, devenind licenþiatã în
limba ºi literatura englezã ºi limba ºi literatura francezã. Dupã absolvire,prin
repartiþie guvernamentalã, este încadratã profesor titular la ªcoala Generalã
nr.9, ulterior la Liceul de Arte din Reºiþa, pânã în anul 1984, revenind în
anul ºcolar 1990-1991.

În perioada 1984-1991 este traducãtor principal la CCSITEH Reºiþa
(cercetare, echipamente hidraulice), realizând traduceri din/în limbile
englezã, francezã, italianã, spaniolã, cursuri de limba englezã ºi redactare
de dicþionare de specialitate ºi de carte.

Între anii 1996-1999 efectueazã stagiu de cercetare la Handelhojscole
Aarhus, Danemarca (domeniu: economia scandinava).

Între anii 1991-2004 a fost lector/cercetãtor gr.III/II în învãþãmântul
universitar; titular la Universitatea de Vest Timiºoara ºi la Universitatea
Banatului Timiºoara ºi asociat la Universitatea Tibiscus, Universitatea” Ioan
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Slavici”, Universitatea Agricolã ºi Medicinã Veterinarã Timiºoara, unde a
predat limba englezã specializatã (economie, sociologie, psihologie,
agronomie…), a fãcut cercetare, traducere, redactare de manuale de
specialitate/carte.

În anul 2005 efectueazã un stagiu postuniversitar-psihopedagogie
specialã-la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, obþinând diploma de
psihopedagog în domeniul asistãrii copilului cu disabilitãþi.

A obþinut premii la sesiunile de comunicãri studenþeºti(englezã,
esteticã, interpretare instrumentalã-pian) ºi premii literare: pentru debut
în poezie, pentru roman, pentru traducere. Este deþinãtoare a Diplomei
PR-Officer, urmare a unui curs româno-olandez, proForma/TVRT.

De asemenea, a realizat cercetare prospectivã în domeniul integrãrii
copilului nevãzãtor: reactivarea metodei V. Hauy, în condiþiile tehnologiilor
moderne, actuale ºi viitoare; premierã mondialã: partitura tactilã.

În perioada 2004-2009 a fost profesor preuniversitar gradul didactic I (limba
englezã, creativitate, arte plastice) la ªcoala Generalã nr.5, Liceul Teoretic „Iris”,
CSEI C-tin. Pufan; toate în Timiºoara. Printre activitãþile ºi responsabilitãþile
principale deþinute în aceastã perioadã se regãseau: predarea limbii, literaturii
ºi culturii engleze, dezvoltarea de tehnici ºi metodologii pentru asistarea
copilului cu diverse disabilitãþi simple ori asociate., susþinere de cursuri menite
sã sporeascã creativitatea copiilor etc.

Începând cu 2007 ºi în prezent este masterand MRU, Facultatea de
Psihologie a Universitãþii Tibiscus din Timiºoara, iar în perioada 2007-2009
a susþinut masteratul în Studii Britanice ºi Americane, Traductologie la
Universitatea de Vest Timiºoara, cu disertaþia- Strategii de traducere,
„Apolodor” de Gellu Naum.

Din 2009 pânã în prezent este prospector al Institutului Român de
Studii ºi Cercetãri Avansate (IRSCA) – Gifted Education, specializare în
domeniul educaþiei pentru excelenþa copilului cu disabilitãþi senzoriale. În
aceastã calitate a desfãºurat activitãþi de prospectare/sprijinire a talentelor,
cercetare în domeniu, organizare de seminarii de profil.

Este un excelent educator muzical, cu studii private diverse, dar ºi la
Universitatea Tibiscus-Timiºoara, Facultatea de Muzicã, secþia jazz). De
asemenea, are aptitudini ºi competenþe de regie film (ex. „Viaþa în culori”-
film didactic, 2007).

Lista principalelor lucrãri publicate conþine traduceri din limba românã
în diverse, traduceri din limba francezã (ex. André Santini- „Aceºti imbecili
care ne guverneazã”, Editura Amarcord, Timiºoara, 1999; Gérard Badou-
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„Istorii secrete ale psihanalizei”, Editura Amarcord, Timiºoara, 1999),
lucrãri didactice, comunicãri publicate (ex. „Conceptul de stat-naþiune;
aspecte economice”, în „Restructurarea Uniunii Europene”, Editura
Eurobit, Timiºoara, 1997).

 A efectuat traduceri pentru reviste SF ºi subtitrãri filme (circa 50,
traduceri în limba englezã, pentru concursuri internaþionale) la RTV-
Timiºoara.

Din 26 februarie 2010 este pensionarã. Activeazã în continuare ca pros-
pector IRSCA-Gifted Education. În primãvara acestui an, s-a organizat o
întâlnire cordialã între autoritãþile locale ºi profesorii Pãuliºului cu Doamna
M. A. Christi, de aceastã datã în calitate de consãtean. Rezultatul întâlnirii
a fost decizia comunã de a organiza, în premierã naþionalã, un punct de
lucru al IRSCA-Gifted Education la Pãuliº, printr-un parteneriat de principiu
urmat de proiecte punctuale dedicate dezvoltãrii creativitãþii copiilor
Pãuliºului ori sprijinind proiecte generale IRSCA.

COL. MARCEL LUCACIU
S-a nãscut pe pãmânt arãdean, la Birchiº, unde pãrinþii sãi au primit

prima repartiþie ca dascãli, dar a copilãrit în Pãuliº unde aceºtia s-au stabilit
ulterior. Dupã absolvirea ºcolii generale în localitate, a optat pentru o carierã
militarã, urmând cursurile Liceului Militar „ªtefan cel Mare” din Câmpulung
Moldovenesc iar ulterior pe cele ale ªcolii Militare de Artilerie Antiaerianã
ºi Radiolocaþie de la Braºov pe care a absolvit-o în anul 1980.

A servit ca ofiþer în mai multe unitãþi militare din Timiºoara, Sânicolaul
Mare ºi Arad iar în anul 1987 ºi-a schimbat specialitatea militarã prin
transferul la apãrarea civilã. În noul loc de muncã a îndeplinit funcþii de
execuþie ºi comandã. În anul 2004, prin unificarea protecþiei civile cu
pompierii militari, în urma susþinerii examenului de promovare a fost numit
inspector ºef al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Vasile Goldiº”
al Judeþului Arad, funcþie pe care a îndeplinit-o pânã în anul 2008. În funcþia
deþinutã a avut rãspunderea planificãrii ºi implementãrii mãsurilor de
asigurare a protecþiei populaþiei ºi bunurilor materiale împotriva efectelor
dezastrelor, a asigurat capacitatea operativã de rãspuns a uneia dintre cele
mai solicitate instituþii – pompierii, ºi a contribuit la dezvoltarea acesteia
prin înfiinþarea SMURD (Serviciul Mobil de Urgenþã, Resuscitare ºi
Descarcerare) ºi a unor noi unitãþi. În poziþia deþinutã a participat la
conducerea ºi coordonarea nemijlocitã a acþiunilor de intervenþie cauzate
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de inundaþiile, alunecãrile de teren, accidentele chimice, tehnologice ºi
alte dezastre care au afectat judeþul.

Col. Lucaciu Marcel a fost reprezentantul Ministerului Administraþiei
ºi Internelor în cadrul Înaltului Comitet pentru Planificarea Urgenþelor Civile
din cadrul NATO, asigurând coordonarea participãrii a opt ministere care
activeazã în diverse domenii de planificare. A îndeplinit atribuþiile acestei
funcþii în cadrul Delegaþiei Permanente a României la NATO începând cu
anul 2008.

A absolvit cursurile Academiei de Studii Economice din Bucureºti
(Facultatea de Planificare ºi Ciberneticã Economicã – specializarea
informaticã), are un master în drept european (în domeniul politicilor de
europene de securitate ºi apãrare), a absolvit mai multe cursuri post
universitare ºi cursuri de specialitate în domeniul asistenþei umanitare
internaþionale în Suedia, Germania, Ungaria ºi Croaþia. În anul 2004 a absolvit
cursurile Centrului European de Studii Strategice „George Marshall” din
Germania, iar în anul 2009 pe cel de expert european în asistenþã
internaþionalã. A participat la exerciþii de protecþie civilã cu participare
internaþionalã, care au avut loc în România, Islanda ºi Ungaria. Din anul
1988 este membru al Societãþii Naþionale de Cruce Roºie, îndeplinind în
momentul de faþã funcþia de vicepreºedinte al Comitetului Naþional al acestei
organizaþii.

În anul 2011 col. Marcel Lucaciu a fost numit în funcþia de Inspector
General al Inspectoratului General pentru situaþii de Urgenþã, funcþie pe
care o deþine ºi în prezent. Din aceastã poziþie a contribuit la creºterea
nivelului de eficienþã a unei instituþii care deþine locul I în încrederea
cetãþenilor precum ºi la modernizarea acesteia din punct de vedere con-
ceptual, structural ºi procedural.

A fost membru al echipei de volei CFR Arad aducându-ºi contribuþia la
promovarea acesteia în divizia B. Locuieºte în Arad, este cãsãtorit ºi are
doi copii – un bãiat ºi o fatã.

LUPªASCA NICOLAE RADU
S-a nãscut la 27 mai 1962, fiind unicul copil al familiei Lupºasca Vasile

ºi Lucia. Dupã absolvirea cursurilor gimnaziale, a urmat liceul, pe care l-a
absolvit în iunie 1980. În perioada 1980-1986 a fost studentul Facultãþii de
Medicinã din Timiºoara, în septembrie 1986 obþinând Diploma de Doctor
în Medicinã. Urmãtorii 3 ani este medic rezident la spitalele de pe lângã
Facultatea de Medicinã din Timiºoara. În aceeaºi perioadã este medic
asistent la Spitalul Judeþean Arad, secþia chirurgie generalã.
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În anul 1990 pleacã în Franþa, unde se specializeazã în chirurgie
urologicã la Facultatea de Medicinã din Montpellier (1990-1995). Între anii
1991-1997 obþine Diplome universitare în diverse specializãri la Facultãþile
de Medicinã din Montpellier-Nîmes ºi Paris.

Titluri medicale deþinute în perioada 1995-2002: medic specialist în
chirurgie urologicã- Bucureºti, octombrie 2005; asistent specialist chirurgie
urologicã – C.H. de GAP, decembrie 1995; rezident-urolog l-C.H.P.G. de
Monaco, noiembrie 1996-1998; urolog-asociat-C.H.U. de Nice, 1998; urolog-
asociat- centrele spitaliceºti C.H. de Vitry le Francois ºi Châlons en Cham-
pagne, 1998-1999; asistent practician chirurgie urologicã la centrele
spitaliceºti menþionate anterior, începând din 1999; la aceleaºi centre
spitaliceºti este practician cu titlu provizoriu la chirurgie urologicã, 2000-
2001; practician plin la chirurgie urologicã- chirurg cu titlu probatoriu,
începând cu 1 iulie 2001, iar în 2002 a devenit practician plin în chirurgie
urologicã-chirurg titular.

Menþionãm alte titluri universitare ºi ºtiinþifice deþinute în perioada
2000-2009:

- Membru asociat la Asociaþia Francezã de Urologie- noiembrie 2000;
- Certificat de formare profesionalã/atestat „Coelioscopie în Urologie-

Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg-iunie 2001;
- Certificat de formare profesionalã- Tehnici de chirurgie digestivã

laparascopicã, Strasbourg, aprilie, 2001;
- Diplomã interuniversitarã de Chirurgie endoscopicã în urologie ºi în

uroginecologie, Creteil-Paris, decembrie, 2003;
- Diplomã interuniversitarã de Onco-Urologie: Universitãþile: Reims,

Dijon, Besancon, Nancy ºi Strasbourg, 2004-2006;
- Certificat: neuro-urologie, ªcoala Europeanã de Urologie, Stockholm,

20 martie 2009;
 A publicat” în Jurnalul de oncologie clinicã” precum ºi în alte reviste ºi

cãrþi de specialitate, însumând 19 publicaþii.
A participat la Reuniuni ale Societãþii de Urologie de la Avignon, Nîmes,

Marseille, Monaco, Cannes, la comunicãri ºtiinþifice din cadrul diverselor
Întâlniri medico-chirrurgicale din cadrul Centrului spitalicesc Châlons en
Champagne ºi Universitãþilor Creteil ºi Clermint- Ferrand.

În perioada 1991-2009 a participat la nu mai puþin de 74 de congrese pe
teme de urologie, congrese susþinute la Paris, Montpellier, Avignon, Nîmes,
Marseille, Cannes, San Diego, Nice, Dallas, Amsterdam, Bruxelles, Geneva,
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Berlin, Birmingham, Dublin, Hamburg, San Francisco, Londra, Istanbul,,
Toulouse, Budapesta, Stockholm.

CRISTIAN STAII
Fiul lui Vioara ºi Gheorghe Staii, s-a nãscut la Lipova, judeþul Arad la

data de 6 Ianuarie 1974 ºi a locuit în Sâmbãteni pânã la vârsta de 18 ani.
În perioada 1980-1988 a urmat cursurile ªcoalii Generale cu clasele I-

VIII Sâmbãteni, iar apoi Liceul Moise Nicoarã (fost Ioan Slavici) din Arad.
Dupã absolvire, între anii 1992-1996 studiazã la Facultatea de Fizicã din
cadrul Universitãþii din Timiºoara, unde a beneficiat de un an de specializare
la Universitatea Joseph Fourier (Grenoble, Franta), cu o bursã Tempus
(1996-1997).

Dupã terminarea facultãþii a urmat un Master în Fizica particulelor
elementare la Universitatea din Bucureºti, dupã care a lucrat ca fizician în
cadrul Institutului Naþional de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã din Bucureºti.

În anul 2000 se mutã în USA unde a obþinut un doctorat în fizicã la
University of Pennsylvania (Philadelphia). Dupã doctorat a urmat specializãri
post-doctorale la universitãþile Princeton ºi University of Wisconsin - Madi-
son.

Din 2009 este profesor de fizicã la Tufts University în Boston, USA.
Interesele actuale de cercetare sunt în fizica materiei condensate, biofizicã,
nanotehnologie ºi teoria cuanticã a câmpurilor.

Este autorul unei invenþii patentate în USA: “Folosirea nanotuburilor
de carbon funcþionalizate cu bio-polimeri pentru detecþia substanþelor
chimice”.

A avut o serie de comunicãri ºtiinþifice prezentate în cadrul unor
conferinþe internaþionale ºi naþionale.

A obþinut mai multe PREMII ºI DISTINCÞII dintre care menþionãm: -
premiu pentru pedagogia ºi metodica predãrii fizicii de la University of Penn-
sylvania ºi de la Asociaþia Americana de Psihologie, - granturi de cercetare
din partea Fundaþiei Naþionale de ªtiinþã (NSF) ºi a Institutului Naþional de
Sanatate (NIH) al USA.

Are mai multe publicaþii PUBLICAÞII dintre care câteva mai
reprezentative sunt:

- C. Staii , M. Radosavljevic, and A. T. Johnson, “Microscopie de forþã
atomicã a dispozitivelor cuantice bazate pe nanotuburi de carbon” , capitol
publicat în “Microscopia de forþã atomicã: fenomene electrice ºi
electromechanice la scarã de 1 nanometru, (ed. S. Kalinin, A. Gruverman,
pp. 423-439, Springer, 2007).
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- C. Staii, C. Viesselmann, J. Ballweg, L. Shi, G-y. Liu, J.C. Williams,
E.W. Dent, S. Coppersmith, M.A. Eriksson, “Poziþionarea ºi ghidarea
neuronilor pe suprafeþe din Au, prin asamblarea proteinelor cu ajutorul
microscopului de forþã atomicã” Biomaterials 30, 3397-3404 (2009).

- Staii, D.W. Wood, and G. Scoles, “Verificarea activitãþii biochimice a
proteinelor imobilizate pe suprafeþe de Au” J. Am. Chem. Soc. 130, 640-
646 (2008).

- C. Staii, M. Chen, A. Gelperin, and A. T. Johnson, “Nanotuburi de
carbon funcþionalizate cu ADN pentru detecþia substanþelor chimice” Nano
Letters 5, 1774-1778 (2005).

Este afiliat profesional la mai multe societãþi ºi asociaþii ca: - Membru
al Societãþii Americane de Fizicã, - Membru al Societãþii de Biofizicã, -
Membru al Societãþii de Cercetãri a Materialelor, - Membru al Asociaþiei
Americane a Profesorilor de Fizicã, - Membru al Asociaþiei Americane
pentru Avansarea ªtiinþei.

Deºi are o bogata activitate didacticã universitarã ºi de cercetare,
Cristian Staii este foarte modest ºi un familist convins. Este cãsãtorit cu o
fostã colegã de liceu din Arad (Anca Mateevici) ºi au doi copii: Sophie Maria
(nãscutã în 2006) ºi Michael Octavian (nãscut în 2009). Petrece mult timp
cu familia, este interesat în folosirea educaþionalã a jocurilor “board games”
pentru copii (exemple: ªah, Go, Scrabble etc.  -  în general jocuri care nu
includ calculatorul).

 Ca interese, în afara fizicii: - Îºi face timp sã schieze iarna ºi încã urmãreºte
fotbalul european, ceea ce nu este foarte uºor de realizat în USA.

Pentru mai multe informaþii puteþi accesa Website: https://
wikis.uit.tufts.edu/confluence/display/CristianStaiiTuftsUniversity/Home

ADRIAN STAII
Fiul lui Vioara ºi Gheorghe Staii, s-a nãscut la Lipova, judeþul Arad, pe

12 noiembrie 1975 ºi a copilãrit în Sâmbãteni.
În perioada 1982-1990 urmeazã cursurile ªcolii Generale cu Clasele I-

VIII din Sâmbãteni, judeþul Arad, apoi între 1990 ºi 1994 Liceul Teoretic
Moise Nicoarã din Arad pe care îl încheie în 1994 ca ºef de promoþie.

Între 1994-1998 studiazã la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii din cadrul Universitãþii Bucureºti, unde se distinge ca ºef de
promoþie pe ansamblul celor patru ani de studiu. În 1996 aderã la Societatea
Ziariºtilor din România. În paralel cu studiile lucreazã ca traducãtor (pentru
Ministerul Industriilor, Universitatea din Montréal, Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare, etc.).
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La terminarea facultãþii în 1998 beneficiazã de o bursã de excelenþã
oferitã de Ministerul Educaþiei din România ºi pleacã sã studieze în
strãinãtate. În 1999 obþine diploma de Master în Comunicare ºi media la
Universitatea Stendhal din Grenoble, Franþa.

Între 1999-2003 îºi realizeazã doctoratul în cadrul aceleiaºi universitãþi
beneficiind de o bursã de merit oferitã de cãtre Ministerul Cercetãrii din
Franþa. În aceeaºi perioadã începe sã predea la Universitatea Pierre Mendès
France din Grenoble, unde ocupã între 2002-2004 postul de ataºat de
învãþãmânt ºi cercetare.

În 2003 obþine titlul de Doctor în ªtiinþele informaþiei ºi ale comunicãrii
la Universitatea Stendhal din Grenoble, primind distincþia cea mai înaltã –
très honorable avec félicitations.

Din 2004 este Conferenþiar universitar doctor la Universitatea de Stiinte
Sociale Pierre Mendès France din Grenoble unde este responsabilul
diplomei de licenþã Comunicare vizualã. În paralel cu activitatea de
învãþãmânt îºi desfãºoarã activitatea de cercetare în cadrul laboratorului
GRESEC de la Universitatea Stendhal din Grenoble, ca membru al
comitetului de conducere ºi responsabil al axei de cercetare Inserþia socialã
a tehnicilor de informare ºi comunicare. Printre domeniile sale de expertizã
se numãrã sociologia tehnicii, mass media, PR, managementul informaþiei,
etc.

De-a lungul carieri a desfãºurat o bogatã activitate universitarã care s-
a concretizat în numeroase publicaþii ºtiinþifice (26 de articole, capitole de
carte, rapoarte de cercetare ºi comunicãri ºtiinþifice în cadrul unor conferinþe
internaþionale organizate de universitãþi din Anglia, Canada, Elveþia,
Finlanda, Franþa, Spania, etc.), traduceri de carte (3 lucrãri publicate la
editura Polirom), participãri ca membru în comitetul ºtiinþific al unor
conferinþe internaþionale precum ºi participarea la programe de cercetare
naþionale ºi internaþionale.

Cãsãtorit din 2009, împãrtãºeºte cu soþia Aida aceeaºi pasiune pentru
cãlãtorii, literaturã, ºi artã modernã. Îºi împarte timpul între Grenoble ºi
Paris unde locuieºte o parte a anului ºi se întoarce cu drag oricând are
posibilitatea în satul natal, Sâmbãteni.

Pentru mai multe informaþii puteþi accesa Website:
http://w3.u-grenoble3.fr/gresec/membres/staii.htm
http://gresec.u-grenoble3.fr/version-francaise/membres/enseignants-

chercheurs/staii-adrian-21942.kjsp
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BÃÞÃLÃREAN TRAIAN
Este nãscut la Pãuliº, judeþul Arad, în 4 aprilie 1963, fiul lui Ioan ºi

Paraschiva Bãþãlãrean. A absolvit ªcoala Generalã Pãuliº ºi recunoaºte cu
sinceritate cã domnul învãþãtor Maxim Lucaciu ºi doamna profesoarã de
limba francezã Iuliana Iankai au fost dascãlii care l-au marcat.

A urmat cursurile Liceului Sanitar din Arad în perioada 1978-1981.Dupã
satisfacerea serviciului militar cu termen redus, la Iaºi, urmeazã cursurile
Facultãþii de Medicinã din Timiºoara, în perioada 1982-1988. Perioada de
stagiaturã o desfãºoarã la Iaºi , din toamna anului 1988 pânã în 19 decembrie
1989. Mãrturiseºte faptul cã cele mai intense zile din viaþa socialã de tinereþe
au fost acelea trãite pe strãzile Timiºoarei, din 20 decembrie 1989 pânã în
6 ianuarie 1990.

În primãvara anului 1990 decide sã plece în Franþa, la Montpellier.
Dorind sã se perfecþioneze în domeniul medical, în septembrie 1990 se
înscrie la cursurile Facultãþii de Medicinã de la Montpellier, pe care o
absolvã în iunie 1993. Începând din acel an ºi pânã astãzi a ocupat diverse
posturi în industria farmaceuticã, în sudul Franþei.

Din anul 1997 este medic formator pentru Laboratorul japonez Takeda,
efectuând frecvente deplasãri atât în Franþa cât ºi în Europa ºi America de
Nord.

Om generos ºi cu suflet mare, medicul Traian Bãþãlãrean s-a implicat,
începând din 1990 ºi pânã în 2006, în multiple acþiuni umanitare în sprijinul
caselor de copii din Arad, Sãvârºin, ªiria ºi Ineu. Acþiunea cea mai importantã
ºi de lungã duratã a constituit-o fondarea Asociaþiei „Copiii Pãmântului” ºi
crearea Casei familiale de la Zãdãreni, judeþul Arad, cu sprijinul Asociaþiei
franceze „Enfants de la Terre”, a lui Marie-Claire ºi Yannick Noah. Aceastã
structurã familialã a funcþionat din anul 1993 pânã în anul 2006 ºi a gãzduit
peste 20 de copii de la „Leagãnul” din Arad.

7.3 Biserica Ortodoxã Pãuliº - lãcaº secular
       de spiritualitate româneascã

În viaþa satului românesc, spiritualitatea a fost reprezentatã de douã
instituþii: biserica ºi ºcoala, care au conlucrat strâns pe tot parcursul secolului
al XIX-lea ºi în primele decenii ale secolului al XX-lea, având drept þel
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progresul cultural al comunitãþii în mijlocul cãreia îºi desfãºurau activitatea.
Se presupune cã primul lãcaº de cult creºtin din Pãuliº ar fi fost o bisericã de
lemn, deoarece în anul 1530 este menþionat pe o veche carte de cult preotul
Mircea din Pãuliº. Existând un preot, exista cu certitudine ºi o bisericã.89

În Conscripþia din 1755 a episcopului Sinesie Jivanovici, este menþionatã
existenþa la Pãuliº a unei vechi biserici de lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”.
În conscripþia amintitã sunt menþionaþi la Pãuliº preoþii Nicolae ºi Radu.
Pãuliºul avea un numãr de 118 case ºi aparþinea protopopiatului Arad.90

Deoarece biserica din lemn era degradatã de intemperii, credincioºii
au solicitat în anul 1779 aprobarea pentru construirea unei noi biserici.
Aprobarea au primit-o în 1780, când a ºi început construcþia actualei biserici
de piatrã.91

La începutul secolului al XVIII-lea, Pãuliºul se regãsea printre localitãþile
arãdene în care a fost semnalatã prezenþa comercianþilor greci. Aceºtia
aveau nevoie de clãdiri monumentale, care sã impresioneze ºi sã impunã
legea lor ortodoxã. Ca urmare, comercianþii greci, stabiliþi în Pãuliº, au
sprijinit financiar comunitatea localã pentru ridicarea bisericii de piatrã,
bisericã a cãrei construcþie s-a finalizat în anul 1783. Noua bisericã are
hramul celei vechi, adicã „Sfântul Ierarh Nicolae”.92

Biserica este un edificiu monumental, al cãrei stil arhitectonic este
baroc-vienez. Are o formã bazilicã, cu pãrþile componente: pronaos, naos ºi
altar. Iconostasul a fost fãcut din bucãþi la Viena. A fost montat în aceeaºi
perioadã cu construcþia bisericii. Numele pictorului care a pictat iconostasul
este Iosif Matei. Pe icoana Sfântului Ierarh Nicolae se aflã semnãtura
pictorului amintit.

Pãuliºenii, oameni harnici ºi credincioºi, au participat în numãr mare la
construirea lãcaºului de cult. Nu se cunoaºte, însã, anul sfinþirii bisericii.

De-a lungul vremii, biserica a suferit transformãri, care au vizat refacerea
acoperiºului, extinderea, consolidarea ºi renovarea acesteia.

Alþi preoþi, menþionaþi în documentele vremii, ca slujind în parohia
Pãuliº, au fost: Popa Jivco (1660), Popa Gligor (1752), Popa Ianoº (1752). În

89 F.Dudaº –Memoria vechilor cãrþi româneºti- Oradea, 1990,p.115
90 P.Vesa – Episcopia Aradului.Istorie.Culturã.Mentalitãþi (1706-1918)-Presa Universitarã

Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p.700
91 Idem- Bisericile de mir arãdene între tradiþie ºi modernitate-Editura Mirador, Arad,

2000, p.155, 156
92 Ibidem- p.33
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anul 1755, slujeau în biserica ortodoxã din Pãuliº 2 preoþi: Nicolae Popovici
ºi Radu Uroºev, pe acesta din urmã îl gãsim menþionat ºi în anul 1767. În
acelaºi an sunt consemnaþi în documentele vremii încã 2 preoþi: Condrat
Urzicã ºi Sava Tobescu.

În anul 1791 sunt amintiþi preoþii Filimon Alexeevici ºi Avram Putici,
iar în anul 1829 slujea bãtrânul preot Iacov Putici . 93

 Preparandia din Arad, organizatã conform proiectelor prezentate Curþii
de la Viena în 1811 de cãtre Uroº Nestorovici, în calitate de inspector suprem
al ºcolilor ortodoxe, devine principala instituþie de pregãtire a dascãlilor ºi
viitorilor preoþi din Arad, Banat ºi Bihor.

Cei care doreau sã intre în rândul clerului doar cu ºcoala preparandialã,
erau obligaþi, ca dupã hirotonire, sã urmeze cursurile clericale. Atunci când
bãtrânul preot Iacov Putici, care slujea în Pãuliº în 1829, cerea de capelan
(ajutor de preot) pe fiul sãu Teodor, absolvent de ºcoalã trivialã, gimnaziu
ºi cursuri preparandiale, cunoscãtor a cinci limbi (românã, sârbã, maghiarã,
latinã, germanã) i se acceptã doar diaconia, cu condiþia sã urmeze ulterior
ºi cursurile clericale. Le-a absolvit în anul ºcolar 1833-1834.94

Atât în secolul al XVIII-lea cât ºi în cel urmãtor se înregistrau o serie
de abuzuri privitor la intrarea în cler, deoarece nu întotdeauna se fãceau în
modul cel mai corect.

În anul 1832, 26 de studenþi teologi, cãrora li s-a alãturat profesorul de
teologie Gherasim Raþ ºi profesorul Gavriil Giulani, protestau pentru faptul
cã învãþãtorii Maxim Petrovici din Pãuliº ºi Nicolae Bistrian din Otlaca
(Grãniceri), deºi nu au absolvit cursurile clericale, au fost primiþi în cler95.
În secolul al XIX-lea, politica unionistã a fãcut ravagii în rândul ortodoxiei.
Cum preoþii ºi episcopii ortodocºi erau „legaþi la mâini” ºi „nu aveau nici o
putere în faþa prozelitismului catolic, biserica unitã cu Roma câºtiga tot mai
mulþi adepþi.96

Propaganda unionistã a ajuns ºi la Pãuliº, însã fãrã nici un rezultat. În
aprilie 1834, preotul unit Eutimie Popovici din Juliþa a venit la Pãuliº în
scop misionar. Preoteasa preotului din Pãuliº, Zinovie Popovici (1834, 1871),
fiul lui Eutimie Popovici, a informat episcopia.97

93 P.Vesa – op. cit., p.646
94 P.Vesa-Episcopii Aradului 1706-2006-Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, p.247
95 P.Vesa –op.cit.p,256,257
96 Gh.Ciuhandu-Episcopii Samuil Vulcan ºi Gherasim Raþ-Editura Diecezana, Arad,1935, p.9
97 Ibidem –p.115
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În anul 1838, la Pãuliº era hirotonit diaconul Nicolae Popovici, care era
ºi învãþãtor în sat. Pentru meritele sale a fost promovat, în acelaºi an, paroh
în Bârzava.98

În 1839 sunt menþionaþi ca preoþi în Pãuliº Vasile Popovici ºi Nicolae
Putici, pe acesta regãsindu-l ºi în anul 1861.

 Profesorul arãdean Alexandru Gavra fãcea, în anul 1842, pledoarie
pentru înfiinþarea de biblioteci pe lângã toate bisericile. Pentru sporirea
fondului de carte, recomanda ca „din venitul comunitãþii sã se câºtige tot
felul de cãrþi, prin care mod fieºtecare preot ºi dascãl cât de sãrãcuþ, fãrã
de însãrcinarea familiei sale, ar putea a se face pãrtaº din sfintele ºtiinþe”.99

Cu timpul numãrul bibliotecilor parohiale a crescut, ele constituind factor
de lãrgire a orizontului cultural al enoriaºilor.

Demn de menþionat este faptul cã Zenovie Givulescu ºi Nicolae Putici
din Pãuliº s-au numãrat printre preoþii care apreciau funcþia educativã a
istoriei. Ei au achiziþionat cartea „Istoria vest ºi ost a româniloru” a lui
Dimitrie Constantini. De o mare popularizare s-a bucurat cartea „Istorioara
bisericeascã” a lui Nicolae Tincu-Velia, tipãritã la Sibiu în anul 1865, carte
ce a fost cumpãratã ºi de cãtre preoþii Zenovie Givulescu ºi Augustin Putici
din Pãuliº.100

În toamna anului 1849, preotul Zenobie Pop din Pãuliº solicita ca cele
douã parohii sã fie împãrþite între el ºi colegul sãu. Astfel cã, episcopul
Gherasim Raþ a trimis pe protopopul Ioan Raþ sã stabileascã „parohiile de
acolo întru atinºii preoþi cu privire la starea de avere a poporenilor dupã
dreptate” sã le împartã. La 17 ianuarie 1850, protopopul Ioan Raþ anunþa
Consistoriul eparhial cã a fost la faþa locului unde a împãrþit parohia „întru
preoþii de acolo, dupã starea averii cu care împãrþi pe amândoi preoþii ºi au
fost îndestulaþi.”101

 În jurul anului 1852, cele mai mari parohii din protopopiatul Arad erau
cele din Câmpia Aradului ºi din zona de contact cu Podgoria Aradului: Cicir,
Mândruloc, Sâmbãteni, Pãuliº, cu populaþie cuprinsã între 1000-2500
locuitori ortodocºi.

Documentele bisericeºti pe anul 1871 consemneazã ca preot pe
Demetrie Pauca, alãturi de care slujea capelanul Zamfir Câmpan.

98 Ibidem –p.273
99 P. Vesa, op.cit, p.365
100 Ibidem, p.388,389
101 P.Vesa-op. cit. p.208
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Din „Arãtarea tabelarã despre rezultatul manipulãrii ºi administrãrii
averii bisericeºti în anul 1873” aflãm cã veniturile rãmase din anul 1872
reprezentau 69 coroane ºi 11 fileri, iar la finele anului 1873 veniturile erau
de 86 coroane ºi 163 fileri. Zamfir Conopan era preot ºi preºedinte al
comitetului parohial, Demetriu Rafila-învãþãtor ºi notarul sinodului parohial
, iar Constantin Savu era epitrop.102

În protocolul ºedinþei extraordinare din 28 martie 1876 a sinodului
parohial, al cãrui preºedinte era preotul Zamfir Conopan, iar notarul
sinodului a fost învãþãtorul Demetriu Rafila, este consemnat faptul cã „ de
mai mulþi ani, în mai multe rânduri, s-au þinut consultãri cu comitetul ºi
sinodul parohial pentru renovarea bisericii, dar s-a amânat din cauza timpului
nefavorabil; prin aceastã amânare, „biserica a devenit tot mai slabã, mai
gata a se ruina”. Se impunea, fãrã întârziere, renovarea bisericii. Pentru
aceastã lucrare, biserica dispunea de 6 000 florini, „care afarã de 350 florini,
toþi erau incasabili, iar pentru renovarea bisericii era nevoie de 4000 florini.”

Dupã consultarea unanimã, s-a decis renovarea bisericii, preºedintele
ºi notarul sinodului parohial urmând sã se ocupe de înaintarea protocolului
spre aprobare Consistoriului arãdean ºi episcopului Ioan Meþianu. 103

 În anul 1880 este menþionat preotul Dimitrie Panea, care solicita
Episcopului de Arad, Ioan Meþianu, investirea cu singhelie arhiereascã ºi
înaintat ca paroh în Pãuliº. 104

La aproximativ un secol de la zidire, biserica a fost extinsã în lungime,
adãugându-se partea destinatã femeilor care participau la slujba religioasã.
În aceeaºi perioadã, a fost construit ºi turnul de piatrã al bisericii.

În perioada 1879-1883, preot ºi preºedinte al comitetului parohial Pãuliº
era preotul Zamfir Conopan, iar notarul comitetului parohial era Georgiu
Barabaºiu.105

O perioadã îndelungatã (1861-1916) a slujit la altarul bisericii din Pãuliº
preotul Zamfir Conopan, care a fost sfinþit ca preot de cãtre episcopul
Procopie Ivacievici, în anul 1861. A primit de la episcopul Iosif Goldiº

102 Ibidem, filele 2,3
103 Arhiva Bisericii Ortodoxe Pãuliº– Probleme de cult pe anii 1874-1878- Dosar nr.3, Vol.V,

fila 20
104 Idem-Probleme de cult 1879-1883- Dosar nr. 4, fila 40
105 Idem –Probleme de cult pe anii 1879-1883- Dosar 3, fila 27
106 Arhiva Bisericii Ortodoxe Pãuliº- Conscrierea preoþimii din comuna bisericeascã greco-

ortodoxã românã Pãuliº, protopopiatul Radna, pe anul 1905
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„singhelie” adicã mãrturie documentarã cã cel trimis de ierarhul sãu sã
pãstoreascã credincioºii unei parohii este preot cucernic, învãþat, hirotonit
ºi legal instituit. Preotul Zamfir Conopan a absolvit 4 clase ºi Preparandia.
Era vãduv ºi avea 2 copii. 106

Preotul Zamfir Conopan a slujit vreme de 3 ani la biserica din satul
Conop. La finele anului 1916, parohia Pãuliº a fost declaratã vacantã.107

 Din 30 ianuarie 1902, Cornel Popescu este „ales ºi aprobat de
Consistoriul Diecezan ca paroh în comuna bisericeascã Pãuliº”, cu menþiunea
cã „Poporul a primit cu o vie bucurie pa alesul lor paroh”.108  Preotul Cornel
Popescu a absolvit clasele gimnaziale ºi examenul de maturitate în anul ºcolar
1894/1895 la Beiuº. A urmat trei cursuri teologice (1895/1896, 1896/1897,
1897/1898) în Arad. S-a cãsãtorit în Pãuliº cu Olga Mateaº.109

Înainte de a fi numit preot în Pãuliº, pentru o scurtã perioadã, Cornel
Popescu se afla printre cei care administrau tipografia „Diecezana” .110

 Conform datelor statistice sumare din parohia Pãuliºul Vechi pe anul
1902, biserica valora 17 900 coroane, iar pãmântul (74 iugãre) acesteia se
ridica la suma de 11.600 coroane. Mobilierul bisericesc valora 1.302 coroane
ºi 120 fileri, iar fondul bisericesc însemna 966 coroane ºi 24 fileri. 111

 Din „Conscrierea preoþimii ºi a poporului din comuna bisericeascã
Pãuliº pe anul 1902” cunoaºtem faptul cã în acel an numãrul sufletelor era
2 143, din care 1076 bãrbaþi ºi 1067 femei. S-au botezat 56 , au murit 33 ºi
s-au cununat în bisericã 20.112

Prin Ordinul nr.4494 din 1905, Consistoriul Diecezan a dispus ca Oficiul
parohial II din Pãuliº sã-l predea preotului Cornel Popescu. Din cererea
adresatã Episcopului Aradului, Ioan I. Papp, cu rugãmintea de a i se elibera
un certificat pentru scutirea de la serviciul militar activ, aflãm cã preotul
Cornel Popescu s-a nãscut la 2 noiembrie 1875, în comuna Aciua din
comitatul Arad ºi a fost sfinþit ca preot la 20 ianuarie 1902 de cãtre episcopul
Iosif Goldiº, de la care avea ºi „singhelia”. 113

107 Idem- Probleme de cult 1916-Dosar nr.58, fila 7
108 Idem –Probleme de cult pe anul 1902-1903-fila 5
109 Idem –Probleme de cult pe anul1918/1919-dosar nr.63,fila 174
110 P. Vesa –op.cit.-p.354, 355
111 Arhiva  Bisericii Ortodoxe Pãuliº- Probleme de cult pe anii 1902-1904-Dosar 25, Vol.III,

fila 3
112 Ibidem , fila 42
113 Idem – Probleme de cult pe anul 1905-1906-dosar nr.32, vol.II, filele 40, 41
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 Dorinþa credincioºilor de a deveni binefãcãtori ai lãcaºului de cult s-a
manifestat dintotdeauna. În decursul timpului, Biserica Ortodoxã din Pãuliº
s-a îmbogãþit prin numeroase danii (dãruiri), expresii ale pietãþii creºtine.

Redãm mai jos dãruirile, fãcute pe seama Sfintei Biserici din Pãuliº,
între anii 1903-1912.114

114 Idem- Probleme de cult, anii 1902-1904-dosar nr.25, vol.III, fila 98

Numele binefăcătorului Obiectul dăruit 
Valoare 
(coroa-

ne) 
Anul 

văd. Ecaterina Caracioni Dronca Un măsar 2 1903 
Roza Sav şi Saveta Rudău 2 ştergare 2 1903 

Ana Brădean şi Sofia Crişan 1 stihar, măsar şi acoperământ 19 1903 
Ioan şi Livia Mladin Aurirea a 5 răpizi şi o cruce 10 1904 

Saveta Rudău şi Maria Ian Savu 2 măsare 9 1904 
văd. Ecaterina Caracioni Dronca  Acoperământ pe tetrapod 15 1904 

Maria Ardelean n. Rudău 2 stihare mici 4 1904 
Vilma Junc Bantilovici 2 stihare mici 1 1904 

Văsălie Barna 2 candele  18 1904 
Ioan şi Livia Mladin 2 sfeşnice de argint 50 1904 

Petru Jucu O toacă de lemn 1 1904 
cpt. Bela Nyári Un sfeşnic 40 1905 

 văd. Gafia Crişan Un  rând ornate negre 60 1905 
Ana Brădean (a lui Cucu) Un stihar 2 1905 

Floriţă Sav (a lui Jurj) 3 ştergare 2 1905 
Dăruiri renovare biserică (colectaţi în comună) 21 1905 

Dăruiri renovare biserică (colectaţi în comună) 106 
40 fileri 1906 

Aurica Mladin A colectat din comună 132 1906 
Maria Ardelean 1 măsar 4 1907 

Marta Petic Un acoperământ  3 1907 
Elena Zarie Un acoperământ la mir 5 1907 
Saveta Micu 1 ştergar 1 1907 

Nicolae Ianota (cantor) Donaţie 14 1907 
Dăruiri renovare biserică (colectaţi în comună) 55 1907 

văd. Ecaterina Caracioni Dronca  O cruce 8 1908 
văd. Maria Şurevici  Donaţie 12 1908 

Dăruiri renovare biserică (colectaţi în comună) 15 1908 
Nina Pernevan Tămâie şi cărbuni pentru 2 ani 18 1908 
Todor Pernevan O poartă pentru morminţi (cimitir) 16 1908 
Nina Pernevan Tămâie şi cărbuni  10 1909 

Carol Bisztricky Un policandru 180 1909 
Marta Şăran Un măsar mic   5 1909 
Iosif Ianota Un apostol 12 1909 
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 ªedinþele comitetului parohial aveau loc în localul ªcolii de bãieþi din
Pãuliº. În anul 1905, membrii comitetului parohial erau: preot Zamfir
Conopan, preot ºi conducãtor al oficiului parohial, Cornel Popescu, învãþãtorii
George Stoian ºi Traian Givulescu, care era ºi notarul comitetului parohial,
Petru Ioþica, Rista Lupuþiu, Zamfir Vãrãºeþ, George Ardelean, Iosif Brãdean,
Ioan ªiclovan, Ilie Bogar, Teodor Simtion, Dimitrie Criºan, Isaila Ioþica,
Simeon Barbã ºi Nicolae Sav. 115

Din protocolul luat în ºedinþa comitetului parohial greco-ortodox român
din Pãuliº, la 31 iulie/3 august 1905 aflãm cã se impunea repararea clopotului
mare ºi renovarea iconostasului bisericii. Alãturi de membrii comitetului
parohial au participat preoþii Zamfir Conopan ºi Cornel Popescu precum ºi
Petru Ioþica, preºedintele comitetului parohial din acel an.116

În anul 1905 s-a refãcut iconostasul bisericii. În acest scop, s-a încheiat
un Contract între comuna bisericeascã greco-ortodoxã românã Pãuliº ºi
sculptorul ºi auritorul IOSIM IULIUS BOSIOC din Berliºte (Banat), pentru
efectuarea urmãtoarelor lucrãri:

115 Idem-Protocolul ºedinþelor comitetului parohial  greco-ortodox român Pãuliº începând
cu 31 iulie/13 august 1905, fila 1

116 Idem- Probleme de cult pe anii 1905-1908 -Dosar nr.34,  fila 41
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- un iconostas nou; „sculpturã nouã pentru iconostas, în mod artistic, în
grosime de 2-9 cm, din lemnul cel mai uscat ºi sãnãtos, numit „tei”;

- ambele strane noi, cu sculpturã din acelaºi fel de lemn;
- tronul Nãscãtoarei de Dumnezeu;
- colorarea tuturor scaunelor
- pictarea întregii biserici
- fãurirea celor douã sfeºnice, 6 ripizi ºi o cruce
pentru 8 000 coroane, în patru rate ºi numerar.
Alte obligaþii ale sculptorului erau:
- mãsãritul iconostasului, a ambelor strane ºi tronuri sã fie executat din

lemn de „molin”;
- auritura sculpturii sã fie tratatã la „glans” ºi „matt”, cu aur natural de

„clasa primã”, numit „catarina gold”
- pictura icoanelor iconostasului, a stranelor ºi tronurilor sã fie executatã

pe lemn natural, cu ulei ºi corespunzãtor ritului nostru ortodox;
- executarea sã fie artisticã, trainicã ºi garantatã 5 ani de la data

„colandãrii”;
- sculptorul se obligã sã termine lucrãrile pe ziua „Adormirii Nãscãtoarei

de Dumnezeu”, anul 1906.
Contractul era datat- Pãuliº la 23 sept./6 oct. 1905 ºi semnat de

urmãtorii: paroh Cornel Popescu, paroh Zamfir Conopan, sculptor Iosim
Iulius Bosioc, înv. George Stoian ºi Petru Ioþica, preºedintele comitetului
parohial Pãuliº.

Pe perioada renovãrii bisericii, sfintele slujbe s-au sãvârºit în localul
ºcolii de fete, ºcoala devenind prin sfinþire capelã provizorie, iniþial doar
pentru douã sãptãmâni.

Deoarece lucrãrile nu au fost finalizate la timp, slujbele religioase s-au
sãvârºit , în continuare, la ºcoala de fete din Pãuliº, atenþionat fiind preotul
Cornel Popescu, de cãtre episcopul Ioan I. Papp ºi protoprezbiterul
Procopie Givulescu (adresa nr.6834/1906) de faptul cã „acest lucru nu poate
fi de lungã duratã, doar dacã parohia se va îngriji de salã de învãþãmânt,
pentru cã nici ºcoala nu poate fi neglijatã”.117

„Colandarea” (recepþia) bisericii s-a fãcut în 7/20 sept.1907 în prezenþa
protoprezbiterului de la Maria Radna, Procopie Givulescu, precum ºi a
preoþilor Cornel Popescu ºi Zamfir Conopan. Comitetul parohial a convocat

117 Ibidem , fila 8
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pentru a participa la „colandare” pe învãþãtorul Traian Givulescu, care era
ºi notarul comitetului parohial, precum ºi pe învãþãtorul George Stoian.

În toamna anului 1907, s-a încheiat un contract între comuna
bisericeascã greco-ortodoxã românã Pãuliº ºi întreprinzãtorul vopsitor
Czigler Antal, având ca scop „colorarea acoperiºului sfintei biserici, cu duzile
laolaltã, pe lângã suma de 240 coroane. Vopsirea sã se facã de douã ori,
întâi cu roºu (farbã roºie cu firnais), iar a doua oarã, iarãºi cu farbã roºie ºi
firnais, dar gros precum se cere”.

Czigler Antal primeºte „în lucrare colorarea (vopsirea) de douã ori
a acoperiºului cu duzile ºi gardul de fier (poarta). Se obligã a lucra pe
timp uscat ºi cât se poate mai degrabã. Suma de 240 coroane o va primi
în douã rate egale de câte 120 coroane fiecare, aceasta din urmã la
finalul lucrãrii.”

 Contractul a fost datat la 1/14 octombrie 1907 ºi semnat de preotul
Cornel Popescu, preºedintele comitetului parohial, de epitropul ºi martorul
Nicolae Sav ºi de vopsitorul Czigler Antal.

 Într-un inventar din anul 1855 sunt menþionate ca existând în bisericã
29 icoane prãznicar ºi douã antimise. De asemenea, sunt menþionate 13
cãrþi româneºti: Evanghelie, Apostol, Mineie „pentru fiecare lunã”,
Ceaslov,Cazania „bãtrânã”, Tipic mic (2), Tipic bogat mare, Triod,
Penticostar, Rânduiala rugãciunii la împãrat”,Predici de Popp, Nicolae Tincu-
Velia, Cele ºapte virtuþi, Braºov 1847 ºi încã 17 cãrþi sârbeºti.

Alte cãrþi religioase menþionate sunt: „Ceaslov”, Râmnic 1753;
„Cazanie”, Râmnic 1788.118

În inventarul întocmit de preotul Cornel Popescu sunt menþionate
urmãtoarele cãrþile bisericeºti folosite la cultul divin în biserica din Pãuliº,
în anul 1910: Cartea evangheliilor-1859; Octoih -1826; Penticostar-1743;
Octoih mic-1900; Octoih mare-1826,1901;Psaltire-1906; Triod-1897; Ceaslov-
1890; Mineie-1814;119

Conform datelor statistice sumare din parohia Pãuliºul Vechi (Opalos)
din anul 1911, averea totalã a comunei bisericeºti (parohiei) se prezenta
astfel:

- Biserica avea valoare materialã de 20 046 coroane ºi 80 fileri, iar
pãmânt în valoare de 9 000 coroane:

118 P.Vesa- Episcopia Aradului Istorie. Culturã. Mentalitãþi (1706-1918)-Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p.646

119 Idem –Probleme de cult pe anul 1910-dosar.nr.44, fila 19



347

- Edificiile de ºcoalã cu locuinþã pentru învãþãtor valorau 10 000 coroane,
iar pãmântul intra ºi extravilan însuma 5 184 coroane;

- Averile mobile bisericeºti constau în: mobilier 2 109 coroane ºi 73
fileri, iar capital (fonduri) 2 450 coroane ºi 87 fileri;

- Averile mobile ºcolare erau: mobilier 372 coroane ºi 65 fileri ºi fonduri
în valoare de 11 coroane ºi 96 fileri;120

Preoþii ºi învãþãtorii din acea vreme ºi-au adus contribuþia la îndrumarea
poporului în probleme economico-agricole ºi meºteºugãreºti. Facem
referire, în acest sens, la Circularul din 25 august/1 septembrie 1911, adresat
preoþilor ºi învãþãtorilor greco-ortodocºi români din Dieceza Aradului. Prin
misiunea lor, prin contactul nemijlocit ºi continuu ce-l aveau cu masele
mari ale poporului, preoþii ºi intelectualii erau chemaþi „a se îngriji de
propãºirea ºi prosperarea celor încredinþaþi lor spre luminare ºi conducere.”

Pentru realizarea acestei þinte comune, s-au organizat conferinþe
agricole-economice, care sã trezeascã interesul sãtenilor pentru „ame-
liorarea modului de plugãrit învechit ºi necorespunzãtor cerinþelor agri-
culturii moderne”. Acele conferinþe trebuiau sã fie”cu totul lipsite de timbrul
oricãrei oficialitãþi, libere chiar ºi de aparenþa unei prelegeri „ex cathedra”,
sã fie mai mult convorbiri între preoþi, învãþãtori ºi ascultãtori, oferind prilej
ºi îndemn la discuþii „cât de vii”. Pentru a asigura reuºita acelor conferinþe
libere, preoþii ºi învãþãtorii trebuiau sã fie bine documentaþi, completându-
ºi cunoºtinþele prin lecturarea articolele cu conþinut economic din ziare ºi
reviste.

În cadrul conferinþelor susþinute sub formã de prelegeri, se recomanda
lecturarea în comun a acelor fragmente din reviste, ziare sau cãrþi, care
tratau despre nevoile din gospodãria þãranului: lucrarea solului, cultura
plantelor, creºterea ºi prãsila vitelor etc. Cu ocazia conferinþelor sau
lecturilor comune ºi în strânsã legãturã cu conþinutul acestora sã se facã
diferite calcule în privinþa rentabilitãþii ºi prin urmare a superioritãþii „unui
metod nou de culturã agricolã, faþã de cel îndatinat”.

Se insista ca una dintre teme sã fie neapãrat în legãturã cu lupta contra
secetei. În acest sens sã se evidenþieze necesitatea studierii mai apro-
fundate „a experimentãrilor practice privind aplicarea sistemului american
„Campbell”, sistem care consta din înmagazinarea umiditãþii ºi micºorarea
evaporãrii capilare prin nimicirea continuã a þevilor capilare ale solului.”

120 Idem –Conscrierea preoþimii din comuna bisericeascã Pãuliº pe anul 1911
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Tot cu acest prilej, þãranilor li se explica importanþa micºorãrii riscului
la care era supusã gospodãria, fie în urma capriciilor naturii, fie în urma
rãutãþii oamenilor. În acest scop se prezentau avantajele oferite „ de
asigurarea vitelor contra pagubei, asigurarea lanurilor de cereale contra
grindinii, asigurarea produselor ºi clãdirilor contra incendiului.”121

Edificiile Parohiei ortodoxe Pãuliº erau incluse, începând cu 1 ianuarie
1912, pe timp nedeterminat, în „cartea specialã a asigurãrii contra focului”,
la fondul propriu diecezan, p.115, dupã cum urmeazã:

- edificiul bisericesc „cu pãrþile sale arzibile, adjustamentul intern,
turnul, clopotele, miºcãtoarele”-valoare asiguratã 4 000 coroane;

- edificiul ºcolar – 3 000 coroane122

În calitate de conducãtor al oficiului parohial, preotul Cornel Popescu
informa, prin adresa nr.1 din 11/24.01.1912, oficiul protoprezbiterial Maria
Radna despre înfiinþarea unei biblioteci poporale, „ cu 40 cãrþi pentru popor”.
Menþiona faptul cã „biblioteca este cãutatã de 7-8 inºi, fiind numãrul bunilor
cãrturari de tot mic”.123

„La poporul nostru se simte din zi în zi trebuinþa tot mai mare de a fi
împãrtãºit de lumina ºi deºteptarea, pe care o poate da cetirea cãrþilor
bune”- menþiona episcopul din acea perioadã, Ioan I, Papp, în Circularul
adresat oficiilor protoprezbiterale ºi parohiale de sub jurisdicþia
Consistoriului român ortodox din Arad, numãrul 5 501/ 1912.

În Circularul menþionat se solicita organelor parohiale sã ia, în
preliminarul bisericesc, o anumitã sumã de bani, începând de la 10 coroane
în sus, dupã starea parohiei, pentru înfiinþarea, iar unde este, pentru sporirea
bibliotecii parohiale. Drept urmare, organele parohiale trebuiau sã
stabileascã o listã de cãrþi folositoare, listã care urma sã fie verificatã de
protopopul concernent, iar acesta urma „sã o modifice ori sã o întregeascã,
dupã cum cerea interesul de a se procura numai cãrþi edificatoare”. Cãrþile
astfel procurate trebuiau pãstrate ºi întrebuinþate conform „dispoziþiilor
Normativului congresul pentru bibliotecile parohiale, votat prin concluzul
nr.141 al Mãritului Congres Naþional Bisericesc din 1906.”

Consistoriul mitropolitan recomanda „pentru folosul tinerimei ºcolare”
lista cãrþilor, care urmau a fi procurate pentru biblioteca parohialã. Preotul

121 Idem –Circularul cãtre toþi preoþii ºi învãþãtorii greco-ortodocºi români din dieceza
Aradului, din 25 august/1 septembrie 1911

122 Idem – Probleme de cult pe anul 1912-dosar nr.48, fila 1
123 Ibidem,  fila 3
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ºi învãþãtorul locului aveau obligaþia de a alege din lista recomandatã acele
scrieri pe care le considerau a fi cele mai potrivite pentru a fi citite cu folos
de ºcolarii din parohie. Lista întocmitã era trimisã Librãriei „Diecezana”
din Arad, împreunã cu preþul de comandã.

Lista cu cãrþile recomandate era realizatã pe categorii de vârstã.
Menþionãm din acea listã câteva titluri de cãrþi, pentru fiecare categorie de
vârstã:

– De la 6-9 ani
- Fraþii Grimm: Poveºti, Bucureºti, preþ 0, 90 coroane;
- I.Creangã: Capra cu trei iezi, preþ 0,12 coroane;
- Cele mai frumoase poveºti din lume, Bucureºti, Editura C.Sfetea, preþ

3,50 coroane;
- I. Brãtescu Voineºti: Puiul, Biblioteca tineretului nr.1, preþ 0,06 coroane;
- Nistor V. A. Ureche:Zânele din valea cerbului, Bucureºti, 1904, preþ 4

coroane;
– De la 9-12 ani
- M.Eminescu: Fãt-Frumos din lacrimã, preþ 0,20 coroane;
- M.Sadoveanu: Vestitorii, preþ 0,06 coroane;
- C. Negruzzi: Meºterul orb. Luminãrica, preþ 0,06 coroane;
- Silvestru Moldovan: Poveºti, preþ 0,16 coroane;
- Ana Codreanu:Suflete de copii,preþ 0,60 coroane;
- C.Alexandrescu: Teatru, basme ºi poezii, preþ 2,00 coroane
- I.Onu: Versuri pentru copii, preþ 0,50 coroane;
– Pentru elevii ºi elevele din ºcoala de repetiþie(13-15 ani)
- Eufrosina Ion Adam: Teatru ºcolar, preþ 0,15 coroane;
- Huxley: Universul ºi minunile lui, preþ 0,90 coroane
- M.Pompiliu: Codreana Sânziana, preþ 0,12 coroane;
Jules Verne: Cinci sãptãmâni în balon, preþ 1,50 coroane;124

În anul 1917, este menþionat în documentele bisericeºti pãrintele
Melentie ªora, ales ºi aprobat la parohia vacantã de la Pãuliº. Acesta solicita
aprobarea comitetului parohial pentru a-ºi putea ocupa parohia în primãvara
anului urmãtor, adicã 1918, deoarece nu avea locuinþã în comunã. Primeºte
aprobarea comitetului parohial în 11 oct./4 nov.1917. Nu existã însã dovada
cã a ocupat parohia în primãvara lui 1918.125

124 Idem – Probleme de cult pe anul 1912-Dosar 48, filele 76,77
125 Idem – Protocolul ºedinþelor comitetului parohial greco-ortodox român Pãuliº pe anul

1917-fila 148
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Cunoaºtem faptul cã în anul 1917 gardul bisericii a fost reparat de cãtre
Ioþa Ghiuri. Materialele necesare reparãrii gardului, adicã varul, nisipul ºi
cimentul au fost procurate de cãtre epitropia bisericii.126

Prin adresa nr.86/1913 primitã din partea Episcopului Ioan I. Papp ºi a
protoprezbiterului Procopie Givulescu, preotul Cornel Popescu era informat
de faptul cã, în caz de nevoie, comanda militarã a Corpului 7 Armatã din
Timiºoara, are rugãmintea sã li se permitã folosirea turnurilor bisericii
„pentru a înfãptui din punct de vedere militar, exerciþii optice”.127

În timpul primului rãzboi mondial, armata avea nevoia de foarte mult
metal. În acest context,biserica era înºtiinþatã despre urmãtoarele aspecte:
„Considerând trebuinþele enorme de metal ale armatei ºi scopul patriotic
ce se urmãrea prin jertfa clopotelor, comunele bisericeºti vor da tot ajutorul
lor delegaþilor militari, la demontarea clopotelor. Recvirarea clopotelor de
la biserici, reprezintã un interes atât de mare al armatei, încât Ministerul
de Rãzboi nu poate admite nici o concesiune în privinþa aceasta. Totodatã
se recomandã comunelor bisericeºti ca în lipsa clopotelor sã revinã la
obiceiul strãvechi, folosind toaca.”128

Episcopul Ioan I. Papp îndruma preoþimea sã stãruie pentru mângâierea
ºi ajutorarea familiilor celor duºi pe câmpul de rãzboi. Protoprezbiterul
tractual recomanda preoþimii sã dea sfaturi pentru „cumpãtare, folosirea
alimentelor în timpul rãzboiului ºi ferirea de speculanþi”.De asemenea,
sugera „uscarea de poame ºi pãstrarea legumelor pentru alimentaþia
credincioºilor”.129

În anul 1918, Ecaterina Dronca, nãscutã Caracioni, dona suma de 2
000 coroane pentru confecþionarea unui clopot, care sã fie inscripþionat cu
numele donatoarei. De asemenea, în fiecare an sã se facã parastas prin
preoþii locali. „Libelul” era depus la Banca „Victoria” ºi purta inscripþia
„Donaþiunea Ecaterina Caracioni, pentru un clopot la Biserica gr.ort. românã
din Pãuliº, nr.XXXII 31 285”. 130

Procurarea clopotelor, importante obiecte de cult, presupunea un mare
efort din partea comunitãþii bisericeºti. Cu toate acestea, în Protocolul

126 Idem –Probleme de cult pe anul 1917-Dosar nr. 60, fila 81
127 Idem-  Probleme de cult pe anul 1913-dosar nr.52, fila 3
128 Ibidem , filele 89, 90
129 Idem-  Protocol esibite 1911-1924-filele 18, 19,20
130 Idem- Protocolul ºedinþelor comitetului parohial greco-ortodox român Pãuliº pe

anul1918- fila 184
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ºedinþei comitetului parohial din data de 27 martie 1922 este consemnatã
plata montãrii unor clopote noi, venite de la Bucureºti. Biserica a plãtit 150
lei fierarului Petru Moisescu ºi 400 lei zidarului Gheorghe Rus.131

Aºa cum rezultã din procesul verbal din 11 septembrie 1923 a
comitetului parohial, al cãrui notar era învãþãtorul Traian Givulescu, biserica
a fost „vãruitã ºi mãltãritã de cãtre zidarul Brandtner Georg din Guttenbrunn
(Zãbrani). Acesta „vãruie pereþii ºi turnul bisericii în culorile galben ºi alb,
cum era anterior, pentru suma de 7.500 lei”.132

În toamna aceluiaºi an, „mãeºtrii” I. Michelbach ºi I. Pihm, angajaþi la
repararea ºi vopsirea acoperiºului ºi turnului bisericii, au finalizat lucrãrile,
iar comitetul parohial se declara pe deplin mulþumit de cele executate”.

Asociaþia „Andrei ªaguna” a fost o societate autonomã a preoþimii din
Mitropolie. La 10 martie 1920 se înfiinþa Despãrþãmântul Radna al acestei
asociaþii, despãrþãmânt care îl avea ca preºedinte pe preotul Cornel Popescu
din Pãuliº, secretar era preotul Ilie Chebeleu din ªoimoº, iar casier era O.
Câmpian. În cadrul Asociaþiei „Andrei ªaguna”se milita pentru promovarea
vieþii religioase morale ºi a valorilor creºtine ale neamului românesc.

În acest scop, au fost înfiinþate cercuri religioase la Sãvârºin, Vãrãdia
de Mureº, Petriº, Bârzava, Radna, care îºi desfãºurau activitatea periodic.
Se înaintau Asociþiei rapoarte generale/procese verbale despre activitatea
susþinutã în cadrul cercurilor religioase. Menþionãm cã Pãuliºul, Baraþca ºi
Cladova aparþineau Cercului religios Radna.

Întruniri ale Cercului religios Radna au avut loc la Pãuliº în 14 martie
1924, 12 martie 1927, când, la vecernie, preotul Ilie Chebeleu din ªoimoº
a predicat despre pocãinþã, în 20 decembrie 1925 ºi o altã întrunire s-a
desfãºurat la 20 decembrie 1929, cu acel prilej predicând preotul Teodor
ªchiopu din Cladova.

În 10 aprilie 1927, preoþii Cornel Popescu ºi Ilie Chebeleu au participat
la activitatea Cercului religios Radna, desfãºuratã la Cladova, unde funcþiona
ca preot Mihai Jurcã. Cu acea ocazie s-a adunat „popor mult”în biserica din
Cladova. Preotul Cornel Popescu din Pãuliº a predicat despre „ Poruncile
Dumnezeieºti”, iar preotul Ilie Chebeleu despre „Taina Botezului.” Au mai
fost consemnate ºi alte activitãþi ale Cercului religios la Cladova în 18 martie
1928, în 8 noiembrie 1928 ºi în 29 iunie 1930, când rãspunsurile la serviciul

131 Ibidem , anul 1922,
132 Idem – Protocolul ºedinþelor comitetului parohial Pãuliº, pe anul 1923, fila 178
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religios au fost date de corul condus de învãþãtorul satului. Cu acel prilej a
avut loc ºi serbarea de încheiere a anului ºcolar, când au fost premiaþi
„ºcolarii diligenþi”.

La Baraþca, întrunirile Cercului religios Radna s-au desfãºurat în casa
lui Rachi Petru în 27decembrie 1927 când a fost sfinþitã casa ºi a participat
corul din Radna. În 23 decembrie 1929 a avut loc la Baraþca o nouã întrunire
a Cercului religios Radna, în casa lui T.Miculiþã, iar în 28 decembrie în casa
lui Gheorghe Mladin.133

Oastea Domnului exista în Pãuliº din 17 martie 1929 ºi avea 78 de
membri (26 bãrbaþi ºi 52 femei). Conducãtorul Oastei Domnului era preotul
Cornel Popescu.134

Într-o adresã din partea Oficiului protoprezbiterial Radna era menþionat
faptul cã „Oastea Domnului”, cu conducãtori devotaþi, poate produce acel
curent înviorãtor ºi de trezire a conºtiinþei creºtine, fãrã de care biserica
noastrã ar rãmâne acelaºi organism lipsit de viaþã, vioiciune ºi rodnicie.”

În raportul Cercului religios Radna despre activitatea ce a avut loc la
Pãuliº în 3 noiembrie 1929, era consemnat faptul cã la vecernie s-a sfinþit
steagul „Oastei Domnului”. Alãturi de preotul localnic Cornel Popescu, au
fost prezenþi preotul Ilie Chebeleu din ªoimoº, preotul Dimitrie Ganca din
Milova ºi preotul paroh Caius Turicu din Arad. Acesta din urmã a predicat
despre Cruce, „storcând lacrimi din ochii mulþimii ce umplea biserica din
Pãuliº. Erau prezenþi ºi ostaºi ai Domnului din Covãsânþ, Cuvin, Curtici,
Arad, Lipova, Micãlaca ºi alte sate. A fost invitat Corul bisericesc din Radna.
Referitor la activitatea desfãºuratã,în raportul cercului religios s-a consemnat
faptul cã „a fost un bun prilej de reunire religioasã moralã ºi fortificare a
ortodoxiei”.135

Comitetul Oastei Domnului din Covãsânþ a organizat în anul 1930 un
pelerinaj la Mãnãstirea Hodoº-Bodrog, însoþiþi de pãrintele Nicolae Bâru,
originar din Covãsânþ Era invitatã ºi Oastea Domnului din Pãuliº.

Inspectoratul ªcolar Regional nu admitea ca în sãlile de clasã sã aibã
loc întruniri ale Oastei Domnului. Direcþiunea ªcolii primare de stat Pãuliº,
reprezentatã de învãþãtorul Traian Givulescu, considera cã prin astfel de
întruniri s-ar promova educaþia religioasã ºi, ca urmare, este de acord ca

133 Idem- Dosar nr. 159 referitor la problema „Asociaþia Andrei ªaguna”
134 Idem – Probleme sectare 1927-1930-dosar nr.16, fila 23
135 Ibidem, fila 28
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întrunirile sã se desfãºoare în sãlile de clasã, cu condiþia ca dupã terminarea
fiecãrei întruniri „sã se cureþe ºi sã se ventileze sala de învãþãmânt, ca în
zilele urmãtoare sã se poatã desfãºura în condiþii igienice prelegerile”.136

Preotul Emilian Cãpitan a funcþionat în Pãuliº vreme de 7 ani, în
perioada 1916-1923. S-a nãscut la Nãdlac, la 17 noiembrie 1891. A urmat
ºcoala primarã în localitatea natalã, apoi cursurile liceale, pe care le-a
finalizat la Liceul „Andrei ªaguna” din Braºov. În 1914, dupã absolvirea
Institutului Teologic din Arad, a fost numit învãþãtor în satul Cladova din
protopopiatul Radna, unde tatãl sãu funcþiona ca preot.

S-a cãsãtorit cu Sidonia Niºca, iar în anul 1916 a fost hirotonit preot pe
seama parohiei Cutina, transferându-se apoi la parohia Pãuliº, unde a slujit
pânã în anul 1923, când a fost ales preot la Galºa.137

Preotul Cornel Popescu a slujit la altarul bisericii din Pãuliº timp de 34
de ani (1902- 1936). A trecut la cele veºnice în 3 mai 1936 ºi a fost
înmormântat în cimitirul din Pãuliº.

Oferta de cãrþi ºi reviste bisericeºti destinate bibliotecilor parohiale
era bogatã. Exemplificãm cu titlurile consemnate în Protocolul de esibite
al Oficiului Parohial Ortodox Român din Pãuliº:

– 1911-1924
- „Carte de rugãciuni” de Silviu Bichicean (1913)
- „Cuvântul”-organul pentru propaghandã culturalã ºi socialã, Anul I,

nr.2-4 din 15 decembrie 1921-15 ianuarie 1922 de la Ministerul Cultelor ºi
Artelor (1922)138

– 1925-1935
- Revista pentru tineret „Tinerimea românã” (1931)
- Revista „Biserica ºi ºcoala”(1928, 1929, 1931)
- Revista „Misionarul”(1929, 1933)
- Revista „Biserica Ortodoxã Românã”(1929, 1930, 1933, 1935)
- „Flori din grãdina sufletului”- lucrarea Episcopului dr. Gh.Grigorie

Comºa (1934)
- „Cartea de istorie bisericeascã ilustratã” a prof.univ. dr. I.Lupaº
- „Un pedagog oranizator- dr. Giorgiu Popa”, de prof. T. Mariº

136 Ibidem, fila 24
137 P. Vesa- Clerici cãrturari arãdeni de altãdatã-Editura Gutenberg Univers, Arad, 2008,

p.393
138 Arhiva Bisericii Ortodoxe Pãuliº –Protocol de esibite al Oficiului parohial ortodox

român Pãuliº, 1911-1924, filele 13, 53
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- Revista „Calea Mântuirii”- abonament colportaj (1935)
- „ Gazeta Antirevizionistã din Arad”- abonament (1935)
- vol. „Triumful ortodoxiei la Arad” (1930)
- „Creºtinul ortodox” (broºuri)
- „Ortodoxismul ºi biserica naþionalã româneascã în Timiºoara” de preot

Virgil Popovici (1934)139

Din 1 iulie 1933, preot paroh la Biserica
Ortodoxã Pãuliº a fost Barbã Gheorghe, care
a slujit la altarul bisericii timp de 43 de ani,
pânã în anul 1976. S-a nãscut la Pãuliº în 3
octombrie 1906 ºi a trecut la cele veºnice
în 22 iulie 1985. A rãmas în amintirea credin-
cioºilor sãi, mai ales pentru predica ºi vocea
deosebitã pe care o avea. A fost înmor-
mântat în cimitirul din Pãuliº, alãturi de soþia
sa, preoteasa Iuliana Barbã.

În 22 aprilie 1934 a avut loc la Radna o
manifestaþie ºi parastas pentru martirii
judeþului Arad, la aniversarea a 15 ani de la
dezrobirea judeþului. Din Pãuliº au participat
preoþii ºi intelectualii comunei împreunã cu
150 de þãrani cu fanfara.140

Pânã în anul 1953, în parohia ortodoxã
din Pãuliº a slujit, alãturi de preotul

Gheorghe Barbã ºi preotul dr. Gheorghe Lupºa (1936-1953).
Preotul dr.Gheorghe Lupºa s-a nãscut la 11/24 septembrie 1910 în Dieci,

din pãrinþii Novac ºi Ecaterina Lupºa. A absolvit Liceul „Avram Iancu” din
Brad, iar la 20 iulie 1930 a trecut cu succes examenul de maturitate, fiind
declarat ºef de promoþie ºi absolvind liceul cu media generalã 10. Deoarece
dorea foarte mult sã devinã preot, a urmat cursurile Academiei Teologice
din Oradea. Dupã absolvire, în toamna anului 1936 a candidat pentru postul
I din parohia Pãuliº.

La 13 noiembrie 1937 s-a cãsãtorit cu Viorica Letiþia Ivici din Pãuliº. La
29 noiembrie 1937 a fost hirotonit diacon, iar la 29 decembrie 1937 preot

Icoana Sfântului Nicolae
(Biserica ortodoxã Pãuliº)

139 Ibidem , filele 14, 15, 29, 31, 35
140 Arhiva Bisericii Ortodoxe Pãuliº –Protocol de esibite al Oficiului parochial ortodox

roman Pãuliº 1925-1935 ,fila 29
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de cãtre episcopul Andrei Magieru al Aradului. În 1946 a susþinut la Academia
Teologicã din Sibiu teza de licenþã în teologie. Dupã 17 ani de preoþie în
parohia Pãuliº, s-a transferat în postul de paroh al parohiei Timiºoara Vest-
Mehala. A trecut la veºnicie în ziua de 26 decembrie 1989 ºi a fost
înmormântat în cimitirul de pe Calea Lipovei din Timiºoara. 141

 Perioada de dupã instaurarea regimului comunist a devenit, pentru
întreaga Bisericã din þara noastrã, deosebit de grea. Dintre toate valorile
creatoare ale culturii, religia reprezenta valoarea supremã. Începutul noii
ere social-politice nu a întrerupt însã viaþa bisericeascã a Episcopiei Aradului,
care ºi-a continuat în limitele
impuse cursul ei firesc.

 Iconostasul bisericii din
Pãuliº a suferit îmbunãtãþiri în
anul 1965, când biserica a fost
pictatã. S-au refãcut ºi pictat
icoanele de pe altar ºi sculptura
floralã. Pictura actualã a fost
realizatã în tehnica frescã de
cãtre pictorul Constantin Niþu-
lescu ºi fiul sãu Cristian, ade-
vãraþi artiºti, maeºtri ai liniei ºi culorii, capabili sã transmitã fiorul dumne-
zeiesc pe care-l întruchipeazã pictura.

Între anii 1979-1980, biserica a fost reparatã ºi renovatã la exterior, iar
în 2004, pictura a fost spãlatã ºi iconostasul readus la coloritul avut la început.

De la 1 decembrie 1977 ºi pânã în prezent Biserica Ortodoxã Pãuliº
este pãstoritã cu multã chibzuinþã de preotul Rusu Gheorghe, absolvent al
Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. Preotul paroh Rusu
Gheorghe s-a strãduit ca Bisericii Ortodoxe Pãuliº sã-i fie restituite bunurile,
care pe nedrept i-au fost luate. În acest scop, în anul 2000, în urma unui
proces cu statul român, a fost redobânditã casa parohialã, confiscatã în
decembrie 1952. Aceastã casã parohialã va fi amenajatã corespunzãtor, iar
la pensionarea actualului paroh va fi pusã la dispoziþia preotului succesor.
De asemenea, din cele 47 ha, care au aparþinut bisericii, au fost restituite
10 ha Bisericii Ortodoxe Pãuliº ºi 10 ha Bisericii Ortodoxe Baraþca.
Realizãrile recente le reprezintã amenajarea parcului din curtea bisericii

141 P.Vesa, - op.cit.p.449-452
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ºi îmbunãtãþirea sistemului de sonorizare, care vine în sprijinul copiilor ce
activeazã în corul bisericesc.142

Biserica este o comunitate
a oamenilor, reunitã în jurul
unor valori comune pentru a le
întãri ºi transmite mai departe.
Alãturi de ºcoalã, biserica este
o modalitate complementarã de
formare spiritualã ºi educaþie
moralã a tinerei generaþii.

Încã de la introducerea
învãþãmântului religios în ºcoa-

lã, a existat o foarte bunã colaborare între bisericã ºi ºcoalã, colaborare
materializatã prin formarea de grupuri vocale, recitatori ºi colindãtori, prin
a cãror implicare directã s-a îmbogãþit programul serviciului religios din
cadrul bisericii în duminici ºi Sãrbãtori. În fiecare duminicã, la Sfânta
Liturghie, copiii claselor I-IV spun rugãciuni ºi poezioare religioase, cântã
ºi slujesc în altar, iar cei mai mari cântã în corul bisericesc.

Mult timp, preotul Rusu
Gheorghe a fost profesor de
religie la ªcoala Generalã
Pãuliº. În aceastã calitate a
ºtiut sã sãdeascã în inima ºi
suf letul ºcolarilor sãi fru-
moase însuºiri creºtineºti,
apropiindu-i de bisericã ºi
îndemnându-i spre cursuri
teologice.

Biserica ºi ºcoala au fost
dintotdeauna sufletul comu-

nitãþii, având sacra misiune de a lumina ºi deºtepta neamul românesc. Ele
sunt valorile umanitãþii care ard cu flacãrã nestinsã de multe veacuri.

142 Informaþii primite de la preotul Rusu Gheorghe

Copiii corului bisericesc din Pãuliº
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7.4 ªtiinþa de carte la Sâmbãteni

Dorinþa de luminare a locuitorilor acestui sat s-a manifestat încã de
foarte mult timp. Aceasta i-a fãcut pe înaintaºii noºtri ca într-o perioadã
când se gãseau în plinã asuprire nationalã, sã gãseascã mijloacele
necesare pentru înfiinþarea ºi întreþinerea unei ºcoli sãteºti. ªcoala din
satul Sâmbãteni a fost înfiinþatã pe baza decretului din 1786 ca ºcoalã
primarã, care activa pe lângã Biserica Ortodoxã. Contractul învãþãtorului
din aceastã localitate a fost aprobat în 6 mai 1789. Dascãlii erau plãtiþi
cu o parte din contribuþia bisericii, o parte de la stat ºi cu drept de
folosinþã a unui teren agricol.

La aceatã ºcoalã funcþiona în 1791 Mihai Bugarinovici, cu o vechime de
3 ani în învãþãmânt. Salariul învãþãtorului era de 105 florini, 12 stânjeni
lemne ºi o anumitã cantitate de fân. Învãþãtorul urmase în 1789 la Oradea
cursurile organizate la ºcoala capitalã pentru candidaþii de învãþãtori.
A.Vezilici îi elibereazã în 6 octombrie 1789 un certificat prin care confirmã
cã Mihai Bugarinovici a urmat cursurile de pregãtire metodicã de la Oradea
ºi a fost iniþiat ºi în studiul limbii maghiare, care îi era necunoscutã.

La ºcoala din localitatea Sâmbãteni a funcþionat ºi învãþãtorul Petre
Gheorghevici, dupã a cãrui mutare la ºcoala din ªoimoº, în anul 1799, a fost
numit Petre Popovici. Cursurile ºcolii se þineau într-o clãdire de lemn,
corespunzãtoare. Salariul învãþãtorului se compunea din 120 florini, o
jumãtate de sesie de pãmânt arabil ºi lemne. În jurul anului 1796, localitatea
Sâmbãteni avea 1083 suflete ºi 356 de case.

Dupã vizitarea ºcolii din Sâmbãteni, inspectorul ºcolar I. Pechata a numit,
în 1810, în mod condiþionat pe învãþãtorul Ilie Marcovici, ale cãrui cunoºtinþe
de metodicã le-a apreciat ca insuficiente. În 1811, cursurile ºcolare erau
frecventate de 26 elevi.

 În anul 1812, învãþãtorul Petru Chirilovici a avut disensiuni cu preotul
local. Aceste disensiuni au constituit obiectul unei anchete.

În anul ºcolar 1814-1815, erau 150 de copii cu vârsta între 6-12 ani ºi
frecventa ºcoala doar unul. În anul ºcolar 1817-1818, frecvenþa ºcolarã era
urmãtoarea: diligent-6 elevi, negligent- 8 elevi.

Învãþãtorul Dimitrie Nicolici, care a funcþionat în anul 1818, era originar
din Radna ºi a absolvit, în anul 1814, cursurile Preparandiei din Arad. În
anul ºcolar 1818-1819 erau: diligent - 8 elevi ºi negligent - 3 elevi.
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Seria învãþãtorilor localnici a început încã înainte de anul 1840.
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În perioada 1819-1822, funcþiona ca învãþãtor George Adamovici, care
instruia 20 de elevi. În anul ºcolar 1819-1820 erau diligent- 15 elevi ºi neg-
ligent 5 elevi. În anul ºcolar 1820-1821, erau înscriºi 21 de elevi: în cl.I - 8
elevi, în clasa a II-a 6 elevi , iar în cls. a III-a 7 elevi. Toþi elevii erau plebei
(din popor). Referitor la frecvenþã - diligent 19 elevi ºi negligent 2 elevi. În
toamna anului 1822, erau recenzaþi 120 de bãieþi ºi 52 fete de vârstã ºcolarã,
iar cursurile erau frecventate de 20 elevi. Învãþãtorul George Adamovici,
în vârstã de 40 ani, avea o vechime de 24 ani în învãþãmânt. Vorbea limbile
românã, sârbã, greacã, germanã ºi maghiarã. A fost instalat ca învãþãtor de
cãtre inspectorul T. Abrahamovici. Director ºcolar local era Sava Popovici.

În perioada 1838-1845 învãþãtor era Chiþu MATEI, iar în anul 1888
funcþiona GEORGE POPESCU. 1888-1919 MUCIU POPESCU; 1910
IULIANA PLASA; 1905-1930 PETRU LUPAº; 1911-1912 NICOLAE ALEXA;
1912-1920 IOAN CADARIU143 .

De la înfiinþare, generaþii întregi de copii au învãþat în ºcoala din
localitate, care a funcþionat neîntrerupt pânã în zilele noastre, perindându-
se un numãr însemnat de învãþãtori, dintre care cei mai mulþi au fost localnici
ºi cântau în stranã la bisericã.

În adresa nr. 5 din 8 martie 1927, înaintatã subrevizorului ºcolar, Traian
Givulescu, de cãtre PETRU LUPAª, învãþãtor ºi director la ªcoala primarã
de stat din Sâmbãteni, era prezentat Raportul despre Cercul cultural
Sâmbãteni, data ºi ora la care avea loc ºezãtoarea de duminicã ( 13.III.1927,
orele 14), precum ºi desfãºurarea programului. De asemenea, lanseazã
subrevizorului ºcolar invitaþia de a participa la activitatea Cercului cultural
Sâmbãteni.

Programul cuprindea:
- Cuvânt de deschidere din partea preºedintelui
- „Pãmântul României ºi bogãþiile lui” –conferinþã susþinutã de înv. Aurel

Borlea
- „Despre bunacuviinþã”- dialog realizat de elevele Eufrozina Jucu ºi

Eufrozina
 Criºan din clasa a V-a
- „Lipsa de învãþãturã”- dialog susþinut de elevii Nicolae Strajici ºi Aurel

Anghelini din clasa a III-a

143 Listã întocmitã de preot Valeriu Felnecan la 20 dec. 1936
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- „Trei culori” – corul ºcolarilor
- „Pãlmuº ºi Ciomãguº”-poezie declamatã de N. Cântar din clasa a IV-a
- „ªcolãriþa bunã” – poezie declamatã de Maria Maci din clasa a II-a
- „Fapte rele ºi sfaturi bune” - patrulog predat de Ioan Iosif, Petru Sari,

ªtefan Nichi ºi Dimitrie Stani din clasa a V-a
- „Pe-al nostru steag” – corul ºcolarilor
- Încheiere

Prin adresa nr. 24/ 15 martie
1927, înaintatã subrevizorului
ºcolar Traian Givulescu, dir.
Petru Lupaº confirma primirea ºi
luarea la cunoºtinþã a Ordinului
nr.56/1927, referitor la cursurile
de adulþi ce trebuiau organizate
în ºcoli. Despre aceste cursuri,
dir.înv. Petru Lupaº îl informeazã

pe subrevizorul ºcolar T.Givulesu, urmãtoarele: „Au fost obligaþi la cursurile
de adulþi 15 bãieþi ºi 20 fete, au frecventat regulat 4 bãieþi ºi 6 fete. Cursurile au
început la 1.XI. 1926 ºi au þinut pânã în 15.III.1927, sãptãmânal cu 12 ore de
prelegeri. Din 15.III.1927 s-au þinut câte 2 ore sãptãmânal, lunea ºi vinerea, de
la 16-17, bãieþii, sub conducerea înv. AUREL BORLEA (director), iar fetele sub
conducerea înv. NICOLAE POPESCU.

Cu toate acestea, datoritã situaþiei materiale, un numãr destul de
însemnat dintre copii nu s-a putut bucura de binefacerile ºtiinþei de carte,
mulþi dintre ei rãmânând analfabeþi144 . Nici mãcar dupã primul rãzboi
mondial,când ºcoala a devenit instituþie de stat, situaþia nu s-a îmbunãtãþit
prea mult, ceea ce a fãcut ca la recensãmântul din anul 1948 sã se
înregistreze un numãr destul de mare de analfabeþi.

Dupã Borlea Aurel, director la ªcoala din Sâmbãteni a fost Stancu
Teodor,145  nãscut în 21.01.1907, absolvent al ªcolii normale de învãþãtori de
stat din Timiºoara în anul 1927. Acesta a venit ca dascãl în Sâmbãteni în
anul 1930, cãsatorindu-se cu Dehelean Rozalia ºi ea învãþãtoare, nãscutã în
Sâmbãteni în 06. Februarie 1911.146

144 ªtiinþa de carte- înv. Comloºan Petru
145 Arhivele naþionale - I.S.J. Arad-Dosare personale 1920/1949, fond 38 Inventar 100

Dosar Nr. 60/5
146 Arhivele naþionale - I.S.J. Arad-Dosare personale 1920/1949, fond 38 Inventar 100

Dosar Nr. 60/2
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Conform Procesului verbal din data de 29 mai 1940, întocmit de
inspectorul ºcolar Iosif Târziu147  - ºcoala avea 193 de elevi înscriºi, prezenþi
150 ºi funcþiona cu trei puteri didactice: director Teodor Stancu, înv.Rozalia
Stancu ºi Dumitru Partaiche (în acel timp, concentrat în armatã). Elevii
absenþi iau parte la ofensiva agricolã, care în aceastã comunã a întârziat din
cauza inundaþiilor.

Sunt douã edificii ºcolare vechi, care formeazã proprietatea confesiunii
greco-ortodoxe române. Ele sunt înzestrate cu mobilierul si materialul di-
dactic necesar. Existã o bibliotecã ºcolarã în majoritate cu cãrþi pe seama
corpului didactic, cu un numãr de 468 volume. Cooperativa ºcolarã avea un
capital de 700 lei. ªcoala avea 13 iugãre de pãmânt, jumãtate nearabil.

Conform Procesului verbal din 31 mai 1941, întocmit de Romulus Ponta,
subinspector ºcolar, la ºcoalã, pe lângã cei trei învãþãtori, mai funcþiona ºi înv.
Lauran Augustin ºi Mureºan Alex. ªcoala funcþiona în douã edificii, care erau în
stare relativ bunã. ªcoala avea cantinã, de la care primeau zilnic un fel de mâncare
ºi pâine, un numãr de 14 elevi mai sãraci. ªcoala avea 174 de elevi înscriºi.
Director era tot domnul Stancu Teodor, care îndeplinea ºi funcþia de director al
Cãminului Cultural „Vasile Goldiº” ºi era totodatã conducãtorul corului mixt al
comunei. (În pozã, pe lângã cei patru învãþãtori, de la dreapta spre stânga sunt
preoþii Valeriu Felnecan ºi Traian Rugilã.)

Conform Procesului verbal din 24 iunie 1942 – (...) pe lângã ºcoala din
Sâmbãteni a funcþionat, începând cu data de 11 iulie 1942, un Cãmin de zi,
cu un numãr de aproximativ 10-20 de copii, condus de doamna învãþãtoare
Stancu Rozalia ºi ajutatã de domniºoara Rujan Silvia, aflatã în clasa a II-a de
liceu industrial, repartizatã pentru muncã de rãzboi. Programul zilei de
muncã în cadrul cãminului se va inspira din nevoia de supraveghere a
copilaºilor, ocrotirea ºi îndrumarea acestora, urmãrindu-se în special
formarea bunelor deprinderi.

Munca de rãzboi se va executa cu un numãr de 172 de elevi din ºcoala
primarã ºi secundarã, împãrþiþi în trei categorii ºi pe echipe, activând în
fiecare zi sub conducerea unui învãþãtor. Vacanþa obligatorie pentru elevi
era recomandat a se acorde pe serii pentru a avea continuitate în muncã.
Certificatele doveditoare de prestare a acestei munci se eliberau de cãtre
directorul ºcolii atât membrilor corpului didactic cât ºi elevilor; numai pe
baza registrului de prezenþã. În prestarea muncii se urmãrea ºi distractivul,

147 Procesele verbale aparþin Arhivelor naþionale - I.S.J. Arad Dosar 167/pag. 3-8
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creând un mediu de destindere.
Grãdina ºcolarã, prin stãruinþa
domnului direcor Stancu Teodor
ºi a colaboratorilor sãi s-a însã-
mânþat cu porumb, cartofi, le-
gume, zarzavaturi etc. Cinci grã-
dini în suprafaþã totalã de 2800
stp, asigurându-se toate alimen-
tele necesare cantinei pentru
anul ºcolar 1942/1943. Lotul ºcolar a fost însãmânþat cu porumb ºi mei.
ªcoala avea ºi pepinierã în suprafaþã de 600 mp, cu 1200 puieþi, care urmau
sã fie altoiþi de cãtre elevi.

Au fost adunate cca. 4kg de plante medicinale: muºeþel,mentã ºi soc.
Paralel cu aceste activitãþi, corpul didactic a condus acþiunea de stârpire a
cuiburilor de ciori, preocupându-se în mãsurã însemnatã ºi de aspectul
estetic al satului..

Conform Procesului verbal din 14 decembrie 1945, întocmit de Cîrstea
Nicolae, inspector ºcolar de circumscripþie, -„ edificiul ºcoalei are trei sãli
de învãþãmânt, cancelarie ºi locuintã pentru director.Edificiul a fost reparat
ºi se gãseºte în bunã stare de curãþenie ºi întreþinere. Mobilierul a fost în
mare parte distrus în timpul acþiunilor de rãzboi, ca ºi materialul didactic.
Sunt necesare mari investiþii pentru completarea acestora. Trebuiesc mari
reparaþii la edificiul grãdinii de copii, care nu are nici closet.

Din cauza lipsei de concurs din parte administraþiei locale nu s-au putut
transporta la timp lemnele de foc necesare ºcoalei, rãmânând neaduºi 53
mc, fapt care va pune conducerea ºcolii în situaþia de a suspenda cursurile
la terminarea cantitãþii de lemne aduse.”

Din Procesul verbal din 20 februarie 1946, întocmit de ªtefãnescu Ioan,
învãþãtor cultural al plasei Radna, aflãm cã la ºcoala din Sâmbãteni cursurile
de alfabetizare erau în plinã activitate. Erau înscrise 25 de persoane ºi
frecventau cursurile susþinute de învãþãtorul Comloºan Petru un numãr de
23 persoane. Cursurile se desfãºurau la ºcoalã, de trei ori pe sãptãmânã, la
cererea cursanþilor, care au îmbrãþiºat cu toatã inima aceste cursuri.

 Procesul verbal din 18 martie 1946, întocmit de cãtre Ioan Drecin,
subinspector ºcolar al plasei Radna, cu ocazia inspecþiei fãcutã d-nei Stancu
Rozalia, înv. gr. II, ne furnizeazã informaþii despre faptul cã în clasa a doua
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erau înscriºi 15 bãieþi ºi 17 fete, dintre care erau prezenþi 14 bãieþi ºi 15
fete, adicã un procent de 90%. Se constata cu multã satisfacþie cã prezenþa
elevilor de la aceastã ºcoalã era una dintre cele mai bune pe plasã...Cu
aceastã ocazie s-a vizitat ºi „cursul de alfabetizare ºi insuficienþi culturali
din aceastã comunã”, condus de învãþãtorul Comloºan Petru, ajutat de
domnul Apostol Nicolae. Frecvenþa la cursuri a acestor tineri denotã
strãdaniile lãudabile ale acestor învãþãtori, care nu precupeþeau nici timp,
nici obosealã în realizarea scopului urmãrit.

Conform Procesului verbal din 29 noiembrie 1946, întocmit de Ion
Vârtaciu, inspector ºcolar al jud. Arad, ºcoala ºi-a recâºtigat rolul primor-
dial în sat, mare parte din vestigiile rãzboiului au fost înlãturate ºi încet,
încet învãþãtorii au reuºit sã refacã zestrea moralã a comunei.

Conform Procesului verbal din 7 iunie 1948, întocmit de ªerban Nicolae,
subinspector ºcolar, ºcoala functiona sub conducerea domnului director
Stancu Teodor, într-un local bine întreþinut, care forma proprietatea
comunitãþii bisericeºti, construit cu destinaþia: ”pentru ºcoalã”.

Cursurile se þineau în trei sãli de învãþãmânt foarte frumos ornamentate
în spiritul nou al vremii, cu lucruri executate cu mult gust de cãtre micii
elevi. Clãdirea ºcolarã prezenta un aspect plãcut. Curtea era spaþioasã ºi
curatã. Grãdina ºcolarã, lucratã sistematic cu elevii, servea drept model
locuitorilor satului. Pe lângã frumoasele constatãri din clasele domnilor
învãþãtori, subinspectorul ºcolar constata cã dumnealor au dezvoltat ºi o
intensã activitate pe teren extraºcolar, dupã cum urmeazã:

-au luat parte la recensãmântul populaþiei din luna ianuarie anul 1948
-au fãcut parte din echipele de deparazitare
-au luat parte la campania de însãmânþãri de primãvarã
-au predat la cursul de alfabetizare
-au organizat diferite serbãri ºcolare cu programe artistice. Au luat parte

activã la toate „manifestaþiunile vieþii satului unde sunt încadraþi cu toatã
puterea lor de muncã.”

Datoritã acþiunii de alfabetizare desfãºuratã ºi la noi, ca de altfel în
întreaga þarã, neºtiinþa de carte a fost lichidatã ºi în localitatea noastrã,
secându-se în felul acesta izvorul analfabetismului. Au rãmas în aceastã
situaþie doar persoanele cu anumite boli cronice sau deficienþe, care i-a
fãcut inapþi pentru a învãþa.

 Învãþãtorul COMLOºAN PETRU, nãscut în 06. februarie 1915 în
Sâmbãteni, a fost director al ºcolii din localitate în perioada 1955-1973.
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Deºi nu a fost cãsãtorit ºi nu a avut copii personali, a iubit foarte mult
copiii, dedicându-ºi toatã viaþa carierei de dascãl. A fost cu adevãrat un
model de corectitudine, disciplinã, eleganþã ºi bunãtate, atât pentru copii,
cât ºi pentru cei mari.

Aºa dupã cum rezultã din procesele verbale ºi din spusele bãtrânilor, atât
Stancu Teodor cât ºi Comloºan Petru au fost dascãli ºi directori, care ºi-au facut
cu multã dãruire munca ºi de aceea rezultatele nu au întârziat sã aparã.

Directorii care au urmat la ªcoala Generalã din Sâmbãteni au fost: prof.
Boji Marta (1980-1983), prof. Vincze Sabina (1984-1987), prof. Barna Iustin
(1988-1990), prof.Boji Marta (1990-1997), prof.Paulescu Georgeta(1997-
2001), prof. Laicu Constantin (2001-2005), prof. Foster Cornelia (din 2005-
prezent)

Dupã 1944, Partidul Comunist a preluat grãdiniþa ºi ºcoala, dar clãdirile
nu au fost naþionalizate, ci au rãmas pe actul de proprietate al bisericii.
Dascãlii cântau în stranã ºi erau din Sâmbãteni. Se presupune cã ºi înainte
de aceastã datã a funcþionat periodic o ºcoalã în Sâmbãteni.

Abia din anul 1975 s-a înfiinþat ºi ciclul gimnazial. Întrucât clãdirea ºcolii
vechi, situatã lângã biserica din sat era într-un grad avansat de degradare ºi
nu avea decât patru sãli de clasã, a fost necesarã construirea unei clãdiri
noi. Prin efortul locuitorilor satului ºi al Primãriei din Pãuliº, de care aparþine
satul Sâmbãteni, în anul 1975 a fost construitã o ºcoalã nouã, pe un teren
care aparþinea primãriei, nu foarte departe de vechea ºcoalã. Clãdirea nouã
are douã nivele ºi cuprinde 8 sãli de clasã (cabinete de matematicã, limba
ºi literatura românã, istorie-geografie, informaticã), un laborator de biologie
ºi o salã de sport mare ºi bine dotatã. În 2004 în incinta ºcolii a fost amenajat
un grup sanitar cu apã curentã.

 Clasele I-IV în anul 1969- înv. Comloºan Petru,
Ioþii Maria, Dumitru Gheorghe
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 Începând cu anul 2006, s-au efectuat importante lucrãri de reabilitare
a clãdirii, la care nu s-a mai fãcut nimic de când s-a construit. Astfel,
acoperiºul a fost schimbat în întregime, s-a introdus încãlzirea centralã cu
combustibil solid (ambele proiecte au fost finanþate prin fonduri
guvernamentale), au fost înlocuite o parte din geamuri ºi uºi cu tâmplãrie
din PVC cu geamuri termopan.

 ªcoala a devenit unitate cu personalitate juridicã la 1 septembrie 2006.
Aici învaþã anual în medie 210 elevi într-un climat de toleranþã etnicã,
religioasã ºi culturalã.

Dupã construirea noii
ºcoli, o parte din vechea clã-
dire care aparþinea bisericii
a fost demolatã de cãtre auto-
ritãþile locale ºi construitã
una nouã cu douã nivele care
a funcþionat ca grãdiniþã pânã
în 2004, când grupele au fost

mutate aproape de ºcoalã, într-un spaþiu amenajat corespunzãtor, în clãdirea
fostei primãrii. Aici funcþioneazã douã grupe de grãdiniþã.
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 Dupã 2004, datoritã creºterii numãrului de elevi, s-au format douã clase
paralele la ciclul primar, care au funcþionat în vechea locaþie, în locul
grãdiniþei, pentru cã nu aveau loc în noua clãdire, care a fost prevãzutã
doar cu un rând de clase. În 2006, vechiul local de ºcoalã a fost revendicat
ºi dobândit de cãtre Biserica Ortodoxã prin preotul Braiþ Ioan. Astfel, cele
douã clase au trebuit mutate în ºcoala nouã, funcþionând o perioadã în regim
de dupã-amiazã. Datoritã lipsei de spaþiu, în vara anului 2008 au început
lucrãrile de construcþie ale unui nou corp de clãdire lipit de sala de sport
care va avea 2 sãli de clasã (în locul celor retrocedate), o bibliotecã cu salã
de lecturã, grup sanitar ºi vestiare cu duºuri pentru sala de sport.

Personalul didactic al
ºcolii cuprinde astãzi: 2
educatoare, care se ocu-
pã de cele douã grupe de
preºcolari, 6 cadre didac-
tice pentru învãþãmântul
primar, 12 cadre didac-
tice calificate pentru cele
4 clase de gimnaziu. Per-
sonalul didactic auxiliar este reprezentat de un administrator financiar de
patrimoniu. Personalul nedidactic este format din 4 persoane, 3 îngrijitoare
ºi un fochist/muncitor de întreþinere.

Preocuparea permanentã a ºcolii alãturi de celelalte instituþii de culturã
existente în sat, este ºi de a contribui la culturalizarea sãtenilor ºi a valorifica
din plin tradiþia, într-un context ce leagã ºcoala cu specificul comunitãþii
locale.

Deºi foarte veche, cu o tradiþie de peste 200 de ani de învãþãmânt,
ºcoala de la Sâmbãteni este deschisã spre nou, spre implementarea
reformei educaþionale, promovând calitatea în educaþie.

7.5 Personalitãþi originare din Sâmbãteni

Pe parcursul existenþei sale de pânã acum, ºcoala din Sâmbãteni a
pregãtit mii de elevi, unii dintre ei devenind la rândul lor dascãli, medici,
ingineri sau personalitãþi de  renume naþional ºi internaþional.

Spiritualitatea localã



368

Monografia comunei Pãuliº

† Manuilã Sabin
Unul dintre foºtii elevi de care ºcoala este mândrã în mod deosebit,

este Sabin Manuilã148  (1894-1964), nãscut la Sâmbãteni în 19 februarie 1894.
A fost membru corespondent al Academiei
Române la doar 44 de ani, absolvent al Facultãþii
de Medicinã din Budapesta, reprezentant al
societãþii studenþeºti din care fãcea parte la
Marea Adunare Naþionalã de la 1 Decembrie
1918, doctor în medicinã al Universitãþii din Cluj,
bursier al fundaþiei Rockefeller, întemeietor al
Institutului Central de Statisticã, ºef de secþie
al Institutului de Igienã ºi Sãnãtate Publicã,
secretar general al Ministerului Sãnãtãþii ºi
Ocrotirilor Sociale din România (1936), director
al Institutului de Demografie ºi Recensãmânt,
conducãtor al Secþiei de Statisticã din cadrul

Institutului Social Român, coordonator al recensãmântului din 1941,
colaborator al lui Dimitrie Gusti în redactarea lucrãrii de mare anvergurã
Recensãmântul populaþiei României (1930, în 9 volume).

 Sabin Manuilã a pãrãsit România ºi s-a stabilit în S.U.A. în anul 1948.
Aici ºi-a continuat activitatea ºtiinþificã, având un rol deosebit în organizarea
Centrului de Cercetare prin statisticã; este membru în Comisia de Populaþie
a Ligii Naþiunilor Unite; membru al Institutului Regal Olandez de Statisticã
de la Haga, consultant al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, vicepreºedinte
al Uniunii Internaþionale pentru Studiul populaþiei cu sediul la Berlin. A
încetat din viaþã la New York pe 20 noiembrie 1964.

 În memoria acestui mare om, la solicitarea directorului, prof. Cornelia
Foster, începând cu 1 septembrie 2008, ºcoala din Sâmbãteni a fost numitã
ªcoala Generalã „Sabin Manuilã” Sâmbãteni.

† CIUDAN GEORGE
S-a nãscut în 4.11.1925 la Sâmbãteni ºi a murit în 25/01/1985 la Bucureºti.
În perioada (1959-1989), în timp ce Crãciun Bonta era redactor ºef la

Cotidianul „Flacãra roºie”, (ziar politic din România), George Ciudan alãturi
de Cornel Uriþescu, Ioan Borºan ºi Dorel Zãvoianu au fost adjuncþii lui.

148 http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2mb%C4%83teni,_Arad
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George Ciudan a fost ºi redactor cu probleme de culturã. În ultimii ani de
viaþã a fost redactor ºef adjunct la „Revista de pedagogie” din Bucureºti.

Fiind poet, a participat la viaþa culturalã din România acelei vremi, astfel
a participat la Cenaclul lui Adrian Pãunescu sau la Radiocenaclul Flacãra
între aprilie 1980 ºi iunie 1985 alãturi de alþi scriitori ca: Nichita Stãnescu,
Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Eugen Simion, ªtefan Roll, Geo Dumitrescu,
Sabin Bãlaºa, Gheorghe Zamfir, Alexandru Philippide, Alexandru Andriþoiu,
Stefan Augustin Doinaº, Eugen Jebeleanu etc.

A publicat douã volume de versuri: Rãzvrãtiri (1947) ºi Vârstele dorului
(1977).

Despre poezia lui George Ciudan au scris eseuri elogioase Gala
Galaction, Mihai Beniuc ºi ªtefan Augustin Doinaº. În prefaþa volumului
Rãzvrãtiri, Gala Galaction spunea: „George Ciudan se întreaba asupra
izvoarelor tainice din care a purces ºi ne face sã întrevedem o vastã ºi
dureroasã epopee socialã ºi etnicã. George Ciudan interpreteazã o istorie
ºi un neam.”

În prefaþa volumului „Vârstele dorului”, Mihai Beniuc spunea: „Câtã
vreme versurile erau rãspândite prin publicaþii, aceastã vibraþie era
fãrâmiþatã. Adunate în carte, ele fac sã se audã din plin glasul poetului George
Ciudan, cu intonaþiile lui ce amintesc cântecul apelor Mureºului, de pe
unde s-a nãscut. Cuvintele nu sunt menite sã constituie un sprijin pentru
„Vârstele dorului”, cãci de acest sprijin cartea nu are nevoie, ci trebuie
luate drept un semn de preþuire pentru autenticitatea talentului lui George
Ciudan, de care sunt legat prin vechi ºi trainice simþãminte de amiciþie.”

Augustin Doinaº spunea „poezia lui George Ciudan este cântec ºi flacãrã,
mistuire de sine desãvârºitã. Omul George Ciudan a fost temeiul acestei
dãruiri totale.”

La douãzeci de ani de la moartea poetului, Emil ªimandan menþiona în
articolul Douã decenii de la dispariþia poetului George Ciudan, publicat în
ziarul Adevãrul (de Arad) în 05.02. 2005, „…îmi îngãdui sã-l aºez alãturi de
acei poeþi pentru care poezia a însemnat expresie nemijlocitã a celor mai
adânci trãiri sufleteºti, mãrturie a unui entuziasm nativ ºi în acelaºi timp
act de angajare existenþialã. Prin fluenþa versului ºi puritatea emoþiei lirice,
prin sinceritatea tonului alimentat de soreginte folcloricã, poetul George
Ciudan a rãmas, într-o epocã durã a totalitarismului, sã sune ca un clopot
dint-un turn înalt lângã Mureºul-meleagului natal ºi în inima Podgoriei
Aradului.
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Poetul s-a stins din viaþã pe o vreme geroasã de crãpau pietrele de frig
în Bucureºti ºi a fost înmormântat la cimitirul –Strãuleºti II, în parcela
scriitorilor. La cãpãtâiul poetului din cauza circulaþiei interzise in Bucureºti,
n-au reuºit sã participe decât familia poetului, administratorul de bloc, doi
reprezentanþi ai Uniunii Scriitorilor (Mircea Micu ºi ªtefan Augustin Doinaº)
ºi doi reprezentanþi ai ziarului din Arad.

Sfârºitul poetului i-a fost grãbit mai ales de anchetele ºi interogatoriile
la care a fost supus pe nedrept ca participant – alãturi de numeroºi inte-
lectuali din Bucureºti – la câteva ºedinþe ale grupãrii „Meditaþia transce-
dentalã” interzisã cu mult scandal de conducerea superioarã a P.C.R.

 † Comloºan Doina
 Doina Comloºan s-a nãscut la Sâmbãteni în 30 octombrie 1941 (10

noiembrie).
A absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai

din Cluj. În perioada 1977-1987 a predat la o facultate din Lyon, Franþa. În
1987 a obþinut doctoratul în literaturã, tot la Lyon.

A fost profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Istorie ºi
Teologie din cadrul Universitãþii de Vest Timiºoara, Departamentul de
Literaturã Românã.

A publicat mai multe cãrþi dintre care amintim:
Comloºan, Doina, Teatru ºi antiteatru, Timiºoara, Mirton, 2001.
Comloºan, Doina, Teoria textului literar, Timiºoara, Ed. Universitãþii

de Vest, 2003
Comloºan, Doina, Borchin, Mirela-Ioana, Dicþionar de comunicare (I),

Timiºoara, Excelsior Art, 2002.
Comloºan, Doina, Borchin, Mirela-Ioana, Dicþionar de comunicare (II),

Timiºoara, Excelsior Art, 2003.
Comlosan, Doina, Borchin, Mirela-Ioana, Dicþionar de comunicare (III),

Timiºoara, Excelsior Art, 2005.
Are un bãiat Comloºan George, stabilit definitiv în Canada.
A murit în 11 iunie 2008, la Timiºoara.
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7.6. Scurt istoric al bisericii ortodoxe din Sâmbateni

Prima Biserica Ortodoxa din Sâmbateni149 a fost construita din lemn, în
anul 1729, si avea hramul Sf. Ierarh Nicolae. A fost sfinþita la 2 aprilie 1755.
în jurul bisericii era si cimitirul satului.

Datorita sporului demografic, cu timpul s-a simþit nevoia construirii
unui nou lacas de cult mai încãpãtor. Astfel s-a ales un teren care a fost
cumpãrat de la Petru Vasi ºi Vasile Glogovicean, aceºtia primind câte un alt
loc pentru case. Temelia s-a pus pe 13 mai 1835, fiind sfinþita pe 12 mai
1838 de sãrbãtoarea înãlþãrii Domnului. Sfinþirea a fost sãvârºitã de cãtre
episcopul Gherasim Rat al Aradului.

Dupã închiderea ºantierului de construcþie a noii biserici, la 12 mai
1838, cea din lemn a fost demolata, pe locul ei fiind construita „Casa
Comitatului”.

În inventarul din 1855 sunt menþionate 9 cârti româneºti (Liturghier,
Evanghelie, Tipicon, Minei mare, Triod, Penticostar, Psaltire, Ceaslov,
Molitvelnic) si 11 sârbeºti (Evanghelie 2, Liturghier,Tipicon, Triod,
Penticostar, Psaltire, Ceaslov 3, Molitvelnic.)

Iconostasul s-a pus în 1856 fiind asemãnãtor cu cel al Catedralei din
Arad. în 1875 Biserica a fost pictata de renumitul pictor bãnãþean, Nicolae
Popescu.

În anul 1946 parohia a avut un cor bãrbãtesc si unul mixt, condus de
învãþãtorii Stancu Teodor si Stancu Rozalia.

Iconostasul vechi                                           Iconostasul nou

149 Dr. Pavel Vesa. Episcopia Aradului. Istorie. Culturã. Mentalitãþi (1706-1918). Editura
„Presa Universitara Clujeana” Cluj-Napoca. 2006.pag. 658
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În 14 septembrie 1944 biserica a fost bombardatã,150 rãmânând doar
zidurile si o parte din turn. Arhiva bisericii si a scolii care funcþiona pe
lângã biserica era pãstratã în turnul bisericii si a ars împreuna cu acesta.
De aceea avem puþine date atât despre biserica cât si despre scoalã din sat
înainte de aceasta data.

Urmând o perioada politica grea, biserica a putut fi refãcuta abia începând
cu anul 1956 (22 mai), dupã venirea în parohie a preotului Laza Gheorghe. în
25 decembrie, de Praznicul Naºterii Domnului, biserica a fost redata cultului.
Au urmat apoi o serie de alte lucrãri cum ar fi: introducerea curentului electric,
dotarea bisericii cu scaune si podoabe noi. Iconostasul care se alia si astãzi a
aparþinut Capelei Spitalului Municipal Arad si s-a primit prin bunãvoinþa Centrului
Eparhial Arad, în urma desfiinþãrii lãcaºurilor de cult din incinta instituþiilor
statului de cãtre puterea comunistã.

În 1969 se reînfiinþeazã
corul mixt condus de prof. Vã-
caru din Arad (Grãdiºte), apoi
conducerea lui a fost preluatã de
cãtre prof. Bulzan. În ultimii 5-6
ani corul a fost condus de cãtre
cântãreþul bisericesc Iovanescu
Livius ºi apoi de cãtre Vanu
Lazãr. Acest cor a funcþionat
pânã în anul 1987.

În 7 mai 1973 începe pictarea bisericii de cãtre pictorul Munteanu Vasile
din Covasna ºi s-a încheiat în 20 noiembrie 1973. În 19 octombrie 1975 sub
Prea Sfântul Episcop Visarion Aºtieleanu se sfinþeºte biserica, aºezându-
se moaºte în Prestol (masa Sfântului Altar).

La sfinþirea bisericii, pentru strãdaniile depuse, preotul Laza Gheorghe
a fost ridicat la rangul de Iconom Stavrofor.

În 28 august 1992, datoritã deteriorãrii acoperiºului bolta bisericii s-a
prãbuºit. În 15 octombrie 1992 a început refacerea boltei, iar în 1996 s-a
pictat bolta ºi s-a refãcut pictura deterioratã de cãtre pictorul Buie Flavius
din Arad. Biserica a fost resfinþitã în 30.11.2004, iar preotul Braiþ Ioan a
fost ridicat la rangul de Iconom Stavrofor pentru lucrãrile efectuate la
bisericã ºi casa parohialã.

150 Informaþii culese de la preotul Braiþ Ioan
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Preoþii care au slujit în Biserica Ortodoxã din Sâmbãteni au fost:
Novac (1755,1759); Popa Rada (1756-1758); Constantin Popovici (1763, 1767,
1781);  Novac Alexiu(1767); Ilie Ioanov (1791); Ioan Cuzman(1791-1804);Sava
Popovici (1798-1826);Ioan Ianosevici (1802-1842);Ioan Raþ (1843-1844,1849);
Emanoil Petrovici (1826-1871);Petru Babescu (1827-1832); Emanoil
Constantin Petrovici (1868);Constantin P. Aiudan (1871-1882);Nicolae
Manuilã (1845-1867); Fabriþiu Manuilã (1892-1911); ªtefan Gherman - a fost
hirotonit în octombrie (1918) pentru aceastã parohie. Pavel Felnecan, Valeriu
Felnecan (popa Nuþi) (1900-1944), ceasul morþii i-a sosit în bisericã, imediat
dupã Sf. Liturghie, la vârsta de 64 de ani, în data de 23 ianuarie 1944.

Dupã decesul acestuia a rãmas singur slujitor în parohie preotul Traian
Rugilã venit în anul 1930 care a slujit pînã în 1955 când locul lui a fost luat
de cãtre peotul Laza Gheorghe. Acesta iese la pensie în 31 dec. 1978, iar
începând cu 1 ianuarie 1979 ºi pânã în prezent la Biserica din Sâmbãteni
slujeºte preotul Braiþ Ioan.

 «Oastea Domnului» din Sâmbãteni
Oastea Domnului151  a pornit în sânul Bisericii Ortodoxe Române la Sibiu,

în anul 1923, ca o miºcare de renaºtere sufleteascã a societãþii româneºti,
la iniþiativa inspiratã de la Duhul Sfânt a preotului Iosif Trifa.

În calitate de redactor al gazetei «Lumina Satelor», preotul Iosif Trifa,
în primul numãr al gazetei din ianuarie 1923, lanseazã o chemare la o
hotãrâre de luptã sfântã (un angajament scris ºi semnat de fiecare) pentru
curãþirea vieþii de pãcatele cele multe ºi grele, cu ajutorul Mântuitorului
Iisus Hristos... «Aceastã sfântã chemare a rãzbit în sufletele a zeci ºi sute
de mii de þãrani, de muncitori, de funcþionari, de intelectuali români (...) ºi
a dat naºtere miºcãrii Oastei Domnului care a împânzit toatã þara cu ostaºii
ºi cu lupta ei, transformând-o într-o nestãvilitã miºcare de renaºtere duhovni-
ceascã a societãþii româneºti.»152

Gazeta Lumina Satelor a ajuns ºi în Sâmbãteni în anul 1926, prin Stancu
Petru, funcþionar la Primãria din Ghioroc, care ºi-a fãcut un abonament la
recomandarea domnului Tibi Lupaº153 . În urma lecturãrii gazetei, împreunã

151 Informaþii culese de Ille Ionatan
152 Sergiu Grossu - Pasãrea mãiastrã a Ortodoxiei Româneºti- din rev. Oastea Domnului

nr..../2008 .
153 Arhivelor naþionale Arad, dosar 6-1 foaia 1 ºi 3 din 2 iulie 1934, consemnat de Ardelean

Gheorghe .
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cu Lupaº Ovidiu (fiu de dascãl), lumina Cuvântului le pãtrunde în suflet
transformându-i, devenind astfel primii ostaºi din localitate. Iatã ce declara
Petru Stancu: „Odatã ce am primit aceastã luminã prin care Dumnezeu mi-
a schimbat viaþa, am cumpãrat câte 50 de exemplare pe care le împãrþeam
oamenilor din sat ºi aºa tot mai mulþi citeau Lumina satelor. Dupã o vreme,
încã trei persoane s-au hotãrât sã renunþe la viaþa pãcãtoasã. Împreunã cu
ei ieºeam afarã din sat unde citeam Sfânta Evanghelie ºi, continuând astfel,
unul, altul venea cu noi ºi numãrul nostru creºtea. Apoi m-am dus ºi-n alte
sate ºi am vãzut felul de conducere al adunãrilor ºi aºa am fãcut ºi noi ceea
ce am fãcut.”154  La scurt timp Stancu Petru, îl aboneazã ºi pe fratele sãu,
Florea Stancu, devenind ºi acesta ostaº. Lor li se alãturã Popi Eufrona ºi
Stai Eufrozina (a lui Gâbu) ºi alþii.

În câþiva ani se formeazã ºi în Sâmbãteni prima comunitate de ostaºi,
care se adunau la casa Eufrozinei Stai. Dupã ce numãrul membrilor Oastei
a crescut, programul duhovnicesc al acesteia se desfãºura în clãdirea fostei
ºcoli. Adunarea era îndrumatã de Stancu Petru prin care se pãstra legãtura
cu iniþiatorul Oastei de la Sibiu. Acest fapt este confirmat de urmãtorul
«raport» publicat în gazeta redactatã de preotul Iosif Trifa, sub titlul:

Din Sâmbãteni jud. Arad:155  «Cucernice pãrinte sufletesc, trimitem
ºi noi un raport despre cum a petrecut Oastea Domnului de anul nou. De
cum am luat cunoºtinþã despre circulara de la Sibiu, am vestit tot satul,
astfel cã la ora 7 toþi fraþii eram adunaþi în curtea bisericii, s-au tras clopotele
ºi pãrintele Valeriu Felnecan a venit în mijlocul nostru. Dupã ce s-a oficiat
paraclisul Maicii Domnului, am plecat la ºcoalã unde am þinut adunarea, iar
la orele 12 ne-am întors la bisericã, unde pãrintele a fãcut o rugãciune de
trecere în Anul Nou. La despãrþire am cântat în curtea bisericii Împãrate
Ceresc, a cãrei melodie a deºteptat tot satul. Mãrit sã fie Domnul pentru
toate!» Stancu Petru, ostaº al Domnului.

În anul 1935, comunitatea Oastei Domnului din Sâmbãteni numãra deja
60 de membri care ºtiau carte, conform unei declaraþii publicatã în gazeta
«Isus Biruitorul», prin care îºi reafirmã fidelitatea faþã de Biserica Ortodoxã
ºi recunoaºterea preotului Iosif Trifa drept fondator ºi îndrumãtor al miºcãrii.
«Isus Biruitorul» nr. 4-5-6/ 1935 ºi cuprindea, printre altele, urmãtoarele
menþiuni:

154 Arhivele Naþionale Arad dosar 4 foaia 1 din 2 iulie 1934.
155 «Oastea Domnului» nr. 6/ 5 febuarie 1933
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« Subsemnaþii, membrii Oastei Domnului din comuna Sâmbãteni judeþul
Arad, declarãm urmãtoarele:

1. Cu ajutor ºi dar de la
Dumnezeu, rãmânem ºi pe
mai departe credincioºi Bise-
ricii Ortodoxe care este înte-
meiatã pe jertfa lui Isus
Hristos ºi a miilor de muce-
nici (....)

2. Iar pe pãrintele Iosif
Trifa îl recunoaºtem de gor-
nist al Marelui Comandant
(Isus Hristos. n.n), de trâm-
biþaº al Domnului, la al cãrui glas noi ne-am deºteptat (...), iar voinþa noastrã
cea din urmã este ca, atâta timp cât Milostivul Dumnezeu se îndurã sã ni-l
þinã, aºa cum este bolnav, slab, neputincios, sã ne vorbeascã mereu.

Aceastã declaraþie s-a fãcut în adunarea Oastei Domnului, semnând
fiecare cu mâna lui proprie care ºtie carte (urmeazã 60 de iscãlituri) »156.

Dupã Dictatul de la Viena din august 1940, prin care Ardealul de Nord
inclusiv Clujul, era cedat Ungariei, fruntaºii Oastei: învãþãtorul Ioan Marini
ºi poetul Traian Dorz, care redactau la Cluj gazeta: Misionarul Vieþii
Creºtine, se mutã cu redacþia la Arad. Iar învãþãtorul Ioan Marini îºi
stabileºte domiciliul o vreme la Lipova, o vreme la Ghioroc, o vreme la
Sambãteni apoi la Arad. Acest fapt a adus o mare învioare ºi maturizare
pentru Oastea din Sâmbãteni ºi din împrejurimi, fiind mai des cercetatã de
aceºti fruntaºi, ºi bucurându-se de o mai bunã legãturã cu frãþietatea din
întreaga þarã.

În ianuarie 1942, când România se afla sub dictatura lui Antonescu,
Ioan Marini este arestat chiar din Sâmbãteni. Iar dupã starea de arest a fost
þinut cu domiciliu obligatoriu tot în Sâmbãteni, la casa Maria Popi.

În 1946, ostaºii din Sâmbãteni au dovedit multã maturitate ºi dragoste
creºtinã rãspunzând cu generozitate unui îndrãzneþ proiect social iniþiat de
Ioan Marini ºi au primit în casele lor, spre întreþinere, peste 25 de copii
aduºi din Moldova, greu încercatã atunci de foame ºi mizerie. La început au
fost toþi ocrotiþi ºi hrãniþi pentru o vreme în casa Florea Stancu apoi, tot
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prin grija lui, au fost repartizaþi în alte familii, unii dintre ei pentru doi ani,
iar alþii au rãmas mai mult.

Începând din anul 1948, Oastea Domnului a fost oficial declaratã ilegalã.
De atunci a continuat sã funcþioneze adunându-se prin case particulare,
având un program de propovãduire a Evangheliei, cântare, poezie religioasã
ºi rugãciune.

Tot din 1948 rândurile Oastei Domnului din Sâmbãteni s-au întãrit prin
stabilirea aici a unor familii venite din Tãrcãiþa jud. Bihor, cum au fost: Fãt
Savu, Ille Grigore, Ille Valer ºi Ille Ioan, alãturându-se ostaºilor bãºtinaºi în
susþinerea ºi îndrumarea Oastei din Sâmbãteni. De fapt, Ille Valer ºi Ille
Ioan vor continua sã îndrume cu statornicie Oastea Domnului din Sâmbãteni
în pofida tuturor greutãþilor ºi privaþiunilor, inclusiv în primii ani de dupã
Revoluþie, pânã când Domnul i-a þinut în putere.

În anul 1955, Ille Valer împreunã cu Ille Grigore au fost arestaþi de
cãtre autoritãþile statului în timp ce se aflau în misiune la o adunare din
com. Beliu jud. Arad. Au fost anchetaþi, bãtuþi ºi þinuþi în condiþii inumane
în arest, apoi au fost aduºi încãtuºaþi. În timpul regimului comunist, ostaºii
Domnului au fost urmãriþi ºi supravegheaþi de securitate.

 Începând cu anul 1980, cei doi ostaºi, Ille Valer ºi Ille Ioan, au început
sã fie sprijiniþi în îndrumarea Oastei Domnului de cãtre Ionatan ºi David
Ille, fiii lui Valer Ille, de cãtre fraþii Miloº Petru ºi Aurel. Dupã 1998, li s-a
alãturat un slujitor de nãdejde în persoana lui Jim Foster, cetãþean american,
aderând la ortodoxie prin cãsãtorie cu Foster Cornelia, fiica lui Ille Valer,
actualmente directoarea ºcolii din Sâmbãteni.

A început o mai strânsã colaborare a familiei Ille Ionatan ºi Violeta cu
fruntaºul Oastei Domnului, Traian Dorz, fiind îndrumaþi ºi încurajaþi în
activitatea scrisului religios.

Dupã Revoluþia din decembrie 1989, Oastea Domnului obþine o
recunoaºtere legalã ºi se reia publicarea gazetei «Isus Biruitorul» la nivel
naþional, avându-l ca redactor pe Ille Ionatan din Sâmbãteni. Din 1992, Ille
Ionatan editeazã, fãrã întrerupere revista lunarã «Oastea Domnului», cu
difuzare în întreaga þarã, sediul redacþiei fiind la Sâmbãteni.

Dupã Decembrie 1989, preotul paroh Braiþ Ioan a pus la dispoziþia
Oastei, fãrã chirie, o salã aparþinând Parohiei Ortodoxe ºi a manifestat
permanentã bunãvoinþã faþã de Oastea Domnului ºi disponibilitate pentru o
bunã colaborare.
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CAPITOLUL VIII

Economia comunei

8.1.  Consideraþii generale

Amplasarea comunei Pãuliº la interferenþa dintre deal ºi câmpie a
permis din cele mai vechi timpuri cultivarea viei ºi prelucrarea strugurilor,
obþinând vinul, pe care locuitorii Podgoriei Aradului l-au valorificat. Paralel
cu aceastã îndeletnicire a populaþiei, practicau ºi cultura cerealelor,
creºterea animalelor ºi legumicultura.

Comuna Pãuliº are ºi o industrie proprie, la început „meºteºugãreascã”,
cu ateliere mici, cu un grad mai slab de mecanizare ºi cu muncitori calificaþi
în diferite meserii. Încã din 1743, existentau pe râul Mureº, cinci mori de
apã, cu timpul construindu-se la Pãuliº ºi Sâmbãteni mori de mare capaci-
tate cu motor (vezi capitolul „Aspecte din viaþa cotidianã”), care apoi au
fost naþionalizate (1952).

Meseriaºii au lucrat pe teritoriul comunei încã din secolul al XVIII-lea, ca
frizeri, croitori, pantofari, fierari, rotari, tâmplari, tinichigii, zidari, cojocari etc.

 Marile transformãri social-economice produse în anii comunismului
ºi-au pus amprenta asupra economiei ºi societãþii de pe teritoriul ei,
transformãrile regãsindu-se ºi în repartiþia populaþiei în diferite sfere ale
activitãþii economice.

Cea mai mare loviturã pentru þãranul român vine dinspre marele vecin
de la rãsãrit „URSS”, fiind sub influenþa lui. Ca urmare, se pune în practicã
„Întovãrãºirea agricolã”, (1952), apoi în 1962 „colectivizarea agriculturii”,
care a dus la distrugerea gospodãriilor þãrãneºti, pe care este clãditã orice
agriculturã sãnãtoasã.
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 Era firesc ca noile idei sã prindã contur, la început, în rândul þãranilor
sãraci fãrã pãmânt sau cu pãmânt ºi inventar agricol puþin. Astfel, se
înfiinþeazã cele douã gospodãrii colective „G.A.C. Viticultura Pãuliº”, „G.A.C.
1 Mai Sâmbãteni” ºi viticultura IAS Baraþca, în 1957.

Viaþa acestor gospodãrii colective a fost foarte grea la înfiinþare. Lipsa
inventarului (tractoare, maºinã de treierat, cai, vite, construcþii) ºi terenul
puþin au fãcut ca membrii cooperatori sã o ducã greu la început, aceasta în
ciuda întregului sprijin acordat de aparatul de stat ºi partid, gospodãriile
colective primind cele mai bune pãmânturi. De asemenea, au fost ajutate
de bãncile de stat pentru împrumuturi, au fost trimise cadre la perfecþionare
în domeniul agricol.

S-a dus o muncã de lãmurire a þãranilor pentru a intra în colective,
chiar cu ameninþãri, confiscarea terenurilor bune ºi alocarea altora de slabã
calitate.

 Pentru a frânge tãria þãranilor care nu doreau sã intre în gospodãriile
colective li se alocau cote de cereale ºi de carne, atât de mari, încât nu
puteau onora, astfel cã pãmântul rãmânea nelucrat, iar printr-un decret se
statua cã orice teren nelucrat se naþionalizeazã.

Sufocaþi de imensitatea cotelor stabilite, þãranii individuali au avut o singurã
alegere: intrarea în gospodãriile colective. Aºa se face cã la sfârºitul anului
1962 toþi þãranii sunt înregistraþi în Cooperativa Agricolã de Producþie.

Politica de desfiinþare a sãlaºelor ºi redarea terenurilor de sub ele
circuitului agricol, fac sã disparã în totalitate sãlaºele de peste Mureº ºi din
Pustã.

Pentru a sprijini activitatea ºi a limita autonomia cooperativelor agricole,
statul înfiinþeazã Staþiunea de Maºini ºi Tractoare (SMT), care prin dotare
era prestator de servicii pentru aceste cooperative.

Dupã anul 1975, cele douã cooperative agricole de producþie încep sã-ºi
îmbunãtãþeascã activitatea, sã aplice tehnologii moderne de cultivare a
pãmântului, aplicându-se pe scarã largã îngrãºãmintele chimice, erbicidele,
hibrizii productivi.

Zootehniile înfiinþate sunt ºi ele dotate cu instalaþii de evacuare a
dejecþiilor, mori de furaje, platforme de siloz. Parcul de maºini al cooperativei
a crescut substanþial, fiecare CAP având în perioada de apogeu câte 2-3
camioane cu remorci, 2-3 tractoare cu remorci.

Staþiunea pentru Mecanizarea Agriculturii (SMA) ªiria avea 2 secþii de
mecanizare, Pãuliº ºi Sâmbãteni, în care lucrau aproximativ 35 de persoane
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calificate prin cursuri de scurtã duratã, SMA având o dotare pe mãsura
necesitãþilor: 32 tractoare de 65 CP, 8 tractoare de 180 CP, 10 combine
pentru pãioase, 8 combine pentru porumb ºtiuleþi.

Pentru întreþinerea ºi repararea acestor utilaje, secþiile aveau ateliere
de reparaþii, iar pentru unele defecþiuni mai mari se deplasau la Ghioroc
sau ªiria.

O altã unitate reprezentativã pentru agricultura comunei a fost
Intreprinderea Agricolã de Stat Baraþca.

În primãvara anului 1957 a luat fiinþã la Baraþca o unitate agricolã de
stat cãreia i-a revenit sarcina dezvoltãrii patrimoniului viticol din Podgoria
Aradului.

Iniþial ºi-a început activitatea cu 267 hectare plantaþii viticole pe
scheletul organizatoric al fostei secþii Baraþca, dependentã de Gospodãria
Agricolã de Stat „Descãtuºarea Zãbrani” cu un fond fix de mijloace de 13200
lei ºi cu o dotare de numai un camion, 4 tractoare, 22 atelaje, cu structura
organizatoricã de 6 brigãzi viticole ºi un complex pepinieristic cu forþã de
muncã permanentã, cu un numãr de 60 de salariaþi.

Centrul de vinificaþie, înfiinþat în 1965, a fost o mare realizare pentru
comuna Pãuliº, acest centru fiind modernizat ulterior, iar din 1978 au început
lucrãrile de extindere a lui cu o investiþie totalã de 10108 lei, lucrare care a
fost finalizatã în 1986, cu linii moderne de prelucrare ºi conservare a vinurilor
roºii ºi albe.

8.2. Industria

În ansamblul realizãrilor obþinute de economia judeþului Arad în
perioada dinainte de 1989 cât ºi dupã, comuna Pãuliº se înscrie cu unele
succese în domeniile vieþii economice, sociale ºi culturale. Ca ºi celelalte
localitãþii administrativ-teritoriale ale þãrii ºi judeþului Arad, comuna Pãuliº
oferã un vast ºantier de activitãþi creatoare, de investiþii, care vor aduna în
viitorii ani un potenþial economic, ce va trebui valorificat de întreaga
comunitate.

Industrializarea se afirmã tot mai mult drept factorul de primã
importanþã în dezvoltarea oraºelor ºi comunelor. Cu mulþi ani în urmã, în
cadrul acestei comune au luat fiinþã unitãþi cu caracter industrial. În aceste
unitãþi industriale nu a existat o tradiþie, deºi încã din evul mediu existau
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aici mulþi meºteºugari (fierari, tâmplari, dulgheri, croitori, cizmari), datoritã
faptului cã ramura de bazã a fost ºi va rãmâne agricultura.

a) Industria extractivã ºi de prelucrare a materialelor de
construcþie

Principala bogãþie naturalã a subsolului o reprezintã rocile de con-
strucþie (granitul), care se exploateazã într-o carierã situatã în perimetrul
localitãþii Pãuliº, în apropierea ºoselei naþionale. Aceastã carierã a fost
preluatã de cãtre CFR, dupã primul rãzboi mondial, producându-se piatrã
spartã pentru calea feratã.

Pe teritoriul comunei funcþioneazã câteva balastiere, care extrag balastul
din albia Mureºului sau din terase, balast pe care-l prelucreazã, trans-
formându-l în produs finit, purtând denumirea de sorturi ºi nisip.

Industria materialelor de
construcþie este reprezentatã
prin Cariera de piatrã din
Pãuliº, carierã care exploatea-
zã granitul, granodioritul ºi ºis-
turile cristaline. Dupã ce iniþial
a fost preluatã de CFR, în 1984,
cariera a trecut în patrimoniul
Întreprinderii Judeþene de Pro-
ducþie Industrialã ºi Prestãri
Servicii Arad, ca apoi sã fie
preluatã ºi concesionatã de

S.C. Icim Arad, dupã 1989. Activitatea din carierã se desfãºoarã utilizându-
se sistemul de împuºcare a rocilor pentru a putea fi dislocate. Utilajele
folosite pentru producerea pietrei brute, a pietrei sparte, de diferite
dimensiuni sunt: buldozere, excavatoare, fadromã, concasoare ºi benzi
transportoare.

Produsele unitãþii au o întrebuinþare largã ºi complexã, începând cu
construcþia fundaþiilor ºi soclurilor la case ºi terminând cu pavarea ºi
pietruirea drumurilor ºi liniilor de cale feratã.

Pe teritoriul comunei funcþioneazã balastierele de pe Mureº, care extrag
balast pe care îl transformã în sorturi ºi nisip care sunt foarte solicitate în
construcþii. Cele mai reprezentative balastiere sunt: S.C. General Agregate
SRL, S.C. Best Agregate SRL, S.C. Radlingher SRL, S.C. Metcons SRL,

Cariera de piatrã Pãuliº – S.C. ICIM ARAD
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S.C. Icim SRL, S.C. Tehno-
domus SRL, SC Aton SRL,
peste Mureº. Produsele reali-
zate de aceste balastiere sunt
transportate de cãtre beneficia-
ri (constructori) cu ajutorul ma-
ºinilor de mare tonaj în Arad ºi
Timiºoara.

Aceste unitãþi de producþie
contribuie cu sume importante
la bugetul de venituri ºi chel-
tuieli al comunei, acordând sprijin obiectivelor de investiþii promovate de
cãtre Consiliul Local ºi primãrie.

În localitatea Pãuliº, funcþioneazã unitatea de producþie S.C. Cimevar
SRL, care a luat fiinþã în anul 1998, având ca activitate iniþialã comerþul cu
materiale de construcþie. În urmãtorii ani ºi-a diversificat activitatea,
producând blocuri de beton zidãrie ºi construcþii de diferite tipuri. Aceste
blocuri sunt executate pe vibromasã marca zenit. S.C. Cimevar SRL lucreazã
cu un numãr de peste 7 angajaþi, producând blocuri de beton, care sunt
solicitate în construcþie de cãtre întreaga zonã a Podgoriei Aradului, Lipova,
Zãbrani, Conop, Ususãu.

b) Industria alimentarã
 Este reprezentatã prin Centrul de Vinificaþie IAS Baraþca, care a luat

naºtere în 1965, extinzându-se în 1978, investiþia fiind finalizatã în 1986.
În acest centru modern, se prelucrau anual, 7000 tone struguri albi din

soiurile: Mustoasã de Mãderat, Risling italian, Feteascã Regalã, struguri
negri din soiurile: Cadarcã, Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Burgund, care
erau recoltaþi din toatã zona Podgoriei Aradului ºi zona ªagu-Vinga.

La acest centru de vinificaþie lucrau pânã în anul 1989 aproximativ 35
muncitori, care asigurau producþia anualã de vinuri albe ºi roºii din Podgoria
Aradului.

Calitãþile deosebite ale vinurilor roºii de la IAS Baraþca au contribuit la
creºterea competitivitãþii acestora, fiind mult solicitate la export în þãri ca:
Germania, Austria, Olanda, Belgia, iar „Cabernetul” ºi „Cadarca” au obþinut
la concursurile naþionale douã medalii de aur ºi ºapte medalii de argint,
unitatea fiind distinsã de mai multe ori cu premii în zona de vest a þãrii.

Balastiera Sâmbãteni
– S.C. BEST AGREGATE SRL
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În anul 1986, se realizeazã în
cadrul Centrului de vinificaþie o
producþie de 450 vagoane de vin
roºu ºi alb, iar cantitatea de þuicã
din vin era de 130.000 grade/dal.

Aceste realizãri deosebite au
fost o dovadã a dezvoltãrii eco-
nomice a întreprinderii, a serio-
zitãþii colectivului de muncã, ce a
fost condus ani de zile de inginerul
Fazekaº ªtefan, director general.

Dupã anul 1989, odatã cu apa-
riþia Legii 18/1991, a Legii 1/2000
ºi a Legii 247/2005, privind retro-
cedarea terenurilor arabile ºi viti-
cole proprietarilor, aceastã între-
prindere a ajuns în pragul falimen-
tului, iar Centrul de vinificaþie a fost
scos la licitaþie pentru achitarea
datoriilor.

În anul 2007, s-a construit
printr-un „proiect Sapard”, Pensiu-
nea Wine Princess SRL, condusã de
inginerul Balla Geza, care a ame-
najat un centru de prelucrare a
strugurilor albi ºi roºii dupã cele
mai moderne tehnologii europene.
În acest centru de vinificaþie se
îmbuteliazã vinuri albe ºi roºii,
realizate prin tehnologii clasice de
vinificaþie. Societatea are în pro-
prietate 61,5 ha de vie. Pãstrarea
vinului se asigurã în pivniþe ºi în
butoaie de stejar ºi barique-uri
pentru vinurile roºii, iar vinurile
albe în tancuri de oþel inoxidabil
cu capacitatea totalã de 5000 hl.

Centrul de vinificaþie Pãuliº
– IAS BARAÞCA, 1986

Crama Wine Princess din Pãuliº–
prelucrarea ºi depozitarea vinurilor

Prezentarea ºi comercializarea vinurilor din
„Crama Wine Princess” Pãuliº
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c. Industria micã ºi artizanalã
În perioada comunismului s-a pus un accent deosebit pe mica industrie,

în special în zona localitãþilor rurale, care trebuiau sã valorifice resursele
locale, materii prime, cum ar fi: rocile de construcþie, nisipul, balastul,
cãrbunii sau unele resurse vegetale ºi agricole (stuful, rãchita, papura,
rogozul, etc.) în vederea obþinerii unor produse necesare populaþiei
(produse din lemn, produse textile, produse de uz gospodãresc).

Aceste unitãþi ale industriei mici au fost organizate ºi conduse de cãtre
Consiliul popular comunal Pãuliº, de cãtre Cooperativa meºteºugãreascã,
Cooperativa de consum ºi Cooperativa Agricolã de Producþie.

La nivelul comunei Pãuliº au funcþionat mai multe secþii ale industriei
mici, secþii care au adus venituri importante comunei. În cadrul Consiliului
popular al primãriei au funcþionat un numãr de 10 secþii, la care au fost
angajate 32 persoane. Secþiile industriei mici au fost: împletituri nuiele,
mãturi sorg, croitorie-broderie, tinichigerie, buldo-excavator, tâmplãrie,
zidari-zugravi, creºterea ovinelor, gospodãrie comunalã. Produsele obþinute
în cadrul acestor secþii erau: coºuri de nuiele, scaune rabatabile, produse
textile (cusãturi), tãvi din lemn, fãraºe din tablã, mãturi sorg, sobe canadiene,
burlane, toate acestea fiind valorificate prin Consiliul Judeþean, Direcþia
comercialã a judeþului Arad.

În cadrul unitãþilor subordonate Primãriei, CAP Sâmbãteni ºi CAP
Pãuliº, au funcþionat urmãtoarele secþii: douã mori de furaje, o secþie de
lãdiþe din lemn, douã brutãrii, 2 fierãrii, 2 ateliere mecanice, 2 ateliere de
tâmplãrie, ºi o rotãrie.

La CAPDM Pãuliº (Cooperativa de consum), la mica industrie, a
funcþionat o secþie de dopuri de plastic, iar în cadrul prestãrilor de servicii
au funcþionat urmãtoarele: atelier de croitorie, coafurã, frizerie, secþie de
zugrãvit ºi douã sifonãrii.

Dupã 1989, odatã cu privatizarea tuturor unitãþilor de producþie precum
ºi a celor prestatoare de servicii, unitãþile industriei mici ºi prestatoare de
servicii s-au desfiinþat.

d.) Industria de prelucrare a lemnului
Industria lemnului era reprezentatã în localitatea Pãuliº, în perioada

comunismului, printr-un depozit de prelucrare a lemnului, depozit aflat în
gestiunea IFET-ului din Arad. În acest depozit se aduceau buºteni din foioase,
cu prioritate, ºi rãºinoase, care se tãiau la anumite dimensiuni, se încãrcau
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în vagoane ºi se transportau în
funcþie de comenzi la beneficiarii
din þarã. Dupã 1990, IFET-ul Arad
a intrat într-un declin puternic,
neputându-se adapta mediului
concurenþial de piaþã, astfel cã
dupã anul 2000, dispare de pe
scena economicã a localitãþii.

Platforma betonatã ºi clãdi-
rile sunt scoase la licitaþie, fiind
preluate de cãtre firma privatã
S.C. Wegland Alpin S.R.L., care
din anul 2005 a început sã con-
struiascã hale moderne pentru
prelucrarea lemnului. S.C. Weg-
land Alpin S.R.L. a luat fiinþã în
1994 la Sighetul Marmaþiei,
judeþul Maramureº, iar în anul
2000 ºi-a transferat sediul în
judeþul Arad. Societatea privatã
s-a dotat cu utilajele necesare
pentru transportul materialului
lemnos din pãdure (maºini tip
peridoc, cu încãrcãtor perfor-

mant), utilaje pentru prelucrarea lemnului de mare capacitate (gatere, maºini
de fasonat ºi de prelucrat), o adevãratã fabricã de prelucrarea lemnului.
Astãzi S.C. Wegland Alpin S.R.L. ºi-a construit un nou sediu pe raza comunei,
alãturi de cele 2 hale de prelucrare a lemnului.

Firma produce în prezent traverse pentru calea feratã, cu prioritate
pentru export în state din Uniunea Europeanã, precum ºi produse
semifabricate de cherestea pentru intern ºi export. Activitatea principalã a
societãþii este tãierea, rindeluirea lemnului ºi impregnarea acestuia.

Societatea deþine atestat de exploatare forestierã ºi autorizaþie de
furnizor feroviar, fiind unul dintre principalii colaboratori ai Companiei
Naþionale de Cale Feratã în ceea ce priveºte furnizarea de traverse din
lemn. Ponderea la export a ajuns pânã la 65% din producþie, calitatea
tehnologiei folosite înnobilând lemnul, o resursã naþionalã importantã.

Sediul S.C. WEGLAND ALPIN SRL
din Pãuliº

Prelucrarea lemnului la S.C. WEGLAND
ALPIN SRL din Pãuliº
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Capacitatea de exploatare este de
2000 mc/lunã iar capacitatea de
prelucrare este de 3000 mc/lunã.

Aceastã societate dovedeºte
an de an competenþa ºi seriozitatea
în exploatarea ºi prelucrarea lem-
nului, obþinând „Diplome de Exce-
lenþã”, care o clasificã între primele
douã locuri ale firmelor private din
cadrul Întreprinderilor mici ºi
mijlocii din România.

Alãturi de aceastã unitate de
producþie specializatã în prelucra-
rea lemnului, pe raza comunei exis-
tã ateliere de tâmplãrie, care func-
þioneazã ca A.F., acestea producând
uºi, geamuri, precum ºi diferite
tipuri de mobilier.

e) Industria de mecanicã finã ºi aparataj electromecanic
Localitatea Baraþca este reprezentatã de S.C. Contis Car S.R.L., care

are ca obiect de activitate recondiþionarea alternatoarelor ºi demaroarelor
pentru autoturisme „IVECO” ºi „PEUGEOT”.

Societatea Contis GMBH a luat fiinþã în Germania în 1977, având 5
muncitori. În primul an de producþie a realizat 9000 bucãþi de alternatoare
ºi demaroare. În urmã cu 3 ani, când societatea s-a mutat în România, în
localitatea Baraþca, comuna Pãuliº avea iniþial doar câþiva angajaþi. În
prezent, S.C. Contis Car S.R.L. are un numãr de 35 angajaþi ºi produce
peste 200 000 bucãþi alternatoare ºi demaroare recondiþionate, numai pentru
export.

Utilajele folosite în procesul de producþie, maºini de toate tipurile (de
rectificat, sablat, etc.) ºi piesele de schimb sunt aduse din strãinãtate.

Materia primã, adicã alternatoare, demaroare, cu un stadiu avansat de
uzurã, este adusã pe bazã de comenzi ferme de cãtre firmele amintite, iar
dupã recondiþionare sunt controlate dacã corespund standardelor tehnice,
societatea fiind o adevãratã „uzinã”, care se ridicã la nivelul cerinþelor
europene.
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Piesele respective sunt
înseriate, trecute prin diferite
faze de producþie, atent monito-
rizate pânã la trecerea lor pe
banda de verificare ºi împa-
chetare în cutii speciale de car-
ton cu serii, numere ºi firma de
unde provin. Piesele executate
aici sunt destinate exclusiv
exportului. S.C. Contis Car
S.R.L. are cadre de specialitate,

ceea ce face ca produsele realizate de societate sã fie calitative.

8.3. Agricultura

1. Consideraþii generale
Comuna Pãuliº aºezatã în lunca Mureºului la poalele Munþilor Zaran-

dului, în zona de contact cu câmpia, dispune de condiþii pedoclimatice
favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive. Agricultura
constituie ramura de bazã a economiei comunei. Îmbinarea armonioasã a
celor douã forme de relief câmpie, munte, ampla deschidere spre vest ºi
sud-vest, determinã existenþa unui topoclimat aparte, confirmând realele
posibilitãþi pentru dezvoltarea agriculturii.

În ansamblul lor, condiþiile generale de relief litologice ºi de drenaj ale
comunei, au permis factorilor pedoclimatici externi sã acþioneze nestingherit.
Existã areale largi cu soluri zonale (cernoziomuri ºi cernoziomuri levigate,
soluri argiloiluviale brune ºi podzolice) în care se modificã ºi condiþiile
bioclimatice. În cadrul comunei sunt rãspândite soluri cu un grad ridicat de
fertilitate, oferind condiþii optime pentru cultivarea cerealelor, plantelor
tehnice, legumicole, viþei-de-vie, a pomilor fructiferi precum ºi pentru creº-
terea animalelor. ªesul cu solurile fertile este foarte prielnic culturii cerea-
lelor ºi plantelor tehnice, dealurile ºi colinele bãtute de soare sunt propice
dezvoltãrii viticulturii, iar suprafeþele de pãºune ºi fâneþe favorizeazã creº-
terea animalelor.

În perioada socialismului a existat o preocupare pentru înzestrarea
tehnicã ºi dezvoltarea bazei materiale a agriculturii, folosirea maºinilor ºi

Sediul firmei S.C. CONTIS CAR SRL din Baraþca
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tractoarelor, care au redus
munca manualã.

Secþiile de mecanizare de
la CAP Pãuliº ºi CAP Sâm-
bãteni, aparþinãtoare SMA
ªiria, precum ºi sectorul
mecanic al IAS Baraþca au
fost înzestrate cu tractoare de
diferite tipuri, combine, sece-
rãtori, semãnãtori, cultiva-
toare, maºini pentru erbicidat
ºi împrãºtiat îngrãºãminte
chimice ºi naturale, maºini de
stropit viile ºi pomii fructiferi.

Pe teritoriul comunei se aflau urmãtoarele unitãþi agricole de producþie:
CAP Pãuliº, CAP Sâmbãteni ºi Fermele 2, 3 ºi 5 de la IAS Baraþca. Din
totalul terenului agricol al comunei, sectorul CAP a reprezentat 68%,
sectorul IAS a ocupat 20,2% ,iar sectorul particular 11,8%.

În afarã de aceste unitãþi agricole de producþie, pe teritoriul comunei
îºi desfãºurau activitatea ºi urmãtoarele unitãþi pentru deservirea agri-
culturii, secþia SMA Pãuliº, secþia SMA Sâmbãteni ºi sectorul mecanic IAS
Baraþca. Aºa dupã cum am precizat anterior, IAS Baraþca a luat fiinþã în
1957. Potrivit planurilor de dezvoltare, investiþiile au crescut foarte mult,
înfiinþându-se anual 50 ha plantaþii mari de vii moderne ºi productive. Anul
1988 a fost cel mai fructuos din punct de vedere a producþie medii la hectar.

Pentru prima datã se consemneazã în dezvoltarea viticulturii din
Podgoria Aradului rezultate foarte bune la IAS Baraþca, producþii de 10-
14000 kg/ha, iar pe întreaga suprafaþã de pe raza comunei, de 458 ha, se
obþin producþii medii de 7 336 kg/ha.

Totodatã a fost schimbat sistemul de culturã al plantaþiilor dirijate pe
curbe de nivel în mod ºtiinþific, cu amenajãri antierozionale ºi conducere
pe ºpalieri, pentru mecanizarea lucrãrilor.

Creºterea patrimoniului viticol cu încã 500 ha de vie în anul 1968, fosta
proprietate a GAS ªiria, se înfiinþeazã primele ferme conduse de cadre
inginereºti. Creºte volumul mijloacelor fixe cu peste 10 mil.lei/anual, iar
nivelul investiþiilor atinge cifra de 10 milioane lei anual.

Ferma nr.2 IAS Baraþca. Spaþii de cazare pentru
muncitorii sezonieri
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În anul 1986 suprafaþa totalã de vie pe rod în comuna Pãuliº a fost de
315 ha, din care ferma nr. 2 (Baraþca) 180 ha, ferma nr. 3, 80 ha, iar ferma
nr. 5, 55 ha.

2. Cultura plantelor
Agricultura cuprinde douã ramuri principale strâns legate între ele: cultura

plantelor (producþia vegetalã) ºi creºterea animalelor. Producþia vegetalã
cuprinde: culturile de câmp ( cereale, plante industriale ºi de nutreþ) ºi culturile
hortiviticole (cultura legumelor, a viþei-de-vie ºi a pomilor fructiferi).

Analizând structura culturilor de câmp, se evidenþiazã cu precãdere
cultura cerealelor (grâul, secara, orzul, ovãzul ºi porumbul boabe), care
sunt cultivate pe cele mai mari suprafeþe.

a) Cultura cerealelor
Importanþa cerealelor constã în faptul cã boabele lor, într-un volum relativ

mic, conþin o serie de valori nutritive ºi cât mai puþin perisabile decât
celelalte produse agricole. Cerealele asigurã cel mai important aliment al
populaþiei, pâinea ºi hrana de bazã a animalelor. În cadrul comunei Pãuliº,
este posibilã mecanizarea completã a tuturor lucrãrilor agricole ale acestei
culturi, care aduc dupã sine o productivitate agricolã sporitã la hectar.

Situaþia cuprinzând suprafeþele cultivate cu cereale ºi producþiile
obþinute la hectar, între 1970-1989

Suprafeţe 
cultivate  

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Grâu şi secară  
-ha- 

1295 1085 1966 1140 1145 1200 1200 1200 1275 1320 1123 1179 

Producţia grâu 
şi secară 

-to- 

1675 1699 3436 2769 2381 3405 3962 4358 3209 5338 4213 3996 

Porumb boabe 
-ha- 

925 1072 1234 1214 1154 1139 1283 1198 1286 1096 1355 1187 

Producţia 
porumb boabe 

-to- 

1309 2469 3624 4289 4094 5891 5391 6668 7385 7037 5257 3709 
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Analizând tabelul care cuprinde culturile de grâu ºi porumb în perioada
1970-1989, constatãm o repartizare echilibratã a suprafeþelor ocupate cu
aceste culturi între 1100- 1300 ha, în fiecare an. La grâu cele mai mari
producþii se obþin în anii (1987, 1988, 1985) între 4300 to ºi 4500 to, cea
mai ridicatã producþie de 4100 kg/ha (1987), iar la porumb boabe (1985,
1986, 1987) cu cea mai ridicatã producþie la ha de 7385 (1986).

Producþiile mai scãzute atât la grâu cât ºi la porumb la ambele unitãþi
CAP (Pãuliº ºi Sâmbãteni) s-au datorat condiþiilor de relief pedologic, a
nerespectãrii proceselor tehnologice, a timpului optim de semãnat, fertili-
zarea suprafeþelor cu cantitãþi mici de îngrãºãminte, soiuri neproductive
de grâu ºi porumb.

Pentru cultivarea grâului ºi porumbului este necesar un sol fertil, cu o
bunã capacitate pentru apã, suficient de permeabil, cu reacþie neutrã pânã
la slab alcalinã. În cadrul comunei, grâul se cultivã pe cernoziomuri levi-
gate, freatice, umede uneori, ºi pe lãcoviºti, cu mãsuri de fertilizare.

Grâul de toamnã se cultivã pe toate suprafeþele ocupate cu aceastã
culturã, fiind rezistent la condiþiile de mediu ºi boli. Dintre soiurile de grâu
cultivate amintim: Excelsior, Turda 195, Ceres, Oltul, Silvana, Favorit, Dacia,
Ileana, Iulia, Aurora, Lovrin 10, Lovrin 13, Libelula, Postizanna, Zlatna, Dalia,
Balcani ºi Albota.

În cadrul comunei, alãturi de grâu, se cultivã orzul ºi orzoaica pe
suprafaþã de 600 ha (CAP Sâmbãteni) cu producþii de 4000 kg- 4500 kg/ha.
Cele mai rãspândite soiuri de orz, care dau rezultate bune ºi care preferã
solurile din zona noastrã sunt Miraj ºi Intensiv. Orzul se cultivã pentru
creºterea ºi îngrãºarea animalelor cu nutreþ concentrat, iar orzoaica se
cultivã pentru fabricarea berii.

Porumbul, reprezintã în comunã aceeaºi suprafaþã alãturi de grâu, fiind
o plantã valoroasã care se întrebuinþeazã atât ca nutreþ pentru animale cât
ºi materie primã pentru industrie.În
general, soiurile de porumb culti-
vate pe raza comunei sunt hibrizi:
Pionier, Panka, Evelina, Stira, Helga,
Deea, Pandur, Fundulea 322, HD
120, HS 400, HD 410, T 200, Dekalb
386, Aral, Perceval, Durandal, DK
527, AW 641. Cultura porumbului
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Situaþie cuprinzând culturile de grâu ºi porumb boabe între 1992-2004

Se constatã cã faþã de perioada socialistã suprafeþele ocupate cu grâu
au scãzut sub 1000 ha anual, iar producþiile au fost mai scãzute/ha cultivat
(2000-3000 kg/ha).În schimb au crescut suprafeþele ocupate de culturile
de porumb, peste 1600 ha/an, iar producþiile se menþin încã la nivel scãzut
de 3000 kg/ha. Aceste rezultate mai slabe se datoreazã fragmentãrii
parcelelor ocupate cu porumb ºi grâu, neaplicarea unor tehnologii
performante, îngrãºãminte chimice ºi organice insuficiente, întreþinerea
necorespunzãtoare a culturilor.

b) Cultura plantelor tehnice(industriale)
Plantele tehnice cultivate în cadrul comunei sunt sfecla de zahãr, soia

ºi floarea soarelui. Acestea ocupã o suprafaþã însemnatã de teren, având
un rol important în agricultura comunei.

Floarea soarelui
Gãseºte condiþii de climã ºi sol favorabil. Este o plantã sensibilã la boli

ºi dãunãtori. Principalele soiuri cultivate sunt: Select ºi Favorit, Flora, Flores,
Rigasol, Fly, Fleuret, Florena.
Floarea soarelui este una din
plantele care luptã ºi supra-
vieþuieºte cu buruienile, însã
se obþin producþii pânã la 3500
kg/ha dacã este sãpatã ºi erbi-
cidatã cultura.

Suprafeţe 
cultivate 

1992 1996 1998 2000 2004 

Grâu/ha 453 1185 930 960 980 

Producţia 
grâu/tonă 

694 3948 2650 1880 1960 

Porumb boabe/ha 1852 1730 1933 1665 1713 

Producţia 
porumb/to 

2380 5455 6505 3430 3860 

 

Culturã de floarea-soarelui
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Sfecla de zahãr
Este o plantã care se comportã foarte bine la condiþiile de climã ºi sol din

zona noastrã, necesitã o întreþinere corespunzãtoare. Erbicidarea acestei culturi,
precum ºi mecanizarea recoltatului au dus la producþii sporite la hectar.

Soia
Este o culturã tânãrã în hotarul comunei, culturã ce gãseºte condiþii

bune de climã ºi sol. Se practicã erbicidarea culturii, întreþinerea ºi recol-
tarea mecanizatã. S-a cultivat pe o suprafaþã de 300 ha cu o producþie de
450 to/an (1987) 1500 kg/ha. Soiuri cultivate în zona noastrã: Atlas (cu
producþii de 2800 kg/ha, prãºitã) Altona, F 168/73, SR 254RR, Roundoup
Ready), Precoce 90.

Situaþia cuprinzând suprafeþele cultivate cu floarea soarelui ºi sfeclã
de zahãr în perioada 1970-1989

Se observã cã la floarea soarelui producþiile medii la hectar sunt sub
1500 kg/ha ºi chiar sub 1000 kg/ha. Aceastã culturã este foarte sensibilã la
solul în care este cultivatã, astfel fiind ani în care în multe zone din judeþul
Arad floarea soarelui nu s-a mai cultivat datoritã infectãrii terenului. Cultura
de floarea soarelui absoarbe foarte multe substanþe nutritive din sol, astfel
cã nu este recomandabil sã se cultive floarea soarelui în anul urmãtor.

Din tabel se constatã cã în perioada 1970-1980 sfecla de zahãr s-a cultivat
pe suprafeþe cuprinse între 50- 100 ha pe raza comunei, iar dupã 1980
creºte suprafaþa cultivatã, crescând ºi producþia la ha în 1985- 5327 to:
CAP Pãuliº 33500 kg/ha, CAP Sâmbãteni 34500 kg/ha.

Suprafaţa 
cultivată 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Floarea 
soarelui 

/ha 

380 450 261 220 70 120 100 130 100 150 150 100 

Producţia 
de floarea 
soarelui to 

257 262 177 332 52 250 210 260 220 532 308 213 

Sfeclă de 
zahăr ha 

50 97 110 130 160 180 180 205 145 165 150 210 

Producţie 
sfeclă de 
zahăr to 

2147 963 2587 2940 4277 4085 4492 5327 2812 3626 3524 1070 
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Situaþia cuprinzând suprafeþele cultivate cu Floarea soarelui ºi sfeclã
de zahãr în perioada 1992-2004

Constatãm cã dupã 1989, suprafeþele cultivate cu floarea soarelui cresc
an de an faþã de perioada socialistã, de la 100-150 ha (1983-1989) la 570 ha
(1996), cu producþii medii de 1000- 1500 kg/ha.

Sfecla de zahãr a fost cultivatã în perioada socialistã la ambele CAP-uri
pe suprafeþe cuprinse între 110 ha (1980) ºi 210 ha (1989), iar dupã 1989 în
sectorul privat. De-a lungul anilor au scãzut atât suprafeþele cultivate cât ºi
producþiile la ha. În anul 2004 nu sunt înregistrate date privind cultura
sfeclei de zahãr pe teritoriul comunei Pãuliº.

c) Cultura plantelor de nutreþ
În comuna Pãuliº se cultivã plante de nutreþ pentru hrana animalelor.

Aceste plante sunt: porumbul pentru siloz, sfecla furajerã, trifoiul, lucerna
ºi altele. Suprafaþa cultivatã cu plante de nutreþ rezultã din urmãtorul tabel.

Suprafaţa 
cultivată 

1992 1996 1998 2000 2004 

Floarea 
soarelui /ha 

362 570 300 275 300 

Producţia de 
Floarea 

soarelui to 

370 636 198 330 380 

Sfeclă de 
zahăr ha 

100 10 60 5 0 

Producţie 
sfeclă de 
zahăr to 

1716 113 1590 50 0 
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Suprafaþa ºi producþia plantelor de nutreþ în anii 1980 ºi 1984

Din aceastã suprafaþã cel mai ridicat procent îl deþine CAP Sâmbãteni,
urmat de CAP Pãuliº. Pe lângã asigurarea cu hranã a animalelor, lucerna ca
plantã de nutreþ, îndeplineºte ºi rolul de fertilizator natural al solului,
îmbogãþindu-l cu azot ºi contribuind la înãbuºirea buruienilor. Fiind o plantã
pretenþioasã la cãldurã, luminã ºi umiditate, lucerna se cultivã mai ales în
apropierea canalului Matca, lunca ºi terasele Mureºului, unde ºi solurile
aluvionare cu reacþie neutrã ºi alcalinã au o arie mai rãspânditã. Trifoiul
este consumat de animale sub formã de masã verde, fân sau siloz. Cea mai
extinsã suprafaþã cu trifoi o au CAP-urile urmate de IAS Baraþca. Producþii
ridicate s-au obþinut de IAS Baraþca pe terenurile irigate.

d) Cultura legumelor ºi a cartofului
Cultura legumelor ºi a cartofului a fost larg rãspânditã în comunã.

Legumele au o mare valoare alimentarã în hrana omului ºi constituie
materie primã pentru industrie. Mai au avantajul cã se obþin producþii
mari la hectar. Condiþiile pedoclimatice ºi posibilitãþile lesnicioase de
irigare, favorizeazã cultivarea legumelor cum sunt: varza, roºiile, castra-
veþii, vinetele, ardeiul, etc. În cadrul CAP Sâmbãteni a existat o fermã
legumicolã cu o suprafaþã de 60 ha, care în anul 1984 a obþinut 1300
tone legume. Ponderea mare din suprafaþa cultivatã cu legume o deþin
gospodãriile populaþiei, 83 ha (1984).

Suprafaţa în ha Producţia în to Suprafaţa în 
procente 

Plante de 
nutreţ 

1980 1984 1980 1989 1984 

Lucernă 152 45 378 198 21,8 

Trifoi 105 58 423 230 28,1 

Plante pentru 
siloz 

120 65 3283 2008 31,5 

Rădăcinoase 
pentru nutreţ 

25 38 306 402 18,6 

Total 482 206 4390 2838 100% 
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Cultura cartofului este practicatã intensiv în ferma legumicolã Sâmbãteni,
cu soiuri performante, iar lucrãrile de întreþinere ºi recoltare se executã
mecanizat. În cadrul gospodãriilor populaþiei se cultivã cartoful în suprafeþe
mai mici, asigurând doar necesarul pentru hrana familiei ºi în unele cazuri
desfacerea produselor pe piaþã.

Situaþie cuprinzând suprafeþele cultivate cu legume ºi cartofi între 1970-
1989

Se observã din tabelul de mai sus cã în perioada anilor 1970-1975,
1978, suprafeþele cultivate cu legume la nivelul comunei au fost între 55-60
ha, iar producþiile la ha au fost foarte slabe. Aceste rezultate mediocre s-au
datorat mai multor cauze: lipsa unor soiuri de legume performante, lipsa
unor sisteme de irigaþii, tehnologii defectuoase, folosirea îngrãºãmintelor
în cantitãþi insuficiente ºi altele. Începând cu anul 1980 cresc ºi suprafeþele
ocupate cu legume ºi semnificativ ºi producþiile la ha - 4849 to/ha în 1988.

Acest lucru se poate constata ºi la cultura cartofului în perioada 1970-
1980 (40ha/an), cu producþii foarte slabe la ha cultivat. Cea mai mare
producþie se realizeazã în anul 1986-3423 tone pe o suprafaþã de 140 ha.

Suprafaţa 
cultivată 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Legume 
ha 

60 55 155 120 110 110 75 91 99 67 91 65 

Producţie 
legume 

to 

371 164 1148 1973 2310 2866 2372 2710 2679 2593 4849 1654 

Cartofi 
ha 

40 40 140 138 175 105 105 100 140 120 115 100 

Producţia 
de cartofi 

to 

255 299 2600 1742 1581 2219 1890 2640 3423 2482 1599 698 
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Situaþie privind suprafeþele cultivate cu legume ºi cartofi între 1992-
2004

Se constatã o scãdere a suprafeþelor cultivate cu legume ºi cartofi faþã
de perioada socialistã, la legume -30 ha în 2004, faþã de 153 ha în 1980, iar
la cartofi 20 ha în 1992 faþã de 175 ha în 1982. Constatãm de asemenea cã
producþiile în perioada 1992-2004 sunt foarte mici la legume ºi cartofi pe
suprafeþele cultivate. Atât legumele cât ºi cartofii se cultivã dupã 1989 doar
în gospodãriile populaþiei, neexistând o firmã privatã, care sã-ºi aducã aportul
la dezvoltarea unei culturi intensive ºi performante.

e) Cultura viþei- de-vie
Viticultura, o veche ocupaþie a locuitorilor din comuna Pãuliº, ocupã

o pondere însemnatã în cadrul agriculturii comunei. Dezvoltarea
viticulturii este determinatã de existenþa reliefului cu altitudini cuprinse
între 200-400 m, pe suprafeþe întinse, expoziþia sudicã ºi vesticã
favorabilã pentru cultura viþei-de-vie. La aceasta se mai adaugã ºi
condiþiile climatice favorabile, la adãpostul oferit de Munþii Zarandului
ºi mai expus în varianta de temperaturã creatã de valea Mureºului,cu
prioritate în timpul primãverii.

Analizând mersul temperaturii în diferite faze ale dezvoltãrii viþei-
de-vie, constatãm cã în perioada de înflorire a viþei-de-vie (iunie),
temperatura medie pe o perioadã de 10 ani a fost de 19,2°C. Temperatura
medie anualã în comuna Pãuliº înregistreazã valori de 10-11°C, în
perioada de coacere a strugurilor cea mai scãzutã temperaturã fiind de

Suprafeţe cultivate 1992 1996 1998 2000 2004 

Legume ha 33 100 90 80 30 

Producţia legume   
tone 

436 732 693 564 232 

Cartofi ha 20 40 40 42 40 

Producţie cartofi    
tone 

220 295 395 500 500 
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15,2°C în septembrie 1959, iar cea mai ridicatã temperaturã a fost de
25,4°C în luna august1946. Rezultã cã potenþialul termic al acestei zone
din Podgoria Aradului este favorabil culturii viþei-de-vie. Este suficientã
ºi cantitatea anualã de precipitaþii între 600-650 mm. Cãldurile mari din
varã ºi toamnele lungi creeazã condiþii pentru dezvoltarea strugurilor.
Solurile caracteristice acestei culturi sunt solurile brune de pãdure ºi
solurile gleice. Pierderi mari în producþia de struguri nu se înregistreazã
din cauza bolilor ºi dãunãtorilor (mai frecvente fiind mana ºi fãinarea),
deoarece se efectueazã multe stropiri cu substanþe, care au efecte
vizibile împotriva acestora. Îngheþul, furtunile ºi grindina sunt fenomenele
care produc cel mai frecvent calamitãþi pe suprafeþe întinse.

Lucrãrile în viticulturã se efectueazã mecanizat, deoarece pantele
dealurilor sunt sub 45°, creând condiþii pentru buna desfãºurare a întregii
tehnologii. Între parcelele (orientate dupã curbele de nivel) se gãsesc benzi
înierbate pentru prevenirea alunecãrilor de teren ºi acþiunii organismelor
torenþiale. Lãþimea benzilor înierbate este 1,80 m, iar distanþa între ele
este în funcþie de gradul de înclinare al pantei. Pentru combaterea
dãunãtorilor ºi bolilor se folosesc diferite maºini ºi utilaje, iar în ultima
perioadã a comunismului s-a folosit aviaþia utilitarã.

În anul 1984 viile pe rod ocupau o suprafaþã de 315 ha, din care ponderea
mare o aveau plantaþiile de vii din cadrul fermelor 2, 3, 5 ale IAS Baraþca.
Producþia totalã de struguri pe întreaga suprafaþã cultivatã a fost de 1506
tone.

Situaþie cuprinzând producþia de struguri în 1984 în cadrul fermelor
viticole de pe raza comunei Pãuliº

Denumirea fermei Vii pe rod (ha) Producţia medie 
kg/ha 

Producţia totală 
tone 

Ferma nr. 2 Baraţca 180 4133 746 

Ferma nr. 3 Baraţca 80 6666 500 

Ferma nr. 5 Baraţca 55 4670 260 

Total 315 - 1506 
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În cadrul Podgoriei Aradului, comuna Pãuliº se
încadreazã la cultura viþei de vie altoite (viþã nobilã),
predominând soiurile pentru vin. Vinul era valorificat prin
centrul de vinificaþie Baraþca, iar strugurii de masã au fost
valorificaþi prin centrul de colectare a legumelor ºi
fructelor. Deºi se lucra mecanizat în sectorul viticol,
necesarul de forþe de muncã nu era suficient, acesta
completându-se cu muncitori sezonieri, veniþi din alte
judeþe (peste 130 persoane). Pentru aceºti muncitori, IAS
Baraþca a construit spaþii de cazare ºi masã, amplasate în
cadrul celor trei ferme. Permanent, la centrul IAS Baraþca,
a funcþionat o cantinã, care deservea întregul personal.

În sezonul de recoltare a strugurilor, participau ºi elevii
ciclului gimnazial de la ªcolile Generale Pãuliº ºi
Sâmbãteni, precum ºi elevii Liceului Industrial „Atanasie
Marienescu” ºi ai Liceul Agricol „Sever Bocu” din Lipova.

Valorificarea vinului produs s-a fãcut prin industria viei
ºi vinului, precum ºi prin unitatea proprie pentru export
în Cehoslovacia, Austria, Germania, Anglia, renumit fiind
vinul „Cadarca” de Baraþca, „Mustoasa” de Mãderat,
„Cabernetul” de Baraþca, „Otonelul” ºi „Traminerul” de
Baraþca.

Situaþie privind suprafeþele cultivate cu vie în perioada 1970-1989

Vin ºi þuicã produse
de IAS BARAÞCA

Suprafeţe 
cultivate 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Vii şi 
pepiniere 
viticole ha 

425 375 379 379 379 379 379 379 569 569 547 547 

Producţia 
de struguri 
tone 

11 18 485 517 536 816 896 225 1116 535 1319 2888 
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Se constatã producþii foarte slabe în anii 1970-1980 ºi producþii ridicate
în anii 1986, 1988, 1989 (2888 tone). Începând cu 1986, s-au mãrit
suprafeþele ocupate cu vii ºi pepiniere (de la 379 ha la 569 ha).

Situaþie privind suprafeþele cultivate cu vie în perioada 1992-2004

Din datele pe care le avem la dispoziþie se constatã o scãdere, la
jumãtate, a suprafeþei viticole faþã de perioada socialistã. Aceastã scãdere
a suprafeþelor viticole se datoreazã aplicãrii legilor fondului funciar începând
cu L.18/1991, L.1/2000, L247/2005, prin care terenul ocupat de vii a fost
preluat de cãtre Comisia localã de fond funciar de la IAS Baraþca ºi ADS
Bucureºti ºi predat foºtilor proprietari de vii. Preluarea acestor suprafeþe
ocupate de vii s-a fãcut greoi, astfel cã plantaþiile de vii nu au mai fost lucrate
din 1989, iar punerea în posesie a proprietarilor a început prin 2003-2004,
fapt ce a dus la degradarea plantaþiilor.

Majoritatea proprietarilor nu dispun de sume de bani pentru a deschide
o finanþare în vederea înfiinþãrii unor plantaþii, iar o parte din proprietari au
vândut terenurile unor firme private, care vor demara investiþia „Înfiinþarea
de noi plantaþii cu sprijin european ºi privat”.

f) Pomicultura
Ocupã un loc important în economia comunei. Pomii fructiferi gãsesc

condiþii bune de climã ºi sol, astfel se explicã ºi marea varietate a speciilor
care se cultivã în perimetrul comunei, cum sunt: prunul, mãrul, caisul,
piersicul, cireºul, viºinul ºi nucul.

Având în vedere condiþiile naturale favorabile precum ºi conþinutul în
vitaminã al fructelor, se recomandã extinderea suprafeþelor ocupate de
livezi, prin plantaþii de pomi fructiferi, astfel ca într-un timp scurt sã creascã
producþia de fructe. Cunoaºterea calitativã a soiurilor omogene sub aspectul

Suprafeţe 
cultivate 

1992 1996 1998 2000 2004 

Vii şi 
pepiniere 
viticole ha 

316 316 316 286 286 

Producţia de 
struguri tone 

4555 4510 2082 2323 1082 
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fertilitãþii, al condiþiilor morfohidrografice ºi climatice, a venitului obþinut
pe unitatea de suprafaþã, permite aplicarea mãsurilor de ridicare a fertilitãþii
terenurilor, o utilizare tot mai judicioasã a fondului funciar.

Situaþia privind suprafeþele cultivate cu pomi fructiferi între 1970-1989

Se constatã din tabelul de mai sus cã suprafaþa ocupatã de pomi fructiferi
s-a micºorat în perioada socialistã, astfel cã în 1970 a fost de 192 ha, ajungând
în 1989 la 76 ha, producþiile oscilând în funcþie de perioadele de îngheþ din
primãvarã, precum ºi de tratarea plantaþiilor împotriva bolilor ºi dãunãtorilor,
cea mai mare producþie de fructe obþinându-se în 1981, 1297 tone.

Situaþie privind cultura pomilor fructiferi dupã 1989

Constatãm cã dupã 1989, plantaþiile pomicole încep sã se micºoreze
ca suprafaþã, ajungând la 54 ha, între 1992-2004, faþã de perioada socialistã,
192 ha în 1970. Aceste suprafeþe au scãzut ºi datoritã mãsurilor luate de
regimul comunist de mãrire a suprafeþelor arabile în fiecare an, prin
defriºarea pãdurilor, fâneþelor ºi a livezilor de pomi.

Dupã 1989, au început sã se refacã unele livezi de pomi în domeniul privat,
iar pentru altele nu existã preocupare pentru întreþinerea culturilor, combaterea
bolilor ºi a dãunãtorilor prin stropiri la timpul potrivit, ceea ce face ca ºi
producþiile la ha sã fie mai scãzute, 132 tone în 2004, faþã de 1297 tone în1981.

Suprafeţe 
cultivate 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Livezi de 
pomi 
fructiferi ha 

192 190 189 141 101 101 101 101 101 75 76 76 

Producţia de 
fructe tone 

312 164 665 1297 630 808 282 918 609 600 971 722 

 

Suprafeţe 
cultivate 

1992 1996 1998 2000 2004 

Livezi de pomi 
fructiferi ha 

54 54 54 54 54 

Producţia de 
fructe tone 

540 1832 429 139 132 
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În anul 1984 numãrul total al pomilor fructiferi în comunã, era de 25400
bucãþi, din care ponderea cea mai mare o deþinea prunul (10500 bucãþi), iar
cea mai micã migdalii (50 bucãþi). Piersicul se cultivã în general pe pantele
cu expoziþie sudicã, preferând mai multã cãldurã. La fel sunt ºi migdalii cu
pretenþii de climat de nuanþã meridionalã. Se poate extinde ºi cultura nucului
(în care suntem deficitari), care de asemenea are condiþii pedoclimatice
favorabile, iar numãrul lor este insuficient pentru necesarul de consum al
populaþiei.

3. Creºterea animalelor
Creºterea animalelor este o veche tradiþie la nivelul comunei, dat fiind

faptul cã se bucurã de condiþii deosebit de prielnice, de relief variat ºi de
climã temperat continentalã moderatã. Aceste condiþii îngãduie rãspândirea
pãºunilor ºi fâneþelor naturale din câmpie pânã în zona deluroasã. În unele
documente mai vechi se menþioneazã despre turmele de oi care urcau la
munte, de porcii îngrãºaþi cu ghindã, hergheliile de cai sãlbatici, mierea
obþinutã din albinãrit. Renumitele târguri de vite de la Pâncota ºi Lipova au
constituit ºi constituie ºi azi un vad pentru desfacerea produselor agricole
al locuitorilor din Pãuliº. O atenþie deosebitã se acordã creºterii animalelor
pentru carne, lapte, lânã ºi ouã.

a) Baza furajerã are un rol determinant în dezvoltarea ºeptelului de
animale. Se acordã o atenþie deosebitã culturii plantelor de nutreþ ºi
îmbunãtãþirii producþiei fâneþelor naturale. Principalele surse de furaje sunt:
pajiºtile ºi fâneþele naturale, care ocupã 898 ha din fondul funciar al comunei,
plantele furajere, produsele secundare ale culturilor agricole (paie, pleavã,
coceni), reziduurile provenite din producerea unor produse agricole, tãrâþe,
gozuri, zer, lapte.

Baza furajerã se caracterizeazã printr-o pondere mai mare a nutreþurilor
furajere ºi a suculentelor ºi o pondere mai redusã a furajelor grosiere (paie,
coceni ºi nutreþuri concentrate).
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b) Pãºunile ºi fâneþele naturale constituie sursa principalã pentru
asigurarea furajelor la animale, aceasta cuprinde pãºune în suprafaþã de
776 ha (2004) ºi fâneþe naturale 122 ha (2004). Aceste terenuri au fost
curãþate de mãrãciniºuri ºi muºuroaie pentru a creºte randamentul acestora
la hectar. Pãºunile ºi fâneþele naturale au fost fertilizate în fiecare an cu
îngrãºãminte chimice.

c) plantele furajere se cultivã pe suprafeþe întinse, asigurând hrana în
perioada de stabulaþie a animalelor ºi în timpul verii, când persistã
uscãciunea ºi pãºunile nu mai pot asigura necesarul de hranã. Dintre plantele
furajere cultivate amintim: trifoiul, lucerna, sfecla furajerã, porumbul pentru
siloz, dovleci, rãdãcinoase ºi altele (vezi cultura plantelor de nutreþ).

Nutreþul însilozat este foarte bun pentru vacile cu lapte, însã necesitã
multã atenþie ºi pricepere în pregãtirea ºi conservarea acestuia. Se foloseºte
în perioada de stabulaþie când lipseºte animalelor furajul verde. Un rol foarte
important în hrana animalelor îl au furajele concentrate: porumbul, orzul,
ovãzul, secara, mazãrea. Aceste nutreþuri completeazã nutreþul verde, fânul
ºi silozul în hrana ovinelor ºi bovinelor, formând hrana de bazã pentru porci
ºi pãsãri.

d) Efectivele de animale în comunã

Specia de 
animale 

1970 197
5 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Bovine 
capete 

1276 138
8 

1467 1353 1513 1577 1577 1685 1727 1639 3539 3046 

Bovine 
gosp. pop. 

444 498 435 437 441 443 445 445 454 452 554 399 

Porcine 
capete 

1586 252
6 

3402 4472 4191 3157 3157 2292 3896 2612 1496 622 

Porcine 
gosp. pop. 

520 507 1193 1877 1881 1582 1582 1593 1613 1618 1371 496 

Ovine 
caprine 
gosp. Pop. 

1830 237
9 

2745 2840 2957 3008 3008 3012 3119 2770 3272 1173 

Păsări 
capete  

1640
0 

173
12 

17082 17850 16730 17000 18382 18397 18731 18766 19140 4982 
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Fãcând o analizã a efectivelor
de animale în perioada evidenþiatã
(1970-1989), se observã o creº-
tere substanþialã a numãrului de
bovine, porcine, ovine, caprine ºi
pãsãri. Creºterea acestui efectiv
de animale la nivel de comunã are
o mare importanþã deoarece
utilizeazã raþional în raport cu
posibilitãþile existente resursele
furajere din unitãþile agricole ºi
gospodãriile populaþiei. În schim-
bul produselor rezultate prin
creºterea animalelor se obþin o
serie de produse de primã nece-
sitate, utilizate în hrana oamenilor:
lapte, carne, grãsimi, precum ºi ma-
teria primã pentru industria uºoarã
(lânã, piei, puf).

Anul de vârf pentru creºterea
bovinelor a fost 1989, când efec-
tivele numãrau peste 3500 capete,
iar la porcine în 1981, 4472 capete,
pe total comunã. Cel mai mare efectiv de ovine ºi caprine se înregistreazã
în 1988 -3864 capete, din care la gospodãriile populaþiei 3272 capete.

În ce priveºte repartiþia numãrului de capete de animale pe localitãþi în
anul 1988, pe primul loc se situeazã localitatea Sâmbãteni, cu 12045 capete,
inclusiv CAP-ul, urmatã de localitatea Pãuliº, cu 10045 capete (inclusiv CAP-
ul), apoi Cladova 3716 capete ºi Baraþca 1138 capete.

 Cel mai mare efectiv de animale din perioada socialismului a existat în
cadrul CAP Sâmbãteni, care a avut pe lângã ferma de bovine ºi un complex
de porci cu peste 2000 capete, din care 400 scroafe matcã.

Ferma de bovine CAP Sâmbãteni, 1988

Pãscutul bovinelor în lunca Mureºului, 1986

Economia comunei
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Efectivele de animale pe unitãþi de producþie în anii 1980-1988

Cele trei ferme zootehnice de bovine ale CAP Pãuliº, Sâmbãteni ºi IAS
Baraþca au fost conduse de cadre cu studii superioare, iar asistenþa sanitar-
veterinarã a fost asiguratã de specialiºti din cadrul Dispensarului veterinar
Pãuliº.

Ferma de bovine din cadrul IAS Baraþca a luat fiinþã în anul 1983,
obþinând rezultate foarte bune pe parcursul anilor, atât la producþia de carne
cât ºi la cea de lapte.

Efectivele de animale dupã 1989 la nivelul comunei

Unitatea Felul 
animalelor 

U/m 1980 1988 

CAP Sâmbăteni Porcine capete 1530 1620 

CAP Sâmbăteni Bovine Capete 528 600 

CAP Păuliş Bovine Capete 573 598 

IAS Baraţca bovine capete - 1529 

 

Animale specii 1992 1996 1998 2000 2004 

Bovine total capete 1070 795 586 415 356 

Procine total capete 1705 2574 1200 1235 1175 

Ovine total capete 2765 3280 2350 1750 1675 

Păsări total capete 10000 14500 15500 16258 15875 

 Analizând efectivele de animale din tabelul de mai sus, se constatã o
scãdere drasticã a efectivelor de bovine la 1070 capete în 1992 ºi 356 capete
în 2004, faþã de 3539 capete în 1988. Aceastã situaþie s-a datorat faptului cã
în 1990 CAP-urile s-au lichidat, iar efectivele de animale s-au împãrþit
proprietarilor din gospodãriile populaþiei, care le-au sacrificat, treptat, în
anii ce au urmat. Aceeaºi situaþie se poate observa ºi la efectivele de por-
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cine: 1705 capete în 1992 ºi
1175 capete în 2004, faþã de
perioada comunistã -3896
capete în 1986. Complexul de
porci de la Sâmbãteni a fost
lichidat în 1990.

ªi la specia de ovine ºi ca-
prine se observã o scãdere
simþitoare a efectivului de
animale de la 3864 capete în
1988, la 1675 capete în 2004), deºi unitãþile cooperatiste din Sâmbãteni ºi
Pãuliº nu au avut efective de ovine care sã se desfiinþeze. Aceste efective
de ovine s-au redus ºi datoritã micºorãrii spaþiului de pãºunat, având în
vedere faptul cã pãmântul a fost pus în posesia proprietarilor de teren.

Situaþia privind producþiile agricole vegetale ºi animale în perioada 1970-1989

Creºterea ovinelor în localitatea Sâmbãteni

Producţia 
totală globală 
pe CAP 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Producţia 
globală 
agricolă CAP 
mii lei 

9720 11360 17846 21245 19768 24292 23418 25994 30071 31500 36176 28967 

Producţia 
globală 
vegetală CAP 
mii lei 

5274 8365 12435 14660 15716 20277 17707 23038 27906 25713 32190 25626 

Producţia 
globală 
animal CAP 
mii lei 

1987 2749 4375 5206 2834 3009 2953 2956 3165 5796 3986 3341 

Producţie 
carne tone 

530 600 575 681 447 397 381 449 630 719 505 528 

Producţie 
lapte vacă, hl 

8570 8070 10350 9134 6956 11069 10231 16036 13431 13364 11323 24815 

Producţie 
lână tone 

5000 6000 7000 5000 6000 6000 9000 11000 15000 13579 13349 4474 

Producţie ouă 
mii buc. 

284 302 384 321 427 2057 1230 2337 2850 2091 2658 1140 
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Analizând tabelul de mai sus se constatã cã producþia globalã agricolã
pe CAP-uri a crescut simþitor faþã de 1970, când s-a situat la 9720 mii lei,
iar în 1988 s-a ridicat la 36176 mii lei, crescând aproape de 4 ori într-o
perioadã de 18 ani.

Se observã de asemenea
aportul pe care ºi l-a adus în
cadrul CAP-urilor producþia
vegetalã an de an: 1988, 32190
mii lei producþie vegetalã ºi
numai 3986 mii lei producþie
animalã. Rezultatele slabe
obþinute în producþia animalã
s-au datorat mai multor cauze:

- Întreþinerea necorespunzãtoare a animalelor, atât a speciilor de bo-
vine cât ºi a porcinelor din complexul Sâmbãteni;

- Mortalitãþi foarte multe la speciile de porcine;
- Furajarea necorespunzãtoare a animalelor în ferme, datoritã

neasigurãrii furajelor (fân, lucernã, trifoi, nutreþuri concentrate, etc.);
- Slaba preocupare pentru animale la nivelul macro ºi micro economic

în perioada socialistã;

Situaþia privind producþiile animaliere dupã 1989

Transportul furajelor cu podul plutitor la
Sâmbãteni, 1988

Producţia animalieră 1992 1996 1998 2000 2004 

Producţia de carne 
(sacrificări) tone 

260 350 532 423 406 

Producţia de lapte de vacă 
şi bivoliţă hl 

13500 11271 9405 8723 7230 

Producţia de lână, kg 8000 7020 6230 7560 6870 

Producţia de ouă mii buc. 1000 1170 1440 945 928 

 
Constatãm din acest tabel cã producþia de carne a scãzut la mai puþin

de jumãtate faþã de anul 1989 (528 tone), în 1992 (260 tone), aceasta
datorându-se dispariþiei animalelor din sectorul cooperatist ºi de stat,



407

animale care s-au sacrificat, s-au vândut pe rând în câþiva ani. La fel ºi
producþia de lapte de vacã scade la aproape jumãtate la 13500 hl (1992)
faþã de 24815 hl (1989), iar în 2004 (7230 hl), aceastã producþie scãzând de
3 ori faþã de 1989. Scãderea se datoreazã dispariþiei animalelor din fermele
de bovine. Aceeaºi situaþie se prezintã la producþia de lânã, care scade de
la 13349 kg (1988) la 6870 kg (2004), la jumãtate, într-o perioadã de 16 ani,
datoritã scãderii efectivelor de animale în gospodãriile populaþiei de la 3864
capete (1988) la 1675 capete (2004).

 Analizând situaþia privind suprafeþele cultivate cu cereale, plante
tehnice de nutreþ, precum ºi producþiile obþinute pe hectar, se constatã
rezultate mai slabe faþã de unele unitãþi de elitã din judeþul Arad la
producþiile vegetale ºi animale în perioada comunismului. Aceasta s-a datorat
în primul rând sistemului socialist în care proprietatea era a CAP-urilor, a
membrilor cooperatori. Rezultatele slabe obþinute la cultura cerealelor s-au
datorat nefertilizãrii suprafeþelor din lipsa de bani a unitãþilor, unele
suprafeþe rãmânând neerbicidate, nesãpate la timp, fapte care au generat
producþii medii la hectar scãzute.

În sectorul creºterii animalelor au fost mai multe cauze care au dus la
producþii de carne ºi lapte foarte scãzute, aºa cum de altfel au obþinut
majoritatea CAP-urilor din judeþul Arad. Enumerãm câteva dintre aceste
cauze:

- Conducerile unitãþilor CAP nu dispuneau de norme legislative
pentru a menþine grâul, orzul, porumbul, în unitãþile de producþie pentru
asigurarea hranei corespunzãtoare a animalelor; trebuia dirijat cãtre fondul
de stat;

- Unitãþile cooperatiste nu erau sprijinite, încurajate ºi stimulate
pentru a face performanþã în agriculturã, la cultura cerealelor ºi creºterea
animalelor,

- Foarte puþine unitãþi din þarã ºi judeþ au fost sprijinite ºi ajutate
pentru a face performanþã la cultura cerealelor, obþinând de exemplu
producþii de 7800 kg/ ha la grâu, 10-11000 kg /ha la porumb boabe;

- Dupã anul 1989 s-au desfiinþat toate unitãþile CAP, dupã care a urmat
dezmembrarea sistematicã a obiectivelor de investiþii din unitãþi, împãrþindu-se
animalele, utilajele, altele s-au vândut fãrã a se mai pune ceva în locul aces-
tora;

- Mãsurile abuzive impuse de partid de a se reduce suprafeþele de
pajiºti, pãºuni, etc, pentru a creºte suprafaþa arabilã (cultivatã) a dus în
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cele din urmã la scãderea producþiei de furaje pentru animale (fân, trifoi,
lucernã).

4. FONDUL FUNCIAR
Suprafaþa comunei Pãuliº este de 12806 hectare cuprinzând urmã-

toarele terenuri:

Modul de folosinþã a suprafeþelor ocupate cu terenuri:

Suprafaţa ocupată de terenuri Ha % 

Terenuri agricole 5301 41,39 

Terenuri forestiere 6740 52,63 

Ape 222 1,74 

Terenuri neproductive 207 1,62 

Terenuri intravilane 336 2,62 

Total suprafaţă comună 12806 100 
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Terenurile agricole ale comunei cuprind:

Modul de folosinþã al terenurilor agricole:

Suprafaţa ocupată de terenuri Ha % 

Terenuri arabile 4064 76,66 

Vii şi pepiniere viticole 285 5,38 

Livezi de pomi 54 1,02 

Păşuni 776 14,63 

Fâneţe 122 2,31 

Total suprafaţă agricolă 
comună 

5301 100 
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Constatãm cã pãdurile ocupã cea mai mare suprafaþã a comunei în
procent de 52,63 % urmate de terenuri agricole 41,39 %. În cadrul terenurilor
agricole suprafeþele cele mai întinse sunt ocupate de terenurile arabile,
urmate de pãºuni, de vii ºi pepinierele viticole. Trebuie sã arãtãm faptul cã
suprafeþele ocupate cu pãºuni vor scãdea foarte mult odatã cu atribuirea
tuturor terenurilor revendicate de proprietari. Terenurile ocupate de vii s-au
redus foarte mult datoritã punerii în posesie a proprietarilor cu întârziere
de câþiva ani, viile rãmânând nelucrate ºi ajungând în stare de paraginã în
ultimii ani.

Vorbind despre fondul funciar este neapãrat nevoie sã prezentãm situaþia
aplicãrii legilor fondului funciar la sfârºitul anului 2009. Astfel s-au validat
de cãtre comisia judeþeanã la nivelul comunei, conform Legii 18/1991, 3380
ha, conform Legii nr.1/2000 a fost validatã suprafaþa de 335 ha, iar prin
Legea 247/2005 suprafaþa de 425 ha.

Situaþia privind fondul funciar Pãuliº

Suprafaţa 
teren validat 

Suprafaţa 
teren validat 

Suprafaţa teren 
preluat 

Suprafaţa 
teren preluat 

Suprafaţa de teren arabil 
validat de comisia 
judeţeană conform Legii 
18/1991 

Suprafaţa 
ha 

   IAS Horea 

Teren validat de Comisia 
locală şi comisia 
judeţeană pentru Păuliş 

1487    115 

Teren validat de Comisia 
locală şi comisia 
judeţeană pentru 
Sâmbăteni 

1999 - - - 113 

Teren validat de Comisia 
locală şi comisia 
judeţeană pentru Cladova 

344 - - - - 

Total suprafaţă 3830    248 
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Situaþia privind terenurile arabile preluate de comisia localã de fond
funciar pe localitãþi

Analizând tabelele de mai sus, se costatã cã suprafaþa validatã de cãtre
comisia judeþeanã ºi localã pe Legea 18/1991 la nivelul comunei cuprinde
3830 ha, suprafaþa cea mai mare deþinând-o localitatea Sâmbãteni.

Terenul forestier în suprafaþã de 1018 ha, a fost validat de comisia
judeþeanã ºi localã pentru comuna Pãuliº, respectiv Consiliul local
(Primãrie). A fost preluatã ºi validatã o suprafaþã de 508 ha de la IAS Baraþca,
iar pe Horia 248 ha.

Constatãm de asemenea cã localitatea Sâmbãteni are o suprafaþã de
1415 ha la sat, faþã de Pãuliº care are numai 747 ha la sat, pe jumãtate
suprafaþã. În pustã, suprafaþa ocupatã de Pãuliº (480 ha) este mai mare
decât a Sâmbãteniului cu 100 ha, iar peste Mureº, Pãuliºul are mai puþin cu
100 ha decât Sâmbãteni. Localitatea Cladova deþine cea mai micã suprafaþã
de teren, validatã de Legea 18/1991, 362 ha.

Localitatea Păuliş 
Localitatea (parcela) Suprafaţa (ha) Obs. 

Păuliş sat 747 Inclusiv păşune 
Păuliş peste Mureş 210 Inclusiv păşune 

Pustă 480 Inclusiv păşune 
Păuliş, deal 508 Inclusiv păşune 

Păuliş, Horea (IAS) 115 Inclusiv păşune 
Total Păuliş 2060  

Localitatea Sâmbăteni 
Localitatea (parcela) Suprafaţa (ha) Obs. 

Sâmbăteni sat 1415  
Sâmbăteni peste Mureş 304  

 Sâmbăteni Pustă 375  
Sâmbăteni, Horea (IAS) 133  

Total Sâmbăteni 2227  
Localitatea Cladova 

Localitatea (parcela) Suprafaţa (ha) Obs. 
Cladova sat 133  

 Cladova pustă 229  
Total Cladova 362  

Total terenuri preluate Păuliş, 
Sâmbăteni, Cladova 

4649  
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Situaþia privind suprafeþele preluate de comisia localã de fond funciar
pe Legea 18/1991

Situaþia privind suprafeþele validate de comisia judeþeanã ºi localã de
fond funciar pe Legea 247/2005

Suprafeţe preluate 
de comisie 

Suprafeţe 
anexe (ha) 

Suprafeţe 
existente în 
parcele (ha) 

Suprafaţă 
Horea 

Titluri de 
proprietate 

Obs. 

Păuliş 1487 2060 115 964  

Sâmbăteni 1999 2227 113 687  

Baraţca - - - -  

Cladova 344 362 - 166  

Total suprafaţă 3830 4649 248 1817  

 

Anexe Sentinţe definitive Suprafaţă 
validată 
(ha) 

Nr. proprietari 

  Nr. Suprafaţa 

178 ha 
arabil 

   4 7,41 

145,49 2 composesorate Pădure Cladova   

114,12 1 composesorat Păşune Cladova   

Total 
439,00 

68     
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La Legea nr. 1/2000 a fost validatã o suprafaþã de 646 ha, 261 de
proprietari, au fost obþinute un numãr de 12 sentinþe judecãtoreºti defini-
tive pentru o suprafaþã de 52 ha, iar restul suprafeþei a rãmas pentru
despãgubiri în bani, 243 ha. În etapa urmãtoare se va proceda la punerea în
posesie a proprietarilor de terenuri care au fost pe anexa 39 la despãgubiri,
urmând a primii terenuri în naturã.

Au fost validate de comisia judeþeanã ºi localã pe Legea 247/2005 un
numãr de 68 de proprietari cu o suprafaþã de 439 ha, proprietari care au
fost puºi în posesie. Lucrãrile de fond funciar se vor încheia în anul 2010 cu
punerea în posesie a tuturor proprietarilor ºi eliberarea titlurilor de
proprietate.

Suprafeþele de teren din cadrul comunei, în cea mai mare parte au fost
comasate în parcele (mai întinse), astfel încât terenul sã se poatã lucra
mecanizat, cu utilaje de mare capacitate, cu un grad mai ridicat de
performanþã. Au fost constituite asociaþii agricole (ferme) societãþi agricole
în Pãuliº ºi Sâmbãteni, care lucreazã cea mai mare parte din terenul arabil
al comunei.

Redãm mai jos suprafeþele de teren lucrate de cãtre societãþile agricole
(asociaþii agricole):

Denumirea societăţii 
agricole 

Suprafaţa lucrată 
pe culturi de 

câmp 

(ha) 

Vie 

(ha) 

Sediu 

SC Spicul Turcin SRL 1466 - Păuliş 

SC Agriodan SRL 564 - Sâmbăteni 

SC Agro-lucas SRL 345 - Sâmbăteni 

SC Agro-ardelean SRL 70 - Sâmbăteni 

SC Wine Princess SRL - 35 Păuliş 

SC Biotehnica SRL - 18 Baraţca 

Total culturi 2445 53  
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Se constatã cã cea mai
mare suprafaþã de teren de pe
raza comunei este cultivatã cu
grâu, orz, floarea soarelui, po-
rumb, de cãtre societatea agri-
colã „Spicul Turcin”, 1466 ha
(Pãuliº, Sâmbãteni, Cladova),
care a obþinut rezultate bune la
hectar, an de an, folosind utilaje
agricole de mare capacitate ºi
performanþã.

În localitatea Sâmbãteni
suprafeþele cultivate cu cereale
ºi plante tehnice sunt lucrate de
cãtre cele 2 societãþi agricole
„SC Agriodan SRL”, „SC Agro-
Ardelean SRL” ºi „SC Agro-
Lucas SRL”, care cumuleazã
aproape 1000 ha în parcelele sat,
peste Mureº ºi pustã Sâmbãteni.
ªi aceste societãþi agricole ºi-au
achiziþionat utilaje (tractoare,
pluguri, discuri, semãnãtori,
combine) de o capacitate ridi-
catã, obþinând performanþe în
culturile de cereale ºi plante
tehnice. Aceste societãþi agri-
cole arendeazã cea mai mare
parte din terenul arabil pe care
îl lucreazã.

La cultura viþei-de-vie se
remarcã S.C. Wine Princess
SRL, care a obþinut rezultate
foarte bune în producþia de
struguri de vin. Aceastã societate agricolã specializatã în cultura viþei-de-
vie a fãcut plantaþii mari de vii pe aproximativ 20 hectare, conform cerinþelor
europene. Este preocupatã ºi de folosirea unei tehnologii performante în

Sediul Societãþii agricole
„Spicul Turcin” – Pãuliº

Asociaþia agricolã „Spicul Turcin” Pãuliº. Halã
pentru depozitarea produselor agricole, 2010

Recoltat de grâu la Asociaþia agricolã „Spicul
Turcin”, 2010

Economia comunei
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producerea unor vinuri de calitate
superioarã în cadrul „Centrului de
vinificaþie”, care este dotat cu
utilaje de prelucrarea strugurilor
ºi pãstrarea vinurilor, în scopul
ieºirii pe piaþa externã. La stru-
gurii de masã se remarcã S.C.
Biotehnica SRL, care este preo-
cupatã de folosirea tehnologiei
adecvate pentru întreþinerea plan-
taþiilor de vie în vederea obþinerii
unor rezultate performante la
hectarul cultivat.

În cadrul comunei Pãuliº sunt
multe persoane fizice ºi asociaþii
familiale care lucreazã pãmântul în
mod organizat pe parcele (sole)
mai mici de 2-5 ha, mecanizat,
beneficiind de subvenþii din partea
statului ºi a Uniunii Europene.
Enumerãm doar câteva familii care
lucreazã peste 10 hectare: Stoi

Nicolae, Strajici Petricã, Calinovici
Dimitrie, Strajici Sabin, Puºcãu
Zenica, Ille Florica, Ioviþi Dorin
(Sâmbãteni), Adelman Iosif, Avrã-
muþ Ionel (Pãuliº), Popa Ilie (Cla-
dova), Zãrie Bujor (Pãuliº), la vie.

Trebuie sã arãtãm faptul cã cei
mai mulþi dintre producãtorii agri-
coli de pe raza comunei s-au cons-

tituit conform OUG 108/2001, modificatã cu Legea 162/2002, în exploataþii
familiale, primind subvenþii din partea statului pentru suprafeþele
însãmânþate corespunzãtor. Se observã o preocupare permanentã în ceea
ce priveºte achiziþionarea de utilaje agricole, atât pentru societãþi cât ºi
pentru asociaþii familiale (particulari), numãrul acestora crescând de la un
an la altul, acest lucru constatându-se ºi în producþiile obþinute.

Sediul Asociaþiilor agricole Agrio-Dan, Agro-
Ardelean ºi Agro-Lucas din Sâmbãteni

Utilaje moderne ale Asociaþiilor
agricole din Sâmbãteni

Magazia de produse agricole. Utilaje ale
asociaþiilor agricole din Sâmbãteni
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Redãm mai jos dotãrile agricole la nivelul comunei în anul 2009:

Plantaþii noi de vii la S.C. Wine
Princess SRL – Pãuliº, 2008

Tractor de mare capacitate „Steyr” care
lucreazã cu un utilaj complex la

pregãtirea terenului pentru semãnat, la
Asociaþia

agricolã „Spicul Turcin”

Utilaj complex pentru pregãtirea
terenului în vederea însãmânþãrii, la
asociaþiile agricole Agrio-Dan ºi Agro-

Ardelean din Sâmbãteni, 2010

Dotări agricole Nr. utilaje 
Tractoare 52 
Combine 18 

Semănători păioase 30 
Semănători prăşitoare 28 

Pluguri, discuri 75 
Combinatoare 42 
Cultivatoare 48 

Maşini pentru îngrăşăminte 26 
Maşini pentru erbicidat 22 

Economia comunei
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Constatãm cã cea mai mare parte din lucrãrile agricole se efectueazã
mecanizat deoarece atât societãþile agricole cât ºi producãtorii particulari
(asociaþii familiale) dispun de utilaje agricole mecanice, faþã de perioada de
dupã 1989 când se foloseau utilajele cu tracþiune animalã, de cãtre micii
producãtori agricoli.

Trebuie sã arãtãm faptul cã imediat dupã 1989 a funcþionat încã SMA,
care deservea cu utilaje producãtorii particulari. Dupã 1993, SMA-ul se
desfiinþeazã, utilajele fiind vândute societãþilor ºi producãtorilor particulari.

8.4.Concluzii

Considerãm cã integrarea þãrii noastre în Uniunea Europeanã constituie
ºansa de redresare a agriculturii în ansamblu, ceea ce implicã procese ample
de restructurare a exploataþiilor, de eficientizare a activitãþii economice pe
baza criteriilor de performanþã. Trecerea de la modelul agricol de
subzistenþã la cel comercial, caracteristic UE, impune pe lângã ajustarea
eficienþei ºi competitivitãþii ºi promovarea unei politici de dezvoltare ruralã
corespunzãtoare.

În acest sens, este necesarã restructurarea unor verigi de bazã, care
permit accelerarea trecerii agriculturii de la modelul de subzistenþã la cel
comercial, dupã cum urmeazã:

- Proprietatea funciarã;
- Exploataþiile agricole;
- Industria agroalimentarã;
- Piaþa agricolã;
- Creditul agricol;
- Sistemul de fiscalitate;
- Politicile de susþinere a agriculturii;

Dimensiunile fermelor în UE au crescut de la 14,7 ha 1994, la 17,4 în
1997.

Þara noastrã ºi implicit comuna Pãuliº, caracterizatã prin existenþa unui
mare numãr de gospodãrii de subzistenþã în agriculturã, trebuie sã rezolve
douã probleme principale: creºterea dimensiunii exploataþiilor ºi
capitalizarea acestora.
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Producãtorii agricoli care deþin sau administreazã exploataþii agricole
dimensionate comercial vor beneficia de unele avantaje care pot duce la
performanþã:

- Beneficierea de subvenþii pe produs din partea statului;
- Facilitãþi financiare pentru investiþii;
- Ajutoare de depozitare (în condiþiile legii);
- Ajutoare de producþie de la procesatori pe baza contractelor încheiate;
- Credite ipotecare.
Pe termen mediu ºi lung se va avea în vedere creºterea exploataþiilor

agricole comerciale, care se vor face prin: vânzare/cumpãrare, arendã,
concesionare, asociere.

Economia comunei



420

Monografia comunei Pãuliº

CAPITOLUL IX

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº

9.1. Consideraþii generale

Turismul este activitatea pe care o desfãºoarã oamenii din dorinþa de a
cunoaºte frumuseþile naturii, locurile pitoreºti, oraºele ºi satele,
monumentele istorice, rezervaþiile de florã ºi faunã, rezervaþiile arheologice
etc., constituind în acelaºi timp ºi un prilej de odihnã.

Peisajul turistic este o sintezã a elementelor de interes turistic, proprii
unui teritoriu, rezultat din integrarea în timp ºi spaþiu a componentelor
naturale, culturale ºi tehnico-edilitare ale acestuia, element care conferã o
valoare turisticã selectivã teritoriului ºi asigurã eficienþa economiei
turismului pe teritoriul rerspectiv.

Valoarea unui peisaj turistic este determinatã de acþiunea corelatã a
trei factori de bazã:

- activitatea peisajului turistic
- accesibilitatea arealului în care se localizeazã valorile peisajului turistic
- gradul de amenajare turisticã, ce conferã teritoriului un optim de

utilizare turisticã;
Analizând potenþialul turistic al comunei Pãuliº ºi þinând cont de factorii

mai sus enumeraþi, se poate remarca faptul cã, prin aºezarea geograficã,
Pãuliºul dispune de un bogat peisaj turistic.

Componentele naturale, rolul predominant avându-l relieful, urmat de
vegetaþie, oferã condiþii optime pentru recreere. Îmbinarea muntelui ºi a
dealurilor cu câmpia, existenþa unor drumuri ºi cãrãri, frumuseþea pajiºtilor
naturale, precum ºi integrarea Monumentului Eroilor de la Pãuliº, a
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hotelurilor ºi a pensiunilor în
acest ansamblu natural atrag
numeroºi turiºti, numãrul aces-
tora fiind destul de mare da-
toritã distanþei scurte dintre
Arad-Pãuliº-Baraþca ºi Cladova.
Sfârºitul de sãptãmânã, înce-
pând din luna iunie ºi pânã
toamna târziu, marcheazã o
sporire a afluenþei turistice,
fiecare anotimp prezentând atracþie pentru
excursii ºi drumeþii, oferind totodatã varii
modalitãþi de petrecere a timpului liber într-un
mediu ozonat.

Nu existã trecãtor sau turist, care colindã
aceste meleaguri, sã nu simtã nevoia de a cer-
ceta sau de a cunoaºte istoria poporului român
prin intermediul Monumentului Eroilor de la
Pãuliº, sã nu facã un popas la impunãtorul monu-
ment, sã nu arunce o privire pe panorama, care
se aºterne peste locurile stropite de sângele
eroilor „Detaºamentului Pãuliº”, cãzuþi pe
câmpul de luptã în septembrie 1944, pentru
apãrarea neamului românesc ºi a gliei strãbune.

Un deosebit interes turistic reprezintã Valea Cladovei ºi Valea Clado-
viþei, preferate de turiºtii arãdeni ºi nu numai, la sfârºitul sãptãmânii. Valea
Cladovei oferã apa limpede ºi cristalinã, poieni presãrate cu flori, pãdurea
umbroasã plinã de vieþuitoare, toate acestea atrãgând turiºtii spre minu-
natele locuri, pentru regãsirea liniºtii sufleteºti atât de necesarã omului
zilelor noastre, asaltat de multele probleme cotidiene.

9.2. Drumuri de acces, spaþii de cazare ºi restaurante

Principalul drum de acces spre Pãuliº este DN 7 (E 68). Legãtura cu
localitãþile din Podgorie (Miniº, Ghioroc, Covãsânþ, ªiria, Pâncota) se
realizeazã prin drumul judeþean 708 B, iar la Cladova se ajunge pe drumul

Poieniþã de pe Valea Cladovei

Valea Cladoviþei

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº
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comunal 69 (DC 69), care a fost asfaltat, iniþial, pânã la intrarea în satul Cladova,
pe o porþiune de 3,2 km, iar porþiunea de drum de 2,5 km prin localitatea
Cladova (Valea Mare) s-a asfaltat în 2009, conform proiectului. Localitatea Baraþca
este strãbãtutã de DN 7, fapt ce faciliteazã accesul direct.

În localitatea Pãuliº se
poate ajunge ºi folosind tre-
nul, pe linia feratã Arad-Pãuliº-
Simeria- Bucureºti, localitatea
beneficiind de Gara CFR ºi de
Halta Pãuliº.

În localitatea Sâmbãteni
se ajunge pe DN 7, dar ºi
folosind tramvaiul electric
(nr.11, 12) pe ruta Arad- Sâm-
bãteni-Ghioroc.
Concluzionând, putem afirma

cã turismul este foarte bine
susþinut de un sistem bun de
comunicaþii: rutier, feroviar, tram-
vai urban, fapt ce s-a dovedit a fi
extrem de benefic pentru comuna
Pãuliº.

Pe Valea Cladovei existã o potecã, marcatã cu cerc galben, care duce la
Cabana Cãsoaia, traversând creasta Munþilor Zãrandului, poteca fiind
frecventatã de grupuri de turiºti pasionaþi de drumeþii ºi itinerarii prin
pãdure. În amonte de satul Cladova, pe Valea Mare, s-a construit, dupã anul

1980, de cãtre Agenþia Naþionalã
Apele Române un frumos ºi impu-
nãtor baraj artificial pe pârâul
Cladova pentru regularizarea cur-
sului ºi prevenirea inundaþiilor.
Barajul ºi priveliºtea deosebit de
frumoasã, pãdurea cu poieni încân-
tãtoare ºi mai ales asfaltarea dru-
mului de acces DC 69 Cladova, a
fãcut ca tot mai mulþi turiºti sã fie
atraºi de aceastã frumoasã zonã.

Gara CFR Pãuliº

Tramvai electric în localitatea Sâmbãteni

Motel Scorpio în localitatea Cladova
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În apropierea barajului artificial, se aflã Pensiunea ºi Motelul „Scor-
pio”, care asigurã 30 de locuri de cazare, situate în 13 camere, un restau-
rant cu 45 de locuri, oferind astfel turiºtilor toate utilitãþile pentru petrecerea
sejurului în condiþii foarte bune.

Pe Valea Cladoviþei, se gãseºte o cabanã, care aparþine Ocolului Silvic
Radna ºi este situatã în apropierea izvorului „Marina”. Cabana dispune de
8-10 locuri de cazare ºi este folositã doar ocazional.

În localitatea Baraþca, pe Valea
Frunziºului (aproximativ 500 m de la
DN 7) se aflã Pensiunea „Cabana
Bradul” (categoria 3 margarete). Pen-
siunea este o bazã de cazare nouã,
amenajatã modern, având o capacitate
de cazare de 15 persoane în 6 camere,
precum ºi de un restaurant cu o capaci-
tate de 20 locuri.

Pensiunea este situatã la poalele
Munþilor Zãrandului, într-o zonã turis-
ticã deosebitã, unde se poate petrece un concediu, o vacanþã sau câteva
zile departe de stresul cotidian. Fiind aºezatã într-o zonã retrasã, la
aproximativ 500 m de ºoseaua principalã (DN7), se remarcã liniºtea ºi aerul
curat, într-o locaþie plinã de brazi.

Utilitãþile de care beneficiazã cabana asigurã desfãºurarea unui turism
de performanþã (încãlzire centralã, climatizare, grup sanitar propriu,

Cabana ºi izvorul Marina

Pensiunea „Cabana Bradul” din
localitatea Baraþca

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº
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televiziune, fax, internet). Iubitorii de naturã pot participa la excursii în
Munþii Zãrandului sau pot opta pentru paintball ºi închirieri ATV.

Fie cã turiºtii sunt în tre-
cere, fie cã doresc sã  petreacã
un concediu liniºtit în zona
Aradului, Pensiunea Testa ***,
situatã la DN 7, le oferã mo-
mente de relaxare ºi confort
sporit.

Pensiunea dispune de 18
locuri de cazare distribuite în 3
camere duble ºi 4 camere

triple. Camerele sunt dotate cu televizor ºi baie cu duº. Alte facilitãþi ale
unitãþii de cazare sunt: restaurant, încãlzire centralã, parcare, internet ºi
acces bucãtãrie.

În imediata apropiere a
Gãrii CFR Pãuliº se aflã mo-
telul Societãþii S.C. ADA OIL
S.R.L., motel care dispune de
15 locuri de cazare, situate în 6
camere, categoria motelul fiind
de 3 stele. Restaurantul, cu un
ambient deosebit de plãcut, are
o capacitate de 40 de locuri, la
care se adaugã încã 16 locuri pe

terasa din spatele motelului. De asemenea, societatea amintitã dispune ºi
de o staþie Peco, ce desfãºoarã o activitate de prezentare ºi vânzare a unor
produse de consum.

Pensiunea „Dulce Ambient” *** este situatã pe ºoseaua Arad-Deva, la
ieºirea din Pãuliº spre Lipova. Pensiunea pune la dispoziþia clienþilor 9
locuri de cazare, dispuse astfel: 1 camerã cu baie proprie, TV, pentru 3
persoane, 2 apartamente pentru 6 persoane, cu baie proprie, TV ºi terasã.

De asemenea, se oferã turiºtilor posibilitatea de a pescui pe Mureº.
Într-o zonã deosebit de pitoreascã a Pãuliºului, la 25 km de Arad, pe

DN 7/E 68, este amplasat Hotelul Rusco ***, un hotel nou, amenajat într-un
stil clasic ºi plin de eleganþã. Rafinamentul detaliilor ºi serviciile ireproºabile
sunt cartea de vizitã a hotelului. Într-un cadru rustic, se regãseºte tehnologia

Pensiunea „Testa” în localitatea Baraþca

ADA OIL – Motel, restaurant ºi Staþie PECO
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secolului al XXI-lea, pentru a
satisface orice pretenþie.

Hotelul oferã ºi organizeazã
orice tip de eveniment privat
sau corporate(nunþi, banchete,
party-uri, petreceri private,
degustãri de vinuri, aniversãri,
reuniuni ºi botezuri).

Hotel Rusco oferã cazare în
44 de camere, dintre care 8 camere duble, 25 camere matrimoniale ºi 10
camere single. Camerele sunt decorate cu eleganþã ºi bun gust în stil clasic.
Fiecare camerã este distinctã ºi originalã, fiind decoratã „Unicat”. O
adevãratã risipã de nuanþe de culori ºi forme pline de romantism. Camerele
au urmãtoarele dotãri: televizor, aer condiþionat, internet wireless, baie
proprie cu cabinã duº, room service.

Hotel Rusco dispune de o salã de conferinþe, ce are o capacitate de 82
de locuri, putându-se organiza în funcþie de numãrul de persoane
participante. Facilitãþile moderne ale sãlii de conferinþe includ: ecran,
videoproiector, retroproiector, flipchart, acces internet, video, TV ºi DVD,
echipament sonorizare.

Micul dejun poate fi servit în salonul amenajat în acest scop, salon cu o
capacitate de 60 locuri, din care 30 pentru fumãtori.

Restaurantul Rusco are o capacitate de 400 locuri ºi oferã un meniu cu
preparate tradiþionale româneºti ºi internaþionale.

Barul non-stop dispune de 50 de locuri ºi oferã toatã gama de bãuturi ºi
un ambient muzical de Top Music Club 100.

 Pe timpul verii, Hotelul Rusco dispune de o terasã unde oaspeþii sunt
serviþi cu preparate tradiþionale la grãtar.

De menþionat faptul cã hotelul dispune de seif pentru valori, telefon /
fax ºi parcare pãzitã, dotatã cu camere de luat vederi.

Firma S.C. Wine Princess S.R.L. din Pãuliº, societate vitivinicolã,
situatã pe drumul judeþean 708 B, care face legãtura cu localitãþile din
Podgorie, dispune de o modernã pensiune de categoria 2 margarete.
Pensiunea oferã 30 de locuri de cazare, situate în 10 camere. Restaurantul
are o capacitate de 60 de locuri.

Prin tehnologii clasice de vinificare, Societatea Wine Princess produce
vinuri din soiurile Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon ºi Cadarca (din

Hotel Rusco în localitatea Pãuliº

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº



426

Monografia comunei Pãuliº

care s-a preparat vinul preferat
al curþii imperiale Habsburgice,
renumitul vin roºu de tip „Aszu”).
Vinurile albe din soiurile Riesling
Italian, Traminer, Pinot Gris,
Sauvignon Blanc, Feteascã Re-
galã se obþin prin tehnologii
moderne, care asigurã vinuri albe
de mare fineþe. Vinurile, obþi-
nute de pe cele 55 ha de vie ale
societãþii, se pãstreazã în piv-

niþele proprii, care au o capacitate de depozitare de 5 000 hl. Oaspeþii care
viziteazã S.C. Wine Princess S.R.L. pot participa la o degustare profesionalã
de vinuri în pivniþa societãþii, special amenajatã în acest scop, alãturi de un
„gulaº” apetisant. Doritorii au posibilitatea de a cumpãra vinurile preferate,
care au un ambalaj rustic, devenind astfel un cadou plãcut pentru cei dragi

sau o amintire frumoasã din
partea locului.

În localitatea Sâmbãteni,
turiºtii pot poposi la Motelul
„ERIC MOTEL” (categoria 2
margarete), situat la ºoseaua
DN7 (Arad-Deva). Motelul dis-
pune de 2 camere cu 5 locuri de
cazare, restaurant ºi o terasã,
având o capacitate de 40 de
locuri.

9.3. Obiective turistice

Un obiectiv de interes turistic îl constituie Conacul de la Baraþca, ce
cuprinde trei corpuri de clãdire: clãdirea principalã, construitã în primele
decenii ale secolului al XX-lea, casa cu coloane, construitã în stil neoclasic
ºi având o terasã susþinutã de coloane cu capitel în stil doric ºi „Casa cu
turn”, construitã de arhitectul Szontay Lajos în stil eclectic.  Conacul este
înconjurat de un frumos parc dendrologic, aflat în proprietatea familiei

Pensiunea turisticã Wine Princess din
localitatea Pãuliº

Motelul „ERIC” în localitatea Sâmbãteni
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Birtolon ªtefan. În acest parc se gãsesc specii
de arbori ocrotiþi de lege, fapt care a determinat
includerea parcului în cadrul „Rezervaþiilor
naturale ºi monumentelor naturii din judeþul
Arad”. Este vorba de Magnolia Sulan (magno-
lia), arbore care preferã climatul cu influenþe
submediteraneene, precum ºi o specie, mai
puþin cunoscutã la noi în þarã, doar în grãdinile
botanice, ºi anume Pinul de Himalaya (Pinus
Ponderosa), specie de origine asiaticã, pin ce
se remarcã prin conurile foarte lungi (15-20 cm).

În Pãuliº ºi Baraþca se gãseºte ºi o specie
rarã de tisa (taxus baccata)

Aceºti arbori necesitã ocrotire prin decizie
a autoritãþilor locale.

Alte clãdiri interesante din
punct de vedere turistic sunt:
Conacul fostei tabere de elevi
(Casa Fabian) ºi clãdirea vechii
ºcoli din Pãuliº, care în prezent
aparþine familiei Bãþãlãrean Ioan.

9.4. Obiective istorice

Dealul Cetãþii de la Cladova
Pentru iubitorii de istorie ºi nu numai, meleagurile Pãuliºului, oferã

dovezi ale vechimii ºi continuitãþii locuirii acestora. Cercetãrile arheologice
efectuate pe „Dealul Carierei” de la Cladova au scos la luminã „Cetatea
Cladovei”ºi importanþa ei anticã ºi medievalã. În vârful dealului numit
„Dealul Cetãþii” se aflã un platou elipsoidal de cca 180x90m (1,62ha), unde
au fost descoperite urme de locuire umanã din paleoliticul superior pânã în
sec. al XVI-lea.

De asemenea, în zona „Dealul Carierei” de la Cladova a fost descoperitã
o locuinþã dacicã, o bisericã medievalã, probabil din sec. al XIV-lea , precum
ºi mai multe morminte din sec. XI-XVI. Toate aceste dovezi arheologice
conduc la concluzia cã Cetatea de la Cladova a fost un sit complex, din

vila Bãþãlãrean
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paleolitic pânã în evul mediu, având un rol important de „fortãreaþã”, menitã
sã apere douã cãi de acces spre nord-vestul þãrii, atât pe Valea Mureºului,
cât ºi pe Valea Cladovei.

Având în vedere importanþa
acestor cercetãri arheologice,
efectuate într-o perioadã lungã de
timp, se impune luarea unor
mãsuri de conservare a acestui
obiectiv arheologic din „Dealul
Cetãþii” de la Cladova, printr-o
colaborare a autoritãþilor locale cu
Muzeul Judeþean Arad, în vederea
valorificãrii potenþialului turistic al

satului Cladova, sat care a avut de-a lungul secolelor un rol foarte impor-
tant atât în trecutul istoric, cât ºi în evoluþia localitãþii Pãuliº.

Monumentul Eroilor cãzuþi în primul rãzboi mondial
În centrul comunei Pãuliº, s-a ridicat în anul

1925 un moument dedicat memoriei celor care
au luptat ºi au murit în Rãzboiul pentru
Reîntregirea Neamului Românesc. Monumentul
a fost dezvelit în prezenþa prefectului din acea
vreme, I.C. Georgescu. Cheltuielile aferente
construirii monumentului au fost în valoare de
102 000 lei, sumã suportatã de Comitetul de
Culturã al judeþului Arad.1  De menþionat faptul
cã la realizarea monumentului ºi-au adus aportul
membrii formaþiei corale „Concordia” din Pãuliº.2

Monumentul este întreþinut ºi îngrijit de
autoritãþile locale ºi de ºcoalã, iar cu prilejul
diferitelor evenimente istorice, elevii ºi tinerii
comunei susþin spectacole omagiale. De Ziua

Dealul Cetãþii de la Cladova

1 I.Nichin -Monografia judeþului Arad. Realizãri administrative de la Unire pânã în anul
1938- Arad,1939, p.319

2 Ibidem, p.315

Monumentul eroilor din
primul rãzboi mondial, aflat
în centrul comunei Pãuliº
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Eroilor, adicã în „Ziua Înãlþãrii Domnului Iisus Hristos”, enoriaºii Bisericii
Ortodoxe din Pãuliº, mulþi dintre ei urmaºi ai bravilor eroi, participã la
slujba de comemorare ºi la parastasul închinat eroilor neamului.

Monumentul Eroilor de la Pãuliº
În memoria ostaºilor români, ofiþeri, subofiþeri ºi elevi ai „ Detaºa-

mentului Pãuliº”, cãzuþi la datorie pentru a stopa înaintarea trupelor
hitleristo-horthyste spre Defileul Mureºului, s-a înãlþat un monument, o-
pera sculptorilor arãdeni Emil Vitroel ºi Ion Munteanu ºi a arhitectului
Miloº Cristea. Monumentul are o înãlþime de 20 m ºi o arhitecturã deosebitã.
Ansamblul are ca element central statuia din bronz a unui ostaº român cu
arma strânsã la piept, orientat spre graniþa de vest a þãrii. Statuia ostaºului,
aºezatã pe un piedestal masiv din beton, are inscripþionat pe postamentul
ei textul omagial – „Eroilor de la Pãuliº. 1944”.

Fundalul este format din douã aripi stilizate, care semnificã avântul
luptãtorilor ºi victoria. Fãclia amplasatã pe platforma monumentului
simbolizeazã recunoºtinþa veºnicã a celor de azi ºi de mâine pentru cei
care s-au jertfit în acel sângeros septembrie 1944 pentru libertatea noastrã.
Celebrul monument va perpetua peste veacuri eroismul, tinereþea ºi spiritul
lor de sacrificiu.

Dezvelirea celebrului monument a avut loc la 14 septembrie 1974, iar
de atunci, anual, eroii veterani ai luptelor de la Pãuliº comemoreazã
amintirea foºtilor camarazi, cãzuþi la datorie. Sprijiniþi de autoritãþile ºi
comunitãþile locale organizeazã diverse acþiuni comemorative, fie la ªcoala
de Subofiþeri în Rezervã Radna, fie la Monumentul Eroilor de la Pãuliº sau
la troiþele ridicate în localitãþile Cladova, Miniº, Ghioroc ºi Cuvin.

Monumentul Eroilor de la Pãuliº, prin formã ºi amplasament, oferã o
imagine vizualã impresionantã pentru toþi cei ce strãbat ºoseaua Arad-Pãuliº.

Despre evenimentele eroice petrecute la Pãuliº a apãrut o adevãratã
literaturã, oglinditã în cãrþi, studii, articole ºi filme. Exemplificãm:

- „Detaºamentul Pãuliº” – colonel Alexandru Petrescu
-  „Cel mai greu examen” – Dumitru Susan
-  „Defileul” – Ioan Mureºan
-  „ªcoala de subofiþeri rezervã infanterie Radna, în luptele pentru

apãrarea graniþei de vest a României” – Pavel Galea, Ioan Gherase,
Gheorghe Gligor, Cornel Hodiºan, Cristina Pãiuºan, Radu Pãiuºan

-  „Epopeea Pãuliºului” – Emil Moþiu

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº
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-  „Clipe grele”- Virgil Andronescu
-  „Zborul ciocârliei”- Petriºor Tãnãsescu
-  „Examen la Pãuliº” – Dumitru Susan
-  „Pãuliº 1944-2004” – Dumitru Susan
-  „O ºcoalã militarã în rãzboi” – Pavel Galea

De asemenea, despre” zilele fierbinþi” din septembrie 1944 de la Pãuliº
ºi Radna au fost realizate douã filme. Primul film, cu titlul„ Eroii de la Pãuliº”
a fost realizat în 1964 cu concursul generalului în rezervã Alexandru
Petrescu, iar cel de-al doilea film a fost „Pe aici nu se trece”al scriitorului
scenarist Titus Popovici. Ambele filme au fost realizate cu sprijinul studioului
cinematografic Buftea.

Eroii îºi dorm somnul eternitãþii în cimitirul de la Radna, iar ostaºii din
Regimentul 96 Infanterie, pe dealul ce strãjuieºte satul Cladova.

Ca un pios omagiu adus eroilor de la Pãuliº, poetul localnic, George
Ciudan, originar din Sâmbãteni, a scris urmãtoarele versuri, puse pe note
muzicale ºi interpretate de grupul vocal al ªcolii Generale Pãuliº, cu ocazia
comemorãrii eroilor.

Redãm mai jos douã strofe:

„La Pãuliº, sub poala viei, La Pãuliº când toamna vine,
Dorm eroii României, Vin feciorii sã se-nchine
Alintaþi de-o ºoaptã sfântã, Nu la frumuseþea viei,
Ce Mureºul o cuvântã. La eroii României.”

În anul 2009, cinstirea Zilei Eroilor s-a desfãºurat în contextul împlinirii
a 90 de ani de la înfiinþarea Societãþii „Mormintele Eroilor Cãzuþi în Rãzbboi”
(1919-2009) ºi 5 ani de la reînfiinþarea acestei instituþii, sub numele „Oficiul
Naþional pentru „Cultul Eroilor”. Aceastã instituþie acþioneazã pentru
protejarea ºi întreþinerea cimitirelor ºi monumentelor comemorative de
rãzboi, din þarã ºi strãinãtate. Prin aceastã decizie, s-a creat cadrul juridic
necesar reluãrii tradiþiei în acest domeniu, întreruptã vreme de peste
jumãtate de veac de cãtre regimul comunist.

Cinstirea memoriei eroilor neamului ºi protejarea mormintelor acestora
ºi a monumentelor înãlþate în semn de omagiu sunt datorii sacre ale statului
ºi ale fiecãrui cetãþean. Când vom aºeza o floare ºi vom aprinde o lumânare
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la mormintele eroilor cãzuþi în rãzboi,
sã avem grijã ca locul acela sacru sã
fie îngrijit...

Lunca Mureºului
Mureºul, unul dintre cele mai

importante râuri din Bazinul Carpatic,
este, cu cei 766 de km, cel mai lung
ºi mai mare afluent al râului Tisa.

Cursul sãu se întinde pe teritoriul
a douã state- România cu 719 km ºi
Ungaria cu 47 km. Izvorãºte din
Munþii Hãºmaºul Mare, apoi strãbate
printr-un culoar porþiunea dintre
Munþii Apuseni ºi Carpaþii Meri-
dionali, dupã care îºi continuã cursul
cu o curgere mai linã prin Câmpia de
Vest, pe care o strãbate, ieºind din
zona de defileu la Lipova.

Pe teritoriul comunei Pãuliº,
Mureºul are o lungime de cca 16 km

Râul Mureº, una dintre atracþiile turistice ale Pãuliºului, mult cãutatã
cu câþiva ani în urmã pentru plajele de nisip (Prundul Ursului, zona Gãrii
CFR, Mureºul mort etc.), pentru practicarea canotajului, înotului ºi
pescuitului sportiv, este astãzi oaza de rãcoare aleasã doar de cãtre localnici
în zilele toride ale verii, pentru a înota.

Din cauza „munþilor de nisip”, ridicaþi de balastierele din zonã, precum
ºi datoritã apelor adânci, sãpate de dragline, turiºtii, „fideli” odinioarã
Mureºului la Pãuliº, ºi-au ales alte zone de agrement.

În zona Pãuliº, lunca Mureºului inferior reprezintã o zonã umedã, bogatã
în vegetaþie ºi faunã cu un complex de ecosisteme. Este mãrginitã, pe partea
dreaptã a râului, de un sistem de diguri de protecþie pentru prevenirea
inundaþiilor. Nu a fost supusã unui regim de conservare ºi de management
integrat ºi dinamic al resurselor naturale în scopul unei reale dezvoltãri
durabile. De-a lungul albiei minore ºi majore precum ºi în terasele mai
joase ale râului Mureº, au avut loc profunde schimbãri în peisajul comunei,

Monumentul Eroilor de la Pãuliº

Râul Mureº
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prin lucrãrile de excavaþii ºi de prelucrare a resurselor minerale de cãtre
balastierele înºirate între Pãuliº ºi Sâmbãteni.

În perioada comunismului, existau doar douã balastiere pe raza comunei
Pãuliº, astãzi, însã, numãrul lor se ridicã la 7 societãþi de exploatare: S.C.
General Agregate SRL, S.C. Best Agregate SRL, S.C. Radlingher SRL, S.C.
Metcons SRL, S.C. ICIM SRL, S.C.Aton SRL, S.C. Construcþii Feroviare
SRL. Aceste balastiere, prin extracþiile de balast fãcute, au modificat
substanþial albia râului, au distrus terasele peisajului ºi ecosistemele (florã,
faunã) din zona noastrã.

Constatãm faptul cã la nivel guvernamental ºi legislativ nu se adoptã
mãsuri severe pentru stoparea impactului antropic în creºtere, în vederea
promovãrii unui program concret de protecþie, conservare ºi dezvoltare
durabilã a râului Mureº, cu lunca ºi terasele sale.

În acest context, obiectivele propuse de autoritãþile locale vizeazã
urmãtoarele aspecte:

- asigurarea unei dezvoltãri durabile a zonei ºi conservarea diversitãþii
biologice (florã, faunã);

- prevenirea ºi controlul asupra poluãrii accidentale (excavaþii, apã,
aer, sol); monitorizarea permanentã a calitãþii apei Mureºului;

- realizarea unui inventar al speciilor de plante ºi animale din zonã,
pentru a acþiona corespunzãtor în privinþa acestora;

- promovarea în zonã a unui eco-turism echilibrat
Realizarea acestor obiective presupune, cu certitudine, elaborarea unui

program unitar între Parlament, Guvern ºi autoritãþile locale (primãrii).
Se menþine încã, la un nivel ridicat în zona noastrã, pescuitul ºi

vânãtoarea, acestea constituind puncte de atracþie pentru cei pasionaþi de
fauna acvaticã, de animalele din stepã ºi silvostepã.

Plantele ºi animalele sãlbatice au nevoie adesea de noi locuri în acest
peisaj aflat în schimbare. Este responsabilitatea noastrã sã acþionãm ca
ocrotitori ai minunilor Pãmântului ºi sã le pãstrãm pentru a se bucura de
ele ºi generaþiile viitoare.
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9.5. Edificii religioase

Pe teritoriul comunei Pãuliº fiinþeazã 13 biserici, aparþinând cultului
orodox (4), cultului romano- catolic (2) ºi cultelor neoprotestante: baptist
(2), penticostal (4) ºi adventist de ziua a ºaptea (1).

Biserica Ortodoxã din Pãuliº
Biserica este construitã în stilul veacului

al XVIII-lea, o construcþie monumentalã, având
pereþii zidiþi din piatrã. Stilul arhitectonic este
baroc-vienez. Înãlþarea sfântului lãcaº a început
în 1780 ºi s-a încheiat în 1783, locuitorii ajutând
masiv la edificarea bisericii. Aceasta are formã
de bazilicã. Pãrþile componente sunt: pronaos,
naos ºi altar. Iconostasul a fost fãcut din bucãþi
la Viena ºi a fost montat în aceeaºi perioadã cu
construcþia bisericii. Numele pictorului care a
pictat iconostasul este Iosif Matei, semnãtura
acestuia regãsindu-se pe icoana Sfântului
Nicolae. În timp, biserica a fost mãritã în lungime
ºi i s-a construit turnul din piatrã. Pictura actualã
este realizatã în anul 1965 de pictorul Niþulescu ºi fiul Cristian. Biserica poartã
hramul „Sfântul Nicolae”.

Biserica Ortodoxã din Sâmbãteni
Temelia actualei biserici a fost pusã în anul 1838 ºi sfiinþitã de sãrbã-

toarea Înãlþãrii Domnului.Biserica poartã hramul Sfântului Ierarh Nicolae,
la fel ca ºi vechea bisericã din lemn, care a fost demolatã. Iconostasul s-a
pus în 1856, fiind asemãnãtor cu cel al Catedralei din Arad. Renumitul pictor
bãnãþean, Nicolae Popescu, realizeazã pictura bisericii în anul 1875. Din
nefericire, în 14 septembrie 1944 biserica a fost bombardatã, rãmânând
doar zidurile ºi o parte din turn.

Refacerea bisericii a început abia dupã 1956, când au urmat o serie de
lucrãri: introducerea curentului electric, lucrãri de tencuieli ºi zidãrie,
refacerea turnului ºi procurarea iconostasului de la Capela Spitalului Mu-
nicipal Arad. Noua picturã a bisericii a fost realizatã în 1973 de cãtre pictorul
Vasile Munteanu din Covasna, iar în 1975 a avut loc sfinþirea lãcaºului de

Biserica Ortodoxã din Pãuliº
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cãtre episcopul dr. Visarion
Aºtileanu.

În 1992, datoritã dete-
riorãrii acoperiºului, bolta
bisericii s-a prãbuºit. Aceasta
a fost refãcutã, iar în 1996
pictorul arãdean Buie Flavius
a pictat bolta bisericii ºi a
refãcut pictura deterioratã.
Biserica a fost resfiinþitã în
anul 2004.

Biserica Romano-Catolicã din Pãuliºul Vechi
Înainte de a exista actuala bisericã romano-catolicã din Pãuliºul Vechi,

era doar o capelã, care mai târziu a fost mãritã.
Biserica romano-catolicã

din Pãuliºul Vechi a fost cons-
truitã în anul 1761. Hramul bise-
ricii: „Sfinþii apostoli Petru ºi
Pavel”, în bisericã pãstrându-se
o valoroasã icoanã, care îi repre-
zintã pe sfinþii apostoli Petru ºi
Pavel. Biserica avea o orgã, care
a fost distrusã în timpul celui de-
al doilea rãzboi mondial.

În interiorul bisericii se aflã
soclul unei cruci, care iniþial se

gãsea în afara bisericii ºi era datat- 30 iunie 1861, cu ocazia sãrbãtoririi a
100 de ani de la ridicarea bisericii.

Biserica nu este pictatã, doar zugrãvitã cu culoare. Lãcaºul de cult a
avut un ceas, care a funcþionat pânã în jurul anului 1970.

Biserica Romano-Catolicã din Pãuliºul Nou
În Pãuliºul Nou nu a existat bisericã mult timp. Sfânta messã se þinea

în clãdirea ºcolii sau într-o capelã micã, ce exista la vechea ºcoalã viticolã
din Miniº.

Biserica Ortodoxã din Sâmbãteni

Biserica romano-catolicã din Pãuliºul Vechi
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Construcþia bisericii a început în anul
1879, odatã cu aprobarea Episcopiei (Bis-
trumul din Cenad) pentru o casã de rugãciuni
în Pãuliºul Nou. O parte din banii necesari
construirii bisericii au venit din partea Epis-
copiei, aceºti bani însã erau destinaþi special
pentru casa de rugãciuni. Ca urmare, etnicii
germani au sprijinit financiar ridicarea Bisericii
romano-catolice din Pãuliºul Nou, biserica fiind
sfinþitã la 11 noiembrie 1880, cu hramul Sfântul
Martin.

 Picturile ºi cele 3 clopote s-au finalizat ºi
au fost sfinþite în anul 1927. Crucea de mar-
murã albã din faþa bisericii s-a realizat în 1929,
prin sprijinul familiilor Georg ºi Anna Düran
ºi Elisabeta Doni.

Capela (denumitã de localnici „Bisericuþa”)
adãposteºte statuia Sf. Johannes ºi a fost
construitã în anul 1886 cu sprijinul financiar al
familiei Hell Georg ºi al vãduvei Matthias
Edelspacher, soþie de baron, care ºi-a adus
aportul la edificarea bisericii. Sf. Johannes
devenise patronul protector al plantaþiilor
viticole.

Statuia Sf. Maria, care se aflã în plantaþia
viticolã din apropierea capelei a fost înãlþatã
de Karl Bistritzki.

La Cladova, se aflã o micã grotã cu pictura Sf. Maria,
unde se fac rugãciuni în timpul procesiunii la Mãnãstirea
Maria Radna.3

Biserica Ortodoxã din Baraþca a fost ziditã între anii
1946-1947 cu ajutorul financiar al doctorului avocat Bãran
ºi prin contribuþia credincioºilor satului Baraþca, în frunte
cu Gheorghe Blaj, care era cântãreþ bisericesc.

Biserica Romano-Catolicã din
Pãuliºul Nou

3 Hans Bader und Ludwig Schmidt – PAULISCH im Arader Komitat-, 2001, p.82

Capela din Pãuliºul Nou -
„Bisericuþa”

Statuia Sfânta
Maria din Pãuliº
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Biserica ortodoxã poartã hramul
„Sfinþii arhangheli Mihail ºi Gavril”ºi
a fost sfinþitã în 1947 de cãtre epis-
copul dr. Andrei Magieru al Aradului
(1936-1960). În anul 1974 s-a cons-
truit turnul bisericii, prin strãdania
cantorului Ion Gurzãu ºi a cre-
dincioºilor parohiei.

În perioada 2004-2005, biserica
a fost renovatã, efectuându-se atât
lucrãri exterioare cât ºi interioare:
refacerea structurii de rezistenþã,
repararea pereþilor pentru picturã,
înlocuirea padimentului ºi a insta-
laþiei electrice, renovarea iconosta-
sului ºi a mobilierului bisericesc,
pictarea interiorului bisericii, bran-
ºarea la reþeaua de apã, dotarea cu
instalaþie de încãlzire, instalaþie
sanitarã ºi construirea unei magazii.

Finanþarea întregii lucrãri a fost sponsorizatã de credinciosul Mihai
Gãleanu din Arad. Sponsorizarea cât ºi sprijinul fiecãruia dupã putinþã a
însemnat peste 518 milioane de lei.

Lucrãrile de picturã, realizate în tehnica tempera grasã, aveau proiectul
de aviz întocmit de pictorul autorizat Gheorghe Þigu. Pictura a fost realizatã
de pictorii Sosnac Ludovic ºi Sosnac Diana.

Resfinþirea bisericii s-a fãcut la 8 noiembrie 2005, de hramul sfintei
biserici, de cãtre Întâistãtãtorul Eparhiei, P.S. dr.Timotei Seviciu, împreunã
cu un sobor de preoþi. Cu prilejul resfinþirii bisericii, preotul paroh Aurel
Jigovan a fost învrednicit, pentru chiverniseala gospodãreascã ºi jertfelnicia
credincioºilor sãi, cu titlul de iconom de cãtre P.S.dr.Timotei Seviciu.

Din 1947 pânã în 1966 au slujit la altarul bisericii urmãtorii preoþi:
pr.Gheorghe Barbã, pr.Gheorghe Lupºa, pr.Dimitrie Morau, pr.Dumitru
Pavel, pr.Traian Cibian, pr.Coriolan Târla, pr.Sabin ªtefea, pr.Petru Tripa,
pr.Gheorghe Rusu, pr.Ardelean Ion, pr. Gheorghe Dãrãºtean, pr.Gheorghe
Ciapotã, pr.Traian Baltã.

Biserica Ortodoxã din Baraþca
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Menþionãm faptul cã pânã în anul 1996, Biserica Ortodoxã Baraþca era
filie la Parohia Ortodoxã Pãuliº, din acel an devenind parohie de sine
stãtãtoare.

Biserica Ortodoxã Cladova
În Conscripþia din 1743 este consemnat Protha (protopopul) Paul din

Cladova.4  Conscripþia din 1755 a episcopului Sinesie Jivanovici al Aradului
menþiona la unii dintre preoþi, apelativele: valah sau Grecul, cu scopul de a
evidenþia etnia acestora, la Cladova fiind amintit Criste Grecul.5

Actuala bisericã de zid din Cladova a fost construitã în anul 1897 pe
locul unde exista în 1780 o bisericã din lemn, cu hramul „Bunavestire”. La
podul Cladovei era un cãtun numit „Valea”, unde tradiþia consemneazã
existenþa unei biserici.

Preotului Paul, menþionat anterior, îi urmeazã preotul Zaharia Popovici
(1767,1770). În anii 1816, 1849, preot era Petru Popovici, iar în perioada
1848-1850 a slujit preotul Teodor Tripon. În anul 1871 este menþionat preotul
Iosif Popovici.

O lungã perioadã de timp a slujit la altarul bisericii din Cladova preotul
Ioan Cãpitan (1896-1930), nãscut în 1865 ºi hirotonit preot pentru parohia
Cladova la 24 mai 1896. A absolvit Preparandia ºi Institutul Teologic din
Arad. Prin strãduinþele sale a fost ziditã clãdirea ºcolii din parohie ºi a fost
renovatã biserica. Pentru întreaga sa activitate, pastoralã, culturalã ºi
administrativã, episcopul Ioan I. Papp l-a distins cu brâu roºu, iar din partea
Ministerului Cultelor a fost distins cu Coroana României în grad de cavaler.6

Preotul Mihail Jurcã a slujit la altarul bisericii între anii 1910-1928,
succesor fiindu-i preotul Teodor ªchiopu (1928-1936). Începând cu anul
1936 ºi pânã în 1943, preot a fost Liviu Tulcan.

În timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, biserica a fost bombardatã,
suferind mari pagube. Credincioºii parohiei, pãstoriþi de preotul Mihai Pavel
(1943-1948) au reparat biserica. Pentru o scurtã perioadã de timp, a slujit
preotul Aurel Tomescu (oct.1948-iulie1949). În 1949 a revenit preotul Liviu
Tulcan, care a pãstorit pânã în anul 1963.

4 Gh. Ciuhandu-Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri, Editura Diecezana,
Arad, 1940, p.81,82

5 P.Vesa-Episcopia Aradului. Istorie.Culturã. Mentalitãþi (1706-1918)-Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj-Napoca, 2006, p.230

6 P.Vesa-op.cit.p.597
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În curtea bisericii s-a ridicat un
monument închinat eroilor, fii ai satului
Cladova, cãzuþi în primul ºi al doilea
rãzboi mondial. Pe monument sunt
inscripþionate numele eroilor. Fiecare
familie a contribuit la plata literelor
cuvintelor inscripþionate.

Între anii 1964-1970 a slujit preotul
Emilian Cãpitan, din Galºa, iar urmãtorii
patru ani a pãstorit preotul Ioan Mihuþa
din Chiºineu Criº. ªtefan Sinulescu a
funcþionat ca preot între anii 1975-1976.
Preotul Mihai Dohangie din Lalaºinþ a
slujit timp de 11ani(1976-1987). Între
anii 1988-1989, preot a fost Dorin
Petrase din Arad.

Din 1 ianuarie 1990 ºi în prezent
preot paroh este Stelian Covãsânþan,
care s-a preocupat de reparaþia capitalã
exterioarã a bisericii (1991), de refa-

cerea acoperiºului din tablã de aluminiu(1993), iar în anul 2005 s-a refãcut
turnul bisericii. 7

Biserica Baptistã din Pãuliº
Evanghelia a pãtruns în Pãuliº în jurul anului 1900 prin predicatorii

Pavel Purdei din ªiria ºi Blaj Gheorghe din Agriº. Printre primii convertiþi
s-au numãrat Torþan Ioan, Chereº Dumitru, Banciu Petru ºi fraþii Constantin,
Iosif ºi Nicolae Andraº. În 17 iunie 1901, pastorul Gheorghe Criºan din
Macea a oficiat în Pãuliº un botez cu 5 persoane.

Dupã formarea bisericii baptiste din Pãuliº, credincioºii împreunã cu
Miloº Alexandru au cumpãrat o grãdinã, în care au construit o modestã
casã de rugãciune (1895), având un numãr de aproximativ 10 credincioºi.

În anul 1916, în Protocolul de esibite al Parohiei greco-ort. române
Pãuliº, erau consemnaþi la confesiunea baptistã urmãtorii: Iosif Andraº,
Roza Avrãmuþ Pernevan, Zana Rada Barbã, Catiþa Neþa Stoian, Ana Novac
Miniºan, Maria Stoi Andraº, Ieca Sav Nicolici, Ilca Rus Boºneac, Maria

Biserica Ortodoxã
din Cladova

7 Informaþii furnizate de preotul Stelian Covãsânþan
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Hurdea Mustafa, Soca Sav Neþa, Saveta Vãrãdinanþ Rada, Nica Neþa, Lena
Bogdan Andraº ( cu menþiunea „a lui Iosif”).8

La finele anului 1926 erau 55 de baptiºti, iar la finele lui 1927 au rãmas
48 deoarece 7 au revenit la ortodoxie. Dintre cei 48 de baptiºti, 18 cercetau
„cãpiºtea” baptistã, 25 nu mergeau la întruniri sectare, nici la bisericã, iar 5
erau pe cale de a reveni la ortodoxie, se menþiona în „Tablou despre secta
baptistã în comuna Pãuliº”din 27 decembrie 1927. 9

La sfârºitul anului 1928 erau 45 baptiºti (22 bãrbaþi ºi 23 femei), numãr
care se pãstreazã ºi la finele anului 1929. Între anii 1930-1935 numãrul
baptiºtilor creºte, ajungând la 59, la finele anului 1935.

 De-a lungul anilor, imobilului destinat bisericii i s-au adus diverse
îmbunãtãþiri, iar în anul 1994 a fost
renovat ºi extins pentru a satisface
nevoile actuale ale bisericii. Printre
pãstorii, care au condus biserica
încã de la începuturile ei, amintim
pe Criºan Gheorghe, Purdei Petru
ºi Vãrºãndan Gheorghe din Radna,
iar între cele douã rãzboaie mondiale,
pe Truþa Ioan, senior din Arad.

Dupã anul 1944, biserica a fost
condusã de mai mulþi pãstori din
Arad, precum Vereº Teodor ºi Iacob
Iosif, iar din anul 1995 biserica a fost
pãstoritã de Ioan Mireuþã, ab-
solvent al Institutului Teologic Bap-
tist din Bucureºti. În prezent, pas-
tor al bisericii este Gligor Gabriel.
Astãzi, biserica numãrã în jur de 50
credincioºi. Menþionãm faptul cã de-a
lungul timpului biserica a avut un cor
mare, orchestrã ºi fanfarã.10

Biserica baptistã din Pãuliº

Biserica Penticostalã din Pãuliº – 1922,
prima bisericã penticostalã din România

8 A.P.O.P. Protocolul de esibite al Parohiei greco-ort.române Pãuliº pe anii 1911-1924, fila 29
9 A.P.O.P. Probleme de cult pentru anii 1927-1930, dosar nr. 16
10 I.Bunaciu – Istoria Bisericilor Baptiste din România- Editura Fãclia ºi Editura Universitãþii

Emanuel din Oradea, 2006
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Biserica Penticostalã din Pãuliº
Prima atestare documentarã a Bisericii Penticostale din Pãuliº dateazã

din 10 septembrie 1922. Cu mult înainte de acest an, au existat deja focare
penticostale în þara noastrã. Soþia lui Gheorghe Bradin, pãstra legãtura cu
familia Andraº din America. În mai 1922, soþii Andraº au trimis rudelor din
Pãuliº o scrisoare ºi o carte de cântãri penticostalã. Gheorghe Bradin a
trimis o scrisoare la adresa gãsitã în cartea primitã din America. În
septembrie 1922, soseºte un rãspuns de la Pavel Budeanu ºi Gheorghe
Bradin decide sã organizeze în casa lui din Pãuliº, prima bisericã penticostalã
din România, la 10 septembrie 1922. Pânã la finele anului 1923, numãrul
credincioºilor a ajuns la 30 de membri.Conform memoriei colective, cu
aceastã ocazie s-a fãcut ºi prima fotografie a bisericii penticostale din Pãuliº.
Pe fotografie s-a scris data ºi numele bisericii- „Biserica lui Dumnezeu”.

În 1923, Gheorghe Bradin a fost ordinat ca pastor de cãtre fratele Pavel
Budeanu, venit în misiune în România, din America. A adus cu sine cartea
de cântãri, menþionatã mai sus, ºi a oficiat primul botez penticostal în apa
din România, în râul Mureº, la Pãuliº, pe data de 16 octombrie 1924, la ora
10, în mod clandestin

În „Tablou despre penticostali în comuna Pãuliº” din 27 decembrie 1927
erau consemnate urmãtoarele: la finele anului 1926 erau 28 de penticostali,
iar la finele anului 1927 erau 32 de penticostali. Adunãrile aveau loc în casa
lui Andraº Costa ºi a lui Rachi Petru din Baraþca. Între anii 1928 – 1930
este consemnat un numãr de 34 penticostali, iar în perioada 1931-1935,
numãrul este fluctuant, de la 27 la 33 penticostali la finele anului 1935.11

În anul 1927, s-au dezlãnþuit prigoane deosebite împotriva bisericii
penticostale. A fost arestat ºi trimis în faþa Curþii Marþiale din Sibiu ºi Bradin

Gheorghe din Pãuliº, iar de acolo a
fost dus la Timiºoara, de unde a fost
eliberat deoarece nu era nici un
motiv pentru ca sã fie judecat.

 Miºcarea penticostalã a folosit
libertatea religioasã relativã din
perioada 23 August 1944 - 30
Decembrie 1947 pentru a se orga-
niza ºi a obþine un statut legal. Un

11 A.P.O.P. Probleme de cult pentru anii1927-1930, dosar nr.16

Biserica Penticostalã din Pãuliº
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rol hotãrâtor în recunoaºterea Bise-
ricii Penticostale l-a avut strategia lui
Gheorghe Bradin, care se baza pe
lunga sa experienþã.

Primul Congres al Cultului Pen-
ticostal a avut loc la Arad pe 21-22
iulie 1950. La acest congres, Gheor-
ghe Bradin a fost ales preºedinte,
misiune pe care a îndeplinit-o timp
de 12 ani, pânã în 1962, fiind astfel
primul preºedinte al Cultului Pen-
ticostal.

Dupã Revoluþia din 1989, bisericile penticostale ºi slujitorii lor au putut
sã-ºi desfãºoare activitatea în deplinã libertate.

Biserica Penticostalã din Pãuliº este condusã de preºedintele cultului
penticostal din România domnul pastor Riviº Tipei Pavel, asistat de fiul
sãu, diacon Iosif Tipei.

Biserica dispune de un cor mixt, famfarã, grup vocal de tineri ºi copii.
Noua construcþie a bisericii penticostale din Pãuliº ºi-a început lucrãrile

în anul 2006 cu termen de finalizare în 2010.

Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea din Pãuliº
În anul 1985, în localitatea Cuvin au apãrut primii membri componenþi

ai viitoarei comunitãþi Pãuliº: Dãniluc Vasile, Dãniluc Nãstaca, Bârgãu
Ecaterina ºi Bârgãu Ioan. Ei vor face parte din comunitatea Cuvin pânã în
anul 1987 când vor deveni membri în comunitatea Ghioroc. Aici, li se vor
alãtura familiile Niculescu ºi Asanache.

În anul 1990, odatã cu deschiderile create la sugestia ºi cu sprijinul
fraþilor Leordean Grigore, Tãtaru David, Pop Vasile, Seiche Ion din Cuvin, a
pastorilor Brezoi Gabriel ºi Jigãu Dimitrie, cei anterior menþionaþi s-au
constituit într-o grupã în Pãuliº. Timp de aproximativ trei luni, s-au închinat
într-o casã închiriatã în Pãuliºul Nou, proprietate a sãteanului Coceanu
Gheorghe.

În primãvara anului 1990, printr-o donaþie fãcutã de familia Amironoaie
Tabita ºi Costicã, grupul de credincioºi s-a mutat într-o clãdire modestã, în
care s-au închinat pânã în data de 22 iunie 1999.

Biserica Penticostalã din Pãuliº,
construcþie nouã, 2010
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Ceea ce a urmat a fost un
act al dãruirii; dãruirea fãcutã de
Dumnezeu prin oamenii „mo-
lipsiþi” de actul de a dãrui.
Donaþia terenului, pe care este
construitã aceastã bisericã,
oficializatã la data de 15 mai
1995, a constituit un prim act
de dãruire, înfãptuit de sora
Vãlean Zenobia ºi cu largul con-
curs al familiei Dãniluc Vasile.
Apoi a urmat darul unui proiect,
realizat de arhitectul Chiºbora

ºi finalizat în 10 octombrie 1996. Acest fapt a demarat începerea construcþiri
Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea în Pãuliº.

De la acest început ºi pânã astãzi, darul lui Dumnezeu s-a multiplicat
atât de mult încât este imposibil de realizat o listã cu toþi cei care au fãcut
donaþii. Din apropiere, din depãrtare, din comunitãþile învecinate, din þarã
ºi din afara þãrii (Ungaria, S.U.A.), darurile n-au contenit sã vinã, pânã când
toate au fost aºezate la locul lor.

În 2 iunie 1999, locaºul de închinare a fost vizitat ºi de preºedintele
Conferinþei Banat, fr. Ioan Buciuman, iar în 22 aprilie 2000, a avut loc
sfinþirea Bisericii Adventiste de Ziua a ªaptea, un moment de mare bucurie
pentru grupul de credincioºi adventiºti din Pãuliº.

În perioada 1990-1995, pastor al bisericii a fost Brezoi Gabriel, iar mai
apoi, pânã în anul 2000, pastor a fost Jigãu Emil, urmat de pastorul Nagy
Gyula (2000-2005). Din anul 2005 ºi pânã în prezent pastor al bisericii este
Jigãu Emil.12

Biserica Baptistã din Sâmbãteni
Apariþia mãrturiei baptiste în Sâmbãteni este legatã de anul 1898, când

Teodor Drauceanu din Arad, Micãlaca, convertit în Biserica Creºtinã Baptistã
din Pecica, a ajuns la Sâmbãteni pentru a predica evanghelia. Primele servicii
divine ale bisericii au avut loc în casele unor credincioºi ca: Suciu Dimitrie,
Suciu loan, Rujan Dimitrie, Ciorãu Ioþa, loti Manaila etc. În anul 1905 cre-

12 Informaþiile au fost preluate de la pastorul Emil Jigãu

Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea din
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dincioºii au început lucrãrile de
ridicare a unei case de rugãciune
în grãdina donatã de credin-
ciosul Mãnãila Florian. Cons-
truirea bisericii s-a fãcut cu deo-
sebite eforturi financiare, cu
bani luaþi din Banca din Ghioroc
care apoi au fost achitate de
oameni mai înstãriþi ca Jurj
Gheorghe ºi Bãrdãcuþ Vutu.

Casa de rugãciune a fost inauguratã în anul 1907 iar în anul 1910 s-a
format corul bisericii, care a fost condus un timp de Sari Luþu iar dupã
moartea lui, conducerea bisericii ºi corul au fost preluate de Mircea Farcaº.
(1955-1998)

Pãstorii care au condus biserica au fost: Gheorghe Vãrºãndan ºi Iov
Teodor (1918-1931), Truþa Ioan (1931-1942).

 În perioada 1942- 1944 localul bisericii a fost închis datoritã persecuþiilor
pentru credinþe ºi cult.

Orchestra de instrumente cu coarde a luat fiinþã în anul 1956, iar în
1965 s-a constituit fanfara, ambele fiind conduse de Stoi Aurel.

Din anul 1997 pânã în 2005 biserica a fost pãstoritã de cãtre prezbi-
terul Teodor Râpan. în timpul ºi cu aportul deosebit al acestuia, a fost ridicatã
noua clãdire a bisericii pe un loc nou, în centrul satului, loc care a fost donat de
familia Stancu loan ºi Maria.

Noua biserica a fost inau-
guratã în anul 2003. Biserica are
115 membrii, 35 aparþinãtori, un
cor mixt, fanfara ºi orchestra de
mandoline.

Acest lãcaº de cult este
condus în prezent de pastorul
Pavel Gag care dã speranþe
pentru relansarea vieþii spiri-
tuale prin Biserica Baptistã din
Sâmbãteni. Biserica Baptistã din Sâmbãteni,

construcþie nouã, 2003
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Biserica Penticostalã din Sâmbãteni
În localitatea Sâmbãteni, lucrarea penticostalã a început în anul 1927

în casa soþilor Tudoran Gheorghe ºi Ana. Lor li s-au adãugat în credinþa
penticostalã la rugãciune: Rujan Lucreþia, Savi Persida, Strajici Mãriuþã,
Stancu Petru, Baichici Lenuþa.

Biserica din Sâmbãteni a fost deservitã cu acte de cult pânã în 1959 de
fraþii Neþa Ioan ºi Gavri Ilie din ªoimoº, serviciul divin fãcându-se în casa
Rujan Nicolae.

În anul 1950, familia Rujan a demolat casa, biserica penticostalã s-a
mutat la Strajici Mãriuþã, iar dupã 1955 odatã cu mutarea familiei Greucean
Florea ºi Estera, aceasta preia conducerea bisericii pânã în anul 1969.

În localitatea Sâmbãteni dupã anul 1960 se stabilesc mai multe familii
numeroase, venite din judeþele Satu Mare, Bihor, Arad, zona Gurahonþ ºi
de pe valea Mureºului (Troaº, Roºia).

Conducerea bisericii este preluatã în 1970 de Cãprar Vasile, la început
în casa Miculiþã Emeric, apoi serviciul divin în casa Cãprar Vasile. În aceastã
perioadã se înfiinþeazã ºi corul bisericii.

A funcþionat mai greu în perioada comunismului.
În anul 1990, se cumpãrã terenul pe care este amplasatã noua bisericã

penticostalã, lucrãrile de construcþie sunt începute în acelaºi an, iar în 1992
biserica se mutã la demisolul clãdirii prin grija pastorului Babuþia Teofil,
care este în prezent ºi managerul grãdiniþei.

Din 1994, biserica se mutã definitiv în localul propriu-zis unde
funcþioneazã ºi în prezent.



445

În anul 1993, se finalizeazã
extinderea construcþiei anexã
unde se deschide Grãdiniþa cu
program prelungit Samariteanul
nr. 11, care apoi se prelungeºte
cu încã 2 sãli de clasã.

Biserica penticostalã „Tabor”
din Sâmbãteni are un cor mixt ,
fanfarã, cor de copii, împodobind
astfel serviciile divine.

Concluzionând, putem afirma
cu certitudine cã Pãuliºul cons-
tituie un adevãrat reper turistic
al judeþului Arad, datoritã faptului
cã beneficiazã de o poziþie de
invidiat în minunata Podgorie,
precum ºi de o bogatã ofertã
turisticã: crame de excelenþã, pensiuni ºi hoteluri bine poziþionate ºi dotate
conform standardelor europene, clãdiri istorice de patrimoniu local, bise-
rici impozante cu rãdãcini seculare ºi nu în ultimul rând Monumentul Eroilor
de la Pãuliº, cel mai mare monument de for public din judeþul nostru.

 Biserica penticostalã „Tabor” din
Sâmbãteni, construcþie nouã, 1994

Potenþialul turistic al comunei Pãuliº
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ANEXE

Consemnãm în rândurile urmãtoare personalul didactic care a funcþionat
la ºcoala din Pãuliº, de la înfiinþarea ei ºi pânã în prezent. De-a lungul timpului
ºcoala a avut mai multe titulaturi: ªcoala elementarã greco-ortodoxã românã
Pãuliº, ªcoala primarã de stat Pãuliº, ªcoala Elementarã de 7 ani Pãuliº ºi
ªcoala Generalã Pãuliº.

Directorii ºcolii din Pãuliº
1821-2010

1. Putici Abraham preot - director şcolar local 1821-1822 
2. Panea Dimitrie preot - director şcolar local 1872-1873 
3. Popescu Cornel preot - director şcolar local 1902-1918 
4. Lucuţa Iulian învăţător –director 1919-1922 
5. Givulescu Traian învăţător-director 1922-1938 
6. Oprea Nicolae profesor-director 1938-1953; 1956-1971 
7. Gugu Ioan (senior) profesor-director 1953- 1956  
8. Părăianu Valentin profesor-director 1971-1974 
9. Gugu I. Ion (junior) profesor-director 1974-1976 
10. Cârlugea Toma profesor-director 1976-1978 
11. Nicoară Petru profesor-director 1978-1984;1994-2004 
12. Iancik Stela profesor-director 1983-1984; 1989-1990 
13. Filip Aurel profesor-director 1984-1989 
14. Nicoară Emilia profesor-director 1990-1994  
15. Gavrilă Marius profesor-director 2004-2006 
16. Laicu Constantin profesor-director 2006-2008 
17. Nicoară Florin profesor-director 2008- şi în prezent 
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Învãþãtorii ªcolii elementare greco-ortodoxe române Pãuliº
1791-1918

1. Popovici Grigorie 1791 
2. Simionovici Vasile ? menţionaţi pe o Evanghelie a bisericii din 
3. Lupu Simeon ? Păuliş, fără a fi precizat anul 
4. Draja Gheorghe 1802 
5. Chitu Matei 1818 -1819 
6. Nicolici Dem 1819-1822 
7. Petrovici Maxim 1832- ? 
8. Popovici Nicolae –diacon înv. 1838 - ? 
9. Rafila Demetriu 1868-1873 
10. Barabaş George 1880-1881 – învăţător la şcoala de băieţi 
11. Nuţiu Iuliana 1880-1881- învăţătoare la şcoala de fete 
12. Stoian George 1892 -1918 
13. Givulescu Traian 1903 -1918 
  
 ªcoala Primarã de stat Pãuliº

1919-1953

1. Givulescu Traian învăţător 1919-1938 
2. Stan Sofia învăţătoare 1919-1942 
3. Lucuţa Iulian învăţător-inspector de plasă 1919-1922 
4. Oprea Nicolae învăţător/profesor 1932-1953 
5. Tămaş Dumitru învăţător 1938-1941 
6. Filip Ioan învăţător 1941-1942 
7. Costa Irina învăţătoare 1942-1943 
8. Dâchi Victoria învăţătoare 1942-1943 
9. Popescu Elisabeta învăţătoare 1942-1944 
10. Vlad N. Dimitrie învăţător 1942-1945 
11. Crăciun Elena învăţătoare 1943-1944 
12. Solomon Vasile învăţător 1943-1944 
13. Solomon Eugenia învăţătoare 1943-1944 
14. Chirovici Maria învăţătoare 1943-1944  
15. Anaticiuc Anastasia învăţătoare 1944-1945 
16. Crainic Valentina învăţătoare  1944-1945 
17. Căldare Mina învăţătoare 1944-1945 
18. Racu Ecaterina  învăţătoare 1945-1953 
19. Gugu Ioan (senior) profesor 1946-1953 
20. Bucălan Ioan învăţător 1946-1947 
21. Şchiopu Constanţa învăţătoare 1949-1950 
22. Drăghici Sofia profesoară 1949-1950 
23. Bivol Nadejda profesoară 1949-1950 
 

Anexe
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ªcoala Elementarã de 7 ani Pãuliº
1954-1963

1. Gugu Ioan (senior) profesor 1954-1963 
2. Racu Ecaterina învăţătoare 1954-1959 
3. Popescu Elisabeta profesoară 1954-1963 
4. Rediş Livia învăţătoare 1954-1961 
5. Huţiu Sabin profesor 1954-1963 
6. Taşcău Constantin profesor  1954-1959 
7. Petrilă Petru profesor 1954-1956 
8. Livovschi Valentin profesor 1954-1956 
9. Gavrilă Mihai profesor 1954-1956 
10. Beraru Petru profesor 1954-1956 
11. Popescu Ica profesoară 1955-1956 
12. Oprea Nicolae profesor 1956-1963 
13. Nicoli Elena profesoară 1957-1961 
14. Niculescu Horaţiu învăţător 1957-1963 
15. Lucaciu Octavia învăţătoare 1960-1963 
16. Lucaciu Maxim învăţător 1960-1963  
17. Novacovici Emil profesor 1960-1962  
18. Albini Elisabeta  profesoară 1961-1963 
19. Artimon Mihai profesor 1962-1963  
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ªcoala Generalã Pãuliº
1964-2010

1. Oprea Nicolae profesor 1964-1971 
2. Huţiu Sabin profesor 1964-1966 
3. Popescu Elisabeta profesoară 1964-1966 
4. Albini Elisabeta profesoară 1964-1966 
5. Jireghie Virgil profesor 1964-1967 
6. Gherghina Fulvia profesoară 1964-1969 
7. Artimon Mihai  profesor 1964-1965 
8. Lucaciu Maxim învăţător 1964-1983 
9. Lucaciu Octavia învăţătoare 1964-1990 
10.Niculescu Horaţiu învăţător 1964-1990 
11. Gugu Ioan (senior) profesor 1964-1976 
12. Părăianu Lia profesoară 1966-1967 
13. Iancik Stela profesoară 1967-1990 
14. Cuparescu Nicolae profesor 1967-1998  
15. Gugu I. Ion 
(junior) 

profesor 1968-1986 

16. Vigi Ana profesoară 1969-1998 
17. Filip Aurel profesor 1969-1990 
18.Ţărău Lucia profesoară  1970-1986 
19. Părăianu Valentin profesor 1971-1974 
20. Iankai Iuliana profesoară 1972-1990 
21. Trifaş Cecilia învăţătoare 1974- 2010 
22. Cârlugea Toma profesor 1976-1978 
23. Huszek Florica profesoară  1977-1978 
24. Târlea Constantin profesor 1977-1979 
25. Nicoară Petru  profesor 1978-1984; 1990-2004 
26. Nicoară Emilia profesoară 1979-2010 
27. Ciulică Elisabeta profesoară 1980-1981 
28. Ioţi Livia învăţătoare  1983-1986 
29. Tudur Tatiana învăţătoare 1988-2010 
30. Berar Aurica  învăţătoare 1989-1998 
31. Murgu Emil învăţător 1989-2010 
32. Dobre Steluţa profesoară 1990-1999 
33. Braun Maria profesoară 1990-2001 
34. Balaş Gabriela profesoară 1992-2007 
35. Tudur Dan profesor 1994-2003; 2006-2010 

Anexe
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36. Ginga Ioan profesor 1998-1999 
37. Ţiganu Tiberiu profesor 1998-2001 
38. Ristin Ramona învăţătoare 1998-2002; 2006-2007 
39. Neamţ Tiberiu profesor 1998-2002 
40. Gavrilă Marius profesor 1999-2007 
41. Laicu Constantin profesor 1999-2001; 2003-2010 
42. Vuia Sabina profesoară  1999-2000 
43. Nicoară Florin profesor 1999-2010 
44. Ciocan Margareta profesoară 1999-2010 
45. Zărie Alina învăţătoare 1999-2004 
46. Ardelean Livius profesor 2000-2003 
47. Pascu Ovidiu profesor 2001-2003; 2006-2007 
48. Nădăban Florin profesor 2001-2004 
49. Stoiu Marinela profesor 2001-2003; 2006-2007 
50. Bardi Mihaela învăţătoare 2003-2007 
51. Popovici Gianina profesoară 2004-2007 
52. Beleiu Simina profesoară 2004-2008 
53. Beleiu Nicoleta  profesoară 2004-2006 
54. Măcinic Marius profesor 2006-2009 
55. Sebin Ana învăţătoare 2006-2007  
56. Iovescu Corina profesoară 2006-2007 
57. Bardi Melinda învăţătoare 2007-2010 
58. Mărculescu Adina profesoară 2008-2009 
59. Păcurar Ancuţa profesoară 2008-2009 
60. Goşman Florica profesoară 2008-2009 
61. Hotăran Valentina profesoară 2008-2009 
62. Onofrei Mihaela profesoară 2008-2009 
63. Mager Gigi profesor 2008-2009 
64. Timofte Florin profesor 2008-2009 
65. Ionescu Cristina profesoară 2009-2010 
66. Huzdup Ioana profesoară 2009-2010 
67. Zsori Simona profesoară 2009-2010 
68. Şerdean Lavinia profesoară 2009-2010 
69. Stoi Mircea profesor 2009-2010 
70. Bulzan Sava profesoară  2009-2010 
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Directorii ºcolii din Sâmbãteni
1798-2010

1. Popovici Sava preot-director şcolar local 1798-1826  
3. Lupaş Petru învăţător –director ? 
4. Borlea Aurel învăţător- director ? -1930 
5. Stancu Teodor învăţător-director 1930-1948 
6. Comloşan Petru învăţător- director 1955-1973 
7. Mihu Maria  profesor- director 1973-1980 
8. Boji Marta profesor-director 1980-1984; 1991-1997 
9. Vincze Sabina profesor-director 1984-1988 
10. Barna Iustin profesor-director 1988-1991 
11. Paulescu Georgeta profesor-director 1997-2001  
12. Laicu Constantin profesor-director 2001-2005 
13. Foster Cornelia profesor- director 2005- şi în prezent 
 

Cadrele didactice care au funcþionat la ºcoala din Sâmbãteni

ªcoala Elementarã de 7 ani Sâmbãteni
An ºcolar 1954-1955

1. Buliga Minodora profesoară 
2. Morgova Maria profesoară 
3. Mihuţ Filareta profesoară 
4. Milca Ioan profesor  
5. Buzea Irina profesoară 
6. Comloşan Petru învăţător 
7. Stancu Rozalia învăţătoare 
8. Stancu Minodora învăţătoare 
9. Tănase Zenaida educatoare 
 

Anexe
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ªcoala Elementarã de 4 ani Sâmbãteni
1955-1972

1. Comloşan Petru învăţător 
2. Stancu Rozalia învăţătoare 
3. Stancu Minodora învăţătoare 
4. Tănase Zenaida educatoare 
5. Dumitru Gheorghe învăţător 
6. Ioţii Maria  învăţătoare 
7. Nincu Maria  învăţătoare 
8. Dodean Doina învăţătoare 
9. Cociuban Hortensia învăţătoare 
10.Bărdăcuţ Petru învăţător 
11. Morariu Victoria învăţătoare 
12. Popescu Maria educatoare 
 

ªcoala cu clasele I-VIII Sâmbãteni
1972-2001

1. Boji Marta profesoară 
2. Chiper Adriana profesoară 
3. Comloşan Petru învăţător 
4. Bărdăcuţ Petru învăţător 
5. Nincu Maria profesoară 
6. Cocioban Hortensia învăţătoare 
7. Olariu Zenaida educatoare 
8. Popescu Maria educatoare 
9. Mihu Maria profesoară 
10. Blaga Alexandru profesor  
11. Boji Petru profesor 
12. Văduva Silvia profesoară  
13. Oros Floare învăţătoare 
14. Barna Iustin profesor 
15. Ghergar Ioan  profesor 
16. Garaiacu Ioan profesor 
17. Anghelini Ioan învăţător 
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18. Pai Ioan învăţător 
19. Ţica Florica învăţătoare 
20. Braiţ Voichiţa educatoare 
21. Goron Doina educatoare 
22. Vincze Sabina profesoară 
23. Stoica Carmen educatoare 
24. Nicoară Emilia profesoară 
25. Dobrota Doriana învăţătoare 
26. Budea Adriana învăţătoare 
27. Dubeştean Cornel profesor 
28. Cristea Ana profesoară 
29. Reithoffer Marcel profesor 
30. Halasz Alexandru profesor 
31. Colf Milina profesor 
32. Foster Cornelia profesoară 
33. Paulescu Georgeta profesoară 
34. Ungur Lucia profesoară 
35. Stancu Rodica profesoară 
36. Braiţiu Mărioara învăţătoare 
37. Endres Nicoleta profesoară 
38. Ursu Corina învăţătoare 
39. Toma Adriana profesoară 
40. Lupşa Mihaela învăţătoare 
41. Hărdăuţ Liana profesoară 
42. Pele Daniela învăţătoare 
43. Moldovan Ioan profesor 
44. Tudor Violeta învăţătoare 
45. Oală Mihaela profesoară 
46. Milaş Flavius profesor 
47. Galea Loredana - 
48. Nicoară Florin profesor 
49. Horhat Hildergard învăţătoare 
50. Şerban Gheorghiţa învăţătoare 
51. Şirian Maria  educatoare 
52. Pascu Ovidiu  profesor 
53. Balaş Gabriela profesoară 
54. Budugan Alina profesoară 
55. Borza Teodora profesoară 
56. Ille Cristian  profesor 
57. Ille Fabiana profesoară 
58. Vânătoru Valter  profesor 
59. Oneţ Ileana  profesoară 
60. Rus Lucia învăţătoare 
61. Damian Alina educatoare 
62. Ardelean Livius profesor 
 

Anexe
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Eroii pãuliºeni care s-au jertfit pe câmpul de luptã în
primul rãzboi mondial (1914-1918)

Nr. 
crt. 

Gradul Numele şi prenumele  Anul şi locul morţii 

1. Sergent Andreescu Dimitrie 1916, Italia 
2. Sergent  Neţa Dimitrie 1916, Italia 
3. Sergent  Novac Dimitrie 1916, Italia 
4. Sergent  Răitaru Ioan 1916, Italia 
5. Sergent  Socolan Nicolae  1915, Serbia 
6. Caporal  Barbă Nicolae  1915, Rusia 
7. Caporal  Şirian Florea 1914, Rusia 
8. Caporal  Zarie Daniel 1917, Rusia 
9. Soldat  Andraşiu Vasile  1914, Serbia 

 10. Soldat Ardelean Gheorghe 1918 
 11. Soldat  Ardelean Teodor 1918, Rusia 
12. Soldat  Avrămuţ Iosif Rusia 
13. Soldat  Barbă Iosif 1916, Italia 
14. Soldat  Barbă Teodor 1915, Rusia 
15. Soldat  Barbă Gheorghe În prizonierat, Rusia 
16. Soldat  Barna Gheorghe 1918, spital 
17. Soldat  Băţălărean Petru 1916, Rusia 
18. Soldat  Berariu Dimitrie 1914, Serbia 
19. Soldat  Berariu Gheorghe Rusia 
20. Soldat  Boşneac Ioan  1916 
21. Soldat  Boşneac Iosif 1916 
22. Soldat  Boşneac Vasile 1916, Rusia 
23. Soldat  Brădean Teodor 1916, Italia 
24. Soldat  Bujugan Mihai 1918, acasă 
25. Soldat  Cocioban Petru 1918, Italia 
26. Soldat  Crişan Ioan 1916, Rusia 
27. Soldat  Crişan Dimitrie 1915, Rusia 
28. Soldat  Cuiedan Iosif 1916, Italia 
29. Soldat  Cuiedan Ioan Rusia 
30. Soldat  Dumbrăviceanu Petru 1914, Muntenegru 
31. Soldat  Ferenţi Teodor 1915, Rusia 
32. Soldat  Giuri Ioan 1918, Mărăşeşti 
33. Soldat  Ioţica Gheorghe 1915, Serbia 



455

34. Soldat  Ivici Gheorghe 1917 
35. Soldat  Jura Petru 1916, Rusia 
36. Soldat  Jura Ioan 1916, Rusia 
37. Soldat  Langher Isăilă 1916, Italia 
38. Soldat Minişan Gheorghe 1918, Italia 
39. Soldat  Minişan Iosif 1918 
40. Soldat  Minişan Petru 1918 
41. Soldat  Mircu Petru 1917, Rusia 
42. Soldat  Mizul Blagoe 1919 
43. Soldat  Neţa Gheorghe 1916, Italia 
44. Soldat  Neţa Gheorghe 1917, Rusia 
45. Soldat  Nija Isăilă 1914, Rusia 
46. Soldat  Novac Nicolae 1915, Rusia 
47. Soldat  Păcurar Dimitrie 1917, Italia 
48. Soldat  Pernevan Vasile Rusia 
49. Soldat  Popovici Costa Rusia 
50. Soldat  Rista Petru Rusia 
51. Soldat  Rudău Teodor 1917, Cluj 
52. Soldat  Rusu Ioan 1915, Rusia 
53. Soldat  Rusu Ioan 1918, acasă 
54. Soldat  Simion Teodor 1916, Rusia 
55. Soldat  Stoiu Nica 1914, acasă 
56. Soldat  Şirian Mihai 1917, spital, Arad 
57. Soldat  Şirian Dimitrie 1915, Rusia 
58. Soldat  Şirian Mihai 1915, Rusia 
59. Soldat  Şirian Gheorghe 1915, Rusia 
60. Soldat  Vasi Nicolae 1918, Rusia 
61. Soldat  Vărăşeţ Ioan 1915, spital 

 

Anexe
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Eroi– fii ai satului Cladova, jertfiþi pe câmpul de luptã
în primul rãzboi mondial

1914-1918

1. Hancea Petru
2. Vasa Ioan
3. ªtef Teodor
4. Recnit Dolfi
5. Dascãl Dimitrie
6. Blaj Nuþu
7. Dascãl Ion
8. Moºtior Dumitru
9. Pãcurari Nuþu
10. Blaj ªtefan
11. Ursulescu Gheorghe
12. ªtef George
13. Lãcãtiº Dumitru
14. Lingurari Ignat
15. Moºtior Vila

Eroii pãuliºeni de naþionalitate germanã
din primul rãzboi mondial

1. Borscht Martin
2. Düran Andreas
3. Düran Georg
4. Düran Michael
5. Holzer Martin
6. Gräfner Matthias
7. Jakob Johann
8. Müller Andreas
9. Reingruber Georg
10. Wegmann Georg
11. Wegmann Peter
12. Zöllner Andreas1

1 Hans Bader und Ludwig Schmidt - Paulisch im Arader Komitat, 2000, p.53
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Eroii pãuliºeni care s-au jertfit pe câmpul de luptã în
al doilea rãzboi mondial (1940-1945)

Nr. 
crt. 

Gradul Numele şi prenumele 

1. Sergent  Andraşiu Vasile 
2. Sergent  Micescu Pascu 
3. Sergent  Rista Petru 
4. Caporal  Avrămuţ Dumitru 
5. Caporal  Dehelean Vasile  
6. Caporal  Guleş Nicolae 
7.  Caporal  Ivici Cristian 
8. Caporal  Şirian Ioan 
9. Caporal  Şirian Petru 

10. Soldat  Buligă Ioan 
11. Soldat  Manea Ioan 
12. Soldat  Ispas Crăciun 
13. Soldat  Sav Petru 
14. Soldat   Şirian Ioan 

 

Dispãruþi, din localitatea Pãuliº, în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial
(1940-1945)

Nr.crt. Gradul Numele şi prenumele 
1. Caporal Igreţ Teodor 
2. Caporal  Boşneac Pavel 
3. Caporal  Bugariu Onoriu 
4. Caporal  Barbă Gheorghe 
5. Fruntaş  Păcurar Ioan 
6. Fruntaş  Stoian Vasile 
7.  Soldat  Sarvici Ioan 
8.  Soldat  Sarvici Teodor 
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Eroii ªcolii de subofiþeri rezervã infanterie Radna
„Detaºamentul Pãuliº” cãzuþi pe câmpul de luptã în 1944

Căpitan Fătu Ioan  
Slt. Cismariu Gheorghe 
. Popescu Darius 
Sergent major Călin Tănase 
Elevi sergenţi Atanasiu Constantin 
. Băbălău Alexandru 
. Bădănoiu Constantin 
. Bălan Bălan 
. Bălescu Păun 
. Blaga Toma  
. Bobei Ioan 
. Caşotă Grigore 
. Conda Petre 
. Codreanu Vasile 
. Comănescu Constantin 
. Dascălu Ioan 
. Dobriţoiu Ioan 
. Dumitrescu Ioan 
. Ecovescu Ioan 
. Fota Mircea 
. Gheorghe Dumitru 
. Iovi Tiberiu 
. Iuga Iuliu 
. Jianu Scarlat 
. Lera Slobodan 
. Lungulescu Constantin 
. Mechenici Dumitru 
. Militaru Nicolae 
. Motea Petre 
. Motreanu Ioan 
. Plopşoreanu Apostol 
. Popescu Emil 
. Predică Marin 
. Raciu Ilie 
. Răducanu Petre 
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. Elevi sergenţi Răducanu Petre 

. Selea Constantin 

. Siniteanu Emil 

. Spărleanu Leon 

. Stamatori Grigore 

. Stănescu Ioan 

. Stoian Alexandru 

. Stroie Aurică 

. Suciu Alexandru 

. Şerb Nicolae 

. Şoşoi Ioan 

. Weichert Corneliu  
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Eroi – fii ai satului Cladova, jertfiþi pe câmpul de luptã
 în cel de-al doilea rãzboi mondial

1940-1944

1. Burticalã Constantin
2. Moºteor Florea
3. Barbã George
4. Moºtior Dumitru
5. Cuedan Gheorghe
6. Dehelean Todor
7. Todor ªtefan
8. Morari Ilie
9. Crîsnic Dumitru
10. Morari Simion
11. Vanc Ilie
12. Moºtior Todor
13. Hurdea Ioan
14. Dehelean Iacob
15. Dehelean George
16. Miculiþã Lazãr

Monumentul închinat eroilor, fii ai satului, a fost ridicat în anul 1985
de cãtre corul bisericesc din parohia Cladova.
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Eroi din cel de-al doilea rãzboi mondial, cãzuþi în luptele de la Cladova
1940-1944

1. Sublocotenent Boian Constantin
2. Sergent Olariu Gheorghe
3. Sergent Stoichina Traian
4. Caporal Breaza Constantin
5. Caporal Burai Nicolae
6. Caporal Dobrei Gheorghe
7. Caporal Ienãºel Dumitru
8. Fruntaº Bona Ioan
9. Fruntaº Matica Iosif
10. Soldat Ambruº Busuioc
11. Soldat Borduº Mihai
12. Soldat Mazilenschi Dumitru
13. Soldat Mircea Tudor
14. Soldat Mutaºcu Petru
15. Soldat Ogioaie Gheorghe
16. Soldat Popa Crãciun
17. Soldat Ricica Carol

Anexe
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Eroi pãuliºeni de naþionalitate germanã din timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial 2

Nr.crt. Numele şi prenumele Anul şi locul morţii 
1. Baumann Peter 1905, Rusia 
2. Bondan Florian 1919, Rusia 
3.  Borscht Peter  1917, Polonia 
4.  Doran Peter 1913, Rusia 
5.  Hack Blasius 1912, Rusia 
6. Heilmann Peter 1913, Rusia 
7. Schiebel Jakob 1921, Rusia 
8.  Vormittag Georg 1903, Rusia 
9.  Wegmann Georg 1909, Rusia 

10.  Wolf Michael 1921, Rusia 
11.  Höllich Josef  1919 
12.  Brodner Peter 1906, Rusia 

 

2 Hans Bader und Ludwig Schmidt - Paulisch im Arader Komitat, 2000, p.60
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Eroii din armata germanã morþi sau dispãruþi3

Nr.crt. Numele şi prenumele Anul şi locul morţii 
1. Abfalter Johann 1912-1944, Iugoslavia 
2.  Bondan Johann 1920, Rusia 
3.  Borscht Klaudius 1903 
4.  Deutsch Josef 1913 
5.  Hack Michael 1921, Polonia 
6.  Hissler Johann 1919, Narva Estland 
7. Hoffmann Anton 1922 
8.  Höllich Franz 1910-1944, Cracovia 
9.  Holzer Josef 1925 

10.  Ihm Peter 1920, Polonia 
11.  Müller Peter 1922 
12. Reingruber Josef 1926, Austria 
13. Reingruber Peter 1920, Rusia 
14.  Sand Sebastian 1925 
15.  Schiebel Stefan 1925, Iugoslavia 
16.  Schmidt Geza 1898, Rusia 
17.  Schmidt Josef 1910, Rusia 
18.  Simitscheck Georg 1898, Iugoslavia 
19.  Weiβ Blasius 1923, Iugoslavia 
20.  Kitzinger Peter 1911-1945, Kriegsende Selbstmord 

 

3 Hans Bader und Ludwig Schmidt - Paulisch im Arader Komitat, 2000, 61
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4 Ciorãu Leonte a fost în anul 1918 la demonstraþia din Arad pentru unirea Principatelor
Române . A strigat „Trãiascã România Mare” ºi a fost împuºcat de cãtre o persoanã maghiarã

Eroi cãzuþi pe câmpurile de luptã din localitatea Sâmbãteni pentru
întregirea neamului ºi a credinþei4

1. Anghelini Dimitrie
2. Anti Lazãr
3. Ardelean Muþi
4. Ardelean Nicoliþã
5. Baichici Ila
6. Bisorca Nicolae
7. Boji Petru
8. Boji Stoia
9. Calinovici Fabriþiu
10. Cântar Ioan
11. Cicirean Aurel
12. Ciorãu Leonte
13. Ciudan Petru
14. Drãghici Traian
15. Giurchi Todor
16. Glogovicean Dimitrie
17. Grozdi Muþi
18. Gruia Aurel
19. Iancu Gheorghe
20. Ioþi Petru
21. Ioþii Nicolae
22. Ioviþii Petru
23. Lazãr Lazãr
24. Mircu Costa

25. Mircu Lazãr
26. Mircu Lazãr
27. Morodan Savu
28. Neþii Ioan
29. Nichi Lazãr
30. Nincu Petru
31. Pascu ªâºu
32. Pãntãlie Lazãr
33. Peri Lazãr Petru
34. Pescar Lazãr
35. Precup Lazãr
36. Roºu Gheorghe
37. Stai Gheorghe
38. Stai Gheorghiþã
39. Stani Petru
40. Stani Vasa
41. Strajici Axente
42. Strajici Lazãr
43. Strajici Livius
44. Strajici Nicoliþã
45. Suba Gheorghe
46. Tãtar Costi
47. Tãtar Todor
48. Vaida Vasile
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Luptãtorii anticomuniºti ai localitãþii Pãuliº, foºti deþinuþi politici ºi
deportaþi în perioada (1945 – 1989)

1. Stoian Onoriu 1914 – 1984 
2. Savu Florica 1930 – 1950 
3. Savu Iovan 1928 – 1978 
4. Sav Gheorghe 1881 – 1960 
5. Sav Nicolae 1920 – 1996 
6. Barbă Ilie 1912 – 1988 
7. Barbu Ioan 1924 – 1970 
8. Şilcă Ilie Titu 1920 – 1992 
9. Andraş Isăilă 1919 – 1987 
10. Stoi Dumitru Brata 1924 – 1996 
11. Rudău Dimitrie Gabor 1875 – 1958 
12. Crişan Ioan Vănuţ 1898 – 1960 
13. Ianota Ioan 1900 – 1992 
14. Ianota Iosif 1912 – 1997  
15. Răgălie Constantin 1914 – 2003 
16. Malatescu Ioan 1918 – 1997 
17. Dîrlea Iulius 1895 – 1967  
18. Sevaconi Sofia 1912 – 1991  
19. Ciuban Aurica  1946 – 1977 
20. Seculici Vasile 1930 – 1988 
21. Hara Ion Ion .  
 

ªefi ai miºcãrii anticomuniste

Bujor Petru  1942 
Andraş Constantin  1942 
Barabaş Antonina  1942  
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Persoane deportate în Rusia

Nr. crt. Numele şi prenumele Data naşterii Număr de 
casă 

1 Aufmuth Anna, n. Wegmann 1916 561 
2 Aufmuth Katharina 1928 360 
3 Bondan Eva, n. Pim 1925 374 
4 Bondan Josef I 1903 578 
5 Bondan Josef II 1904 511 
6 Bondan Katharina, n. Heilmann 1921 528 
7 Bondan Theresia, n. Brodner 1914 361 
8 Borscht Eva, n. Heuberger 1920 525 
9 Borscht Marianne, n. Millich 1921 496 
10 Borscht Theresia, n. Millich 1923 530 
11 Brandeis Josefa 1927 549 
12 Brandeis Theresia, n. Holzer 1924 555 
13 Denes Franziska, n. Schmidt 1927 365 
14 Doni Peter Senior 1903 554 
15 Doran Magdalena, n. Bader 1915 574 
16 Düran Anna, n. Tomann 1919 503 
17 Düran Blasius 1904 387 
18 Erny Josef 1928 363 
19 Erny Anna 1924 363 
20 Gerhard Johann 1906 364 
21 GrafnerAnna 1927 576 
22 Grafner Eva, n. Bader 1915 576 
23 Grafner Georg 1904 395 
24 Gruber Magdalena 1925 364 
25 Hack Anton 1926 492 
26 Hack Elisabeth, n. Reingruber 1920 562 
27 Hack Katharina, n. Hack 1919 518 
28 Hack Katharina, n. Holzer 1923 462 
29 Hack Katharina, n. Rabian 1923 376 
30 Hack Magdalena, n. Wagner 1924 492 
31 Hack Maria, n. Heuberger 1925 388 
32 Heilmann Theresia, n. Düran 1917 512 
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33 Heuberger Eva 1921 390 
34 Heuberger Georg 1910 536 
35 Heuberger Johann 1926 521 
36 Heuberger Josef 1907 526 
37 Heuberger Marianne 1925 390 
38 Heuberger Matthias 1902 545 
39 Heuberger Susanna, n. Putz 1926 398 
40 Hollich Margaretha, n. Brodner 1920 364 
41 Holzer Anna 1925 533 
42 Holzer Florian 1902 544 
43 Holzer Georg 1926 539 
44 Holzer Josef 1901 539 
45 Holzer Katharina 1921 462 
46 Holzer Peter 1901 523 
47 Holzer Theresia, n. Schiebel 1925 584 
48 Ihm Theresia, n. Reingruber 1922 505 
49 Kopf Magdalena, n. Holzer 1914 553 
50 Lock Eva, n. Grăfner 1914 529 
51 Lock Peter 1908 529 
52 Lock Katharina, n. Brandeis 1925 529 
53 Maxa Andreas 1901 568 
54 Meleg Magdalena, n. Honiges 1914  Miniş 
55 Millich Andreas 1919 509 
56 Millich Georg 1913 520 
57 Millich Johann 1927 383 
58 Millich Katharina, n. Reingruber 1920 509 
59 Millich Laurentius (Lorenz) 1902 383 
60 Miiller Peter 1900 504 
61 Miiller Anna 1924 504 
62 Pim Georg (Gyuri) 1925 10 
63 Pim Katharina, n. Weiglein 1925 515 
64 Pim Magdalena, n. Weifi 1920 556 
65 Pim Martin 1901 374 
66 Raaber Jakob 1927 62 
67 Raber Franziska 1909 365 
68 Reingruber Anna 1928 550 
69 Reingruber Elisabeth 1926 571 
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70 Reingruber Josef 1925 550 
71 Reingruber Katharina 1924 571 
72 Reingruber Katharina, n. Brandeis 1927 550 
73 Reingruber Katharina 1922 510 
74 Reingruber Peter 1907 579 
75 Reiter Eva, n. Brost 1923 540 
76 Reiter Johann 1900 519 
77 Reiter Josef 1903 559 
78 Schiebel Anna 1927 584 
79 Schiebel Eva 1923 373 
80 Schiebel Georg 1903 402 
81 Schiebel Martin 1914 302 
82 Schiebel Peter 1927 439 
83 Schmidt Anna, n. Weiglein 1924 10 
84 Schmidt Anton 1902 34 
85 Schmidt Barbara (Beleniuc) 1918 702 
86 Schmidt Ladislaus sen. 1900 10 
87 Schmidt Ladislaus jun. 1925 10 
88 Schock Nikolaus 1918 465 
89 Schwarz Sebastian sen. 1903 491 
90 Schwarz Sebastian jun. 1927 491 
91 Simitscheck Katharina 1925 558 
92 Teicht Theresia, n. Bader 1925 507 
93 Tomann Anna, n. Schiebel 1920 532 
94 Tomann Marianne 1918 532 
95 Tomann Katharina, n. Turtschany 1926 264 
96 Torok Barbara, n. Heuberger 1920 377 
97 Toth Magdalena, n. Bondan 1927 502 
98 Turtschany Elisabeth 1925 371 
99 Turtschany Paul 1928 371 
100 Vormittag Andreas 1926 490 
101 Wegmann Johann 1903 458 
102 Wegmann Peter 1928 458 
103 Wegmann Marianne, n. Brost 1925 458 
104 Weiglein Katharina 1917 527 
105 Weitner Katharina, n. Schiebel 1924 402 
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106 Winkler Barbara (copil) - Miniş 
107 Winkler Gisela - Miniş 
108 Winkler Louisa - Miniş 
109 Zollner Josef 1924 512 
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Persoane decedate din Pãuliº, în perioada deportãrii în Rusia

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Număr de casă 

1. Aufmuth Katharina 360 
2. Bondan Josef I 578 
3. Bondan Josef II 511 
4. Bondan Theresia 361 
5. Borscht Eva 525 
6. Doni Peter 554 
7. Grăfner Anna 576 
8. Grafner Georg 595 
9. Hack Katharina 376 
10. Heilmann Theresia 512 
11. Heuberger Eva 390 
12. Heuberger Georg 536 
13. Heuberger Johann 521 
14. Heuberger Marianne 390 
15 Hollich Margaretha 364 
16 Holzer Josef 539 
17 Holzer Katharina 462 
18 Kopf Magdalena 553 
19 Maxa Andreas 568 
20 Millich Andreas 509 
21 Millich Georg 520 
22 Müller Peter 504 
23 Reiter Josef 559 
24 Schiebel Anna 584 
25 Schiebel Martin 302 
26 Schock Nikolaus 465 
27 Schwarz Sebastian 491 
28 Tomann Marianne 532 
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Lista pãuliºenilor care au emigrat pe continentul american

Nr. 
Crt. 
 

Nume şi prenume Localitate Anul plecării 

1. Bondan Johann Păulişul Nou Înainte de 1914 
2. Bondan Stefan Păulişul Nou Înainte de 1914 
3. Borscht Peter Păulişul Nou Înainte de 1914 
4. Heim Johann Păulişul Nou Înainte de 1914 
5. Heim Magdalena Păulişul Nou Înainte de 1914 
6. Holzer Johann Păulişul Nou Înainte de 1914 
7. Holzer Katharina Păulişul Nou Înainte de 1914 
8. Pim Eva Păulişul Nou Înainte de 1914 
9. Reingruber Florian Păulişul Nou Înainte de 1914 
10. Bader Eva (verh. Plack) Păulişul Nou După 1918 
11. Bondan Katharina Păulişul Nou După 1918 
12. Bondan Peter Păulişul Nou După 1918 
13. Bondan Stefan Păulişul Nou După 1918 
14. Brandeis Johann Păulişul Nou După 1918 
15. Fritz Eva, n. Feger Păulişul Nou După 1918 
16. Fritz Johann Păulişul Nou După 1918 
17. Fritz Matthias Păulişul Nou După 1918 
19. Fröhlich Josef Păulişul Nou După 1918 
18. Fröhlich Anna, n. Bader Păulişul Nou După 1918 
20. Hack Barbara Păulişul Nou După 1918 
21. Holzer Michael Păulişul Nou După 1918 
22. Marx Nandor Păulişul Nou După 1918 
23. Neidenbach Franz Păulişul Nou După 1918 
24. Reingruber Florian Păulişul Nou După 1918 
25. Reiter Josef Păulişul Nou După 1918 
26. Reiter Eva, geb. Marx Păulişul Nou După 1918 
27. Reiter Adalbert Păulişul Nou După 1918 
27. Reiter Anna Păulişul Nou După 1918 
28. Weiglein Georg Păulişul Nou După 1918 
29. Weiß Josef Păulişul Nou După 1918 
30. Borscht Blasius Păulişul Nou După 1944 
31. Hack Georg Păulişul Nou După 1944 
32. Heckmüller Anna Păulişul Nou După 1944 
33. Heckmüller Georg Păulişul Nou După 1944 
34. Jakob Ambrosius Păulişul Nou După 1944 
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35. Millich Anna, n. Mayet Păulişul Nou După 1944 
36. Millich Anna Păulişul Nou După 1944 
37. Millich Eva Păulişul Nou După 1944 
38. Millich Georg Păulişul Nou După 1944 
39. Reingrub er Elisabeth Păulişul Nou După 1944 
40. Reingruber Eva Păulişul Nou După 1944 
41. Reingruber Peter Păulişul Nou După 1944 
42. Simitscheck Eva Păulişul Nou După 1944 
43. Simitscheck Katharina Păulişul Nou După 1944 
44. Wegmann Anna, n. Brandeis Păulişul Nou După 1944 
45. Wegmann Peter Păulişul Nou După 1944 
46. Jakob Andreas Păulişul Nou După 1960 
47. Jakob Erika Păulişul Nou După 1960 
48. Jakob Rosalia Păulişul Nou După 1960 
49. Kadar Anna, n. Fröhlich Păulişul Nou După 1960 
50. Kadar Ludwig sen. Păulişul Nou După 1960 
51. Kadar Ludwig jun. Păulişul Nou După 1960 
52. Reingruber Johann Păulişul Nou După 1960 
53. Reingruber Theresia Păulişul Nou După 1960 
54. Höllich Barbara Păulişul Nou necunoscut 
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