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CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea profesorului dr. Ovidiu Laurenţiu Roşu materializează o
remarcabilă teză de doctorat, susţinută la Universitatea de Vest din Timişoara
şi apreciată cu distincţia „Magna Cum Laude". La o distanţă de aproape şapte
decenii de la publicarea ultimei lucrări importante consacrate Comunităţii de
Avere se impunea o nouă cercetare, fundamentată pe o metodologie de studiu
istoric adecvată cerinţelor actuale. Şansa oferită de activitatea susţinută la
Direcţia Judeţeană Caraş Severin a Arhivelor Naţionale a îngăduit profesorului
Ovidiu Laurenţiu Roşu să cunoască şi să cerceteze, cu atenţie şi competenţă,
toate fondurile documentare aparţinând direct sau tangenţial de Comunitatea
de Avere. Reuşeşte să substituie astfel sărăciei izvoarelor bibliografice un studiu
laborios al fondurilor documentare. Pentru argumentarea temeinică a tematicii
abordate utilizează informaţiile detaliate provenite din fondurile arhivistice, din
izvoarele edite şi periodicele vremii, din lucrările generale sau speciale publicate.
Strădania depusă în extinderea argumentării problematicii analizate a permis
autorului să adâncească cunoaşterea complexei activităţi din cadrul Comunităţii
de Avere şi să introducă în circuitul istoriografic un material documentar deosebit
de valoros, de o mare diversitate şi tipologie a surselor.
Experienţa dobândită în cercetarea ştiinţifică a oferit autorului şi
posibilitatea unei atente sistematizări a informaţiei documentare. Realizează o
expunere obiectivă a faptelor istorice, o detaliere a elementelor care au de.finit
importanta implicare a Comunităţii de Avere în viaţa comunităţilor din Sudul
Banatului. Din această perspectivă, cartea profesorului Ovidiu Laurenţiu Roşu
se impune ca o valoroasă contribuţie ştiinţifică şi o originală prezentare a unor
realităţi din istoria bănăţeană.
Respectând cerinţele unei analize logice a problematicii studiate autorul
desfăşoară o succintă prospecţiune în evoluţia comunităţilor grănicereşti şi
dezvăluie condiţiile istorice in care a fost întemeiată Comunitatea de Avere.
https://biblioteca-digitala.ro
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Sintetizează

multitudinea activităţilor organizate de această instituţie; include
precizări clare referitoare la organizarea, funcţionarea şi la schimbările legate
de conducerea şi dezvoltarea ei. Autorul recurge la metodologia de analiză
cronologică pentru a documenta temeinic situaţia.financiară a instituţiei şi pentru
a scoate în evidenţă principalele proiecte care au marcat progresul acesteia
în cursul anilor. Cu date statistice se argumentează administrarea raţională a
pădurilor, susţinerea materială a instituţiilor de învăţământ, etc. O certă notă de
originalitate asigură lucrării bogata informaţie documentară menită să ateste
atitudinea foştilor grăniceri faţă de clasa politică.
O parte importantă a cărţii elaborată de dr. Ovidiu Laurenţiu Roşu
detaliază problemele specifice cu caracter economic, derivate din activitatea
Comunităţii de Avere. Amănuntele, deosebit de numeroase şi semnificative,
conferă analizei realizată de autor autenticitate şi credibilitate. Atent documentată
este problematica axată pe exploatarea suprafeţelor forestiere, a resurselor
accesorii, pe protecţia complexelor forestiere şi atribuţiile serviciilor silvice.
Argumentarea acestora este susţinută printr-o variată informaţie inedită, care a
permis evidenţierea unor realităţi esenţiale din lumea rurală bănăţeană.
Cartea profesorului Ovidiu Laurenţiu Roşu include precizări cuprinzătoare
privitoare la consecinţele sociale, materiale şi culturale ale activităţilor iniţiate
de Comunitatea de Avere. S-a avut în vedere faptul că această instituţie era
fundamentată pe o bază socială largă, formată din locuitorii a 94 sate, iar de
beneficiile averii comune s-au folosit atât coproprietarii împăduriţi, cât şi
comunităţile din spaţiul respectiv. Amplu argumentată, cu informaţie inedită,
este preocuparea Comunităţii de Avere pentru susţinerea materială a elevilor,
acordarea de ajutoare individuale sau colective, dezvoltarea turismului şi culturii
în zonă, sprijinirea victimelor unor fenomene naturale. Importante, în plan
istoriografic, sunt informaţiile care demonstrează contribuţia acestei instituţii
la cultivarea sentimentului demnităţii naţionale prin ridicarea de monumente în
memoria foştilor grăniceri sau în.fiinţarea de muzee locale.
În ansamblul ei. cartea elaborată de profesorul dr. Ovidiu Laurenţiu Roşu
are meritul incontestabil că oferă o analiză judicioasă, temeinic documentată,
realizată cu discernământ ştiinţific, a multitudinii de componente implementate
în existenţa Comunităţii de Avere. Din conţinutul lucrării rezultă cu claritate
rolul important al acestei instituţii in progresul economic, social şi cultural al
comunităţilor din Sudul Banatului. Oferă cititorului o imagine cuprinzătoare a
realităţilor complexe din lumea spaţiului rural sud-bănăţean. Ca.fiu al locurilor
de care se leagă activitatea Comunităţii de Avere, profesorul dr. Ovidiu Laurenţiu
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îi

înfăţişează existenţa

cu rigoarea unui istoric experimentat, cu respect
desăvârşit pentru adevărul istoric. Cartea este o remarcabilă prospecţie în viaţa
populaţiei aparţinând de Comunitatea de Avere şi o dovadă de preţuire a valorilor
materiale şi culturale rezultate din activitatea acestei instituţii.
Timişoara,

2010
Profesor universitar dr. Ioan Munteanu
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INTRODUCERE

Efectuarea unei cercetări,care să aibă ca obiect de studiu Comunitatea de
Avere a fostului Regiment confiniar 1 româno-bănăţean nr.13 din Caransebeş, se
impunea ca o condiţie „sine qua non", mai ales că a trecut mai bine de o jumătate
de veac de la cea mai importantă lucrare, care i-a fost închinată de către fostul
jurist al acesteia, Dr. Antoniu Marchescu.
Este foarte importantă cunoaşterea evoluţiei Comunităţii de Avere din
Caransebeş, deoarece ea a continuat, în domeniul silvic şi pastoral, activitatea
fostului Regiment de graniţă româno-bănăţean nr. 13 contribuind la păstrarea
laolaltă a suprafeţelor forestiere, a păşunilor, a golurilor de munte şi a terenurilor
neproductive, pe care Ie-a moştenit de la acesta.
Interesant de observat este faptul că, încă de la înfiinţarea comunităţii,
beneficiile averii se revărsau asupra a circa 30.000 de familii răspândite în toate
cele 94 de localităţi de pe raza fostului regiment grăniceresc.
Într-o epocă istorică în care bunăstarea materială era dată de către
suprafeţele funciare deţinute, cele peste 250.000 iugăre cadastrale reprezentau
o avere considerabilă. Spre deosebire de alte societăţi precum S.T.E.G.-ul sau
mai apoi U.D.R.-ul, de al căror profit se bucura un număr restrâns de asociaţi,
în cazul Comunităţii de Avere din Caransebeş, beneficiul se răsfrângea asupra a
circa 130.000 locuitori ai fostei graniţe militare bănăţene.
Comunitatea de Avere din Caransebeş a fost, timp de 81 de ani, una dintre
cele mai importante instituţii pentru locuitorii aşezaţi în arealul delimitat de Valea
Bistrei, Valea Timişului, Valea Cemei şi Valea Almăjului.
Rădăcinile ei se întind în timp, în perioada intrării Banatului sub stăpânirea
austriacă, când, pentru a-i motiva pe locuitorii zonei să intre în structurile confiniare,
autorităţile de la Viena, prin Wald Regulativul din 24Aprilie 1787, au reglementat
dreptul grănicerilor la lemne, păşune şi produse forestiere din pădurile imperiale,
fără plată dar numai pentru acoperirea necesităţilor gospodăriilor proprii.
În momentul desfiinţării Regimentului confiniar româno-bănăţean nr.
13 prin dispoziţie imperială, în anul 1872, drepturile de servitute forestieră ale
1

Confiniar =

grăniceresc.
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grănicerilor au fost răscumpărate. În locul acestora, după o segregare2 derulată

între 1873-1879, ei au primit, în deplină proprietate, jumătate din domeniul
forestier, asupra căruia şi-au exercitat anterior drepturile de servitute.
Pentru administrarea celor 251.919 iugăre 12 st.p. de păduri, păşuni, goluri
de munţi şi teren improductiv, care au intrat în proprietatea necondiţionată a celor
94 de comune grănicereşti, în decembrie 1879 a fost înfiinţată Comunitatea de
Avere a fostului Regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş.
Instituţia era condusă de organe alese dintre locuitorii celor 94 de comune
grănicereşti, preşedinte, comitet şi adunare generală, iar activitatea silvică era
asigurată de organele de specialitate: ingineri silvici, contabili, brigadieri şi
pădurari.

Încă din momentul în care s-a hotărât ca această avere să nu fie împărţită

între comune şi apoi între locuitori, ci să fie păstrată unită, deviza sub care a
funcţionat a fost: „ridicarea materială şi culturală a graniţei bănăţene".
Studierea Comunităţii de Avere din Caransebeş este importantă deoarece
contribuie la cunoaşterea unor aspecte, mai puţin sau chiar deloc cercetate,
legate de evoluţia acesteia şi de impactul pe care I-a avut asupra vieţii sociale,
economice, culturale, religioase sau de învăţământ din această zonă a Banatului.
Societatea, de-a lungul existenţei sale, desfăşurată între anii 1879-1960, dar
şi în perioada următoare, nu a beneficiat de o cercetare istorică direct proporţională
cu complexitatea activităţii pe care a derulat-o.
În cele ce urmează voi încerca o trecere în revistă a principalelor repere
istoriografice, însă, în afară de „Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de Avere
(Contribuţii istorice şi juridice)", care este o lucrare de amploare, foarte bine
documentată, despre aceasta au mai fost tipărite doar câteva broşuri si foarte
puţine articole.
„Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de Avere (Contribuţii istorice şi
juridice)" 3 a fost scrisă de către juristul Comunităţii de Avere, Dr. Antoniu
Marchescu, şi este cea mai importantă lucrare care i-a fost închinată.
Jumătate, din cele 620 pagini, se referă direct la Comunitatea de Avere din
Caransebeş şi, în ele, autorul prezintă servituţile forestiere de care beneficiau
grănicerii, desfiinţarea confiniului militar bănăţean, înfiinţarea comunităţii,
drepturile grănicereşti, lista preşedinţilor, reorganizarea acesteia, implicarea ei în
Segregare = împărţire.
A. Marchescu, Grănicerii bănăţeni
Diecezane, Caransebeş, 1941, pag. 1.
2

3

şi

Comunitatea de Avere, Editura Tipografiei
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mişcarea naţională,

drepturile câştigate şi recunoscute în faţa justiţiei precum şi
principalele legi sau statute, care au stat la baza activităţii societăţii.
În ea, Dr. Antoniu Marchescu se opreşte atent asupra unor aspecte legate
de mişcarea naţională românească şi de problemele juridice determinate de
încercarea de păstrare a autonomiei.
Lucrarea este scrisă de un foarte bun cunoscător al realităţilor cu care se
confrunta societatea, însă, aşa cum am prezentat deja, problematica abordată nu
a vizat aspectele referitoare la organizarea aparatului de specialitate silvic, la
exploatarea produselor forestiere principale, secundare sau accesorii, la acordarea
beneficiilor anuale, individuale sau colective, pentru împăduriţi sau la implicarea
acesteia în dezvoltarea economică sau culturală a fostei graniţe militare bănăţene.
În anul 1944, Prezidiul Comunităţii de Avere din Caransebeş publica
broşura „Ce este Comunitatea de Avere grănicerească din Caransebeş"4 , în
care se încerca lămurirea unor întrebări sau afirmaţii de genul: „Ce este acest
stat în stat?", ,,Până când cu regionalismul grăniceresc?'', ,Jnstituţie rămasă
de pe vremea ungurească!" 5 , prin analiza succintă a unor elemente de istorie, a
sistemului de organizare şi de administrare, prin prezentarea unor personalităţi ale
graniţei bănăţene, a situaţiei averii şi a foloaselor de care beneficiau coproprietarii.
Inginerul Simion Simu, preşedinte al Comunităţii de Avere între 18.11.1920
şi 16.03.1922, a publicat în anul 1922 lucrarea „Comunitatea de avere şi munca
generaţiei tinere" sau „Criza Comunităţii de Avere cu un mănunchi de dovezi şi
o muncă depusă întru apărarea intereselor graniţei" 6 • El analizează, în cele 64
de pagini, situaţia Comunităţii de Avere din Caransebeş în perioada 1910-1922,
principalele „crize" cu care aceasta s-a confruntat, realizările „generaţiei tinere"
şi lupta parlamentară pentru apărarea drepturilor coproprietarilor.
Autorul a încercat să prezinte succesele obţinute de instituţie, mai ales în
perioada în care a condus destinele acesteia, dar, aşa cum se va putea observa,
rezultatele efective nu au confirmat cele arătate în lucrare.
Broşura „Comunitatea de Avere"7 , scrisă de preotul ortodox din Iablaniţa
Gheorghe Tătucu, a apărut în anul 1931. Ea trece în revistă, pe scurt, evenimente
Ce este Comunitatea de avere grănicerească din Caransebeş?, Tipografia Corvin,
Lugoj, 1944, pag. 1.
5
Ibidem, pag. 3.
6
S. Simu, Comunitatea de avere şi munca generaţiei tinere, Tiparul Tipografiei
Diecezane, Caransebeş, 1922, pag. 1.
7
Gh. Tătucu, Comunitatea de avere, Institutul de Arte Grafice Corvin, Lugoj, 1931,
pag. 1.
4
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mai importante la care preotul a participat, în timpul preşedinţilor Curescu,
Burdia, Simu, Orzescu şi Goanţă.
Din lucrare răzbate nemulţumirea preotului faţă de introducerea, în cadrul
structurilor de conducere ale Comunităţii de Avere din Caransebeş, a unor
reprezentanţi ai sferei politice, care nu erau urmaşi ai foştilor grăniceri şi, ca atare,
nu aveau nici un drept pentru a fi aleşi în reprezentanţă sau în comitet.
Iancu Conciatu, comisar guvernial pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
din Banat, cu rădăcini în graniţa bănăţeană, publică, în anul 1920, broşura
„Reorganizarea Comunităţii de Avere din Banat" 8, în care expune succint evoluţia,
din timpul generalului Traian Doda până în anul 1918, propune o nouă organizare
internă şi orientarea „Comunităţii de Avere spre industrie, prin înfiinţarea Băncii
Grănicereştt'.

De asemenea, sublinia ca noile statute să prevadă expres că averea era în
proprietatea familiilor din vechiul regiment româno-bănăţean şi să fie înlăturat
amestecul statului în conducerea comunităţii 9 .
Acelaşi autor, în lucrarea ,,Probleme bănăţene" 10 , îi închină un capitol, în
care surprinde, pe lângă analizele istorice şi economice, faptul că importanţa
Comunităţii de Avere nu este dată atât de capital, cât mai ales de valoarea
factorului om. Un miliard de lei nu era repartizat, ca la alte societăţi capitaliste,
asupra câtorva acţionari, ci era împărţit, în mod egal, unei colectivităţi de peste
120.000 suftete. 11
Petru Nemoianu, în „Probleme bănăţene" 12 , dezbate pe scurt şi problema
Comunităţii de Avere din Caransebeş, punând accent pe acei conducători care au
pierdut din vedere scopul pentru care a fost înfiinţată şi au urmărit, cu precădere,
realizarea propriilor interese.
Liviu Groza, în volumul III din „Contribuţii la istoria Regimentului
de graniţă româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş" 13 , prezintă lista tuturor
preşedinţilor comunităţii, dintre anii 1879-1960, completată, faţă de cea din
I. Conciatu, Reorganizarea Comunităţii de avere din Banat, Tipografia Huniadi,
1920, pag. 1.
9
Ibidem, pag. 10.
10
I. Conciatu, Probleme economice bănăţene, Editura Curierul Banatului, Timişoara,
1939, pag. 70.
11
Ibidem, pag. 148.
12
P. Nemoianu, Probleme bănăţene, Tipografia Naţională, Lugoj, 1925, pag. 11-14.
13
L. Groza, Contribuţii la istoria Regimentului de graniţă româno-bănăţean Nr. 13 din
Caransebeş, voi. III, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, pag. 60.
8

Timişoara,
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„Grănicerii bănăţeni şi

Comunitatea de Avere

(Contribuţii

istorice

şi juridice)'',

cu perioada 1940-1960.
În „Oamenii de seamă din graniţa bănăţeană- Generalul Traian Doda" 14,
acelaşi autor prezintă personalitatea complexă a generalului, cariera, dar şi
implicarea în viaţa culturală, naţională, sau rolul determinant pe care l-a avut în
înfiinţarea Comunităţii de Avere din Caransebeş.
Despre contextul înfiinţării Comunităţii de Avere şi despre rolul generalului
Traian Dada din Caransebeş au mai scris Andrei Ghidiu şi Iosif Bălan în
,,Monografia oraşului Caransebeş" 15 şi „GrăniceruI" în „Calendarul Românului
pe anul visect de la Cristos 1904" 16 •
Maria Cocârţău, în studiul „Rolul Comunităţii de Avere in dezvoltarea
oraşului Caransebeş" 1 7, prezintă câteva aspecte legate de începuturile instituţiei
dar şi de implicarea acesteia în dezvoltarea arhitecturală, economică şi culturală a
oraşului. Autoarea analizează şi activitatea de exploatare forestieră sau raporturile
avute cu firmele specializate, dintre care Societatea Mundus-Borlova-Armeniş,
datorită fabricii de prelucrare a lemnului din cartierul Balta Sărată, avea un rol
important.
Inginerul Dr. Ion Rădulescu, sub genericul „Comunitatea de Avere", 18
realizează un articol în care, prin dialogul cu persoane direct implicate în
activitatea comunităţii, a încercat să reînvie o administraţie silvică din trecut.
Articolul este foarte important deoarece toti cei intervievaţi, într-o formă
sau alta, au cunoscut ce a însemnat şi ce a reprezentat Comunitatea de Avere din
Caransebeş, iar cele peste 4 decenii, care s-au scurs de la naţionalizarea pădurilor,
le-au dat posibilitatea de a putea înlătura subiectivismul şi de a exprima o opinie
cât mai obiectivă.

Idem, Oameni de seamă din graniţa bănăţeană - Generalul Traian Doda, Editura
Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000, pag. 84-86.
15
A. Ghidiu, I. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Tiparul Tipografiei şi Librăriei
Diecezane, Caransebeş, 1909, pag. 268-273.
16
Calendarul Românului pe anul visect de la Cristos 1904, Tiparul Tipografiei
Diecezane, Caransebeş, 1903, pag. 104-107.
17
M. Cocârţău, Rolul Comunităţii de Avere în dezvoltarea oraşului Caransebeş, în
Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie, Caransebeş, 1982, pag. 255-261.
18
Dr. Ing. I. Rădulescu, Comunitatea de Avere Caransebeş, în Prosit - Silvicultură,
Biologie, Reconstrucţie Ecologică, Timişoara, 1995, an III, nr. 1, pag. 18 -22.
14
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Vasile Mircea Zaherea în studiile ,,Reforma agrară din 1921 şi Comunitatea
de Avere din Caransebeş" 19 şi „Situaţia proprietăţii.funciare din sudul Banatului
în perioada premergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările
forţate'',2° analizează efectele reformei agrare asupra Comunităţii de Avere din
Caransebeş şi cauzele care au determinat ca proprietatea acesteia, în final, să nu
fie expropriată.
Juristul comunităţii, Dr. Antoniu Marchescu, în articolul ,,Minele şi uzinele
din con.finiul militar", 21 pregătit pentru revista ,,Metalurgia şi Construcţiile de
Maşini" din Bucureşti, prezintă istoricul exploatării bogăţiilor subsolului, în zone
precum Mehadia, Eibenthal-Şviniţa, Ruschiţa sau Ferdinand.
Aşa cum se poate observa din reperele bibliografice de mai sus, ponderea
cărţilor care tratează direct Comunitatea de Avere din Caransebeş nu este deosebit
de mare, în afară de lucrarea lui Antoniu Marchescu, care, în cea mai mare
măsură, se ocupă de probleme juridice, celelalte lucrări abordează teme punctuale
ale activităţii comunităţii, unele, cum au fost cele scrise de preotul Tătucu din
Iablaniţa, de Iancu Conciatu sau de Simion Simu, fiind întocmite de pe poziţii
politice subiective, toţi trei autorii fiind implicaţi în conducerea acesteia.
În acest context precizez că am încercat să substitui sărăcia bibliografică,
prin recurgerea la alte izvoare, în rândul cărora cea mai mare importanţă au avut-o
informaţiile de arhivă.
Cercetările au fost efectuate, cu precădere, în fondul documentar, deosebit
de bogat, creat de către Comunitatea de Avere din Caransebeş, care a fumizat cea
mai mare parte a informaţiilor inedite.
Celelalte fonduri şi colecţii arhivistice, în documentele cărora a fost
reflectată activitatea comunităţii şi relaţiile acesteia cu respectivele instituţii sau
societăţi, au fost folosite pentru a întregi prezentarea evoluţiei unei societăţi de
primă importanţă pentru această parte a Banatului.
Din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin au
fost identificate informaţii în următoarele fonduri şi colecţii arhivistice: Primăria
oraşului Caransebeş, Pretura Plasei Caransebeş, Serviciul Agricol al judeţului
V.M. Zaherea, Reforma agrară din 1921 şi Comunitatea de Avere din Caransebeş, în
Comunicări de Istorie şi Etnografie, Caransebeş, 1992, pag. 263-277.
20
Idem, Situaţia proprietăţii funciare din sudul Banatului în perioada premergătoare
legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forţate, în Banatica, voi.X, Reşiţa, 1990, pag.
361-376.
21
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin (în continuare S.J.A.N .Caraş
Severin), Colecţia de documente, manuscrise şi foi volante, dosar 31611957, f. 29-35.
19

Studii şi
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Caraş,

Regiunea Agricolă Bozovici, Direcţia Silvică a judeţului Caraş Oraviţa,
Ocolul Silvic CA.PS. Rusca Montană, Ocolul Silvic de Regim Orşova, Industria
de Lemn Mundus Bor/ova Armeniş, Uzinele Metalurgice Unite Titan Nădrag
Călan, Tribunalul Caransebeş, Legiunea de Jandarmi Severin, Primăria oraşului
Caransebeş, primăriile comunelor Obreja, Cireşa, Cruşovăţ sau Glimboca,
Academia Teologică Caransebeş, Comitetul Şcolar al judeţului Caraş, Liceul
Teoretic Traian Doda Caransebeş, Şcoala Pedagogică Caransebeş, Societatea
Română de Cântări şi Muzică Caransebeş, Societatea de Lectură Ioan Popasu a
Studenţilor de la Academia Teologică din Caransebeş, Direcţiunea Balneară Băile
Herculane, Fondul Personal Învăţător Pavel Jumanca, Colecţia de documente,
manuscrise şi foi volante şi Colecţia de documente Nicolae Corneanu.
Pe lângă documentele din fondurile şi colecţiile amintite, au fost utilizate şi
documente păstrate la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş, în cadrul
fondurilor Prefectura judeţului Severin, Serviciul Agricol Severin sau Direcţia a
X a Silvică Orşova.
Informaţii, puţin cunoscute astăzi, despre Comunitatea de Avere din
Caransebeş, au fost extrase şi din periodicele timpului şi nu numai, cum sunt:
„Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş'', „Viitorul Graniţei",
„Tribuna Graniţet', „Grănicerul", „Foaia Diecezană'', „Economia", „Severinul"
sau ,,Renaşterea" apărute la Caransebeş, „Gazeta Orşovei", la Orşova, „Drapelul",
la Lugoj, „Biserica şi Şcoala", la Arad, ,,Banatul Românesc", „Curierul Banatului"
sau „Studii de Istorie a Banatului ", la Timişoara sau „Banatica ", la Reşiţa.
Alături de fondurile şi colecţiile de documente sau de periodicele arătate mai
înainte, trebuie menţionate statutele şi regulamentele publicate de Comunitatea
de Avere din Caransebeş: „Statut despre organismul şi sfera de activitate a
Comunităţii de Avere, în districtul fostului Regiment confiniariu româno-banatic" 22
( 1879), ,,Statutul Comunităţii de Avere a fostului Regiment confiniar românobănăţean No. 13 din Caransebeş" 23 (1925), „Statutul Comunităţii de Avere a
fostului Regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş" 24 (1930),
Statut despre organismu/ şi sfera de activitate a Comunităţii de Avere în districtul
fostului Regiment confiniariu româno-banatic, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş,
1892, pag. 1-11.
23
Statutul Comunităţii de Avere a fostului Regiment confiniar româno-bănăţean No. 13
din Caransebeş, Editura Tipografiei Diecezane, 1925, pag. 1-23; Monitorul Oficial, Bucureşti,
1925, nr. 143, din 3 iulie, pag. 1.
24
Statutul şi Regulamentele Comunităţii de Avere din Caransebeş, Institutul de Arte
Grafice „Rapid", Timişoara, 1942, pag. 5-40.
22
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„Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti din averea comună" 25 ,
„Regulamentul de serviciu"26 şi „Regulamentul funcţionarilor Comunităţii de
Avere din Caransebeş" 27 •
În ceea ce priveşte aspectele abordate în lucrarea de faţă, precizăm că, până
în momentul de faţă, au fost insuficient sau deloc cercetate.
Sunt analizate informaţii legate de organizarea şi de activitatea structurilor
de conducere elective şi a celor silvice de specialitate, controlul statului asupra
comunităţii, fluctuaţia financiară, exploatarea produselor silvice principale,
·secundare şi accesorii, beneficiile pe care le primeau urmaşii grănicerilor
individual sau prin comunităţile din care aceştia făceau parte.
De asemenea, este prezentată implicarea comunităţii în sprijinirea
internatului pe care l-a înfiinţat şi 1-a susţinut în Caransebeş două decenii,
în acordarea burselor de studii pentru copiii împăduriţilor, în donarea de cărţi
elevilor, în construirea unor instituţii de învăţământ precum: Liceul Teoretic Traian
Doda din Caransebeş, şcolile din Bozovici, Buchin, Goleţ, Petroşniţa, Bucoşniţa
sau Var. Este abordată acordarea gratuită sau cu taxe reduse, a lemnelor de foc
pentru internatul Institutului Teologic Diecezan din Caransebeş sau al Şcolii de
Comerţ din Orşova, pentru Societatea de Lectură „Ioan Popasu" a studenţilor de
la Institutul Teologic Diecezan din Caransebeş sau pentru Societatea Română de
Cântări şi Muzică din Caransebeş, distribuirea gratuită de pomi fructiferi sau de
viţă de vie nobilă între împăduriţi, sprijinirea refugiaţilor de război, a victimelor
inundaţiilor, incendiilor, în ridicarea de cămine culturale, lăcaşuri de cult sau
imobile destinate turismului.
În ceea ce priveşte folosirea produselor forestiere, este urmărit modul în care,
de la înfiinţare şi până la trecerea pădurilor în proprietatea statului, în anul 1948,
toţi urmaşii grănicerilor au primit anual o serie întreagă de beneficii: lemne de foc
gratuite, lemne de construcţie şi de foc cu taxe grănicereşti, păşuni cu taxe reduse
şi produse accesorii precum: ghinda, jirovina, piatra, plantele medicinale, feriga,
frunzele pentru hrana şi aşternutul animalelor, capitole din activitatea comunităţii
Ibidem, p. 41-78; Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti din
averea comună, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1942, nr. 36, pag. 1-9.
26
Regulamentul de serviciu al Comunităţii de Avere a fostului regiment con/miar
româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1941,
25

nr. 8, pag. 1-16.
27

Regulamentul

Tipografiei Diecezane,

funcţionarilor

Caransebeş,

Comunităţii

de avere din

1941, nr. 28, pag. 1-20.
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care nu au mai fost cercetate. O atenţie sporită va fi acordată beneficiilor şi
ajutoarelor colective, acordate localităţilor, bisericilor şi şcolilor.
Alături de sprijinirea constantă a urmaşilor grănicerilor, numiţi împăduriţi,
prin intermediul drepturilor individuale şi al celor colective, comunitatea s-a
implicat în realizarea unor programe de anvergură, unele dintre ele realizate altele
rămase în fază de proiect.
Este scos în evidenţă modul în care Comunitatea de Avere din Caransebeş
a contribuit, cu 200.000 coroane, la construirea căii ferate Caransebeş-Haţeg,
însă, deşi a întocmit proiectul şi era pregătită să susţină financiar şi construirea
căii ferate Iablaniţa - Bozovici - Dalboşeţ, aceasta nu s-a realizat, modul în care
a întreţinut, timp de două decenii, un internat pentru fiii grănicerilor, în localul
propriu din Caransebeş, însă nu a reuşit să construiască o clădire specială pentru
internat, a împărţit mii de pomi fructiferi nobili între împăduriţi din pepiniere,
însă nu a reuşit să înfiinţeze o „economie de model", care era proiectată să
funcţioneze pe 100 ha, pentru creşterea vitelor de rasă şi împărţirea acestora, cu
taxă redusă între grăniceri, a contribuit la construirea edificiului actualului liceu
„Traian Doda", la ridicarea statuii împăratului Francisc Iosif I, în anul 1906, în
Caransebeş, la ajutorarea împăduriţilor loviţi de inundaţii, la susţinerea copiilor
grănicerilor în liceu şi în facultate şi, într-o diversitate de moduri, pentru ridicarea
economică, socială, culturală şi religioasă a zonei grănicereşti bănăţene întinsă
între Marga şi Orşova.
Din anul 1948, pădurile, care au constituit baza averii coproprietarilor, au
trecut în cadrul ocoalelor silvice de stat, Comunitatea de Avere din Caransebeş
rămânând doar cu păşunile şi cu golurile de munte, pe care le-a administrat până
la desfiinţare, în anul 1960.
Precizăm că această societate coproprietară, în cei 80 de ani de existenţă,
şi-a îndeplinit menirea pentru care a fost gândită şi dorită de către „părintele
grănicerilor", Generalul Traian Doda.
Prin valoarea patrimoniului a fost o societate de primă mână în această parte
a Banatului, fiind comparată cu U.D.R.-ul din Reşiţa sau cu Camera de Comerţ
şi Industrie din Lugoj, cu prima datorită întinselor suprafeţe forestiere deţinute
iar cu cea de-a doua datorită rolului similar exercitat în dezvoltarea economică a
graniţei.

Prin implicarea în sprijinirea activităţii economice, culturale, militare,
sociale, spirituale sau de învăţământ, a contribuit la perpetuarea conceptului de
„graniţă militară", adânc implantat în sufletele locuitorilor, ei recomandându-se
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,,grăniceri",

iar teritoriul lor fiind „graniţa", acest mod de gândire supravieţuind
atât cât a existat şi Comunitatea de Avere din Caransebeş.
Drepturile la averea comună şi, alături de acestea, trecutul comun de lupte,
în cadrul regimentului, i-au unit pe împăduriţii sau coproprietarii Comunităţii de
Avere din Caransebeş şi au contribuit la închegarea unui întreg care, timp de
veacuri, s-a numit ,,graniţa militară" şi care, acum, în lumina celor care vor fi
prezentate în paginile următoare, capătă contur, mai ales că în ultimii ani se fac
eforturi pentru redobândirea proprietăţilor.
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CAPITOLUL I
ORGANIZAREA ŞI EVOLUŢIA
COMUNITĂŢII DE AVERE

I. 1. REGIMENTUL CONFINIAR ROMÂNO-BĂNĂŢEAN NR. 13 DIN
CARANSEBEŞ PRECURSOR AL COMUNITĂŢII DE AVERE

Con:finiul sau graniţa militară austriacă a fost înfiinţat, în principal, datorită
primejdiei pe care o reprezenta vecinătatea Imperiului Otoman. Alături de desele
invazii turceşti, alte cauze care au determinat realizarea unui brâu de izolare al
Imperiului Habsburgic, au fost bolile epidemice, în special ciuma purtată de
trupele asiatice, dar şi necesitatea împiedicării contrabandei. Numai o organizaţie
militară puternică, cum a fost cea a confiniului militar, putea feri imperiul de
aceste primejdii multiple 28 •
Debutul înfiinţării graniţei militare austriece, spre Imperiul Otoman, datează
de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi a continuat, în cea mai mare parte, pe durata
celui următor.
Cele dintâi unităţi grănicereşti s-au format din rândurile refugiaţilor
stabiliţi înăuntrul graniţelor Imperiului Austriac, după anul 1690, sub conducerea
patriarhului Arsenie Cemoevici. După încheierea păcii de la Carlovăţ, în anul
1699, imigranţii din Peninsula Balcanică au fost aşezaţi, în parte, de-a lungul
râurilor Tisa şi Mureş, care despărţeau atunci posesiunile turceşti de cele
austriece, constituindu-se aşa zisul con:finiu tisa-mureşan. Populaţia din aceste
teritorii se bucura de privilegii largi, în schimbul obligaţiilor militare, de apărare
a frontierelor imperiului, contra turcilor2 9 •
În momentul demilitarizării graniţei Tisa-Mureş, o parte din grăniceri, sub
conducerea căpitanilor Horvath şi Tăkăloy-Popovici, au emigrat în Rusia, unde
A. Ghidiu, I. Bălan, op.cit„ pag.268-269; I. Lotreanu, Monografia Banatului,
Institutul de Arte Grafice „Ţara", Timişoara, 1935, pag. 108.
29
B. Surdu, În.fiinţarea graniţei militare bănăţene descrisă de un martor ocular (17681773), în Anuarul Institutului de Istorie, vol. IV, Cluj, 1961, pag. 257.
28
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au întemeiat guvemământele Serbia Nouă şi Sfânta Elisabeta, în timp ce un alt
grup a trecut în Banat30 •
Organizarea graniţei militare bănăţene a fost cuprinsă în programul de
reforme promovate de monarhia austriacă. Instituţia grănicerească, la fel ca şi
armata, a avut un rol bine precizat în politica de integrare socială şi de întărire a
unităţii imperiului. Sistemul confiniar fusese deja testat în celelalte provincii de
graniţă (Croaţia, Slovenia, Ardeal) şi prezenta avantajul că soldaţii-ţărani rezistau
din sursele proprii. Militarizarea părţii de sud a Banatului devine o prioritate după
desfiinţarea confiniului tisa-mureşan, legiferată în anul 1741.
Comisia însărcinată cu organizarea noii graniţe bănăţene îşi începe lucrările
în anul 174 7, însă activitatea acesteia este întârziată de neîncrederea populaţiei
locale. În anul 1764 este organizat un regiment sârb şi unul german. Militarizarea
populaţiei române încheia lanţul confiniar, care se întindea de la Marea Adriatică,
până la hotarele Ţării Româneşti, şi a început, în anul 1768, sub conducerea
locotenentului-colonel Papilla. Apelul autorităţilor la populaţia locală a fost
determinat de ataşamentul faţă de pământ, de buna cunoaştere a terenului muntos
şi de rezistenţa acesteia la condiţiile naturale.
În anul 1786 au fost militarizate 35 de sate, după ce, în prealabil, în
Caransebeş, a avut loc o adunare a cnezilor, la care a participat un număr de 4 -12
delegaţi din fiecare sat. Populaţia română trebuia să aleagă între statutul de militar
sau cel de provincial. În ultimul caz era necesar ca aceştia să părăsească zona
militarizată, însă primeau, ca despăgubire, echivalentul averii pe care o părăseau.
Datorită cheltuielilor mari, implicate de aceste mutări ale populaţiei, autorităţile
au recomandat fixarea populaţiei existente şi evitarea colonizărilor.
Majoritatea locuitorilor a acceptat militarizarea, dar au fost cazuri în care
locuitorii au preferat să plece. Treptat populaţia refugiată s-a reîntors, încurajată
de aprobarea dată de coregent, în 1773, cu prilejul inspectării graniţei.
Batalionul român a fost organizat între 1769 şi 1773, pentru a asigura paza
celor 50 de posturi de cordon. În l noiembrie 1773, celor 35 de sate militarizate
li s-au adăugat încă 31 de sate în Clisura Inferioară, în Craina şi în Almăj,
organizarea graniţei fiind completată, la 1 august 1774, cu încă 5 sate din districtul
Caransebeşului, numărul caselor militarizate fiind ridicat la 7.600.
În 1774, batalionul român a fost unificat cu regimentul ilir, formând
regimentul româno-ilir, în care va intra, în anul 1783, şi oraşul Caransebeş, cu 12
30

A. Dolga, Condiţiile înfiinţării regimentelor grănicereşti în Banat, în Studii de Istorie
a Banatului, voi. IV, Timişoara, 1976, pag. 50.
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sate din jur, sporind numărul localităţilor la 99. Până în decembrie 1791, numărul
satelor militarizate a crescut la 113, cuprinzând 63.007 locuitori3 1•
Teritoriul bănăţean a fost teatru al confruntărilor militare, cu prilejul
războaielor austro-turce din anii 173 832 sau 1788-17913 3, aceste evenimente
răsfrângându-se negativ asupra vieţii economice a zonei şi a localnicilor3 4 •
În anul 1787, drepturile militare pentru generalatul Carlstadului şi
Varasdinului au fost extinse şi asupra confiniului bănăţean. Administraţia a fost
adaptată cerinţelor militare. Prima unitate administrativă: comuna sau comunitatea
grănicerească era subordonată direct, faţă de comanda regimentului. Comunitatea
militară era autonomă şi avea un statut asemănător celor urbane.
Conducerea comunelor era exercitată de sfatul bătrânilor, ales dintre
locuitori, într-un număr variabil, în raport cu mărimea satului şi cu numărul
acestora. Sfatul avea atribuţii administrative, economice, poliţieneşti, fiscale şi îi
repartiza pe grăniceri la executarea muncilor publice. Acesta îi înlocuia pe vechii
cnezi. Autoritatea supremă de control, pe raza localităţii, era comandantul pieţei,
ofiţer sau subofiţer, în funcţie de mărimea comunei, reprezentând autoritatea
militară.
Circumscripţia de companie era unitatea administrativă, superioară
comunei, care grupa toate localităţile din teritoriul respectiv, sub autoritatea
directă a comandantului de companie. Acesta era ajutat de un ofiţer, responsabil
cu administraţia, şi de personalul auxiliar.
Dispoziţiile comandantului militar se transmiteau la raportul săptămânal de
companie, unde erau prezenţi toţi ofiţerii, comandanţii de piaţă şi bătrânii satelor
subordonate.
Pe teritoriul regimentului autoritatea deplină era concentrată în mâinile
comandantului, ajutat de un corp de referenţi specialişti: pentru chestiunijuridiceauditorii, politico economice - căpitanul de administraţie, pentru construcţii -

N. Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului, Editura Facla, Timişoara, 1986,
pag. 101-102. l.D. Suciu, Revoluţia din 1848-1849 din Banat, Editura Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1968, pag. 26-27. L.Groza, T. Măran, Documente vieneze referitoare la Banatul
grăniceresc, voi. III, Editura Nagard, Lugoj, 2005, pag. l l.
32
L.Groza, Restituiri istorice (Războiul austro-otoman din anul 1738 în culuarul Timiş
Cerna), voi. IV, Editura „Dacia Europa Nova", Lugoj, 1997, pag.137-143.
33
Idem, Restituiri istorice (Războiul austro-turc din anii 1788-1791 în culuarul Timiş
Cerna), voi. V, Editura „Dacia Europa Nova", Lugoj, 1998, pag. 43-63.
34
Idem, Restituiri istorice, voi. I, Editura F.E.D., Lugoj, 1993, pag. 69-73; G.Popoviciu,
Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, pag. 318.
31
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ofiţerul

constructor şi pentru casierie - manipulantul. Corpul referenţilor avea
un rol consultativ, decizia finală aparţinând tot comandantului investit cu putere
deplină.

În 1787, prin sistemul cantonal (Sistemal Verordnung), a fost introdusă în
graniţa croată, slavonă şi în cea bănăţeană organizarea administrativă unitară,
bazată pe principiul separării problemelor militare de cele administrative.
Regimentul forma o unitate tactică militară, iar teritoriul şi populaţia din zona
aferentă, formau cantonul şi circumscripţia de recrutare a regimentului respectiv.
Autoritatea militară, în regiment, era exercită de către comandantul de regiment,
iar autoritatea administrativă, în canton, era asigurată de către un locotenent
colonel sau un maior. Sistemul cantonal, introdus în 1787, a funcţionat până în
anul 1800, când a fost abrogat şi înlocuit cu o nouă ordonanţă, „Regulierungs und
Systemal Verordnung", care introducea, în locul administraţiei cantonale, un corp
ofiţeresc de administraţie.
Comandantul regimentului deţinea din nou autoritatea, în toate problemele,
fiind pus capăt, astfel, dualismului de putere de până atunci. Grănicerii bănăţeni,
datorită calităţii de oameni liberi, erau ridicaţi la un nivel superior populaţiei din
provincia civilă.
Obligaţiile lor constau în: asigurarea gărzilor de cordon, oprirea contrabandei,
combaterea răufăcătorilor, asigurarea securităţii provinciei, executarea serviciului
de garnizoană la Timişoara, prin gărzile plătite şi a serviciului militar, în timp de
război, plata capitaţiei şi a dării după venit.
În schimbul acestora ei beneficiau de: plata serviciului de garnizoană la
Timişoara, dreptul de folosinţă asupra feudei militare, menţinerea capitaţiei şi
a dării după venit la un anumit nivel invariabil, scutirea de zeciuială şi de taxa
pentru industrie, folosirea liberă a morilor, a abatoarelor, a cramelor şi a dreptului
de negustorie, scutirea de dări, pe timp de război, dreptul de a fi despăgubiţi pentru
serviciul de cordon prestat, peste obligaţiile regulamentare, scutirea subofiţerilor
de capitaţie şi dreptul de a face bere şi rachiu pentru nevoile casei.
Celula de bază o forma comunionul, casa sau familia grănicerească, în care
se asociau mai multe familii, înrudite sau nu, înscrise în aceeaşi casă, deţinătoare
în comun a posesiunilor imobiliare, în schimbul sarcinilor militare. Cei care nu
prestau gratuit muncile casei, străinii şi slugile, nu erau membrii ai comunionului.
Vieţuirea în comunion, în indiviziune, dădea eficacitate sistemului confiniar,
capacitate de a rezista cu resurse proprii, oferind o forţă armată apreciabilă,
oricând gata de a lupta cu minim de cheltuieli3 5•
1

s N. Bocşan, op.cit., pag. 103-107.
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Despre comunion, putem afirma că a fost o formă de organizare a familiei,
practicată şi înaintea instalării stăpânirii habsburgice. În timpul Imperiului
Otoman, familia a primit, datorită sistemului de exploatare practicat de turci,
o temeinică consolidare, prin numărul ridicat al membrilor aceleiaşi familii
întrunită sub un singur fum, familie ce număra până la 20 de inşi, proveniţi din
3-4 generaţii, dar cu toţi în ascultarea unui bătrân, în majoritatea cazurilor un om
în vârstă, dar viguros la trup şi intelect36 •
În perioada austriacă, fiecare casă grănicerească era condusă de un pater
familias, care trebuia să fie cel mai bătrân şi mai harnic dintre bărbaţii casei, cu
o conduită morală ireproşabilă şi care supraveghea activitatea tuturor membrilor
comunionului. Alături de acesta era mater familias, care putea fi, în afară de soţie,
şi o altă femeie harnică din gospodărie 37 •
Alături de beneficiile enumerate mai înainte, grănicerii mai aveau dreptul
la lemne, la păşune şi la toate produsele forestiere din pădurile imperiale, de pe
teritoriul circumscripţiei din care făceau parte. Exercitarea acestui drept, care era
cunoscut sub numele de servitute forestieră, le asigura, gratuit, lemnul de foc şi
de construcţie necesar gospodăriei şi o bună parte din hrana vitelor, pe întreg anul.
Pentru Regimentul militar româno-bănăţean, cea dintâi dispoziţie de
reglementare a dreptului de servitute forestieră a fost Wald Regulatiw-ul, din 24
aprilie 1787, care confirma drepturile grănicerilor la lemne, păşune şi produse
forestiere, în pădurile imperiale, de pe cuprinsul confiniului, în mod gratuit, însă
numai pentru acoperirea necesităţilor gospodăriilor proprii.
Wald Regulatiwul din 1787 a fost completat prin ordinele din 25 iunie
1817, 25 iunie 1818, 12 aprilie, 25 mai 1820 şi prin instrucţiunea silvică pentru
regimentele şi batalioanele confiniare, din 18 noiembrie 1839.
Legea şi regulamentul silvic, din 3 februarie 1860, abrogau legislaţia
anterioară şi stabileau că servituţile, care grevau pădurile erarului3 8, din confiniul
militar, erau următoarele:
a. obligaţia autorităţilor grănicereşti de a exploata ele însele, din pădurile
existente, întreg materialul lemnos de construcţie şi cheresteaua, de orice natură,
trebuincioasă clădirilor erariale, de pe cuprinsul confiniului militar, în măsura în
care se găsea lemnul potrivit;
V. Fizeşan, Contribuţii la cunoaşterea aspectelor sociale şi economice din Banat
- secolele XVII şi XVIII, în Studii de Istorie a Banatului, voi. XI, Timişoara, 1985, pag. 34.
37
A. Dolga, Aspecte privind organizarea socială a regimentelor grănicereşti din Banat,
în Studii de Istorie a Banatului, voi. V, Timişoara, 1978, pag. 53.
38
Erariu = imperiu.
36
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b. dreptul comunelor grănicereşti locale de a extrage tot lemnul de
construcţie şi cheresteaua necesară clădirilor bisericeşti şi săteşti;
c. obligaţia, impusă autorităţilor grănicereşti, de a acoperi toate trebuinţele
imperiale şi comunale, cu lemne de foc;
d. dreptul familiilor grănicereşti:
- de a extrage gratuit lemn de construcţie şi de foc, pentru nevoile
gospodăriei proprii;
- de a păşuna şi îngrăşa toate vitele proprii, conform reglementărilor, cu
excepţia opriturilor39 ;
- de a scoate lemnele căzute, în fiecare săptămână lunea, marţea şi vinerea;
- de a tăia, în cantitate mică, cherestea de fag şi de lemn mărunt, în baza
autorizaţiei regimentului, chiar şi în afara perioadei de tăiere, cu respectarea
legilor silvice;
- de a fi apropiate, de către familiile grănicereşti, pădurile răzleţe, situate în
afara perimetrului forestier, pentru arături, fâneţe, vii sau pentru grădini cu pomi;
- de a strânge castane, ghindă şi jir, pentru hrana vitelor proprii, potrivit cu
regulile stabilite de legea silvică.
Beneficiarii drepturilor de servitute forestieră erau enumeraţi în § 70
al regulamentului silvic din anul 1860: „ numai grănicerii propriu zişi, adică
familiile grănicereşti, care trăiesc în legătură de comunion, apoi acei locuitori
din graniţă, care nu formează comunion grăniceresc propriu zis, dar totuşi
îndeplinesc obligaţiile şi îndatoririle grănicereşti, cu privire la slujba ostăşească.
Dar, şi în ceea ce priveşte această exploatare gratuită, trebuie să se aibă în vedere
constatarea precisă a trebuinţei gospodăriei, în special, în aşa măsură, încât
tăierea lemnului, păşunatul in pădure şi îngrăşatul să nu se extindă nemeritat
peste trebuinţa casnică, sau asupra persoanelor, care nu aparţin efectivului
grăniceresc strict obligat, sau asupra altor fel de locuitori din graniţă, care
trăiesc în afară de comunion şi nu întreţin soldaţi; aceşti din urmă locuitori ai
graniţei trebuie să plătească taxa regulamentară pentru toate trebuinţele lor de
lemne, păşune şi îngrăşat."
Pădurile din raza Regimentului grăniceresc româno-bănăţean nr. 13 din
Caransebeş erau împărţite în trei categorii: imperiale-grănicereşti, în care se
exercita dreptul de servitute al grănicerilor, comunale sau ale comunităţilor
militare şi particulare. 40
Pe teritoriul Regimentului de graniţă româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş,
între 1770-1790, au fost înfiinţate o şcoală normală şi una de fete în Caransebeş,
39
40

Opritură = porţiune dintr-o pădure, în care este
A. Marchescu, op.cit., pag. 305-307.

interzisă tăierea
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şcoli

triviale în Pojejena, Berzasca, Mehadia, Bozovici şi Slatina şi 85 de şcoli
comunale naţionale române 41 •
Încă de la înfiinţarea regimentului grăniceresc, pentru românii bănăţeni au
fost create bariere care îi împiedecau să se afirme. În primul rând, în graniţă nu
existau şcoli civile superioare iar în cele militare, pătrunderea românilor era, iniţial,
mult îngreunată. Chiar constituţia grănicerească din 1807 interzicea posibilitatea
ca grănicerii români să fie avansaţi în corpul ofiţerilor şi chiar al subofiţerilor,
putând avansa doar până la gradul de fruntaş sau caporal. Cu timpul, această
prevedere a fost modificată, constituţia grănicerească din 1850 reglementând
posibilitatea ca grănicerii români să intre în rândul ofiţerilor.
Rolul major jucat de şcolile naţionale în zona Regimentului grăniceresc
nr. 13, este dovedit de rezultatele copiilor de grăniceri, dintre care 20 au ajuns
generali, 40 au absolvit institute superioare de învăţământ militar şi peste 100 au
absolvit şcoli militare, intrând în corpul ofiţerilor4 2 •
Referindu-se la aceste rezultate, Tata Oance, un ţăran gazetar din Bocşa,
scria în ziarul „ Vas iova":
„E vorbă veche pe la noi,
Că din stejari răsar stejari,
Şi Grănicerii au dat eroi,
Şi generali din cei mai mari"43 •
Dacă atunci când era vorba de frecventarea şcolii naţionale, în limba
română, ţăranii grăniceri îşi trimiteau, cu regularitate, copiii la şcoală, când se
punea problema recrutării elevilor pentru şcoala trivială şi cea capitală, şcoli
cu limba de predare germană, dintre absolvenţii cărora erau aleşi elevii pentru
şcolile militare, se observau, adesea, manifestări de împotrivire a populaţiei faţă
de politica habsburgică. În majoritatea cazurilor, împotrivirea se referea la băiatul
cel mai mare din familie, considerat sprijin al părinţilor şi scutit de serviciul
militar, conform legilor grănicereşti. În perioada recrutării, acesta era trimis cu
oile la munte, întorcându-se la încheierea recrutării 44 •

V. Şotropa, Dr. N. Drăgan, Istoria şcoa/e/or năsăudene scrisă cu prileju/jubileului de
50 de ani de existenţă (1863-1913) a gimnaziului superior fundaţiona/ din Năsăud, Năsăud,
1913, pag. 4.
42
L. Groza, Consideraţii cu privire la regimentu/ românesc de graniţă din Caransebeş,
în Banatica, voi.VII, Reşiţa, 1979, pag. 335-336.
43
Vasiova, Oraviţa, VIII, 1936, nr. 4-6, din 15 februarie-15 martie, pag. 1.
44
V. Goian, Din istoria şcolilor grănicereşti bănăţene în Studii de Istorie a Banatului,
voi. I, Timişoara, 1969, pag. 3.
41
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Odată

cu slăbirea puterii Imperiului Otoman, sistemul defensiv al graniţei
militare, care se întindea de la Marea Adriatică până la hotarele Ţării Româneşti,
nu a mai avut utilitate 45 •
Desfiinţarea graniţei militare şi trecerea ei la viaţa publică, constituţională,
a debutat prin dispoziţiile imperiale din 19 august 1869 şi din 31 ianuarie 1870,
referitoare la provincializarea sau demilitarizarea circumscripţiilor regimentelor
de Varasdin - St. George şi Craiţer, a comunităţilor militare Zengg, Belovar, a
cetăţii lvanici şi a comunei Sissek46 •
Legea din 8 iunie 1871, asupra dispoziţiilor de răscumpărare a drepturilor
de servitute ale locuitorilor grăniceri la lemne, păşune şi produse forestiere,
din pădurile statului, de pe teritoriul confiniului militar, completată cu legea
XXX/1873 47 , a reglementat modul în care Imperiul Austro-Ungar a răscumpărat
dreptul de uzufruct al grănicerilor, prin împroprietărirea acestora cu o jumătate a
teritoriului forestier, asupra căruia îşi exercitaseră, anterior, dreptul de servitute,
cealaltă jumătate rămânând în proprietatea statului, degrevată de orice sarcini48 •
Alături de cele două acte normative menţionate, au mai avut însemnătate,
în desfiinţarea confiniului militar, manifestul imperial din 9 iunie 1872, ordonanţa
împărătească şi rescriptul regal din 9 iunie 1872, referitoare la măsurile pentru
trecerea ţinutului confiniului banatic şi al batalionului din Titel din administraţia
militară, în cea civilă49 •
Manifestul din 9 iunie 1872, semnat de împăratul Francisc Iosif I, stabilea
pentru desfiinţarea regimentelor de graniţă 12, 13 şi 14 şi a batalionului din Titel,
data de 1 noiembrie 1872. De la această dată, regulamentul pentru graniţa militară
imperială şi regală ieşea din vigoare, populaţia din fostul confiniu, în privinţa
apărării, ajungea la acelaşi nivel cu populaţia din restul Ungariei şi intrau în uz
articolele XL, XLI şi XLII din 1868, referitoare la puterea de apărare a miliţiei şi
a gloatei 50 •
Ordonanţa imperială din 9 iunie 1872, stabilea modul în care se desfăşura
desfiinţarea. Teritoriile acestor trei regimente de graniţă se contopeau cu cercurile
de întregire, limitrofe, ale regimentelor de infanterie 43, 61 şi 29, iar teritoriul
45

Calendarul românului pe anul ... , pag. 104.
A. Marchescu, op.cit., pag. 308.
47
M. Cocârţău, op.cit., pag. 253.
48
P. Nemoianu, op.cit., pag. 10.
49
L. Groza, Contribuţii la istoria Regimentului de graniţă româno-bănăţean Nr. 13 din
Caransebeş, vol. III, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, pag. 44-45.
50
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, IV, 1932, nr. 4, din 16 iunie,
pag. 4-5.
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batalionului de Titel cu cercul de întregire al regimentului de infanterie Nr. 6.
Comandantul de rezervă al regimentului de infanterie Nr. 43, Baron Aleman, se
muta de la Vârşeţ la Caransebeş. Toţi soldaţii regimentelor desfiinţate, care încă
nu îşi îndepliniseră obligaţiile de serviciu - de 1O ani la trupele de câmp - au
fost trecuţi în matricolele regimentelor de infanterie de linie, ale cercului lor de
întregire. Din anul 1873, recruţii au fost încorporaţi numai în baza prevederilor
constituţionale, iar cei căsătoriţi au fost concediaţi.
Cele două şcoli militare de la Biserica Albă şi Caransebeş, urmau să
fie desfiinţate la sfârşitul anului de şcolarizare început, iar elevii, conform
calificativelor obţinute, erau repartizaţi, o parte la şcoala de cadeţi din Timişoara,
iar altă parte la şcolile preparative ale regimentelor din apropiere. Ofiţerii şi
contabilii, precum şi medicii de regiment, care nu treceau în serviciul civil de
stat, erau repartizaţi la diverse corpuri de trupă ale armatei stabile. Judecătoriile
urbane din Biserica Albă şi Panciova, cele trei judecătorii de regiment şi
judecătoria batalionului titelian au fost desfiinţate la 1 noiembrie 1872. Spitalul
soldaţilor, spitalul ofiţerilor (curtea tereziană) şi casa comandantului, care se aflau
la Băile Herculane, începând cu data de 1 ianuarie 1873, erau socotite la fel cu
instituţiile balneare militare, fondurile necesare pentru întreţinerea lor fiind luate
de la bugetul armatei. Clădirile armatei urmau să fie reparate şi date trupelor
stabile, pentru a fi folosite ca locuri de adăpost, magazii şi poligoane. Deoarece
nevoie de imobile pentru soldaţi era la Caransebeş, Orşova Veche, Biserica Albă
şi Panciova, clădirile armatei, din sediile de companii şi din alte locuri, care nu
mai erau utile, au fost vândute 51 •
Trecerea celor trei regimente grănicereşti bănăţene şi a batalionului
titelian din administraţia militară în administraţia civilă, a fost reglementată
prin rescriptul regesc din 9 iunie 1872. Acesta prevedea că, în urma desfiinţării
regimentelor nr. 12, 13 şi 14 şi a batalionului de Titel, îşi încetau activitatea
autorităţile regimentelor şi ale batalionului titelian iar, în locul acestora, intrau în
funcţie comisiile împuternicite cu lucrările de provincializare. În aceste comisii
putea fi utilizat personalul autorităţilor administrative din regiment, dar nu puteau
fi folosiţi contabilii, practicanţii şi ajutorii de contabili. Reprezentanţii comunelor
regimentului puteau fi admişi în comisii numai pentru a colabora la aplicarea
legii din 8 iunie 1871, referitoare la respectarea dreptului de lemnărit, păşunat şi
pădurit.
Cetăţile

Cercurile de
51

Panciova, Biserica Albă şi Caransebeş au devenit municipii.
din 1 septembrie 1872, au primit denumirea de preturi

administraţie,

L. Groza, op. cit., pag. 46-4 7.
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sau cercuri scaunale. Pentru funcţiile administrative au putut fi încadraţi, cu
predilecţie, ofiţerii de administraţie şi de trupă din aria regimentului. Numai dacă
aceştia nu completau posturile vacante puteau să fie angajaţi funcţionari civili.
Ofiţerii de administraţie, care erau deja angajaţi la autorităţile administrative,
trebuia să se hotărască, până la sfârşitul anului 1873, dacă doreau sau nu să treacă
în serviciul de stat al regatului ungar. Dacă nu doreau să rămână, puteau să intre
în armată sau să se pensioneze.
Averea imobilă şi cea mobilă, care a fost administrată în comun de
comunioanele regimentului, urma să fie împărţită între comune. Această împărţire
trebuia să se facă, cu participarea reprezentanţilor comunali din regiment, în
baza numărului de persoane locale recenzate la 1 noiembrie 1872. Pădurile se
împărţeau, iniţial, între stat şi totalitatea comunelor regimentului şi abia apoi
între comune. Fondul de educaţie şi cultură al regimentelor, apoi fondul general
de avere al graniţei, se împărţea comunelor, în mod proporţional cu numărul
locuitorilor, dar de acest capital nu se putea atinge nimeni decât cu aprobarea
ministerului regal maghiar. Aceste sume de bani puteau fi folosite doar în scopuri
educative, umanitare şi economice. Din 1 septembrie 1872, la Caransebeş,
Biserica Albă şi Panciova se înfiinţau tribunale de primă instanţă, iar în reşedinţa
fiecărui preturi, funcţiona câte o judecătorie cercuală. Tuturor locuitorilor graniţei
militare le era recunoscut, deplin şi nemărginit, dreptul de proprietate asupra
tuturor pământurilor şi bunurilor, pe care le-au câştigat 52 •
Legea din 9 iunie 1872, a desfiinţat toate restricţiile imobiliare, atât în ceea ce
privea dobândirea, cât şi înstrăinarea imobilelor, prin acte de dispoziţie între vii sau
pentru cauză de moarte. Ieşirea din indiviziune, adică desfiinţarea comunionului
era admisă, dacă era cerută de toţi comunioniştii. Noile comunioane nu puteau
avea mai puţin de şase iugăre, în cercurile Caransebeş, Teregova, Bozovici şi
Orşova Veche şi opt iugăre, în celelalte cercuri. Trecerea dintr-un comunion
în altul se făcea cu respectarea codului civil general austriac. Persoanele care
ieşeau din comunion: preoţii, ofiţerii, funcţionarii sau industriaşii puteau să ceară
despăgubiri, pentru partea lor de avere, ce li se cuvenea 53 •
Putem afirma, că prin desfiinţarea Regimentului de graniţă româno-bănăţean
Nr. 13 din Caransebeş se încheia o etapă din istoria acestor meleaguri, dar începea
o alta, în care termenul de graniţă sau de grănicer a rămas doar o amintire în
sufletele generaţiilor viitoare.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Primăria
1881, f. 1-6.
53
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1.2. ORGANIZAREA COMUNITĂŢII DE AVERE
Legea din 8 iunie 1871, asupra „dispoziţiilor de răscumpărare a drepturilor
de servitute ale locuitorilor grăniceri la lemne, păşune şi produse forestiere, din
pădurile statului, de pe teritoriul confiniului militar", menţinută şi completată
prin Legea XXX/1873, stabilea modul şi măsura, în care statul compensa
drepturile de servitute ale grănicerilor. Ei primeau, în locul acestora, în deplină
proprietate, jumătate din domeniul forestier şi alpin, asupra căruia, îşi exercitaseră
înainte drepturile de servitute. Cealaltă jumătate a rămas în proprietatea statului
degrevată de orice sarcini 54 • Modul şi măsura folosirii părţii ce a revenit
Comunităţii regimentare, precum şi împărţirea ei pe comunele respective, urmau
să fie stabilite, prin intermediul reprezentanţei regimentare, în colaborare şi de
comun acord cu autorităţile administrative 55 •
În vederea delimitării părţii, ce revenea statului, de cea a grănicerilor, a
fost numită o comisie centrală, formată dintr-un ofiţer superior, un colonel sau un
maior auditor şi un oficiant56 silvanal. Sediul acestei comisii a fost la Timişoara 57 •
Pentru a face parte dîn comisia de segregare 58 , reprezentanţa fostului
Regiment grăniceresc româno-bănăţean Nr. 13, întrunită la Mehadia, în anul 18 74,
i-a ales pe: Ilie Curescu, Iova Popoviciu, Ştefan Dancia şi Iancu Domăşneanu 59 •
Alături de cei patru membrii amintiţi, din comisia de segregare a mai făcut parte şi
Generalul Traian Dada, retras la Caransebeş după ce a fost pus în disponibilitate,
în 1 noiembrie 187260 . Acesta a fost ales, în şedinţa din 28 martie 1873, ca
preşedinte al reprezentanţei regimentare, funcţie pe care a îndeplinit-o între 1873
şi 1879.

M. Cocârţău, op.cit„ pag. 255; P. Nemoianu, op.cit„ pag. 10; Preot Coriolan I.
Buracu, Muzeul General N. Cena din Băile Herculane şi Cronica Mehadiei, Tipografia şi
Librăria Ramuri, Turnu Severin, 1924, pag. 35; P. Radu, D. Onciulescu, Contribuţii la istoria
învăţământului din Banat până la 1800, Editura Litera, Bucureşti, 1977, pag. 23.
55
A. Marchescu, op.cit., pag. 312.
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A. Ghidiu, I. Bălan, op. cit„ pag. 2 71.
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bănăţene, Editura Marineasa, Timişoara, 2002, pag. 140.
60
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş,VII, 1935, nr.7, din 16 iulie,
pag. 2.
54

https://biblioteca-digitala.ro

32
Legea din 8 iunie 1871 prevedea că averea Comunităţii regimentare trebuia
împărţită între comunele subordonate acesteia. Excepţie făceau numai pădurile,
care se împărţeau, mai întâi, între stat şi Comunitatea regimentară şi doar apoi pe
comune. Reprezentanţa regimentului Nr. 13 nu a folosit dreptul de a-şi împărţi
averea pe comune. Ea a continuat să o administreze în indiviziune, până în
momentul înfiinţării Comunităţii de Avere, când a trecut-o asupra ei 61 •
Reprezentantul Vasile Popovici, în Adunarea generală a Comunităţii de
Avere din Caransebeş, desfăşurată în 14 ianuarie 1924, sublinia că aceasta nu
era un dar al fostei case domnitoare, ci a trecut în proprietatea grănicerilor ca
răscumpărare a drepturilor lor de servitute, câştigate pe câmpul de luptă62 •
Iancu Conciatu, în „Probleme economice bănăţene", vorbind de începuturile
comunităţii, arată că, iniţial, familiile foştilor grăniceri ar fi trebuit să primească,
în deplină proprietate, toate cele 500.000 iugăre cadastrale de păduri, asupra
cărora şi-au exercitat dreptul de servitute forestieră. Guvernul maghiar s-a
opus acestei iniţiative, deoarece nu putea îngădui ca toate pădurile să fie cedate
unei societăţi româneşti militarizate, la graniţa României, şi nu putea renunţa
la clădirile publice. Doar astfel Viena a acceptat ca familiile grănicerilor să fie
împroprietărite cu jumătate din teritoriile împădurite şi cu câteva clădiri din
Caransebeş, strict necesare administrării acestei averi, iar restul edificiilor, care
s-au aflat în proprietatea regimentului în Băile Herculane, Caransebeş, Bozovici
şi în alte localităţi, au trecut în proprietatea imperiului63 •
În anul 1879, comisia de segregare şi-a încheiat activitatea. Prin actul de
partaj, Comunitatea regimentară şi, de la ea, Comunitatea de Avere, a primit,
în deplină proprietate: 216.068 iugăre 379 st.p. pădure, 4.872 iugăre 1175 st.p.
păşune, 29.453 iugăre 644 st.p. munţi, 1.524 iugăre 1014 st.p. teren neproductiv,
în total 251.919 iugăre 12 st.p. 64
Fiind împărţirea încheiată, adunarea reprezentanţei regimentare din 3 martie
1879, la stăruinţa generalului Traian Do da, a cerut curţii imperiale şi regale,
aprobarea înfiinţării unei comunităţi de avere, în baza statutelor tip, din legea din
15 iunie 1873 şi aceasta a fost primită65 •
M. Cocârţău, op. cit., pag. 255.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1923, f. 90v.
63
1. Conciatu, op. cit., pag. 143.
64
A. Marchescu, op. cit„ pag. 315; Ce este Comunitatea„„ pag. 11; S.J.A.N. Caraş
Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 492, dosar 11/ 1936, f. l; L. Groza,
Generalul Traian Doda, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000, pag. 84.
6
' Ce este Comunitatea„„ pag. 12.
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Comunele şi familiile grănicereşti împădurite, conform § 68 şi 70 din
regulamentul silvic din anul 1860, au întemeiat, din bunurile primite, în baza
legii din 8 iunie 1871, o comunitate de avere, respectiv o societate de bunuri a lor,
proprie şi independentă, care îi reprezenta pe ei şi averea lor66 •
Preşedintele provizoriu al comunităţii, Aurel Moacă, în Adunarea generală
extraordinară din 4 ianuarie 1923, definea Comunitatea de Avere din Caransebeş
ca fiind: „împroprietărirea, sau mai bine zis împădurirea ţăranilor, nu după
individ, căci fiind vorba de păduri şi de locuri de păşune aceea nu se poate
face, ci este împroprietărirea, împădurirea ţăranilor după familii, susţinându-se
proprietatea comună a tuturor familiilor grănicereşti, trecută la cartea.funduară
sub denumirea: Comunitatea de Avere a fostului regiment confiniar românobănăţean nr. 13" 67 •
Adunarea regimentară din 1879 a votat primul statut al Comunităţii de Avere
a fostului regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, în baza
căruia au fost aleşi reprezentanţii celor 94 de localităţi grănicereşti. În Adunarea
generală din 19 decembrie 187968 , Generalul Traian Doda a fost ales preşedinte
al comunităţii. Acesta a deţinut funcţia până în anul 1891 69 şi a reprezentat un
exemplu pentru generaţiile viitoare, prin competenţă, corectitudine şi modestie 70 •
Încă de la început, au fost adunate informaţii de la celelalte comunităţi de
avere deja constituite, care au servit ca bază pentru organizarea Comunităţii de
Avere a fostului regiment confiniar Nr. 13 din Caransebeş 71 •
Statutul despre organismul şi sfera de activitate a Comunităţii de Avere în
districtul fostului Regiment confiniariu româno-bănăţean 72 a fost tipărit în 300
de exemplare, în limbile germană şi română, a fost împărţit, astfel încât, fiecare
comună şi fiecare reprezentant să primească câte un exemplar73 şi a constituit
cadrul normativ, în baza căruia instituţia a funcţionat, până în anul 1925.
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A. Marchescu, op. cit, pag. 331.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1923, f. 74v.
68
A. Marchescu, op. cit., pag. 330.
69
Tribuna Graniţei, Caransebeş, I, 1934, nr.3, din 25 decembrie, pag. 3.
70
Idem, Caransebeş, II, 1935, nr.l, din 24 ianuarie, pag l.
71
A. Marchescu, op. cit, pag. 330; S.J.A.N. Caraş Severin Fond Comunitatea de Avere
Caransebeş, inv. 720, reg. 111873-1881, f. 35.
72
Statut despre organismu/„., pag. l.
73
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111873-1881, f. 35.
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Comunitatea de Avere din Caransebeş era formată din următoarele comune:
Eibenthal, Tisoviţa, Plavişeviţa, Dubova, Ogradena Veche, Ogradena Nouă,
Eşelniţa, Orşova, Jupalnic, Coramnic, Tufări, Topleţ, Bârza, Pecinişca, Mehadia,
Iablaniţa, Valea Bolvaşniţa, Comereva, Bogâltin, Cănicea, Domaşnea, Luncaviţa,
Verendin, Mehadica, Pârvova, Lăpuşnicel, Cornea, Globurău, Cuptoare, Cruşovăţ,
Plugova, Globu Craiovei, Petnic, Şumiţa, Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, Pătaş,
Prilipeţ, Bozovici, Lăpuşnic, Moceriş, Şopotu Nou, Ravensca, Dalboşeţ, Şopotu
Vechi, Gârbovăţ, Bănia, Rudăria, Prigor, Putna, Teregova, Wolfsberg, Weidenthal,
Slatina Timiş, Goleţ, Bucoşniţa, Petroşniţa, Lindenfeld, Poiana, Prisian, Zerveşti,
Caransebeş, Caransebeşul Nou, Daici, Turnu, Ruieni, Borlova, Zlagna, Buchin,
Cârpa, Bolvaşniţa, Vârciorova, Sadova Veche, Vălişoara, Ilova, Sadova Nouă,
Armeniş, Feneş, Rusca, Ciuta, Iaz, Cicleni, Obreja, Glimboca, Var, Ohaba, Mal,
Cireşa, Zăvoi, Valea Mare, Crâjma, Măru, Marga şi Voislova.
Proprietatea, folosinţa şi administrarea averii comune tuturor celor 94
de localităţi, care formau Comunitatea de Avere a fostului Regiment confiniar
româno-banatic Nr. 13, erau reglementate de dispoziţiile Codului civil austriac.
Pădurile şi pământurile comune, din pădure, erau administrate, sub supravegherea
autorităţilor politice, după legea silvică şi după Regulamentul de serviciu silvic.
Statutul stabilea condiţiile, în care unele comune puteau ieşi din Comunitatea
de Avere. Acestora li se dădea partea, ce le revenea din întreg teritoriul, ce se afla
în proprietatea comunităţii74 •
O încercare de ieşire, din Comunitatea de Avere din Caransebeş, a avut loc
în vara anului 1889. Atunci comunele Weidenthal, astăzi Brebu Nou, Wolfsberg,
astăzi Gărâna şi Sadova-Veche au cerut defalcarea, din pădurile comunităţii, a
părţilor ce le reveneau din averea comună.
La cererea comitelui suprem al Comitatului Caraş-Severin, Emerik de
Jakabffy, de a stabili ce teritoriu revenea acestor trei comune, unde se afla şi
ce valoare avea, Titus Haţeg, juristul Comunităţii de Avere din Caransebeş, a
răspuns că, în conformitate cu Legea XXX/1873 şi cu Statutul Comunităţii de
Avere, împărţirea averii trebuia să se facă pe comune şi apoi, în cadrul acestora,
între familiile grănicereşti îndreptăţite. Pentru a determina partea din averea
comunităţii, ce revenea celor trei localităţi, trebuia împărţită toată averea comună.
Pentru aceasta trebuia să fie estimată valoarea întregii averi comune şi să fie stabilit
atât numărul cât şi partea fiecărui îndreptăţit, din această avere, după locuitorii
grăniceri, după familiile grănicereşti şi numai apoi pe comune.
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În condiţiile în care împărţirea iniţială, dintre stat şi comunitatea regimentară,
a costat o jumătate de milion de florini, o nouă segregare ar fi avut costuri mult
mai ridicate.
Comunele Sadova Veche, Weidenthal şi Wolfsberg au motivat dorinţa
de ieşire din comunitate prin lipsa de pământ cultivabil. Fiind prea populate,
intenţionau să transfonne în pământuri de arătură sau pentru întemeierea de noi
comune, părţile de pădure ce li s-ar fi cuvenit.
Extirparea intenţionată de păduri era interzisă de art. 7 din Legea XXX/1873,
care prevedea că: ,,pădurile segregate comunităţii regimentare au să fie şi pe
viitor administrate numai ca păduri''. Scopul avut în vedere, în intenţionata
împărţire, nu se putea realiza, iar Adunarea generală a reprezentanţilor a fost, în
unanimitate, împotriva împărţirii7 5 •
Din punct de vedere organizatoric, reprezentanţa Comunităţii de Avere era
compusă din deputaţi aleşi de fiecare comună pe şase ani, în funcţie de numărul
de locuitori.
Comunitatea alegătorilor fiecărei comune, iar în Caransebeş reprezentanţa
comunală, alegeau, cu majoritate absolută de voturi, un deputat şi un supleant
pentru localităţile, cu până la 3.000 de locuitori şi doi deputaţi şi doi supleanţi
pentru localităţile cu peste 3.000 de locuitori. Alegerile se făceau în faţa pretorului,
a vicecomitelui sau a înlocuitorilor lor, care le dădeau reprezentanţilor câte un
certificat electoral, cu care aceştia îşi legitimau intrarea în reprezentanţă.
La prima adunare de după înfiinţarea Comunităţii de Avere, preşedintele
reprezentanţei Comunităţii de Regiment a convocat reprezentanţii aleşi. Dintre
aceştia unna să fie ales un comitet, fonnat dintr-un preşedinte, patru membri, un
supleant al preşedintelui şi patru supleanţi ai membrilor din comitet76 •
În anul 1880 primele structuri de conducere alese ale Comunităţii de Avere
din Caransebeş erau compuse din:
- Preşedinte: Generalul Traian Doda;
- Membri în comitet: Iosif Seracin, Ilie Curescu şi Mihail Popovici;
- Reprezentanţi pentru adunarea generală: Luca Oaia, Ianoşel Zaharia,
Constantin Olariu, Martin Belciu, Simion Munteanu supleant, Moriţiu Frankl,
Mihail Băloni, Ion Muţiu, Ion Şareda, Ianoş Ştiop, Toma Corici, Simeon
Bucovanu, Ioan Niagoe, Ioan Jompan, Afilion Popoviciu, Iacob Micşa, Ianăş
Mihuţa, Gheorghe Corvin, Ianăş Jura, Iosif Seracin, Iordan Olariu, Petru Borşiu,
Gheorghe Negrei, Ianăş Altu, Venţel Cervy, Simeon Lazăr, Craiu Moica, Anton
75
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Sgaverdia, Rusalin Opruţiu, Tudor Coteliciu, Nicolae Grozăvescu, Simeon
Grozăvescu, Nistor Bona, Gavrilă Cocoşiu, Ştefan Stolojescu, Isac Rădulescu,
Iosim Nicoară, Nicolae Brânzei, Dumitru Gerescu, Filip Pipa, Lazăr Cloşan,
Nicolae Urechiatu, Dumitru Stepanescu, Dumitru Ionaşcu, Ianăş Moatăr, Savu
Grozăvescu, Avram Vlădulescu, Nicolae lenia, Iohan Krall, Iosif Linţu, Vasile
Ienihi, Marin Chetrinescu, Petru Pişlea, Pavel Mozoc, Petru Borchescu, Nicolae
Budescu, Lazăr Pitic, Nistor Lalea, Pavel Francu, Ionu Bethia, Iosif Ionescu,
Salomon Verendian, Ion Zarva, Ion Valuşescu, Francisc Hanzal supleant, Anton
Craia, Dănilă Crăciun, Bazicu Buria, Ilia Berzescu, Iacob Miluşescu, Anton
Urban, Iancu Domil, Ion Balaciu, Ilia Ciurel, Ilia Cena supleant, Mihail Jitean,
Gheorg Frumosu, Pavel Drăgan, Jurca Croitoru, Nicolae Darabanţa supleant,
Ianoş Lucheşin, Moise Domilescu, supleant, Ştefan Dancia, Traian Dada, Petru
Bogoeviciu şi Bemhard Guad 77 •
Adunările Reprezentanţei Comunităţii de Avere erau ordinare şi
extraordinare. Ele erau convocate de preşedinte care, în prealabil, îl anunţa pe
comisarul guvernial şi pe vicecomite.
Adunările ordinare se desfăşurau întotdeauna în Caransebeş, una toamna,
pentru stabilirea bugetului anual, şi cealaltă primăvara, pentru prezentarea
bilanţului. Reprezentanţa era cea care, după achitarea cheltuielilor pentru
administraţie, pentru silvicultură şi după acoperirea drepturilor împăduriţilor în
natură, hotăra modul în care urma să fie folosit excedentul financiar, în bugetul
pe anul viitor.
Cele extraordinare puteau fi convocate şi în alte localităţi, în cazuri urgente,
de către preşedinte, la ordinul vicecomitelui sau al comisarului guvernial, la
cererea comitetului sau a unei jumătăţi a membrilor reprezentanţei.
Preşedintele sau înlocuitorul său conducea lucrările, stabilea ordinea
discuţiilor, conducea şi încheia dezbaterile şi votările. Votarea se făcea, de obicei,
oral, însă la cererea a zece reprezentanţi, putea fi făcută şi prin apel nominal.
Hotărârile se luau cu majoritate de voturi, iar în cazul egalităţii, determinant era
votul preşedintelui. Deciziile, care vizau schimbări importante în patrimoniul
Comunităţii de Avere din Caransebeş, trebuia aprobate de către două treimi din
totalitatea reprezentanţilor, apoi de către conducerea municipiului şi în ultimă
instanţă de cea a Ministerului de Interne.
Dacă, în două adunări consecutive, nu era întrunit numărul de două treimi
din nwnărul reprezentanţilor, necesar pentru a lua hotărâri valabile, cea de a treia
adunare hotăra, indiferent de numărul deputaţilor prezenţi.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv.720, reg.
1/1873-1881, f, 32 V.
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Dacă

Adunarea Comunităţii de Avere din Caransebeş lua hotărâri ilegale,
preşedintele era dator să oprească executarea deciziilor respective şi să informeze
comisarul guvemial care, la rândul său, îl anunţa pe ministrul de interne.
După alegerea Comitetului, Reprezentanţa Comunităţii de Avere din
Caransebeş trebuia să aleagă membrii care coordonau activitatea silvică, în cadrul
Oficiului de economie şi să angajeze personalul silvic de inspecţie.
Oficiul de economie era subordonat Comitetului şi îşi avea sediul în
Caransebeş. El era format din: „un administrator silvic, un controlor în acelaşi
timp şi contabil, un cancelist, un diurnist şi un servitor".
Personalul silvic, împărţit pe păduri şi subordonat Oficiului de economie,
era format din cel puţin patru ingineri silvici şi personalul de supraveghere silvică
necesar78 •
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante a fost publicat, în limba
gemană în Sudungarische Bote, în limba română în Telegraful român şi în limba
maghiară în Budapesty Kozlony 19 • De asemenea, 150 exemplare ale anunţului,
tipărite în limba germană, au fost trimise pentru publicare, prin pretură, tuturor
localităţilor de pe raza Comunităţii de Avere din Caransebeş, dregătoriilor
districtuale cezaro-regeşti în: Gospic, Ogulin, Petrinia, Neugradisca, Vinkovic,
Mitrovii şi Comunităţilor de Avere din Biserica Albă şi din Belovar. Cei care
doreau să se angajeze trebuia să-şi depună cererile, însoţite de documentele
necesare, la sediul Comunităţii de Avere din Caransebeş, până la 15 februarie
1880 80 .
La concurs erau scoase următoarele posturi:
un administrator silvanal, care primea 1200 florini salariu anual, 200
florini pentru cazare, 400 florini pentru cheltuielile de deplasare şi o asignare 81
gratuită pentru 61 ml lemne de foc;
un controlor, care ocupa şi funcţia de contabil, cu 800 florini salariu
anual, 150 florini pentru cazare şi o asignare gratuită, pentru 51 ml lemn de foc;
un cancelist, cu 600 florini salariu anual, 100 florini pentru cazare şi o
asignare gratuită pentru 34 ml lemn de foc;
patru forestieri de revir82 dintre care forestierul de clasa I a, cu un salariu
78
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anual, de 800 florini iar cel de clasa a II-a, cu 600 florini anual. În afară de salariu,
indiferent de clasă, fiecare forestier primea 150 florini pentru cazare, 300 florini
cheltuielile de deplasare, 20 florini pentru cheltuielile de secretariat şi câte o
asignare gratuită, de 41 m 3 lemne de foc;
opt primcodreni 83 , cu salariu anual de 300 florini şi câte 40 florini pentru
îmbrăcăminte. Cei plecaţi pe teren mai primeau câte 40 florini pentru cazare;
50 de codreni 84, cu salariu anul de 180 florini şi câte 40 florini pentru
îmbrăcăminte.

Pentru administratorul silvanal şi pentru forestieri era necesară aceeaşi
calificare, care era cerută pentru inginerii silvici de stat din fostul confiniu cesaro
regesc. De asemenea, trebuia să cunoască limbile germană, maghiară şi română.
Controlorul trebuia să cunoască contabilitate, activitatea de secretariat şi să
vorbească limbile germană, maghiară şi română. Primcodrenii şi codrenii trebuiau
să susţină un examen de specialitate. Dacă nu existau suficienţi candidaţi pentru
posturile de forestieri de revir, atunci, pentru ele, puteau concura şi practicanţii
silvici, care susţinuseră deja examenul de stat85 •
Postul de administrator silvanal a fost ocupat de forestierul superior Francisc
Kaltner, adus special de la Salisburg, deoarece cunoştea bine pădurile şi avea
pregătirea necesară pentru organizarea aparatului administrativ al comunităţii 86 •
În şedinţa Comitetului din 20 februarie 1880, s-a hotărât înfiinţarea unor
comisii, în fiecare cerc administrativ, în care intrau membri ai comitetului
şi reprezentanţi ai comunelor împădurite. Aceste comisii erau formate din:
membrul în comitet Ilie Curescu şi suplinitorul Ion Betia, în cercul administrativ
Bozovici, membrul în comitet Ilie Curescu şi suplinitorul Ianăş Moatăr, în
cercul administrativ Teregova, membrii din comitet şi Francisc Kaltner, pentru
cercul administrativ Caransebeş. Tot atunci s-a hotărât suplimentarea numărului
primcodrenilor, de la 8 la 13, şi cel al codrenilor, de la 50 la 58.
Primcodrenii urmau să fie repartizaţi pe foresterii 87 astfel: Foresteria Ohaba
10, Foresteria Caransebeş 9, Foresteria Teregova 12, Foresteria Orşova 13 şi
Foresteria Bozovici 1488 • Alături de administratorul silvanal Francisc Kaltner,
83
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au fost angajaţi Aurel Marin, controlor şi contabil, Francisc Pongracz, cancelist,
Aron Cărpiniceanu, practicant silvanal, iar în posturile de forestieri: Iosif Czapo,
Anton Dyk, Iosif Kowarek, Ioan Ienewein şi Ludovic Knaute 89 • Cei 58 de codreni
angajaţi erau localnici cu situaţie materială bună şi cu autoritate în satele lor,
provenind din zonele celor 5 foresterii.
Salarizarea organelor de conducere, de supraveghere şi a servitorilor,
precum şi acoperirea eventualelor cheltuieli ale membrilor din Comitet, făcute
în interesul instituţiei, erau stabilite de Reprezentanţa Comunităţii de Avere şi
aprobate de municipiu. Salariilor organelor de conducere şi de administraţie nu
puteau fi mai mici decât cele ale colegilor lor, angajaţi la stat.
După primirea domeniului forestier, Oficiul de economie era obligat să
întocmească un plan general de exploatare şi, în baza acestuia, să realizeze,
anual, un plan special de tăiere a lemnelor şi de silvicultură, în care să fie cuprinsă
acoperirea drepturilor de servitute ale foştilor grăniceri, numiţi împăduriţi.
Planurile erau aprobate de Adunarea generală a Comunităţii de Avere, după care
planul general de exploatare era supus aprobării municipiului şi Ministerului de
Interne, iar cel special, care era întocmit anual, doar a municipiului 90 •
Pentru reglementarea acestei probleme, legată de exploatarea forestieră,
în anul 1910, a fost aprobat „Regulamentul referitor la vânzarea productelor
silvanale din pădurile Comunităţii de avere a fostului Regiment confiniar românobănăţean Nr. 13". Acesta prevedea că exploatarea pădurilor se realiza în locul,
perioada şi cantitatea stabilită în proiectul tăieturilor şi cel al foloaselor laterale, 91
care erau întocmite în fiecare an, în baza planurilor economice de exploatare.
Pădurile Comunităţii de Avere aveau, în principal, destinaţia de a asigura
împăduriţii cu lemne şi alte producte silvice necesare. În general, numai
cantităţile rămase după îndestularea împăduriţilor se puteau vinde fără nici
o restricţie. În consecinţă, era prioritar, la întocmirea planurilor economice de
exploatare, ca împăduriţii comunelor aparţinătoare Comunităţii de Avere să-şi
poată aduce lemnele şi celelalte producte silvice din pădurile cele mai apropiate.
Pentru acoperirea necesităţilor forestiere ale împăduriţilor, erau stabilite parcele
corespunzătoare, iar restul pădurilor, pentru a fi exploatate raţional, erau grupate
în parchete destinate vânzării.
89
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Iniţial,

exploatarea productelor silvice era reglementată prin „Instrucţiunea
referitoare la efeptuireafolosului principal şi a foloaselor laterale", care cuprindea beneficiile garantate împăduriţilor şi tariful productelor silvanale, stabilit de
Reprezentanţa Comunităţii de Avere în Adunarea generală din 4 aprilie 1884.
Regulamentul detalia modul în care erau exploatate productele silvanale, prin
vânzare pentru neîmpăduriţi şi prin asignare pentru împăduriţi, desfăşurarea şi
publicarea licitaţilor publice, preţurile, ş.a. 92
Comitetul Comunităţii de Avere răspundea în faţa Reprezentanţei de toate
acţiunile sale şi îşi desfăşura activitatea în adunări lunare, care se ţineau la
Caransebeş, la începutul fiecărei luni, şi la care erau obligaţi să participe toţi cei
cinci membrii sau supleanţii lor.
Desfiinţarea instituţiei era posibilă doar dacă averea comună era împărţită
între coproprietarii împăduriţi.
Dreptul de supraveghere peste întreaga administrare a Comunităţii de
Avere, era rezervat statului, care îl exercita prin comisarul guvemial, fără a cărui
prezenţă nu se putea ţine nici o adunare a Reprezentanţei. Acesta era obligat să
cunoască toate aspectele legate de conducere, administrarea averii sau evoluţia
financiară şi să acţioneze neîntârziat pentru remedierea problemelor apărute.
Situaţiile mai deosebite erau aduse la cunoştinţa ministerului.
Toată corespondenţa Reprezentanţei Comunităţii de Avere, trimisă sau
primită de la municipiu sau minister, se înainta sau era primită prin comisarul
guvemial, care avea dreptul şi obligaţia de a-şi exprima poziţia faţă de aceasta93 •
Primul comisar guvemial al Comunităţii de Avere din Caransebeş a fost Nicolae
de Ujfalussy94 •
Statutul din 1879 nu conţinea dispoziţii de reglementare a procedurii
disciplinare, nici cu privire la abaterile săvârşite de comitet sau de preşedinte, nici
cu privire la cele săvârşite de funcţionarii instituţiei. În lipsa unei reglementări
speciale, autoritatea publică de control a recurs la aplicarea regulilor pentru
funcţionarii comunali, asimilându-i, din acest punct de vedere, pe toţi funcţionarii
Comunităţii de Avere funcţionarilor publici.
Statutul disciplinar, votat în congregaţia Comitatului Caraş-Severin, în
sesiunea din primăvara anului 1894 şi aprobat de Ministerul de Interne Ungar, cu
hotărârea nr. 80.643/1 octombrie 1894, a consacrat practica de până aici.
92
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
22/1910-1911, f. 87-90.
93
Statut despre organismul ... , pag. 11.
94
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1873-1881, f.32. A. Marchescu, op. cit, pag. 336.
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Statutul se aplica procedurilor disciplinare, împotriva preşedintelui
Comunităţii de Avere, a personalului superior, inferior (pădurar, păzitor), auxiliar
şi de manipulaţie. Nu se aplica pentru servitori, deoarece erau consideraţi angajaţi
prin bună învoială sau contract şi, în cazul în care nu îşi îndeplineau datoria, erau
concediaţi. Organele abilitate pentru deschiderea procedurii disciplinare erau:
Ministrul de Interne, comisarul guvemial, subprefectul95 şi Comisia administrativă
comitatensă. Cercetarea disciplinară o exercita subprefectul, personal sau printrun mandatar al său.
Reprezentanţa, Comitetul şi preşedintele Comunităţii de Avere puteau face
o cercetare preliminară, contra personalului amintit, dar rezultatul acesteia trebuia
înaintat subprefectului, care hotăra declanşarea procedurii disciplinare. Dacă se
constata existenţa unui delict disciplinar grav şi dacă lăsarea numitului în serviciu
periclita interesele instituţiei, acesta era suspendat până la pronunţarea hotărârii
subprefectului. Toate actele, în acest caz, trebuia înaintate, în termen de opt zile,
subprefectului.
Preşedintele Comunităţii de Avere, în cazul unei neglijenţe minore sau al
unei nesupuneri mai puţin grave, putea să aplice o pedeapsă în bani, de până la
1Oflorini personalului superior şi de 5 florini, celorlalţi angajaţi, însă semestrial,
trebuia să raporteze despre aceasta subprefectului96 •
Statutul de pensii a fost aprobat de Ministerul de Interne Ungar, prin
hotărârea nr. 85.689/21 august 1917, şi reglementa, amănunţit, pensionarea
funcţionarilor şi drepturile urmaşilor lor, precum şi escontentările 97 , în cazul în
care funcţionarul nu îndeplinea condiţiile de a fi admis la pensie.
Cuantumul pensiei şi al escontentării erau determinate de salariul de bază,
Îară sporuri, deci o sumă inferioară celei real primite. Pensionările şi escontentările
intrau în atribuţia consiliului şi erau aprobate în final de comisarul guvemial 98 •
Statutul referitor la adausul familial al slujbaşilor a fost întocmit în baza
articolului de lege XXXV/1912 şi ordinelor ministeriale nr. 2973 M. E. 1915 şi
5366 P. M. 1917. Acesta stabilea condiţiile şi limitele în care angajaţii activi ai
comunităţii beneficiau de adausul familial, care nu conta la stabilirea pensiilor şi
escontentărilor.
95

Subprefect= vicecomite.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
10711926, f. 21-22;A. Marchescu, op. cit, pag. 336-337.
97
Escontentare = swnă de bani, pe care o primeau o singură dată angajaţii, care nu
îndeplineau condiţiile pentru a primi pensie. Cuantumul acesteia era direct proporţional cu
perioada de serviciu.
98
A. Marchescu, op. cit„ pag. 338.
96
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Adausul familial era primit de două categorii de angajaţi: pe de o parte
funcţionarii încadraţi în clasele salariale VI-X, pe de alta suboficianţii (primcodreni,
codreni), personalul de manipulaţie şi de ajutor, diurniştii şi scriitorii, cu condiţia
să fi fost angajaţi definitiv. De el beneficiau toţi angajaţii definitivi, care aveau
cel puţin un copil natural sau vitreg, legitim sau legitimat, şi se acorda pentru
angajaţii din prima categorie, până ce copiii ajungeau la vârsta de 24 de ani, iar
pentru a doua categorie, până la 16 ani.
Femeile, care erau angajatele comunităţii, puteau primi acest ajutor dacă:
tatăl copilului era mort sau declarat mort, era incapabil de a se întreţine sau femeia
nu trăia cu tatăl copilului şi dovedea că îşi creştea singură copilul. Important de
precizat este faptul că acest drept nu se pierdea prin o nouă căsătorie a femeii.
Nu aveau drept la adausul familial: cei angajaţi fără salariu sau onorific,
pentru o perioadă determinată, numai pentru efectuarea unei anumite lucrări, ale
căror drepturi şi obligaţii constituiau obiectul unui contract separat, precum şi
zilierii, argaţii şi cei angajaţi în asemenea calitate.
Cuantumul ajutorului era de: 400 coroane pe an, pentru fiecare copil, pentru
slujbaşii din prima categorie şi 200 coroane pe an, pentru fiecare copil, pentru
slujbaşii din a doua categorie.
Ţinând cont de starea materială a slujbaşilor, Reprezentanţa Comunităţii de
Avere, putea acorda adaus şi celor care, deşi nu aveau copii, susţineau în casă, din
cadrul familiei lor, cel puţin doi membri care nu aveau venit propriu. În acest caz
se putea aproba, pentru doi membri cât pentru un copil, pentru trei membri cât
pentru doi copii şi pentru patru membri cât pentru trei copii.
Adausul familial înceta dacă angajatul deceda, era concediat, se pensiona,
era escontentat, nu mai primea drepturile salariale, era sancţionat disciplinar sau
dacă copiii se căsătoreau, depăşeau vârsta de 24, respectiv 16 ani, ori se angajau.
Adausul familial era scutit de orice taxă de stat, comitatensă sau comunală, nu
putea fi cedat unei alte persoane sau pus garanţie.
Statutul referitor la adausul familial al slujbaşilor a intrat în vigoare la 1
ianuarie 191899 , iar, pentru punerea lui în aplicare, în anul 1918 a fost alocată
suma de 35.000 coroane 100 •
Statutul din 1925 a fost aprobat, prin decretul regelui Ferdinand I, în data
de 25 iunie 1925, în baza raportului nr. 27.674/1925, înaintat de Alexandru
Constantinescu, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
49/1918, f. 10-11.
100
Ibidem, Inv.43, dosar 49/ 1918, f. 19 v.
99
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Vechea organizaţie, cu aparat funcţionăresc redus, în situaţie de dependenţă
faţă de organele tutelare, călăuzită de dispoziţii laconice, înlocuite uneori de
bunul plac al guvernanţilor, nu mai corespundea noilor condiţii de existenţă şi
dezvoltare create după 1918 101 •
Ideea alcătuirii unor noi reglementări s-a născut, în decursul timpului,
datorită diferitelor interpretări la care a fost supus statutul din 1879, care au pus
în discuţie caracterul proprietăţii, autonomia instituţiei şi drepturile exclusive
ale familiilor împădurite la această avere. Caracterul particular al proprietăţii, în
repetate rânduri, a trebuit stabilit prin diferite instanţe judiciare, prin Curtea de
Casaţie şi chiar prin parlamentul maghiar, iar interpretarea greşită a drepturilor
familiilor împădurite a favorizat pătrunderea în Reprezentanţă a unor străini, care
nu aveau nicio legătură, nici de descendenţă nici de altă natură cu proprietatea
comunităţii.

Vechiul statut era laconic şi în ceea ce privea dreptul de proprietate şi
de uzufruct al familiilor împădurite. Acestea nu erau precizate, fiind lăsate la
buna chibzuială a conducerii vremelnice a instituţiei. Era deficitar şi în privinţa
determinării scopului Comunităţii de Avere din Caransebeş, precum şi în privinţa
dispoziţiilor care asigurau dezvoltarea şi prosperitatea ei, fiind chiar restrictiv
prin stabilirea unor limite, a căror depăşire nu era posibilă.
O încercare de modificare a statutului din 1879 a fost făcută în anul 1919,
dar a rămas fără rezultat 102 .
Proiectul noului statut a încercat să elimine problemele mai sus menţionate,
să servească Comunitatea de Avere şi, prin ea, pe toţi grănicerii, „la chiverniseala
bună şi la mărirea reală şi solidă a averii lor". Comisia pentru redactarea
statutului i-a reunit, sub conducerea preşedintelui Comunităţii de Avere, deputatul
Ilie Orzescu, pe: Dr. Gh. Labonţiu, preşedintele Tribunalului Caransebeş, I. Pepa,
senator-protopop, Pavel Magdescu, vicepreşedintele Comunităţii de Avere, D.
Bălaş, directorul general al Comunităţii de Avere, profesorul D. Laitin, Dimitrie
Sgaverdia, preotul Vasile Popovici, revizorul Pavel Jumanca, preotul T. Şandru,
preotul Traian Călţun, maiorul în pensie R. Boldea, Dr. S. Galopenţa şi Dr. Gh.
Ianculovici 103 • Cea mai mare atenţie, în redactarea statutului, a fost acordată
consolidării situaţiei averii din punct de vedere juridic.

101

A. Marchescu, op. cit„ pag. 427.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
92/ 1925, f. 3-4.
103
Viitorul Graniţei, Caransebeş, I, 1924, nr.2, din 30 noiembrie, pag. 3
102
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Legea din 1 iulie 1924, pentru satisfacerea trebuinţelor în lemne de foc ale
întregii populaţii rurale, a stabilit caracterul averii, pe care a numit-o: „averea
fostului regiment de grăniceri~' şi a modificat normele referitoare la controlul
statului, trecut în competenţa Ministrului Agriculturii şi Domeniilor, care numea
un comisar guvemial pentru supravegherea comunităţii 104 •
Statutul din anul 1925 a fost însoţit de un memoriu, în care au fost expuse
contextul înfiinţării Comunităţii de Avere şi toate dispoziţiile legale anterioare.
Amândouă au fost înaintate Ministrului Agriculturii şi Domeniilor 105 •
Scopul instituţiei era de:
a. A se îngriji de conservarea, administrarea şi dezvoltarea averii grănicereşti;
b. A veni în ajutorul familiilor grănicereşti, prin acordarea gratuită a unei
cantităţi fixe de lemne de foc şi a unei cantităţi de lemn de construcţie, cu preţ
redus, în limitele necesităţilor gospodăriilor proprii;
c. A exploata, în mod raţional, pădurile sale şi a valorifica anual surplusul,
care rămânea după satisfacerea beneficiilor asigurate împăduriţilor;
d. A promova agricultura, în toate domeniile posibile şi a dezvolta creşterea
vitelor, prin organizarea unor ferme de model şi ajutorarea coproprietarilor cu
păşuni, seminţe, pomi nobili, vite de prăsilă şi altele, cu o taxă redusă;
e. A acorda burse copiilor săraci ai familiilor grănicereşti;
f. A susţine internate pentru copiii de grăniceri şi a promova interesele
comunităţilor grănicereşti;

g. A înfiinţa diverse întreprinderi comerciale şi industriale, legate de
industria forestieră 106 •
Capitolul al III-iea aborda problema matricolelor grănicereşti şi cea a
drepturilor coproprietarilor. Administraţia instituţiei trebuia să întocmească un
registru matricol, cu toate familiile grănicereşti. În acesta urmau să fie completate,
anual, atât schimbările în componenţa familiilor grănicereşti, cât şi dispariţia
acestora.
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş către Adunarea
în I 5 iulie I 925, Caransebeş, Editura Tipografia Diecezană, Nr. 280/c.
1925, pag. 2-3.
105
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
9211925, f. 13-15.
106
Regulamentul de serviciu al Comunităţii de Avere a fostului regiment confmiar
româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, Editura Tipografia Diecezană, Caransebeş, 1925,
pag. 5; S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
92/1925, f. 5; Dr. E. Grădinaru, I. Stoia Udrea, Ghidul Banatului, Timişoara, Editura Oficiului
de Turism al Judeţului Timiş Torontal, 1936, pag. 305-306.
104
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Un grănicer, care aparţinea unei alte comune grănicereşti decât aceea în care
locuia, putea fi mutat, la cerere, în matricola grănicerească a comunei unde îşi
avea domiciliul. Acolo îşi exercita toate drepturile de coproprietar şi de alegător.
Calitatea de familie grănicerească era stabilită de către Consiliul de
administraţie, potrivit statutului, iar Adunarea generală se pronunţa, cu majoritate
de voturi, asupra înscrierii sau respingerii familiei respective din matricolă.
Erau consideraţi grăniceri, coproprietari la averea comună, toţi împăduriţii
de parte bărbătească, capi de familie 107 , descendenţi ai familiilor împădurite,
trecute în matricolele înfiinţate în 1880.
Important de precizat este faptul că, alături de capii de familie, mai erau
admise, la exercitarea beneficiilor, femeile, descendente din familii împădurite,
care aveau gospodăria lor independentă, pe timpul cât erau în viaţă, indiferent
dacă erau măritate sau nu, şi văduvele împăduriţilor, pe durata văduviei 108 •
În capitolul al IV-lea se vorbea despre administraţia Comunităţii de Avere,
care a păstrat structura iniţială din 1879, completată conform exigenţele noii
perioade. Aceasta era asigurată de organele alese şi cele de specialitate.
Adunarea generală, care a luat locul vechii Reprezentanţe, era compusă din
reprezentanţii sau, în lipsa acestora, din supleanţii lor, aleşi de fiecare comună
(câte un reprezentant şi un supleant în comunele care aveau sub 3.000 de locuitori
grăniceri şi câte doi reprezentanţi şi doi supleanţi în comunele, care aveau mai
mult de 3.000 de locuitori grăniceri). Adunarea avea funcţia de organ electiv
suprem al Comunităţii de Avere.
Procedura electorală era diferită de cea veche. Autorităţile statului nu mai
aveau nici un amestec în derularea acesteia. Alegerea reprezentanţilor era făcută
de către delegaţii Consiliului de administraţie, ajutaţi de un grefier şi de către
doi bărbaţi de încredere. Votarea se făcea oral, iar votul secret era admis doar la
cererea scrisă a 20 de alegători 109 •
Dreptul de alegător la alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală
îl avea fiecare bărbat, care avea douăzeci şi unu de ani împliniţi şi a cărui familie
era înscrisă în matricola grănicerească. Acest drept era exercitat de fiecare
coproprietar împădurit în comuna în care era înmatriculată familia sa.
Capi de familie erau consideraţi atât împăduriţii de parte bărbătească căsătoriţi, cât
cei necăsătoriţi, care aveau gospodăria lor proprie. Ambele categorii beneficiau de cota
parte, ce le revenea din averea comună, conform statutului şi regulamentelor care urmau să
fie aprobate.
108
Statutul Comunităţii de„ ., pag. 6-7; S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de
Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar 92/1925, f. 6.
109
A. Marchescu, op. cit., pag.428.
107
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Puteau fi aleşi în Reprezentanţă împăduriţii care aveau drept electoral activ
la Comunitatea de Avere, îşi exercitau drepturile civile şi politice, aveau 25 de ani
împliniţi şi domiciliul real în una din comunele României. Delegaţii şi supleanţii
lor erau aleşi pentru o perioadă de şase ani 110 •
Adunarea generală avea următoarele atribuţii:
a. Alegea pentru şase ani preşedintele Comunităţii de Avere şi membrii
Consiliului de administraţie;
b. Dezbătea raportul Consiliului de administraţie şi al Comisiei de revizie,
stabilea bilanţul şi decidea asupra distribuirii beneficiilor;
c. Verifica socotelilor anului anterior şi stabilea bugetul anului viitor, pe care
îl înainta spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Domeniilor;
d. Descărca de gestiune Consiliul de administraţie;
e. Avea iniţiativa modificării statutului, care depindea de aprobarea
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor;
f. Hotăra modul de exploatare al pădurilor, prevăzut în amenajamente, fie
prin arendare, fie prin lucrări în regie proprie;
g. Decidea asupra schimbărilor în bunurile imobile ale comunităţii;
h. Se pronunţa asupra primirii sau respingerii familiilor în matricolele
grănicereşti;

i. La propunerea Consiliului de administraţie decidea înfiinţarea de noi
posturi;
j. Stabilea salarizarea pentru membrii Consiliului de administraţie şi pentru
cei ai Comisiei de revizie.
Preşedintele Comunităţii de Avere, care era şi preşedintele Consiliului de
administraţie, era ales de Adunarea generală dintre reprezentanţi, pentru şase ani.
Consiliul de administraţie, ales pe şase ani, era compus de 11 membri, dintre care
unul era preşedintele Comunităţii.
Consiliul avea următoarele atribuţii:
a. Executa toate dispoziţiile statutului şi hotărârile adunării generale;
b. Alcătuia regulamentele necesare pentru buna funcţionare a tuturor
serviciilor centrale şi exterioare, care urmau să fie aprobate de către Adunarea
generală;

c. Completa posturile, numea, transfera, suspenda sau revoca pe funcţionari,
fixa salariile şi însărcinările fiecăruia, în baza legilor şi a regulamentelor în
vigoare;
d. Încheia şi subscria contractele de arendări şi exploatări pentru păduri şi
cariere, precum şi contractele de vânat, pescuit etc.;
uo
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e. Decidea în problemele de exploatare şi de utilizare a pădurilor;
f. Înfiinţa întreprinderi comerciale şi industriale, legate de industria
forestieră şi hotăra asupra participării sau a asocierii cu asemenea întreprinderi;
g. Achiziţiona şi cumpăra orice fel de bunuri mobile şi imobile;
h. Se ocupa de obţinerea veniturilor şi controla activitatea tuturor serviciilor
centrale şi exterioare;
i. Putea angaja împrumuturile necesare exploatărilor în regie proprie, până
la 5.000.000 lei, iar peste această sumă, doar cu aprobarea adunării generale;
j. Pregătea şi prezenta adunării generale bugetul anului viitor 111 •
Dimitrie Sgaverdia, preşedinte al Comunităţii de Avere, cu prilejul Adunării
generale din 26 februarie 193 7, sublinia greşeala făcută prin introducerea în statut
a dreptului statului de a se amesteca în stabilirea şi în aprobarea bugetului 112 •
Organele administrative de specialitate erau puse sub îndrumarea şi
controlul tehnic al direcţiei silvice, condusă de un inginer silvic, care avea titlul
de director. Direcţiei îi erau subordonate serviciile centrale şi externe. Serviciile
centrale cuprindeau: serviciul administrativ, serviciul tehnic, serviciul controlului
extern şi serviciul contabilitate. Serviciile externe erau formate din cinci ocoale
silvice: Bozovici, Caransebeş, Ohaba Bistra, Orşova şi Teregova, în frunte cu câte
un şef de ocol, având titlul de inginer silvic şi personalul regiilor 113 •
Statutul din 1930 a fost votat, de Adunarea generală a Comunităţii de Avere
din Caransebeş, în 27 iulie 1929 şi a fost aprobat, cu modificări, de către Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor prin decizia nr. 153 .223 din 27 iunie 1930 114 •
Statutul a fost publicat în Monitorul Oficial şi a urmărit, pe de-o parte, să
curme orice abuz al administratorilor săi, iar, pe de altă parte, să prevină orice
amestec politic în gospodăria Comunităţii de Avere. În sensul acesta, în art.
81, declară că „averea acesteia este şi rămâne proprietate privată, chivernisită
exclusiv de coproprietarii grăniceri, cu excluderea oricărei imixtiuni din partea
Statului". Controlul şi supravegherea statului era restrâns în limitele strict necesare
pentru a împiedica violarea legilor, a statului şi a regulamentelor 115 •
Problemele, care au fost reglementate în statut, se refereau la grănicerii
coproprietari şi la drepturile lor, la matricolele grănicereşti, la administraţia
111
Ibidem, pag. 14-17; S .J .A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
Inv. 43, dosar 92/1925, f. 7-9.
112
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 38v.
113
A. Marchescu, op. cit., pag. 429.
114
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
17111929, f. 39.
115
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Comunităţii

de Avere, care era asigurată de organele administrative elective
(Adunarea generală, Consiliul de administraţie şi Comitetul de cenzori) şi de
organele administrative executive (Direcţia silvică şi serviciile din subordinea
ei), la finanţe şi la dreptul de control şi de supraveghere al statului 116 •
Reprezentanţii erau aleşi în Adunarea generală pentru patru ani. Comitetul
de cenzori era compus din patru membri, doi ordinari şi doi supleanţi, aleşi pe
un an, dintre reprezentanţi, de către Adunarea generală ordinară. Dintre cei patru
membri, cel puţin unul trebuia să fie expert contabil. Cenzorii controlau şi verificau
contabilitatea, caseria şi inventarul Comunităţii de Avere, cel puţin de două ori
pe an, examinau bilanţul şi întreaga activitate a Consiliului de administraţie şi
înaintau raportul lor către Adunarea generală.
Direcţia silvică era, alături de Consiliul de administraţie, celălalt organ
executiv al comunităţii şi avea în subordine toate serviciile centrale şi exterioare.
Ea era condusă de un director, inginer silvic, care trebuia să aibă o vechime în
specialitate de minim zece ani.
Direcţia îndeplinea următoarele atribuţii:
a. Îndruma, supraveghea şi controla toate serviciile subordonate;
b. Propunea Consiliului de administraţie înfiinţarea de posturi noi;
c. Înainta Consiliului de administraţie propunerile de numire, avansare,
mutare, suspendare şi de destituire a funcţionarilor;
d. Angaja personalul auxiliar în posturile sistematizate;
e. Întocmea, în concordanţă cu amenajamentele în vigoare, studiile de
rentabilitate şi de punere în exploatare, pe care le supunea aprobării Consiliului
de administraţie;
f. Întocmea proiectele de regulamente pentru buna funcţionare a tuturor
serviciilor Comunităţii de Avere şi urmărea aplicarea regulamentelor aprobate;
g. Punea în aplicare hotărârile Consiliului de administraţie.
Corpul funcţionarilor cuprindea:
a. Personalul silvic superior (inginerii silvici de toate gradele);
b. Personalul silvic mediu (conductorii silvici de toate gradele);
c. Personalul silvic inferior (brigadierii silvici şi pădurarii de orice grad);
d. Personalul de contabilitate cu pregătire de specialitate sau echivalentă;
e. Personalul de administraţie.
Drepturile şi îndatoririle acestora urma să fie stabilite printr-un regulament,
care urma să fie pregătit de Consiliul de administraţie şi aprobat de Adunarea
116
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generală.

Regulamentul urma să aibă la bază următoarele principii: stabilitatea
funcţionarilor şi salarizarea pentru personalul silvic de toate gradele, cel puţin
egală, cu cea a funcţionarilor de stat, de aceeaşi categorie 117 •
Acest statut a rămas în vigoare până la desfiinţarea comunităţii, în anul
1960, însă preşedintele acesteia, Dimitrie Sgaverdia, aprecia că el a deschis şi
mai mult porţile imixtiunii organelor de control, care, în baza acestui statut, au
depăşit limitele dreptului de control şi se amestecau direct în însăşi administraţia
instituţiei 118 •

Prin Legea din 27 martie 1935, pentru organizarea cooperaţiei, Comunitatea
de Avere a fost asimilată, în parte, cooperativelor şi, ca atare, supusă Centralei
Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control. Bugetele Comunităţii de Avere
nu erau definitive şi nu puteau fi puse în aplicare decât după aprobarea Centralei
Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control. Pentru susţinerea cheltuielilor
de control, asistenţă judiciară şi îndrumare tehnică, Comunitatea de Avere vărsa
direct Centralei Cooperative de Îndrumare o contribuţie anuală fixată de consiliul
acesteia. Această contribuţie nu putea depăşi 0,75% din cifra veniturilor brute
anuale, pentru colectivităţile cu un venit mai mic de un milion de lei anual, iar
pentru partea de venit, care depăşea acest nivel, cota era de 0,50% 119 •
Comunitatea de Avere din Caransebeş a fost încadrată în lanţul cooperaţiei,
fără ştirea şi consimţământul ei, modificarea fiind percepută ca o limitare a
autonomiei acesteia 120 •
Legea de organizare a Ministerului Cooperaţiei, din 5 februarie 1938, a
amplificat dreptul de control şi de supraveghere al statului care, prin acest
minister, putea introduce şi modificări în bugetele devenite astfel obligatorii
pentru instituţie.
Prin originea, prin structura şi prin mecanismul ei de funcţionare, Comunitatea
de Avere din Caransebeş nu avea nimic în comun cu organizaţiile cooperative.
Legiuitorul s-a convins de aceasta şi, prin legea publicată în Monitorul Oficial
Nr. 141 din 23 iunie 1938, a trecut dreptul de control, îndrumare şi organizare
asupra Comunităţii de Avere, în atribuţia Ministerului de Agricultură şi Domenii,
revenindu-se astfel la regimul creat prin statutul din 1930 121 •
Alături de statute, care stabileau principiile fundamentale în baza cărora
funcţiona Comunitatea de Avere din Caransebeş, regulamentele au contribuit
117
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la reglementarea activităţii complexe de conducere, organizare, administrare şi
funcţionare a acesteia.
Preocupări, în sensul acesta, au existat încă din anul 1926 când, în Adunarea
generală de primăvară, a fost prezentat Regulamentul pentru modul de folosire a
averii Comunităţii de Avere, care a fost înaintat apoi unei comisii compusă din
jurişti, pentru a-1 completa în ceea ce privea modul de exprimare.
În acelaşi an, Regulamentul pentru stabilirea normelor de funcţionare
a diferitelor servicii, precum şi pentru stabilirea drepturilor şi îndatoririlor
funcţionarilor şi angajaţilor Comunităţii de Avere a fost redactat şi depus, în
formă de proiect, iar Consiliul de administraţie, împreună cu Direcţia generală şi
cu o comisie de specialitate, a trecut la redactarea lui în formă definitivă 122 •
Cu toate eforturile depuse, în sensul definitivării celor două proiecte
menţionate, ele nu au primit aprobarea finală în acel moment. Comunitatea de
Avere a fost condusă încă 15 ani în baza cutumelor, până în anul 1941, când
regulamentele au fost aprobate.
Pragmatica de serviciu pentru funcţionarii Comunităţii de Avere din
Caransebeş a fost redactată în anul 1929 şi a cuprins patru capitole.
Capitolul I stabilea personalul care intra în prevederile ei, cei care nu intrau,
condiţiile de admisibilitate pentru intrarea în serviciu, calificarea necesară, modalitatea de angajare, decretul de numire, reactivarea funcţionarului trecut la pensie
în mod temporar, incompatibilităţile pe bază de înrudire, depunerea jurământului,
evidenţa datelor personale, anul de debut, definitivarea în serviciu, titlurile, gradele, clasele de salarizare, înaintarea şi clasificarea funcţionarilor 123 •
Pragmatica se extindea asupra tuturor categoriilor de angajaţi ai Comunităţii
de Avere, care erau numiţi definitiv în serviciu de către Consiliul de administraţie
şi aveau salariu lunar fix.
În această categorie intra: personalul silvic superior, mediu, inferior, de
contabilitate şi de administraţie, angajaţi definitiv sau în mod provizoriu. Nu
intrau în prevederile pragmaticii: funcţionarii care ocupau funcţii elective, cei
angajaţi onorific sau cu contract, precum şi funcţionarii şi suboficierii angajaţi
temporar.
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Puteau deveni funcţionari, suboficieri sau servitorii ai comunităţii toţi
cetăţenii români care: au împlinit 18 ani, nu au suferit nicio condamnare pentru
fapte ilegale, nici nu erau puşi sub acuzare pentru astfel de fapte, erau apţi medical
pentru a îndeplini cerinţele funcţiei şi îndeplineau condiţiile de pregătire teoretică
şi practică. Angajarea persoanelor care au depăşit 40 de ani, se făcea numai în
cazuri excepţionale, datorită unor aptitudini speciale ale acestora.
Pentru a fi angajaţi, doritorii trebuia să îndeplinească următoarele condiţii
de calificare:
a. Pentru ingineri silvici: să deţină diploma de inginer silvic sau certificatul
de inginer silvic, al unei şcoli din ţară sau din străinătate;
b. Pentru contabili: să fi absolvit o şcoală comercială, echivalentă ca
pregătire cu bacalaureatul liceal;
c. Pentru conductorii silvici: să deţină certificatul de conductor silvic al unei
şcoli medii silvice din ţară;
d. Pentru ceilalţi funcţionari: să aibă bacalaureatul sau pregătire echivalentă;
e. Pentru suboficeri, în general: să fi absolvit patru clase medii;
f. Pentru suboficerii angajaţi în serviciul silvic:
- Să fi satisfăcut stagiul militar;
- Să deţină certificatul de absolvire al unei şcoli de brigadieri silvici sau de
pădurari sau să fi trecut un examen echivalent înaintea unei comisii. Pentru a putea
susţine examenul în faţa acestei comisii, candidaţii trebuia să fi absolvit patru
clase primare, să cunoască limba română în scris şi citit şi cele patru operaţiuni
matematice elementare 124 •
Funcţionarii, suboficerii sau servitorii trebuia să depună următorul jurământ
la intrarea în serviciul comunităţii: ,Jur pe Atotputernicul Dumnezeu, că voi fi
fidel Comunităţii de Avere, voi ţine şi respecta regulamentele, normele şi ordinele
şi uzul legal al instituţiunii, mă voi supune dispoziţiunilor legale ale superiorilor
mei, voi păstra secretul oficial, voi îndeplini datorinţele impreunate cu serviciul
meu, cu nepărtinire, promptitudine conştiincioasă şi după cea mai bună a mea
pricepere. Dumnezeu aşa să-mi ajute." Jurământul acesta de serviciu era depus de
către funcţionari în faţa directorului general sau în faţa înlocuitorului acestuia, în
prezenţa şefului ierarhic, iar de către suboficeri în faţa şefului lor ierarhic.
Funcţionarii angajaţi cu caracter provizoriu, precum şi cei care declarau
că jurământul e contrar convingerilor lor religioase, în loc de jurământ puteau
depune un angajament cu următorul conţinut: „Promit solemn, că voi fi fidel
Comunităţii de Avere, voi ţine şi voi respecta regulamentele, normele, ordinele
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uzul legal al instituţiunii, mă voi supune dispoziţiunilor legale ale superiorilor
mei, voi păstra secretul oficial, voi îndeplini datorinţele împreunate cu serviciul
meu cu nepărtinire, promptitudine conştiincioasă şi după cea mai bună pricepere
a mea".
Formularul de jurământ sau de angajament solemn, semnat de funcţionar,
de cel care i-a luat jurământul sau angajamentul solemn, precum şi de asistenţa
cerută de acest articol, se păstra la dosarul funcţionarului 125 •
Capitolul al Ii-lea cuprindea informaţii în legătură cu obligaţiile
funcţionarilor (de credinţă, supunere), păstrarea secretului oficial, executarea
unor ore suplimentare în afara atribuţiilor normate, păstrarea demnităţii, raportul
ierarhic, desfăşurarea timpului de serviciu, absenţa de la program, domiciliul
funcţionarului, anunţarea căsătoriei, a naşterilor şi a deceselor, serviciile
suplimentare (la alţi patroni) şi darurile sau alte avantaje 126 •
Capitolul al Iii-lea privea drepturile funcţionarilor şi ale suboficerilor
Comunităţii de Avere: salariul şi celelalte drepturi materiale, modul de achitare
al acestora, sistarea retribuţiei, indemnizaţia de chirie, locuinţa în natură,
adausul familial, competinţa de lemne, de hrană (pentru perioada în care erau
plecaţi pe teren) şi pentru întreţinerea de cai, dreptul la păşune, cheltuielile de
transport, diurna, cheltuielile extraordinare de deplasare, dreptul la servitor în
timpul deplasării, ajutoarele de mutare, premiile, concediile de odihnă şi de
boală, uniforma de serviciu, drepturile de asociere, sărbătorile legale şi dreptul
de a demisiona din serviciu 127 • El stabilea în amănunt toate drepturile de care
beneficiau funcţionarii şi suboficierii comunităţii.
Drepturile salariale, de care se bucurau aceştia, erau formate din: salariu,
indemnizaţie de chirie şi adaus familial. În mod excepţional, până la intrarea în
serviciu, funcţionarul, suboficerul sau servitorul Comunităţii de Avere puteau
beneficia de spor de scumpete, proporţional cu salariul funcţiei şi cu valoarea
lucrurilor de primă necesitate.
Mărirea salariilor era stabilită pentru funcţionari, suboficeri şi servitori în
funcţie de clasele de salarizare în care se încadrau, dar trebuia să fie cel puţin
egală cu cea a categoriilor similare de angajaţi din serviciul statului.
Indemnizaţia de chirie era primită de angajaţii Comunităţii de Avere, care
nu beneficiau de locuinţă în natură, şi era stabilită în modul următor: pentru
funcţionarii şi suboficerii căsătoriţi cu copii - 20%, pentru cei căsătoriţi, dar fără
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copii - 15%, iar pentru funcţionarii, suboficerii şi servitorii necăsătoriţi - 10%.
Procentul de mai sus era calculat pentru salariul de bază 128 •
În raport cu funcţia ocupată, angajaţii primeau gratuit o cantitate de lemne
de foc, care era transportată până în curtea acestora.
Competinţa de lemne era acordată astfel:
a. Funcţionarilor din clasele II-IV .. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . 80 m steri anual;
b. Funcţionarilor din clasele V-VII ......................... 60 m steri anual;
c. Funcţionarilor şi suboficerilor din clasele VIII-IX ... 40 m steri anual;
d. Suboficierilor din clasele X-XI ........................ „ 24 m steri anual;
e. Suboficierilor din toate clasele „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. 24 m steri anual;
f. Servitorilor „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „. 20 m steri anual' 29 •
Funcţionarii, suboficierii şi servitorii beneficiau de teren pentru hrană în
următoarea măsură:

a. Funcţionarii din clasele II-IV „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 8,5 ha;
b. Funcţionarii din clasele V-VI „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 7 ha;
c. Funcţionarii şi suboficierii din clasele VIII-IX „ „ „ . 5,5 ha;
d. Suboficierii din clasele X-XI „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . 4 ha;
e. Suboficierii silvici de toate clasele „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . 3 ha;
f. Servitorii „ .......... „ .. „ „ .. „ ...•• „ „ ... „ „ ..•. „ „ „ „ „ 3 ha 130 •
Inginerii silvici aveau drept la păşunat, în mod gratuit, în pădurile
Comunităţii de Avere destinate acestui scop, pentru cinci vite mari şi zece vite
mici, iar suboficierii silvici, pentru trei vite mari şi şase vite mici. Funcţionarii
şi suboficierii Comunităţii de Avere care, în interes de serviciu, erau obligaţi să
întreţină unul sau mai mulţi cai, primeau pentru fiecare cal, anual, 35 hectolitri
ovăz, 3.000 kg fân şi o sumă fixă, ca pauşal pentru întreţinerea acestora 131 •
Întreg capitolul al IV-iea se referea la pensii şi cuprindea Statutul de pensiune
al preşedintelui consiliului de administraţie, al funcţionarilor, al suboficierilor
şi al servitorilor angajaţi definitiv în serviciul Comunităţii de Avere a fostului
regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13, precum şi a văduvelor şi orfanilor
acestora. Acesta era adaptarea la noile condiţii a Statutului de pensiune al
preşedintelui, consiliului de administraţie, al funcţionarilor, al suboficierilor şi al
servitorilor Comunităţii de Avere a fostului regiment corifzniar româno-bănăţean
Nr. 13, aprobat prin hotărârea Adunării generale a Comunităţii de Avere din 31
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mai 1916 cu nr. 132/C 1916 şi cu nr. 85.68911917 IV. B de Ministerul de Interne,
rară a-i fi fost alterate principiile de bază.
În cele 51 de pagini ale statutului erau cuprinse: dispoziţii generale, reţinerile
pentru pensie, baza îndreptăţirii, consideraţii privind întreţinerea preşedintelui,
Consiliului de administraţie, a funcţionarilor, suboficierilor şi servitorilor, a
văduvelor şi orfanilor, escontentările pentru văduve, ajutoarele pentru educaţie
şi înmormântare 132 •
Tot în anul 1929, au fost întocmite Regulamentul serviciilor centrale ale
Comunităţii de Avere din Caransebeş şi Regulamentul serviciilor silvice ale
Comunităţii de Avere din Caransebeş, rămase în fază de proiect.
Regulamentul serviciilor centrale a fost structurat în două părţi.
Prima parte stabilea atribuţiile, personalul repartizat şi modul de lucru al
Direcţiei silvice şi al serviciilor silvice.
Direcţia silvică se ocupa cu administrarea, paza, cultura şi exploatarea
tuturor bunurilor Comunităţii de Avere din Caransebeş. În subordinea ei se găseau
cele cinci servicii silvice: administrativ, tehnic, contabilitate, al îmbunătăţirilor
agricole şi al controlului extern 133 •
Cea de a doua parte cuprindea modul de funcţionare, atribuţiile şi personalul
repartizat internatului comunităţii 134 •
Proiectul de regulament al serviciilor silvice se referea la: constatarea şi
urmărirea delictelor silvice, la desfacerea produselor accesorii, arendarea poienilor
şi a golurilor de munte, învoiala vitelor la păşune, ghindă şi jir, în pădurile
defenzabile, recoltarea şi desfacerea tănului, a fructelor forestiere, a seminţelor, a
ciupercilor, a florilor şi a muşchiului din păduri şi exploatarea carierelor de piatră,
la exploatarea produselor principale, prin arendare sau în regie, a produselor
secundare: curăţiri şi rărituri, arborii deperisanţi, uscaţi în picioare, căzuţi,
incendiaţi, atacaţi de insecte sau de boli cryptogamice, la marcarea arborilor care
urmau să fie exploataţi, cubajul şi estimarea, plantaţiile, pepinierele şi pomologia,
amenajamentele, executarea lucrărilor, inspecţia cantoanelor şi a parchetelor
exploatate în antrepriză ş.a. 135
Statutul Comunităţii de Avere din Caransebeş, aprobat în anul 1930,
stabilea, la art. 69, obligaţia Consiliului de administraţie de a pregăti şi de a
supune aprobării Adunării generale un regulament care să stabilească drepturile
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îndatoririle funcţionarilor. Acest regulament trebuia să aibă la bază următoarele
principii fundamentale: stabilitatea şi salarizarea, pentru personalul silvic de toate
gradele, cel puţin egală cu cea a funcţionarilor de la stat de aceeaşi categorie şi
potrivită cu pregătirea şi însărcinările date pentru celelalte categorii de funcţionari.
De asemenea, era necesar să cuprindă condiţiile de pensionare ale funcţionarilor,
regulile de incompatibilitate şi de demnitate 136 •
În condiţiile neîntocmirii acestui regulament, în luna iunie 1930, Consiliul
de administraţie a hotărât să aplice temporar un regulament de serviciu, bazat pe
principiile de administraţie de la stat 137 •
Redactarea tuturor regulamentelor, prevăzute în statut şi aprobarea lor de
către Adunarea generală, a fost recomandată Comitetului provizoriu de gestiune
prin decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr. 76/C. 1933 138 •
Pentru întocmirea regulamentelor de organizare a serviciilor şi de stabilire
a drepturilor funcţionarilor, prevăzute de articolul 67 al Statutului Comunităţii
de Avere din Caransebeş, aprobat în anul 1930 139 , în data de 11 decembrie 1933,
Comitetul provizoriu de gestiune revoca comisia numită prin decizia nr. 131 din
11 iulie 1933 şi numea o nouă comisie. Aceasta era compusă din: preşedintele
Comunităţii de Avere din Caransebeş, Dimitrie Sgaverdia, consilierul Mihail
Feneşan, directorul silvic Ştefan Bornuz şi şeful serviciului tehnic Nicolae Ijac 140 •
Proiectele celor două regulamente, a căror definitivare a întârziat peste 1Oani,
au fost prezentate, pentru aprobare, Adunării generale ordinare a reprezentanţilor
din 22 februarie 1941 141 , care a votat Regulamentul de serviciu şi Regulamentul
funcţionarilor Comunităţii de Avere 142 •
Regulamentul de serviciu a fost pus în aplicare temporar, prin hotărârea
Adunării generale ordinare din 16 martie 1940, cu scopul de a putea fi observate şi
corectate eventualele probleme 143 • În raportul nr. 2.992/1929, adresat Consiliului
136
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de administraţie al Comunităţii de Avere din Caransebeş, întocmirea şi aplicarea
Regulamentului de serviciu erau menţionate ca şi condiţii sine qua non pentru
buna funcţionare şi organizare a instituţiei.
Despre organizarea serviciului se afirma că niciodată nu a fost bine definită
sau concepută, pentru a satisface toate nevoile de ordin administrativ, cu atribuţii şi
răspunderi precise pentru organele de execuţie. Nici centralismul absolut, dinainte
de război, nu a dat rezultatul dorit. Munca nu era divizată, iniţiativa personală, atât
de îngrădită, chiar anulată, astfel că nu s-a putut înregistra, în aproximativ 40 de
ani, nici o acţiune de bună îndrumare a gospodăriei, care să aibă, ca rezultat firesc,
industrializarea lemnului şi, implicit, punerea în valoare maximă a produselor
acestui domeniu. Conservatorismul comod, rigid şi reprezentat printr-o singură
persoană, având ca deviză numai punerea în valoare, prin antrepriză, nu a putut
beneficia de ocaziile ce i se ofereau. Rezultatele acestei administrări se puteau
vedea în perioada anterioară marii crize economice, „când a dispărut cea mai
valoroasă parte a pădurii, fără ca să fi lăsat pentru vremuri mai grele - cum sunt
cele de azi - economii de subzistenţă".
După Primul Război Mondial, organizarea serviciilor devenise atât
de superficială, fără reguli precise, iar munca şi răspunderile erau complet
dezorganizate, încât, în noile condiţii, se impunea o urgentă organizare, care să
corespundă nevoilor administrative, bazate pe o nouă îndrumare a economiei silvice
la Comunitatea de Avere. Programul de lucru avea ca obiectiv principal realizarea
maximului de venit, pentru a putea susţine finanţele zdruncinate şi, totodată, de
a acoperi cheltuielile curente cu conservarea, refacerea şi administrarea averii.
Pentru a ajunge la acel rezultat, munca trebuia astfel organizată ca fiecare
organ de execuţie să fie pus la locul potrivit, să presteze maximul de activitate
în domeniul său, cu atribuţii şi răspunderi bine definite. Aparatul administrativ
trebuia să fie un organism viu, capabil de productivitate aparte, personală şi
centralizată. În spiritul acestui deziderat a fost conceput acest regulament, bazat
pe descentralizare, care fixa atribuţii precise şi detaliate pentru fiecare organ de
execuţie. 144

Regulamentul de serviciu, aprobat în şedinţaAdunării generale a Comunităţii
de Avere din 22 februarie 1941, cu decizia nr. 8/C. 1941 şi completat în şedinţa
Adunării generale a Comunităţii de Avere din 21martie1942 cu decizia nr. 55/C.
1942 145 a fost compus din două părţi. Prima parte cuprinde două capitole, unul
144

Ibidem, Inv. 43, dosar 170/1929, f.30.
Statutul şi regulamentele„„ pag. 77; Regulamentul de serviciu al Comunităţii
de Avere a fostului regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, Editura
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dedicat

preşedintelui Comunităţii

Direcţiei

de Avere, iar

celălalt organizării şi

conducerii

silvice.

Preşedintele

avea îndrumarea, supravegherea şi controlul permanent
asupra Comunităţii de Avere din Caransebeş. Dintre cele mai importante atribuţii
exercitate menţionăm: conducea instituţia, convoca şi prezida Adunarea generală
şi şedinţele Consiliului de administraţie, stabilea ordinea de discuţie a actelor
prezentate Consiliului de administraţie după consultarea directorului, controla
şi supraveghea, în permanenţă, executarea tuturor hotărârilor luate de Adunarea
generală şi de Consiliul de administraţie, îndruma, controla şi supraveghea
activitatea tuturor serviciilor centrale şi exterioare, reprezenta, împreună cu
directorul, instituţia în faţa tuturor autorităţilor şi la toate manifestările unde
era necesară prezenţa Comunităţii de Avere sau dispunea asupra întrebuinţării
creditelor alocate prin buget.
Direcţia silvică era condusă de un inginer silvic, cu titlul de director, care
lucra în contact permanent cu preşedintele. Ea avea în competenţă conducerea,
executarea şi controlul tuturor lucrărilor referitoare la: administrarea, paza, cultura
şi exploatarea tuturor bunurilor Comunităţii de Avere. În subordinea acesteia
îşi desfăşurau activitatea: serviciul administrativ, tehnic, controlului extern,
contabilitatea şi caseria, toate ocoalele silvice, lucrările în regie şi administraţia
clădirilor din Băile Herculane. Directorul administra bunurile, reprezenta instituţia
şi semna valabil, pe bază de procură, supunea şi susţinea, în faţa Consiliului
de administraţie, proiectul de buget, tariful anual pentru vânzarea produselor
lemnoase şi nelemnoase, precum şi alte rapoarte, înainte de a fi înaintate Adunării
generale, la sfârşitul fiecărui an, prezenta Consiliului de administraţie situaţia
generală a veniturilor şi a cheltuielilor însoţită de un raport ş.a. 146 Tot în acest
capitol sunt detaliate atribuţiile tuturor structurilor din subordinea direcţiei silvice.
Partea a doua a Regulamentului de serviciu este împărţită în şapte capitole
referitoare la: conducerea şi personalul ocolului, la atribuţiile şi competenţele
personalului silvic al ocolului, la modul de lucru al şefului de ocol în exercitarea
atribuţiilor şi competenţelor sale, la împărţirea domeniului Comunităţii de Avere
în ocoale, brigăzi, cantoane şi personalul repartizat pentru acestea, la conducerea
şi personalul exploatărilor în regie, la administrarea Hotelului Cerna şi a caselor
din Băile Herculane 147 •
Regulamentul drepturilor şi îndatoririlor funcţionarilor Comunităţii de
Avere din Caransebeş a fost aprobat în şedinţa Adunării generale a Comunităţii
de Avere din 22 februarie 1941, cu decizia nr. 28/C. 1941 şi completat, în şedinţa
146
147
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Statutul şi regulamentele „., pag. 95-129.
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Adunării

generale a Comunităţii de Avere din Caransebeş, din 21 martie 1942, cu
decizia nr. 35/C. 1942 148 • El a păstrat, în cea mai mare parte, structura Pragmaticii
de sen1iciu din anul 1929 şi a fost compus din trei părţi.
În prima parte au fost cuprinse infonnaţii privind: corpul funcţionarilor,
condiţiile de admisibilitate în serviciu, calificarea, definitivarea, încadrarea în
grade şi în clase, condiţiile generale de înaintare, îndatoririle şi răspunderile,
incompatibilităţile, salariile şi alte drepturi materiale, dreptul la demisia din
serviciu şi la reclamaţie.
Numirea în serviciu a funcţionarilor era provizorie. Funcţionarii provizorii
puteau fi definitivaţi, după îndeplinirea unui stagiu de un an pentru absolvenţii
unei universităţi sau de doi ani, pentru cei fără titluri universitare. În timpul
provizoratului, funcţionarii nu puteau fi înaintaţi. Definitivarea se făcea de
Consiliul de administraţie, în baza raportului Direcţiei silvice, care constata:
activitatea depusă de funcţionar în serviciu, sârguinţa, priceperea şi punctualitatea,
conştiinciozitatea cu care şi-a îndeplinit serviciul şi cunoştinţele profesionale.
Funcţionarul care nu primea avizul Direcţiei silvice pentru definitivare, era scos
din serviciu, cu un preaviz de 30 de zile şi fără nicio altă obligaţie din partea
Comunităţii de Avere 149 .
Regulamentul de serviciu a stabilit organizarea serviciilor, iar funcţionarii
repartizaţi în acestea se încadrau în unnătoarele grade şi clase, stabilite prin art.
20 din Regulamentul funcţionarilor:
1. Pentru categoria A: un director al Comunităţii de Avere, doi ingineri
inspectori generali silvici, doi ingineri inspectori silvici, doi ingineri subinspectori
silvici, doi ingineri şefi silvici şi trei ingineri silvici cu două clase, inclusiv stagiari.
2. Pentru categoria B: un conductor silvic principal clasa I, un conductor
silvic principal clasa II, un conductor silvic clasa I, un conductor silvic clasa a II-a
şi un conductor silvic ajutor.
3. Pentru categoria C: cinci secretari de birou, doi brigadieri silvici principali,
clasa I, doi brigadieri silvici principali, clasa a II-a, opt brigadieri silvici clasa I,
şase brigadieri silvici clasa a II-a, şase brigadieri silvici clasa a III-a, treizeci
şi nouă pădurari clasa I, treizeci şi patru pădurari clasa a II-a şi treizeci şi cinci
pădurari clasa a III-a, inclusiv ajutorii de pădurari.
4. Pentru categoria D:
a. Licenţiaţii Academiei de Înalte Studii Comerciale cu unnătoarele grade:
subdirector de contabilitate clasa I, subdirector de contabilitate clasa a II-a,
148
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contabil şef clasa I, contabil şef clasa a II-a, contabil principal clasa I, contabil
principal clasa a II-a sau contabil clasa I;
b. Absolvenţii şcolilor comerciale superioare sau cei cu pregătire echivalentă
cu următoarele grade: contabil şef clasa I, contabil şef clasa a II-a, contabil
principal clasa I, contabil principal clasa a II-a, contabil clasa I, contabil clasa a
II-a sau ajutor contabil.
5. Pentru categoria E cel puţin doi absolvenţi ai şcolilor comerciale
superioare sau cu pregătire echivalentă şi cinci cu patru clase secundare.
a. Absolvenţii şcolilor comerciale superioare sau cei cu pregătire echivalentă,
cu următoarele grade: şef de serviciu clasa I, şef de serviciu clasa a II-a, şef de
secţie clasa I, şef de secţie clasa a li-a, şef de birou clasa I, şef de birou clasa a li-a
sau subşef de birou clasa I;
b. Absolvenţii de patru clase secundare, cu următoarele grade: şef de birou
clasa I, şef de birou clasa a II-a, subşef de birou clasa I, subşef de birou clasa a
II-a, impegat clasa I, impegat clasa II sau impegat stagiar.
Numărul funcţionarilor, în gradele stabilite, nu putea fi depăşit din nicio
cauză 150 •

Cea de a doua parte conţinea dispoziţii referitoare la: aplicarea pedepselor,
comisia disciplinară şi procedura disciplinară 151 , iar cea de a treia parte se referea
acordarea pensiilor: reţinerile pentru pensie, baza dreptului la pensie, pensia,
escontentarea şi pensiile de urmaş 152 •
Modul în care împăduriţii beneficiau de drepturile, care le reveneau, din
averea comună, a fost stabilit de Regu.lamentul pentru aplicarea articolului 13 din
Statutului Comunităţii de Avere privitor la exerciţiul dreptului de folosinţă asupra
pădurilor şi munţilor 153 • Acesta cuprindea dispoziţii referitoare la exerciţiul
dreptului individual de folosinţă asupra produselor lemnoase (lemne de foc, de
construcţie şi lemn mărunt), a celor nelemnoase (păşune, iarbă, jirovină, piatră de
var, de zidit, frunziş mort, fructe forestiere) şi a munţilor Comunităţii de Avere, a
drepturilor colective şi a modalităţii în care negrănicerii, în schimbul unor taxe,
puteau beneficia de lemne de foc, de construcţie şi de păşune 154 •
150

Ibidem, pag. 4.
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Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii de Avere, în şedinţa din
25 septembrie 1930, a abrogat Regulamentul pentru aplicarea articolului 13 din
vechiul statut şi a autorizat Consiliul de administraţie să stabilească atribuţiile
organele administrative executive, precum şi modalitatea de exercitare a
drepturilor grănicereşti şi contravaloarea lor, în mod provizoriu, până la întocmirea
regulamentului special prevăzut de art. 9 din statut 155 •
Consiliul de administraţie şi-a exercitat aceste atribuţii până în 2 martie 1942,
când a fost aprobat Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti din
averea comună 156 •
Acest regulament era compus din trei părţi. El stabilea, în prima parte,
drepturile individuale şi cele colective precum şi dreptul de proprietate asupra
produselor percepute. În cea de a doua parte erau reglementate: modalităţile în care
cei îndreptăţiţi intrau în posesia lemnelor de foc, de construcţie şi a celor mărunte,
pentru necesităţile agricole, a produselor accesorii, a ajutoarelor de studii şi a celor
pentru pagubele suferite în urma unor incendii, inundaţii, cutremure sau a altor
calamităţi, ocupaţiunile sau delictele silvice ş.a., iar cea de a treia parte cuprindea
dispoziţiile finale privind întocmirea şi aprobarea tarifului grăniceresc 157 •
Întocmirea acestor regulamentelor a reprezentat o realizare importantă a
conducerii Comunităţii de Avere, care a înţeles „că pe bază de norme învechite,
pe crâmpeie de regulamente şi în special pe uzanţe nu se poate conduce o
instituţie" 158 •

Statutele şi regulamentele proprii sau adoptate au constituit cadrul în baza
Comunitatea de Avere din Caransebeş şi-a desfăşurat activitatea în cei 81
ani de existenţă. Este important să precizăm că factorii decizionali ai comunităţii
au înţeles, chiar dacă mai târziu, avantajele reglementării şi a derulării unitare a
tuturor activităţilor.
căruia

m Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, li, 1930, nr. l O, din 2 octombrie,
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I. 3. CONDUCEREA COMUNITĂŢII DE AVERE
A. ORGANELE ELECTIVE

În conformitate cu statutul Comunităţii de Avere din Caransebeş, aprobat
în anul 1879, organele de conducere alese erau formate din Reprezentanţă, care
cuprindea deputaţi aleşi, cu majoritate de voturi, de către locuitorii fiecărei comune
proporţional cu numărul acestora, un deputat şi un înlocuitor, în comunele sub
3.000 de locuitori şi doi deputaţi şi doi înlocuitori, în comunele cu peste 3.000 de
locuitori şi un Comitet format din un preşedinte, patru membri, un înlocuitor al
preşedintelui şi patru înlocuitori ai membrilor159 .
Primul preşedinte şi întemeietorul Comunităţii de Avere a fostului Regiment
confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, a fost Generalul Traian Doda,
ales de reprezentanţii convocaţi în Adunarea generală din 19 decembrie 1879 160 •
Alături de Generalul Doda, în Comitet au fost aleşi: vicepreşedinte, locotenent
colonel Iosif Seracin, membrii: protopop Mihail Popovici, Ilie Curescu şi Ioan
Brancovici. Ultimul a fost înlocuit, în Adunarea generală din 17 martie 1880,
cu Ion Betia, pentru că nu era urmaş al grănicerilor. Membrii supleanţi erau:
Ştefan Luianovici, înlocuit în Adunarea generală din 17 martie 1880 cu Othmar
Hofmann, Ion Betia, înlocuit la aceeaşi dată, cu Iosif Ionescu, Ianăş Moatăr şi
Ioan Bistrian 161 •
În Adunarea generală a Comunităţii de Avere, ţinută în 31 aprilie 1886
la Caransebeş, a fost ales al doilea Comitet de conducere, care era format din:
preşedinte Generalul Traian Doda, vicepreşedinte colonelul Iosif Seracin,
membri activi: protopresbiterul Mihail Popovici, locotenentul în pensie Ilie
Curescu şi căpitanul Iosif Ionescu, iar membri supleanţi: Ştefan Luianovici,
negustor din Orşova, Patriciu Drăgălina, profesor preparandial în Caransebeş,
Savu Grozăvescu, primar în Teregova, şi Marin Cătrinescu, negustor în Bozovici.
1
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Statutul despre organismu/ ... , pag. 5; Ce este Comunitatea ... , pag. 13.
M. Cocârţău, op.cit„ pag. 256; Ce este Comunitatea ... , pag. 12; A. Ghidiu, I. Bălan,
op.cit., pag. 271; Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, III, 1931, nr. 4, din 8
iunie, pag. 1.
161
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Tot atunci, reprezentantul Patriciu Drăgălina a propus ca într-o adresă,
înaintată prin comisarul guvernial, comitele suprem al comitatului Caraş
Severin Carol Tabadji, Ministerului Maghiar de Interne, Adunarea generală să
ceară dreptul de a-i verifica pe membrii aleşi, un drept pe care l-au exercitat
adunările generale de la înfiinţare până în anul 1886. În acel moment, Ministerul
Unguresc de Interne, fără a ţine cont de practica de până atunci şi de principiile
constituţionale, a luat acest drept din atribuţiile Adunării generale şi l-a trecut în
cele ale comisarului guvemial. Adunarea generală a fost de acord cu propunerea,
însă a hotărât ca aceasta să nu fie înaintată ministerului, prin comisarul guvernial,
ci prin cei care au susţinut-0 162 •
Urmaşii grănicerilor erau îndemnaţi, în ziarul Foaia Diecezană, să participe
la alegerile reprezentanţilor în Adunarea generală a Comunităţii de Avere din
Caransebeş de la începutul anului 1892. În articol se arăta că soarta instituţiei, de
ale cărei beneficii se bucura majoritatea locuitorilor din fostul Severin, atârna, în
principal, de destoinicia bărbaţilor care trebuiau să hotărască pentru promovarea
binelui comun. „Voi, Severineni, cunoasceţi prea bine acei bărbaţi, binemeritaţi,
pentru neamul şi binele comun, căci ei trăiesc în mijlocul vostru, împărţind
năcazul, suferinţele, binele şi bucuria. Nu elipsă a vi-i designa, pentru că faptele
lor, vouă cunoscute, îi recomandă din destul. Alegeţi deci pe cel mai priceput şi
mai cu inimă dintre consătenii voştri, pe acela ii trimiteţi să vă apere şi să vă
chivernisească averea şi fiţi asiguraţi că n-aveţi să vă căiţi, căci averea noastră,
nu numai că se va păstra, ci se va spori şi se va înmulţi". Cu aceeaşi ocazie era
explicată decizia Ministerului Unguresc Regesc de Interne, nr. 45.814 din 1879,
care interpreta dispoziţiile art. 6, din Statutul Comunităţii de Avere din Caransebeş,
din anul 1879, în sensul că puteau fi aleşi ca reprezentanţi în Adunarea generală a
Comunităţii de Avere, numai împăduriţii, care aveau domiciliul stabil în comuna
în care candidau.
Generalul Traian Doda a condus Comunitatea de Avere din Caransebeş timp
de 12 ani, între 19 decembrie 1879 şi 1 noiembrie 1892. El a luptat, în această
perioadă, pentru înfiinţarea unui liceu românesc la Caransebeş, pentru întemeierea
unei şcoli de meserii şi a uneia secundare la Bozovici, dar fără rezultat. În perioada
în care a fost preşedinte, nu numai că nu a primit niciun salariu, dar nu a permis
nici o cheltuială inutilă. A fost darnic cu averea sa şi zgârcit cu cea a Comunităţii
de Avere. A agonisit, dar n-a risipit, lăsând urmaşilor săi drept moştenire belşug,
chibzuinţă şi omenie în gospodărie, curaj şi demnitate în viaţa publică 163 •
162
163
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Ilie Curescu a devenit preşedinte al Comunităţii de Avere după retragerea
Generalului Doda şi a stat în fruntea acesteia între l noiembrie 1892 şi 16 august
1904. În Adunarea ordinară de primăvară a reprezentanţilor Comunităţii de
Avere din Caransebeş, din data de l 0/22 martie 1898, desfăşurată în prezenţa
comisarului guvemial Emerik de Jakabffy, cei 95 de reprezentanţi prezenţi au
ales, cu majoritate de voturi, ca preşedinte pe Ilie Curescu, ca vicepreşedinte
pe Patriciu Drăgălina, iar ca membri în Comitet pe protopresbiterul Mihail
Popoviciu, pe Ioan Schram şi pe Ioan Moater. Ca membri supleanţi au fost aleşi:
Zaharia Miulescu, Nicolae Aldea, Al. Zigriş şi P. Brancoviciu, iar în Comisia de
cenzori: Ştefan Luianovici şi Mihail Blidariu 164 .
Născut la Domaşnea, în 13 august 1838, Ilie Curescu a absolvit şcoala
naţională din comună, apoi şcoala regimentară din Caransebeş, după care a trecut
la Institutul Militar din Wiener-Neustadt. În anul 1856 a primit gradul de caporal,
în anul 1863 pe acela de cadet şi, în acest grad, a fost repartizat profesor la şcoala
regimentară din Caransebeş, unde a rămas până la data desfiinţării regimentului.
În anul 1866, a fost avansat sublocotenent. Desfiinţându-se Regimentul nr. 13,
la 1 noiembrie 1872, a fost transferat la Regimentul 31 infanterie din Sibiu. În
noua garnizoană nu a stat deoarece a trecut în pensie, în anul 1873, cu gradul de
locotenent.
Deşi pensionar, nu a încetat să fie activ în toate domeniile vieţii publice.
Astfel, a fost membru al comisiei locale pentru împărţirea pădurilor, între imperiu
şi foştii grăniceri, în perioada 1874-1879, a fost preşedinte al comisiei cercuale,
membru în Direcţia cadastrală pentru stabilirea dării de stat, membru fondator
al Reuniunii române de cântări, membru pe viaţă al Asociaţiei pentru literatura
română şi cultura poporului român, al Societăţii pentru crearea unui fond de teatru
român şi al Reuniunii învăţătorilor confesionali din dieceza Caransebeşului,
membru al Casinei române, preşedinte al Reuniunii oficianţilor (Beamtenverein) şi
al Societăţii comerciale Severineana. A fost reprezentant comitatens şi orăşenesc,
iar în cadrul bisericii a ocupat funcţiile de asesor consistorial, asesor supleant în
Consistoriul mitropolitan, deputat sinodal şi congresual.
În conducerea Comunităţii de Avere, s-a implicat, încă de la înfiinţare, ca
şi membru în comitet, până la retragerea generalului Traian Doda, iar apoi ca şi
preşedinte. În anul 1901, sub preşedinţia sa a fost construit, pentru funcţionarii
instituţiei, Palatul Comunităţii de Avere. Această impozantă construcţie era
op. cit, pag. 386-387; L. Groza, Contribuţii la istoria Regimentului de graniţă românobănăţean Nr. 13 din Caransebeş, voi. III, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, pag. 60.
164
Foaia Diecezană, Caransebeş, XIII, 1898, nr. ll, din 15 martie, pag.4.
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apreciată,

patru decenii mai târziu, de către juristul Comunităţii de Avere, Dr.
Antoniu Marchescu, drept cea mai elegantă şi mai impunătoare din oraş 165 •
Pe plan moral, a fost caracterizat de dărnicie, manifestată cu toate prilejurile.
Deşi şi-a exprimat, în repetate rânduri, dorinţa de a-şi lăsa averea diecezei, a murit
fără să fi lăsat vreo dispoziţie în sensul acesta. Soţia sa Maria, spre sfârşitul vieţii,
a pus în practică dorinţa soţului ei şi, prin dispoziţie testamentară, a lăsat averea
diecezei Caransebeşului, cu condiţia să fie înfiinţat Fondul Ilie Curescu şi soţia
Maria născută Stoclin. Din acest fond urma să se înfiinţeze un azil pentru bărbaţi
şi pentru femei şi să fie acordate ajutoare 166 •
Patriciu Drăgălina a deţinut funcţia de preşedinte de două ori, între 16
august şi 30 septembrie 1904 şi între 28 noiembrie 1910 şi 25 octombrie 1917 167 •
S-a născut în anul 1849, în Borlova, ca fiu de preot. Şi-a început studiile la şcoala
militară din Caransebeş, a continuat la Lugoj, la Timişoara şi, apoi, cu o bursă
de la autorităţile militare, s-a înscris la Facultatea de Filozofie a Universităţii
din Viena. În anul 1876, împreună cu Ştefan Velovan, a beneficiat de o bursă
oferită de episcopie, la Seminarul Pedagogic din Gotha. În anul 1878, s-a întors la
Caransebeş şi a devenit profesor la Institutul Pedagogic Diecezan. După plecarea
lui Ştefan Velovan la Craiova, în anul 1894, acesta a ocupat funcţia de director al
Institutului Pedagogic din Caransebeş, pe care a deţinut-o până în anul 1917 168 •
Profesor erudit, fruntaş al ştiinţei, a scris mult, a publicat articole cu caracter
istoric, în ziare şi reviste, un manual de geografie pentru pedagogi, instrucţiuni din
geografie şi istorie, pentru conferinţele învăţătorilor din dieceza Caransebeşului,
însă cea mai importantă lucrare a sa a fost ,,Din istoria Banatului Severin" în trei
volume. Din 1907 până în 191 O a condus, ca director, internatul Comunităţii de
Avere, care adăpostea peste 120 de elevi ai liceului de stat din Caransebeş 169 •
Din Comitetul, format în al doilea său mandat ca preşedinte al Comunităţii
de Avere, făceau parte la 11 mai 1911 ca membri: Pavel Magdescu, Vasile
Popovici, Nicolae Novacovici şi Corneliu Seracin 170 •
După moartea lui Ilie Curescu, pentru ocuparea postului de preşedinte au
concurat Constantin Burdia, primarul oraşului Caransebeş, şi IosifStoianel, maior
165

A. Marchescu, op. cit„ pag. 388; Calendarul Românului pe„„ pag. 108-109.
Calendarul Românului pe anul 1926, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeş,
1926, pag. 9.
167
L. Groza, op. cit„ pag. 60.
168
S.J.A.N. Caraş Severin, Colecţia de documente Nicolae Corneanu, dosar 1/1940,
f. 78.
169
A. Marchescu, op. cit, pag. 391.
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S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1911, f. 153.
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cesaro regesc în pensie. Alegerea a avut loc în ziua de 30 septembrie 1904, fiind
câştigător Constantin Burdia cu 2/3 din voturi. El a deţinut acest post până în data
de 28 noiembrie 1910 când a demisionat.
Născut în Caransebeş, la 7 septembrie 1861, a absolvit gimnaziul din
Budapesta şi apoi a urmat cursurile Facultăţii de Drept. Sârguinţa şi puterea de
muncă, dar cu deosebire implicarea în viaţa politică, i-au adus multe demnităţi şi
onoruri din partea statului austro-ungar. A fost şef al poliţiei Caransebeş ( 1885),
primsenator al oraşului Caransebeşului ( 1888), primar al acestui oraş ( 1896-1904),
preşedinte al Comunităţii de Avere (1904-1910), deputat dietal guvernamental
(din 1906 până la sfârşitul războiului mondial) şi consilier aulic.
Constantin Burdia a participat la viaţa economică şi culturală, străduindu
se să ridice oraşul de origine şi regiunea grănicerească, însă, prin ideile sale, ca
poporul român din Ungaria s-o rupă cu trecutul şi să accepte politica oficială
a statului ungar, a intrat în contradicţie cu curentul naţional, foarte puternic în
„ţara lui Doda" 171 • Nicolae Iorga, în „Oameni care aufost" volumul III, vorbeşte
despre Constantin Burdia care, în anul 1904, a luat o măsură ce a lovit puternic în
interesele graniţei, prin hotărârea de a putea fi aleşi, ca reprezentanţi în Adunarea
generală, şi negrănicerii. Această decizie era motivată pentru că „prin sprijin
oficial Burdia a ajuns un om puternic în ţinutul lui, acela fără de care nimic nu
se putea face. Comunitatea de Avere devenise aproape visteria lui personală, iar
agenţii lui erau înălţaţi înfuncţil'' 172 •
Noua tendinţă în conducerea Comunităţii de Avere, era reliefată şi în ziarul
Renaşterea, apărut la Caransebeş, în 1906. În acesta se arăta că cea mai însemnată
instituţie care a mai rămas grănicerilor şi de la care se aştepta îmbunătăţirea sorţii
poporului, era Comunitatea de Avere. Deşi funcţiona deja de 30 de ani, se afirma
că poporul prea puţin a beneficiat de această instituţie, pentru că, de la retragerea
Generalului Doda, a ajuns sub conducerea unor oameni precum Curescu,
Drăgălina, protopopul Popoviciu de la Orşova, care sub marca naţionalismului,
o foloseau în interes personal. În această perioadă alegerea în reprezentanţă era
dificilă, deoarece, în înţelegere cu comitele Jakabfy, a fost facilitată alegerea unor
pretori, protopretori sau notari, care nu erau urmaşi ai foştilor grăniceri, pentru
a susţine interesele statului. Unul dintre rezultatele acestei orientări a fost eşecul
alegerii Generalului Seracin în funcţia de preşedinte al Comunităţii de Avere.
„Să ferească Dumnezeu ca vreun preot să fi îndrăznit să-şi deschidă gura, să
171
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A. Marchescu, op. cit, pag. 389-390.

Apud, N. Iorga, Oameni care au fost, vol. III, pag. 169, în Tribuna
IV, 1937, nr. 4, din I aprilie, pag. 3.
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interpeleze şi să ceară ceva pentru popor, că preşedintele începea să tremure
şi apoi îl auzeai: O cum?, O, d-ta? Ba preoţii mai îndrăzneţi erau apoi luaţi la
goană şi de autorităţile bisericeşti pentru că faimosul triumvirat avea în spate
pe Dr. Bădescu, căruia îi şi făcuseră diploma de episcop" .173 De aici reiese
nemulţumirea obştii grănicereşti, care asista neputincioasă la neregulile făcute la
nivelul conducerii Comunităţii de Avere din Caransebeş.
Şi preotul din Iablaniţa, Gheorghe Tătucu, a subliniat practicile care erau
utilizate în alegerea reprezentanţilor. În timpul conducerii preşedintelui Curescu,
când a fost ales ca reprezentant pentru Bogâltin, un evreu, eforturile preotului
Gheorghe Tătucu de a rezolva această neconcordanţă cu statutul Comunităţii de
Avere din Caransebeş, au fost în zadar, căci şi în Comitet au fost aleşi negrăniceri.
Acest curajos preot a protestat împotriva lui Burdia încă din momentul alegerii
acestuia ca preşedinte, însă nu a avut susţinerea necesară din partea reprezentanţi Ior.
Protestele au continuat şi în adunările generale când „ am început mereu a ataca
pe Burdia, dar fără succes, căci naţia striga mereu: la biserică, la prescură şi
detrăgându-mi cuvântul nu mai puteam vorbi" 174 •
Din primul Comitet de conducere al Comunităţii de Avere, ales în
timpul conducerii lui Constantin Burdia, au făcut parte Patriciu Drăgălina, ca
vicepreşedinte 175 , Petru Brankovici şi Zaharia Miulescu, ca membri ordinari 176 ,
iar în Comisia de revizie, pentru verificarea operaţiunilor financiare ce urmau să
fie efectuate în anul 1906, intrau Ştefan Luianovici, Gheorghe Tătucu şi Alecsa
Zigrişm.

Împăratul şi Regele Apostolic Francisc Iosif I, prin rezoluţia din 6
decembrie 1904, ca o recunoaştere a meritelor câştigate în domeniul politic, a
conferit preşedintelui Comunităţii de Avere Constantin Burdia, crucea de cavaler
al ordinului Francisc Iosif.
În cei şase ani în care Constantin Burdia a fost la conducerea Comunităţii
de Avere din Caransebeş, au fost luate măsuri pentru schimbarea planurilor
economice de exploatare ale pădurilor, încât, după acoperirea necesităţilor
împăduriţilor, suprafeţele rămase să poată fi valorificate mai uşor 178 şi pentru
173
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Renaşterea, Caransebeş, I, 1905, nr.2, din 13/26 noiembrie, pag. 3.
176
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introducerea mai multor simplificări şi reforme în administrarea internă. De
asemenea, s-a realizat dotarea Foresteriei Ohaba Bistra cu o maşină de tăiat
nutreţ, au fost organizate, în timpul iernii, cursurile de lemnărie 179 , au fost
înfiinţate pepiniere pentru creşterea pomilor fructiferi, în foresteriile Caransebeş,
Teregova şi Orşova 180 şi o fermă în care să fie crescute vite de rasă, care apoi să
fie puse gratuit la dispoziţia grănicerilor pentru reproducţie, a fost construit un
hotel în Băile Herculane 181 , au fost depuse eforturi pentru realizarea căii ferate
Iablaniţa-Bozovici 182 , s-a contribuit la ridicarea, în Caransebeş, a statuii regelui
Francisc Iosif 11 83 , s-a încercat înfiinţarea unei şcoli medii la Caransebeş, care să
permită accesul fiilor foştilor grăniceri şi la carierele ştiinţifice 18 4, a fost sprijinită
reîmprospătarea viilor distruse de filoxeră 185 din jurul Mehadiei 186 , a fost înfiinţat
la Caransebeş internatului pentru copiii împăduriţilor 187 şi a fost realizată linia
ferată Caransebeş-Haţeg 188 • Din cele de mai sus, se poate observa că, trecând
peste aspectele subliniate de preotul Gheorghe Tătucu, totuşi perioada conducerii
lui Constantin Burdia a fost marcată de realizări remarcabile.
Preotul Pavel Magdescu a deţinut funcţia de preşedinte între 25 octombrie
1917 şi 1O august I 918, iar avocatul Octavian Bordan, în perioada 1O august
1918-24 iulie 1919 189 •
Datorită prăbuşirii Imperiului Austro-Ungar, nici Adunarea generală de
toamnă şi nici cea de primăvară nu au putut fi convocate, astfel că, după Adunarea
generală din 1918, următoarea s-a desfăşurat în 4 decembrie 1919. În timpul
acestei adunări, din cuvântarea adresată reprezentanţilor se desprinde sentimentul
împlinirii năzuinţelor, acea zi fiind caracterizată astfel: „azi, când după suferinţa
de veacuri, a răsărit, asupra neamului nostru mult cercat, soarele mândru al
libertăţii, luminându-ne calea spre un viitor mai fericit şi glorios, s-a împlinit
179
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visul mândru al unirii neamului şi, sub scutul eroilor din ţara mamă, s-a restabilit
şi pe plaiurile noastre siguranţa averii, ordinea şi disciplina" 190 •
Comunitatea de Avere din Caransebeş a susţinut unirea cu România. Într-o
telegramă din data de 6 noiembrie 1918, îşi exprima intenţiile de a se alătura
Consiliului Naţional Român, dorind ca această mare avere privată grănicerească
să fie folosită pentru dezvoltarea culturală şi economică a grănicerilor 191 • Nu a fost
vorba doar de o susţinere verbală, ci şi de una financiară, concretă, materializată
prin votarea sumei de 1O.OOO coroane pentru garda naţională română din graniţă.
După constituirea Consiliului Naţional Român din districtul Mehadia, în
18 noiembrie 1918, preşedintele acestuia, Coriolan Buracu, viitor preşedinte
al Comunităţii de Avere din Caransebeş, a solicitat pentru garda naţională a
districtului Mehadia, suma corespunzătoare celor 20 de comune, foste grănicereşti,
de pe teritoriul districtului 192 •
În vâltoarea evenimentelor din ultima parte a anului 1918, Octavian Bordan
a părăsit teritoriul Banatului. El a trimis o scrisoare, în data de 15 decembrie 1918,
prin care a renunţat la postul de preşedinte şi l-a pus la dispoziţia Reprezentanţei
Comunităţii de Avere. În data de 17 martie 1919, acesta a revenit asupra scrisorii
anterioare şi a cerut concediu de boală până la 1O iulie. Comitetul, în şedinţa sa
din 24 iulie 1919, ţinând seama că, deşi s-a încheiat concediul, Octavian Bordan
nu s-a prezentat pentru a-şi lua postul în primire şi nici pentru a-şi prelungi
concediul, a considerat că acesta a renunţat la postul de preşedinte şi a încredinţat
atribuţiile preşedintelui vicepreşedintelui Pavel Magdescu 193 •
În această perioadă a fost introdus sistemul exploatării în regie, care a
reprezentat o alternativă la exploatarea prin arendare a pădurilor, practicată până
atunci, au fost provocate pagube imense, prin nimicirea culturilor silvice, datorită
înmulţiri ocupaţiunilor şi a devastării pădurilor, în unele localităţi de pe Valea
Almăjului, Valea Bistrei şi mai ales de lângă Dunăre. Comunitatea de Avere s-a
confruntat cu lipsa inginerilor silvici, deoarece, la cererea Consiliului Dirigent,
din 21 mai 1919, de a completa cu personal de specialitate serviciul silvic al
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere, Caransebeş, Inv. 720, reg.
l/1919, f. 93v.
191
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României întregite, directorul silvic Alexandru Balaş, priminginerii Augustin
Câmpian, Ioan Piso, Ioan Moldovan şi inginerul silvic Pavel Pascu au trecut în
serviciul statului 194 •
În anul 1920, proiectele de împărţire administrativă au stârnit îngrijorare în
cadrul celor 94 de comune grănicereşti, deoarece acestea urmau să fie împărţite
între trei judeţe. Plasa Orşova era arondată judeţului Mehedinţi, Plasa Teregova
judeţului Severin, iar Plasa Bozovici judeţului Caraş.
Publicaţia Dunărea, apărută la Orşova, în articolul ,,Plânge Banatul",
exprima îngrijorarea populaţiei din cele 94 de comune foste grănicereşti, faţă
de noua împărţire administrativă, care putea constitui un pas către desfiinţarea şi
statificarea Comunităţii de Avere din Caransebeş 195 •
Pavel Magdescu a deţinut, pentru a doua oară, funcţia de preşedinte până la
Adunarea generală din 18 ianuarie 1920. Lucrările acestei adunări au fost conduse
de către preotul Gheorghe Tătucu 196 • Alegerea noului preşedinte s-a făcut prin
apel nominal, iar inginerul silvic Simion Simu a obţinut 75 de voturi, Dr. Ioan
Sârbu un vot, Gheorghe Domăşneanu două voturi, Ioan Curiţa două voturi iar
zece reprezentanţi s-au abţinut.
În cuvântare tradiţională, pe care fiecare preşedinte o adresa reprezentanţilor
împăduriţilor, Simion Simu arăta că, deşi în perioada anterioară Comunitatea de
Avere a avut un rol important în mişcarea naţională şi în conservarea identităţii
românilor, în noile condiţii, de după 1918, instituţia a devenit un factor important
şi în viaţa economică naţională. Datorită faptului că era cea mai mare instituţie
românească, cu acest specific, atât în Banat, cât şi în întreaga Românie Mare,
trebuia să ocupe un loc de frunte în economia zonei şi în cea naţională. Prin
reorganizarea serviciilor şi prin revizuirea sau rezilierea contractelor, se dorea
creşterea veniturilor Comunităţii de Avere, încât să existe posibilitatea de a pune
în aplicare o politică socială şi economică pe teritoriile foste grănicereşti.
Comunitatea de Avere era împovărată de diferite servituţi. Lemnăritul
repartiza o mare parte a producţiei brute împăduriţilor, fără a aduce nici un venit
instituţiei. Creşterea generală a pădurilor, luând ca bază 200.000 iugăre cadastrale,
căci restul averii se compunea din munţi şi poieni, era de 400.000 m1 pe an. În
condiţiile în care fiecare împădurit primea anual gratuit 6,5 m 1 material lemnos,
rezultă că cele 30.000 de familii împădurite din graniţă primeau circa 200.000 m 1 ,
deci jumătate din întreg produsul brut, iar veniturile erau reduse la jumătate. Deci,
194
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Comunitatea de Avere nu se putea asemăna cu celelalte proprietăţi şi instituţii
economice particulare, dar nici cu domeniile statului, care în raport cu mărimea şi
întinderea lor puteau aduce venituri normale 197 •
Programul noului preşedinte cuprindea: reorganizarea Oficiului de economie
şi descentralizarea muncii, aplicarea unei politici economice noi, prin cunoaşterea
directă a vieţii economice şi financiare, studierea problemei agrare, în special a
păşunatului şi a celei economice a împăduriţilor, cu deosebire a locuitorilor de
pe Valea Dunării, de care până atunci foarte puţini s-au interesat, modificarea
statutului Comunităţii de Avere, păstrarea neştirbită a autonomiei şi întocmirea
regulamentului de serviciu.
În Comitet au fost aleşi, prin aclamaţie ca membri ordinari: Pavel Boldea,
Cornel Dragalina, Traian Lalescu şi Dănilă Laitin, ca membri supleanţi:
Ion Drăgilă, Nicolae Simeria, Mihail Şerengheu şi Gheorghe Tătucu, iar ca
vicepreşedinte Pavel Boldea198 • În luna august 1921 Comitetul a fost completat
cu doi noi membri: asesorul consistorial Aurel Moacă şi notarul Romolus Boldea,
ultimul ocupând locul rămas vacant în urma decesului tatălui său, protopopul
militar Pavel Boldea 199 •
Pentru a supraveghea corectitudinea desfăşurării alegerilor de reprezentanţi
pentru Adunarea generală a Comunităţii de Avere, Comitetul, în şedinţa sa din
23 martie 1920, i-a delegat pe următorii: pentru Pretura Caransebeş: Iosif Olaru,
Alesandru Diaconovici şi Constantin Pepa; pentru Pretura Teregova: Ilie Pepa,
Zaharia Miulescu şi Petru Borţun; pentru Pretura Bozovici: Vasile Popovici,
Nicolae Bihoi şi Vasile Mariţa şi pentru Pretura Orşova: Pavel Magdescu, Ion
Dobromirescu şi Petru Mihalescu 200 •
Inginerul Simion Simu a fost preşedinte al Comunităţii de Avere din
Caransebeş între 18 noiembrie 1920 şi 16 martie 1922 şi, în această perioadă,
s-a implicat în reorganizarea serviciilor administrative silvice, prin completarea
posturilor de ingineri silvici rămase vacante, în deschiderea exploatării silvice,
în regie, din Valea Glimbocii, în achiziţionarea de acţiuni la Uzinele din Reşiţa,
în aplicarea reformei agrare, în reluarea dezbaterii, la nivelul Ministerului
Lucrărilor Publice, asupra realizării liniei ferate Iablaniţa-Bozovici, în reforma
administrativă, prin eforturile depuse alături de episcopul dr. Iosif Traian Badescu,
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S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1920, f. 1-3.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 4-5.
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Foaia Diecezană, Caransebeş, XXXVI, 192, nr. 33, din 15/28 august, pag. 6.
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S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere, Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1920, f. 20.
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de Babeş, Brancovici şi Suru la Bucureşti, reuşindu-se ca plasa Orşova să rămână
în cadrul judeţului Severin şi să nu fie trecută în judeţul Mehedinţi 201 •
Reforma agrară a ameninţat cu exproprierea, mai ales acele suprafeţe
de teren aşezate în apropierea localităţilor, care erau folosite pentru păşunatul
animalelor. În anul 1921, locuitorii satelor Iaz şi Ciuta, deşi erau coproprietari, au
cerut să fie expropriate, pentru islaz, din poienile şi fâneţele Comunităţii de Avere,
cel puţin I .OOO iugăre cadastrale pentru fiecare sat. Ei îşi motivau dorinţa prin
faptul că nu aveau beneficii foarte mari de la această avere, primeau, în medie,
câte 16 m lemne de foc anual gratis, iar pentru construcţii cu plată, iar în internatul
Comunităţii de Avere nu a fost primit niciun copil din cele două sate, ca să poată
învăţa carte 202 • Aceeaşi atitudine au avut-o şi locuitorii din alte sate, dintre care
menţionăm: Bănia203 , Bozovici204 şi Dalboşeţ205 • Răspunsurile primite de comune
de la comisiile de ocol pentru expropriere, au fost identice, arătându-li-se că nu
poate fi pusă în discuţie exproprierea unor suprafeţe din proprietatea Comunităţii
de Avere din Caransebeş, deoarece toate aceste localităţi erau coproprietare la
averea acesteia.
La sfârşitul activităţii ca preşedinte al Comunităţii de Avere, inginerul
Simu, sublinia diferenţa între situaţia pe care a găsit-o la începutul mandatului şi
pe care o lăsa la sfârşit. El arăta că, la sfârşitul anului 1920, administraţia era în
descompunere, iar în instituţie existau numai şase funcţionari superiori, la finalul
mandatului erau 16 şi o administraţie în plină funcţionare. ,.,Administram trei
foresterii fără conducător şi cu lacune, azi ordine pe toată linia, aveam restanţe
extraordinare şi socoţile neîncheiate pe trei ani, azi în plină ordine, aveam o
casă de bani lipită pământului, azi cu prisosinţe de milioane de lei sau efecte
(lemne dejoc), incheiam bugete.fictive, azi avem bugete reale, atunci conducerea,
fără principii economice bine de.finite, se bizuia pe ratele scadente de la firme,
care abia acopereau spesele pentru vasta noastră administraţie, azi noul sistem
de economie raţională, cel al exploatării în regie introdusă de noi, pe lângă că
acoperă pe deplin aceste spese, ne mai varsă venite la care poate singuri nu leam ji crezut posibile"206 •
201

S. Simu, op. cit„ pag. 19-30.
S.J.A.N Caraş Severin, Fond Primăria comunei Obreja, dosar 62/1921, f.1-3.
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Ibidem, dosar 8/1922, f. 34.
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După

suspendarea inginerului Simion Simu datorită neregularităţilor
produse în Comunitatea de Avere sub conducerea sa, la 16 martie 1922, funcţia
de preşedinte a fost ocupată până în data de 8 august 1923, în calitate de girant, de
către consilierul Aurel Moacă.
Acesta a surprins, în cuvântarea sa adresată reprezentanţilor adunaţi
pentru Adunarea generală extraordinară din 4 ianuarie 1923, principalele etape
parcurse de la înfiinţare până în acel moment. A fost o adevărată lecţie de istorie
a Comunităţii de Avere, pornind de la drepturile de servitute acordate în schimbul
serviciilor militare, de imperiul Austro-Ungar, continuând cu împroprietărirea,
sau, mai bine zis, împădurirea grănicerilor, cu atitudinea stăpânirii austro-ungare
faţă de această avere, controlată în cea mai mare parte de români, cu înfiinţarea
internatului şi a liceului în Caransebeş, cu situaţia din timpul războiului, cu
schimbarea în mentalitatea tinerilor, generată de război, cu introducerea noului
sistem de exploatare în regie, cu reforma agrară şi încheind cu greutăţile financiare
determinate de nerespectarea clauzelor de către firmele contractante207 •
Următorul preşedinte Ilie Orzescu, originar din Cuptoare, profesor la
Institutul Pedagogic Diecezan din Caransebeş208 , a deţinut această funcţie între
8 august 1923 şi 18 iunie 1929. El a colaborat cu Comitetul format din următorii
reprezentanţi: Pavel Magdescu, vicepreşedinte, Traian Lalescu, Dănilă Laitin,
Ioan Pepa, Dimitrie Sgaverdia, Traian Călţun, Pavel Jumanca, Vasile Popovici şi
Teodor Şandru, membrii2°9 , în perioada 1923-1926, şi cu cel format din Ioan Pepa
vicepreşedinte, Dănilă Laitin, George Popovici, Teodor Şandru, Traian Călţun,
Dr. lsac Rădulescu, Gheorge Domăşneanu şi Pavel Jumanca, membri, în perioada
1926-1929210 •
În perioada anilor 1923-1929, sub conducerea preşedintelui Ilie Orzescu,
Comunitatea de Avere din Caransebeş a acţionat pentru reanalizarea contractelor
vechi şi impunerea teoriei vagonului, în baza căreia firmele contractante erau
obligate să plătească, pentru fiecare iugăr de pădure exploatat, un vagon de
207
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Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1923, f. 74v.-76.
S.J.A.N. Caraş Severin, Colecţia de documente Nicolae Corneanu, dosar 1/1940,
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lemne de foc sau contravaloarea acestuia în bani, la momentul respectiv 211 , pentru
apărarea averii comunităţii de efectele reformei agrare 212 , pentru redactarea213 şi
aprobarea statutului, din anul 1925 214 , pentru extinderea exploatărilor în regie,
în zona Valea Glimbocii, din Ocolul Silvic Ohaba Bistra, în zona Petroasa, din
Ocolul silvic Teregova şi în zona Valea Mala215 , pentru înfiinţarea pădurilor de
păşune 216 , pentru ajutorarea şcolilor primare şi a bisericilor din graniţă cu bani şi
lemne217 , pentru acoperirea pagubelor provocate de inundaţiile cu efect distrugător,
care au afectat, în primăvara şi vara anului 1926, comunele împădurite situate în
apropierea râurilor Timiş, Bistra, Sebeş, Belareca şi Nera218 ş.a.
Seriozitatea conducerii este surprinsă şi de ziarul Viitorul Graniţei. Acesta
prezintă momentul în care o delegaţie, formată din fruntaşi ai grănicerilor din
Caransebeş, condusă de pictorul Baba, îi felicită pe membrii Comitetului, pe
directorul silvic A. Balaş şi pe preşedintele Ilie Orzescu, pentru faptul că au
inaugurat o eră nouă, plină de muncă intensă şi folositoare grănicerilor şi prin
aceasta au ridicat nivelul, numele şi prestigiul Comunităţii de Avere 219 •
Locul ocupat de Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc Nr.
13 din Caransebeş, în noile realităţi determinate de înfăptuirea României Mari,
este demonstrat de vizitarea unora dintre pădurile acesteia, de către delegaţii
participanţi la Congresul inginerilor silvici, desfăşurat în septembrie 1924.
Impresiile dobândite cu acest prilej sunt prezentate de către inginerul inspector
silvic Mihail P. Florescu, secretarul Societăţii Progresul Silvic, în ziarul Viitorul
Graniţei. Acesta arăta că delegaţia a vizitat câteva din pădurile Comunităţii
211

Raportul Comitetului către adunarea generală a Comunităţii de Avere din
din 26 noiembrie 1927, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1923, nr. 524,
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de Avere şi a observat că s-a muncit şi s-au păstrat cu sfinţenie aceste comori
naturale. ,,Ne-am imprietenit Bănăţeni cu Moldoveni, Ardeleni cu Basarabeni,
Munteni cu Maramureşeni, Dobrogeni cu Bucovineni in jurul Oltenilor, care neau păstrat cel mai curat ţinut românesc alături de Bănăţeni ... ".Au fost zile de
sărbătoare, care au culminant cu vizita Generalului Berthelot, cetăţean de onoare
al României şi proprietar al Banatului. ,,Au fost zile de legături sufleteşti cu insuşi
ţăranul bănăţean venit din diverse părţi la Caransebeş, cu ţăranii şi intelectualii
din Slatina Mică, unde am admirat plantaţiunile din pădurea Slătinioara; apoi cu
ţăranii, care in drumurile noastre către pădurile Diavoia şi Pietroasa ne-au ieşit
in cale cu atâta dragoste "220 •
Începută sub bune auspicii, perioada preşedintelui Ilie Orzescu s-a încheiat
cu datorii de peste 20 milioane lei2 21 , acumulate datorită contextului economic,
şi cu revocarea preşedintelui şi a Comitetului prin decizia Ministerului de
Agricultură şi Domenii din luna iunie 1929 222 •
Următorul preşedinte, inginerul silvic Pavel Goanţă, a condus instituţia între
18 iunie 1929 şi 27 iulie 1929, în calitate de preşedinte al Comitetului provizoriu
de gestiune iar apoi, până în 28 mai 1933, ca şi preşedinte ales 223 •
În cuvântarea adresată reprezentanţilor, întruniţi în Adunarea generală din
25 septembrie 1930, preşedintele sublinia că scopul Comunităţii de Avere era
promovarea intereselor economice şi culturale ale grănicerilor coproprietari.
Interesul conducerii Comunităţii de Avere din Caransebeş a fost ca obştea
grănicerească să fie reprezentată prin membrii de seamă, recrutaţi din ceea ce
avea graniţa mai bun şi mai select, pentru că, în acele timpuri de criză, era nevoie
de înţelepciunea şi experienţa fruntaşilor vieţii grănicereşti. Dacă, în trecut,
elementul dominant în Adunările generale ale comunităţii era ţărănimea, în 1930
interesele acestei pături erau reprezentate prin fiii ei, daţi la carte. În acel moment
din Reprezentanţă făceau parte: 12 preoţi, 3 parlamentari, 10 jurişti, 7 ingineri, 11
profesori, 1Oînvăţători, 32 economi, 2 contabili, directori de bancă, 8 funcţionari,
2 brigadieri silvici şi 8 comercianţi. 224
Din noul Comitet, ales pentru perioada 1930-1934, făceau parte: membri
ordinari inginer inspector silvic Simion Simu, senator de Severin din Caransebeş,
Idem, Caransebeş, I, 1924, nr. 2, din 30 noiembrie, pag. l.
Tribuna Banatului, 1926, nr. 6, din 15 aprilie, pag. 9.
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Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, I, 1929, nr. l, din 30 septembrie,
pag. 1-2.
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pag. l.
220
221

https://biblioteca-digitala.ro

75
dr. Traian Constantinovici, avocat din Teregova, Dimitrie Novăcescu, avocat din
Caransebeş, şi membrii supleanţi: Nicolae lvănescu, preot din Marga, Mihail
Şerengău, inginer silvic la U.D.R. Reşiţa, Nicolae Novacovici, notar în Bănia
şi Gheorghe Băltean, învăţător în Topleţ, iar din Comitetul de censori, membrii
ordinari: Constantin Călţun, director de bancă în Caransebeş, şi Romolos
Şoimu, profesor, secretar al Camerei de Comerţ şi Industrie din Lugoj şi ca
membri supleanţi: Ioan Grozăvescu, preot şi director de bancă în Cornereva, şi
Zaharia Miulescu, comerciant şi director de bancă în Pârvova225 • Vicepreşedinte
al Comitetului de conducere a fost ales în unanimitate inginerul silvic Simion
Simu226 •
Preşedintele Comunităţii de Avere, inginerul Pavel Goanţă, a fost numit în
Consiliul Superior Silvic, prin decizia ministerială nr. 232.859 din 8 octombrie
1930, în conformitate cu art. 57, aliniatul c, din Legea pentru administrarea
pădurilor, ca reprezentant al proprietăţii forestiere particulare, desemnat pe trei
ani221.
Sub conducerea preşedintelui Pavel Goanţă (1929-1933), Comunitatea de
Avere a fost confruntată cu gravele probleme financiare, determinate de marea
criză economică. Au fost luate măsuri pentru: sporirea veniturilor, prin vânzarea
pădurilor destinate pentru grăniceri, înfiinţarea Gazetei Oficiale a Comunităţii de
Avere, aprobarea noului Statut al Comunităţii de Avere în anul 1930, înfiinţarea
Serviciului pentru îmbunătăţiri agricole şi punerea în aplicare a ideii Comunităţii
de Avere silvico-pastorale, la întocmirea amenajamentelor urmând să se ţină cont
de necesităţile pastorale ale graniţei, al cărei viitor era strâns legat de o zootehnie
raţional organizată. Greutăţile financiare erau alimentate de faptul că valoarea
lemnelor de foc, principalul produs al instituţiei, era în continuă scădere, piaţa era
mereu nesigură, preţul pădurilor vândute înainte de 1929 a fost fixat în valută, iar
scăderea preţului lemnelor de foc a determinat diminuarea veniturilor instituţiei 228 .
În Adunarea generală a Comunităţii de Avere, desfăşurată în luna iunie
1930, Consiliul de administraţie era autorizat să ia toate măsurile pentru uşurarea
şi consolidarea situaţiei financiare, prin reducerea cheltuielilor, până la limita care
nu prejudicia buna funcţionare a serviciilor şi administraţia raţională, să iniţieze
tratative pentru obţinerea împrumutului necesar refacerii şi consolidării, până la
225

Ibidem, pag. 2-3.
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limita sumei de 25.000.000 lei, să caute surse de venituri care puteau compensa,
măcar parţial, dezechilibrul produs în trecut în situaţia pădurilor şi să discute, cu
exploatatorii de păduri contractuale, schimbarea preţului materialelor lemnoase229 •
În Adunarea generală extraordinară din 12 decembrie 1930, preşedintele
Pavel Goanţă se adresa reprezentanţilor prezenţi, arătându-le că atât marele
industriaş, cât şi micul gospodar erau afectaţi de criza economică şi financiară.
Efectele acesteia erau generale, mondiale chiar şi cu remedierea lor se ocupau
personalităţi din domeniul economiei, dar şi politicienii.
În viaţa economică, comercială şi industrială, erau domenii mai puţin atinse
de efectele crizei, dar altele au fost total afectate de flagelul care tindea să clatine
viaţa economică. Silvicultura şi produsele forestiere au fost complet atacate, criza
lemnului era pronunţată, ca niciodată până la acel moment, pentru că piaţa era
supraîncărcată, nevoia de lemn, foarte redusă, iar tariful de transport, pe căile
ferate a atins sume deosebit de ridicate, care nu-şi găseau acoperirea între raportul
valorii materialului şi utilitate. Şi, în astfel de împrejurări, pădurile au devenit
aproape fără valoare. Drept consecinţă, Comunitatea de Avere, cu caracterul ei
forestier, întâmpina grave obstacole în ceea ce priveşte valorificarea produselor,
realizarea bugetului şi datoriile bancare, „ a căror camete grele ne secătuiesc zi
de zi izvoarele de venit şi ne apasă cu cruzime, împiedicându-ne în mersul nostru
spre progres "230 .
Pentru ameliorarea situaţiei financiare, Adunarea generală extraordinară a
decis contractarea unui împrumut, pentru convertirea datoriilor Comunităţii de
Avere, până la concurenţa sumei de 30.000.000 lei, sumă lichidabilă în dolari,
cu 12% dobândă, la Albina - Institut de Credit şi Economii Sibiu, pentru care
a garantat cu munţii şi pădurile din Ocolul silvic Caransebeş, în întindere de
28.823, 13 iugăre cadastrale, cu cele trei clădiri din Caransebeş: clădirea birourilor,
palatul comunităţii şi clădirea internatului de băieţi, şi cu munţii şi pădurile din
Ocolul silvic Teregova în întindere de 64.292, 76 iugăre cadastrale231 •
Doi ani mai târziu situaţia se agravase. În Gazeta Oficială a Comunităţii de
Avere din Caransebeş se arată că, analizându-se de către economişti dezechilibrul
dintre producţie şi capacitatea de valorificare, în urma supraproducţiei şi a
subconsumului, s-a constatat că, pentru România, dezechilibrul a fost mai
pronunţat, chiar dezastruos, în domeniul lemnului, cerealelor şi al petrolului.
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Guvernul României, ţinând cont de situaţia dezastruoasă a agriculturii,
supraîncărcată de datorii, a hotărât rezolvarea acestei probleme pe care o
considera deosebit de importantă, prin conversiunea datoriilor agricole de către
stat. Constantin Argetoianu, pentru justificarea acestei legi, arăta că îndată ce
o cauză oarecare crea situaţii anormale, legiuitorul era dator să intervină, prin
măsuri speciale, pentru a împiedica extinderea crizei şi a înlesni trecerea de la
situaţia anormală, accidentală la situaţia normală permanentă.
În urma demersurilor făcute la guvern, Comunitatea de Avere din Caransebeş
a beneficiat de efectele Legii conversiunii datoriilor agricole 232 • Datoriile de
20.000.000 lei, la care ajunsese, erau enorme, raportate la averea acesteia, care
era estimată la 67.000.000 lei, în anul 1933233 •
În data de 28 mai 1933, Traian Topliceanu, comisar guvernial pe lângă
Comunitatea de Avere din Caransebeş, în baza deciziei Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor, nr. 111.960 din 23 mai 1933, în prezenţa următorilor: Coriolan
Buracu, colonel Simeon Stepanescu, Romolus Costescu, Dr. Traian Ţunea,
Nicolae Lilescu, Ilie Drăghici, Gheorghe Popa, Ion Jompan, Ilie Rusmir, membri
ai Comitetului provizoriu de gestiune, a preşedintelui Pavel Goanţă şi a ing. Ştefan
Bornuz, directorul silvic al instituţiei, a declarat suspendat vechiul Consiliu de
administraţie. În aceeaşi zi a fost instituit Comitetul provizoriu de gestiune format
din Coriolan Buracu preşedinte, colonel Simeon Stepanescu, Romolus Costescu,
Dr. Traian Ţunea şi Ilie Rusmir membri ordinari şi Nicolae Lilescu, George Popa,
Ion Jompan şi Ilie Drăghici - membri supleanţi 234 • Vicepreşedinte a fost ales
colonelul Simeon Stepanescu235 •
Coriolan Buracu a condus Comunitatea de Avere, ca preşedinte, până în
data de 4 decembrie 1933.
Născut în 3/15 mai 1888, în Prigor, dintr-o veche familie grănicerească de
origine macedo-română, urmează clasele primare la Budapesta şi Viena, liceul la
Blaj şi Braşov şi teologia la Caransebeş. În anul 1912 ajunge preot la Mehadia,
unde, cu ajutorul Generalului N. Cena şi al fruntaşilor din comună, a achitat
datoriile de peste 1O.OOO de coroane ale bisericii. Pentru Episcopia Caransebeşului
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dintr-o vilă la Băile Herculane şi din
două case în Mehadia, iar pentru biserica din Mehadia, donaţiile lui I. Miclău şi
a generalului N. Cena.
A fost primul deţinut politic român, din Ardeal şi Banat, în ziua izbucnirii
războiului mondial. Luat de la altarul din Mehadia, a fost aruncat în închisoarea
din Caransebeş alături de generalul N. Cena. Eliberat din închisoare, la intervenţia
Ministerului de Război, a fost trimis pe front şi la spitale, ca preot militar, unde a
stat până la încheierea războiului. Însărcinat cu conducerea căminelor ostăşeşti,
înfiinţează sute de biblioteci româneşti, iar din banii proprii, a cumpărat un aparat
cinematografic, cu care a organizat spectacole pentru răniţi. În 1918, a fost ales
preşedinte al Consiliului Naţional Român din districtul Mehadiei şi comandant al
gărzilor naţionale. Între 1919 şi 1920 a participat ca preot militar la luptele de pe
Tisa.
Ca director al Palatului Cultural din Turnu-Severin, între 1924 şi 1929,
a organizat Biblioteca I. G. Bibicescu, Muzeul Dr. I. C. Istrati şi Universitatea
Liberă. El a înzestrat parohiile româneşti din Banatul Iugoslav cu biblioteci de
câte 400 volume, iar pe teritoriul eparhiei Caransebeşului a dotat 36 biblioteci
parohiale 236 • Deputat şi senator de Caraş, preot militar al Batalionului grăniceresc,
inspector al Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol", în plan cultural a
publicat lucrările: „Băile Herculane", „Cronica Mehadiei", „Eracle, Hercules,
Iovan Iorgovan şi Băile Herculane", ,,Almanahul Almăjului'', „Din trecutul
Almăjului şi al Rudăriei", „Carte de rugăciuni", ,,Din istoria Banatului Severin"
şi „Cetatea şi Castelul Făgăraşulut'. De asemenea, a înfiinţat Muzeul arheologic
General N. Cena din Băile Herculane, Muzeul bisericesc din comuna Cerneţi,
judeţul Mehedinţi şi Muzeul Astra din Bozovici.
Preşedinte al Comunităţii de Avere doar cinci luni, a reuşit să impună o viaţă
nouă acestei instituţii. A fost primul preşedinte care şi-a redus salariul, a acordat
burse pentru politehnică, pentru şcoala de conductori şi de brigadieri silvici, a
înzestrat Internatul General Doda cu mobilier nou şi modem, a intenţionat să
ridice un bust al Generalului Traian Doda şi a înfiinţat Muzeul Comunităţii de
Avere 237 •
a

obţinut donaţia soţilor Doboşan, compusă

Tribuna Graniţei, Caransebeş, IV, 1937, nr. 9, din 1 septembrie, pag. 3.
Ibidem, pag. 4., *** Dicţionar Enciclopedic al judeţului Mehedinţi, Editura Priar,
Drobeta Turnu Severin, 2003, pag.71-72; Laurenţiu Ovidiu Roşu, Preotul Caria/an Buracu
- Preşedinte al Comunităţii de Avere a fostului Regiment Con.finiar Româno-Bănăţean nr. I 3
din Caransebeş, în *U losifCoriolan Buracu -o legendă vie, documentar iniţiat şi îngrijit de
prof. Pavel Panduru, Editura Tim, Reşiţa, 2008, pag.39.
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În Muzeul Comunităţii de Avere erau expuse obiecte care ilustrau domeniile
de activitate ale acesteia, de la silvicultură, faună, botanistică, industria forestieră
mică şi mare, până la produsele accesorii şi exploatările de păduri. La loc de
cinste erau aşezate portretele foştilor conducători şi funcţionari, alături de care
erau expuse portretele reprezentanţilor Casei regale, ale fruntaşilor vieţii politice
şi ale militarilor de seamă238 •
Şi presa intervenea în alegerea reprezentanţilor Comunităţii de Avere.
Gazeta Orşovei şi a împrejurimilor făcea apel la grănicerii alegători pentru a vota
doar fruntaşii din rândul ţăranilor, deoarece aceştia le cunoşteau problemele şi nu
notarii sau preoţii, care îşi vedeau de slujbele lor2 39 •
Dimitrie Sgaverdia devine preşedinte al Comunităţii de Avere în data de
4 decembrie 1933 şi deţine această funcţie până în 19 decembrie 1938. El a fost
numit preşedinte al Comitetului provizoriu de gestiune, instituit de comisarul
guvernial Gheorghe Ionescu, în urma demisiei fostului Comitet provizoriu de
gestiune, înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor sub nr. 4 726/1933.
Noul Comitet provizoriu de gestiune avea ca membrii ordinari pe preotul
George Popovici din Măru, inginerul Constantin Pepa din Caransebeş, Dr. Chivu
Cocoşiu şi Dr. Mihail Feneşan, avocaţi în Caransebeş, iar ca membri supleanţi
pe Gheorghe Pârvulescu, agricultor în comuna Teregova, Filip Pop, profesor în
Caransebeş, Gheorghe Bona din Caransebeş şi Constantin Giurginca, avocat în
Orşova240 • După şase luni componenţa Comitetului a fost modificată. În rândul
membrilor ordinari este cooptat profesorul Filip Pop, care l-a înlocuit pe inginerul
Constantin Pepa. Dintre vechii membri supleanţi, au rămas doar Gheorge Bona
şi Gheorge Pârvulescu, iar numărul lor a fost completat cu Zaharia Miulescu,
director de bancă şi cu Augustin Hînda, funcţionar. Comitetul de cenzori era
format din Constantin Călţun, director de bancă şi Romolus Şoimu, profesor, ca
membri ordinari şi din George Belcotă, preot şi Ilie Micioni, învăţător, ca membri
supleanţi2 41 •

În data de 24 decembrie 1934, în urma alegerilor, Dimitrie Sgaverdia îşi
de preşedinte, obţinând 70 de voturi, colonelul Romolus Boldea
pierde cu 16 voturi, iar un vot nu a fost exprimat.

păstrează funcţia
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Noul Consiliu de administraţie a fost format din membri ordinari: Virgil
Musta, protopop din Oraviţa, George Popovici, preot din Măru, profesorul Matei
Armaş, directorul Liceului Traian Doda din Caransebeş şi avocatul Constantin
Giurginca, din Orşova, membri supleanţi: I. Duicu, primpretor în Buziaş, Mihail
Feneşan, avocat în Caransebeş, Mihail Şuveţiu, învăţător din Bozovici şi Gheorghe
Bona, comerciant din Caransebeş.
Comitetul de cenzori era alcătuit din membri ordinari: Gheorghe Pârvulescu,
econom242 în Teregova şi profesorul Romolus Şoimu, secretarul Camerei de
Comerţ şi Industrie din Lugoj. Membrii supleanţi: profesorul Filip Pop din
Caransebeş şi Augustin Hînda, grefier în Caransebeş 243 •
În cei cinci ani în care Comunitatea de Avere a fost condusă de către
senatorul de Severin Dimitrie Sgăverdia, aceasta a reuşit să depăşească efectele
crizei economice şi datoriile de 220.000 dolari sau 30.000.000 lei, faţă de
Institutul Albina, prin includerea acestora în Legea reducerii datoriilor agricole
şi urbane 244 , s-a implicat în înfiinţarea Batalionului de grăniceri nr. 2 din
Caransebeş şi în eliminarea efectelor devastatoare ale incendiilor2 45 , a acţionat
pentru transformarea unor păduri, în păduri de păşune, mai ales în acele comune,
care, în lipsă de terenuri disponibile, nu beneficiau de islazuri comunale în urma
reformei agrare şi a acordat pomi fructiferi de soi, gratuit, pentru împăduriţi2 46 ,
s-a confruntat cu trecerea, prin Legea din 6 aprilie 1935, în subordinea Centralei
Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control, comunitatea fiind asimilată, în
parte, cooperativelor247 şi a demarat construcţiile, în anul 193 7, pentru Hotelul
Cerna din Băile Herculane248 •
Realizările deosebite obţinute în perioada conducerii lui Dimitrie Sgaverdia,
erau precizate, de către preşedinte, în raportul său către reprezentanţii adunaţi cu
ocazia Adunării generale din 17 martie 1936. Se arăta că situaţia Comunităţii
de Avere era una dintre cele mai bune de la înfiinţarea acesteia. Erau adresate
mulţumiri regelui şi guvernului pentru achitarea datoriilor, întreaga datorie, mai
mare de 38.000.000 lei, fiind achitată, veniturile anilor viitori fiind angajate doar
242
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a Comunităţii de Avere, Caransebeş, VI, 1934, nr. 15, din 24
decembrie, pag. 2.
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pentru suma de 3.000.000 lei. A fost amortizat deficitul anilor 1930-1933, de
22.000.000 lei şi a fost scăzută valoarea imobilelor, greşit estimată cu 6.000.000
lei, în anul 1931. După valorificarea produselor forestiere, prin intermediul
concurenţei şi după crearea diferitelor fonduri de siguranţă, a mai rămas un
excedent de 1.000.000 lei2 49 •
După revenirea financiară, urma cea forestieră. Terenurile exploatate, ca şi
cele degradate prin distrugeri, incendii sau dezastre naturale, trebuiau refăcute
pentru a asigura un randament superior şi, pentru acest obiectiv, urma să fie
prevăzută o sumă mai mare decât în trecut. Pentru îndeplinirea programului
economico-agricol, prin sprijinirea agriculturii, a zootehniei şi a pomiculturii, în
buget au fost prevăzuţi 120.000 lei pentru pomii roditori, care erau împărţiţi, cu
50% reducere, împăduriţilor.
Pe lângă aspectul economic, s-a pus accent şi pe dezvoltarea socială şi
culturală a grănicerilor. În buget au fost prevăzuţi 150.000 lei pentru burse. În
ceea ce priveşte sănătatea populaţiei grănicereşti, s-a încercat ca un număr tot mai
mare de grăniceri să beneficieze de efectele apelor termale de la Băile Herculane,
iar cei atinşi de tuberculoză, de o recreere la munte. În acest sens, cu cheltuieli
reduse, în anul 1935 a fost ridicată o cabană pentru odihnă pe Muntele Mic, iar în
anul 1936 erau programate lucrări de reamenajare la cea de la Poiana Mărului2 50 •
Pentru sprijinirea dezvoltării culturale a graniţei, preşedintele Dimitrie
Sgăverdia a renunţat la salariul său şi din suma strânsă, a înfiinţat Fondul de
ajutorare Dimitrie Sgaverdia. Acesta era gestionat de contabilitatea Comunităţii
de Avere, iar bursele pentru studenţi şi celelalte ajutoare erau împărţite de Dimitrie
Sgăverdia251 •

În luna octombrie 1934, din acest fond au fost acordate 61 de ajutoare între
200 şi 1.000 lei, cele mai multe elevilor şi studenţilor grăniceri dar şi unor societăţi
sau pentru unele acţiuni, dintre care amintim: Căminul Cultural Caransebeş 800 lei, Liga antirevizionistă - 1.012 lei, bustul Generalului Traian Doda - 500
lei, monumentul eroilor grăniceri - 500 lei, Societatea Nicolae Iorga din cadrul
Liceului Traian Doda Caransebeş - 200 lei, Crucea Roşie - 500 lei, tineretul
evreiesc - 400 lei, Corul catedral Caransebeş - 500 lei, cultul eroilor Teregova 1OOO lei, Societatea femeilor evreieşti - l .000 lei, artiştilor de la Teatrul Naţional
- 400 lei2 52 •
249
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Până

în anul 1935, controlul exercitat de stat asupra Comunităţii de Avere
se făcea de către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, prin Direcţia Regimului
Silvic - în domeniul silvic-şi de către un comisar guvemial care, în baza statutului
din anul 1924, controla gestiunea administratorilor. Legea din 1929 a adus prima
gravă ştirbire a autonomiei Comunităţii de Avere, deoarece acorda dreptul
ministerului ca în baza cercetărilor comisarului guvemial, în mod unilateral, să
poată înlătura preşedintele şi Consiliul de administraţie al Comunităţii de Avere.
Prin Legea cooperaţiei, din anul 1935, legiuitorul a depăşit şi prevederile legii din
1929, prin faptul că a condiţionat valabilitatea bugetului Comunităţii de Avere de
aprobarea Centralei Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control şi a obligat
Comunitatea de Avere să verse centralei anual din bugetul brut 0,005%253 •
Deoarece caracterul privat al Comunităţii de Avere a fost dovedit, prin
hotărârea nr. 1.642/1905 a contenciosului administrativ din Budapesta, prin
votul parlamentului maghiar din 31 ianuarie 1907, prin sentinţa nr. 4.958/1911
a Curţii de Casaţie Ungare şi prin decizia 6/1930, din dosarul 82/1929 al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti2 54 , Adunarea generală a reprezentanţilor
Comunităţii de Avere, din 17 martie 1936, a hotărât să se înceapă toate demersurile
legale pentru a scoate instituţia din prevederile acestei legi2 55 •
Conform drepturilor acordate de Legea cooperaţiei, în luna mai 1936,
inginerul silvic Ioan G. Dumitrescu, inspector general la Centrala Cooperativă
de Organizare, Îndrumare şi Control, a întocmit un raport în care a examinat
organizarea şi administraţia Comunităţii de Avere din Caransebeş, bilanţul şi
contul de profit şi pierdere, încheiat în 31 decembrie 1935 256 , precum şi bugetul
întocmit şi aprobat de Adunarea generală pe exerciţiul 1936 şi a făcut propuneri
pentru o mai bună organizare a instituţiei 257 •
Eforturile pentru ieşirea de sub tutela Centralei Cooperative de Organizare,
Îndrumare şi Control au fost continuate şi anul 193 7, când a fost înaintat un memoriu
Ministerului Cooperaţiei, în care se solicita: aşezarea Comunităţii de Avere în
cadrul sferei dreptului privat, ca avere particulară, dreptul de a se administra
autonom, prin organele sale: Adunarea generală, Consiliul de administraţie şi
Comitetul de cenzori, formate din membri ai colectivităţii grănicereşti, controlul
statului să se reducă la limitele determinate de interesele de ordin public şi
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
111936-1938, f. 17.
254
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 142.
255
Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 20.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 179.
m Ibidem, Inv. 492, dosar 11/1936, f. 1.
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forestier, cel de ordin public se putea încredinţa unei persoane sau chiar unei
instituţii, iar cel forestier Regimului silvic. De asemenea, organele de control să
nu se transforme din mandatari în mandanţi. Ei să semnaleze Ministerului de
Agricultură şi Domenii constatările făcute în administraţia Comunităţii de Avere,
ministerul, la rândul său, când era cazul, să sesizeze instanţele judecătoreşti, fără
să aibă însă dreptul de a lua măsurile disciplinare contra administratorilor şi a
corpului funcţionarilor Comunităţii de Avere 258 •
Legea cooperaţiei încălca toată autonomia Comunităţi de Avere, prin faptul
că toate hotărârile acesteia trebuia supuse aprobării ministerului. Acesta avea
dreptul de a dizolva nu numai Consiliul de administraţie sau Adunarea generală
dar şi chiar acela de a lichida însăşi instituţia.
Conducerea Comunităţii de Avere a cerut ministerului ca în noua lege a
cooperaţiei să se prevadă următoarele: toate hotărârile Adunării generale, deci şi
bugetul, să se execute fără altă aprobare, dreptul disciplinar asupra funcţionarilor
să rămână în întregime în competenţa Comunităţii de Avere iar dreptul de a
suspenda şi dizolva Consiliul de administraţie să fie condiţionat de deschiderea
prealabilă a acţiunii publice împotriva acestuia, pentru fapte grave, săvârşite în
dauna Comunităţii de Avere 259 .
Dimitrie Sgăverdia îşi autoaprecia activitatea în fruntea comunităţii în felul
următor: ,,Şi mai presus de toate am dat fostului confiniu militar, în ceea ce priveşte
acest aşezământ liniştea, pacea şi împăcarea de mult dorită cu conducerea. Nu
voiam a sta în faţă unii cu alţii ca majoritate şi opoziţie, ci ca coproprietari
îndrumaţi de acelaşi ideal... Consiliul de administraţie prezidat de mine a
.funcţionat sub lozinca coordonării intereselor coproprietarilor cu năzuinţele de
conservare şi dezvoltare a averii comune şi a asigurării continuităţii produselor
forestiere la care grănicerii sunt îndreptăţiţi" 260 •
În data de 3 ianuarie 1938, membrii Consiliului de administraţie, în frunte
cu preşedintele Dimitrie Sgaverdia, deşi mandatul lor nu a expirat, şi-au depus
demisia, pentru a nu da motiv de lezare a autonomiei şi de a periclita interesele
Comunităţii de Avere 261 . Centrala Cooperativă de Organizare, Îndrumare şi
Control, luând act de demisia întregului Consiliu de administraţie, în conformitate
cu art. 214 din Legea pentru organizarea cooperaţiei şi cu articolele 53 şi 54 din
Statutul Comunităţii de Avere, a numit un Comitet provizoriu de gestiune.
m Ibidem,
Ibidem,
260
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Acesta a fost instalat, în data de 15 ianuarie 1938, în prezenţa subprefectului
judeţului Severin, Dr. Daminescu, şi a fost format din: Dr. Isac Rădulescu,
avocat în Caransebeş, preşedinte, Pavel Jumanca, învăţător în Caransebeş, Iosif
Câmpian protopop din Orşova, Ioan Gander, învăţător în Cireşa şi Meilă Careba
din Borlovenii Vechi, membri ordinari şi ing. Ion Turcanjr., paroh în Cireşa, Petru
Velţanescu din Globu Craiovei, Iosif Ciuciuc din Dalboşeţ şi Gheorghe Bihoi,
paroh în Slatina Timiş ca membri supleanţi.
Cu acest prilej, preşedintele Isac Rădulescu arăta importanţa Comunităţii de
Avere în statul român, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi cultural,
subliniind că societatea trebuia să devină un factor preponderent şi determinant
în Banat, pentru atingerea acestui deziderat fiind necesar să se îndrepte spre
industrializarea produselor sale principale262 •
Adunat, în data de 9 martie 1938, vechiul Consiliu de administraţie, care
a demisionat în ianuarie 1938 din motive politice, pentru a feri comunitatea de
frământările politice şi pentru a nu da un prilej guvernanţilor de imixtiune şi de
ştirbire a autonomiei acesteia, luând în calcul decizia Centralei Cooperative de
Îndrumare, Organizare şi Control nr. 2.216 din 8 martie 1938 şi faptul că, prin
venirea noului guvern la conducerea ţării, au fost restaurate toate consiliile de
administraţie, înlăturate din motive politice, şi-a reluat locul cuvenit în fruntea
Comunităţii de Avere 263 •
În data de 11 decembrie 1938 a expirat mandatul preşedintelui Dimitrie
Sgaverdia şi al Consiliului de administraţie şi, datorită faptului că nu s-au putut
ţine alegeri de reprezentanţi în satele grănicereşti, Rezidentul Regal al Ţinutului
Timiş, Dr. Al. Marta, a propus Ministrului de Agricultură şi Domenii numirea unui
nou preşedinte şi a unui nou Comitet de Gestiune. În data de 29 decembrie 1938,
în prezenţa următorilor: Dr. Gheorghe Ciupe, secretar general al Ţinutului Timiş,
colonelul în rezervă Panait Boitan, prefectul de Severin, Dr. Virgil Budinţan,
primarul oraşului Caransebeş, Dr. Valer Meda, prim pretorul plasei Caransebeş, a
membrilor Comitetului provizoriu de gestiune, a inginerului silvic Ştefan Bomuz,
directorul comunităţii şi a corpului funcţionarilor superiori, în baza deciziei
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr. 324.505 din 1O decembrie 1938, a fost
instalat noul Comitet provizoriu de gestiune. Acesta era format din: colonel Romul
Boldea din Lugoj, preşedinte, Virgil Musta, protopop în Oraviţa, Ioan Duicu,
primpretor în Buziaş, Pavel Jumanca, inspector general şcolar în Timişoara şi Isac
Rădulescu avocat în Caransebeş, membri ordinari şi din Matei Armaş, profesor
262
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în Caransebeş, Dănilă Laitin, profesor în Orşova, Nicolae Licareţiu, locotenentcolonel în rezervă din Timişoara şi Pavel Velţanescu, agricultor în Globu Craiovei,
membri supleanţi2 64 • Vicepreşedinte a fost ales protopopul Virgil Musta265 •
Preşedintele Romolus Boldea, locotenent colonel în rezervă, a fost de două
ori prefect al judeţului Severin şi era originar dintr-o veche familie grănicerească
din Borlovenii Vechi, care a dat un mare număr de intelectuali: învăţători, preoţi
sau ofiţeri. Crescut la Viena, unde tatăl său era conducătorul preoţilor militari
ortodocşi din fosta Austro-Ungarie, a absolvit Academia Militară din Viena,
iar în primul război mondial a colindat toate fronturile, fiind decorat de şapte
ori. În anul 1918 a trecut în armata română, iar după ce tatăl său a decedat, în
anul 1920, s-a retras la moşia strămoşească din Borlovenii Vechi. În viaţa civilă,
a participat la mişcare culturală, economică şi politică a zonei. Conducător al
mişcării antirevizioniste din judeţul Severin, a aplicat principiul înţelegerii între
oamenii, pentru ridicarea Banatului266 •
Cu prilejul instalării noului Comitet, directorul silvic Ştefan Bomuz a
exprimat bucuria funcţionarilor instituţiei de a avea în frunte un intelectual distins,
descendent al unei vechi familii grănicereşti, care, pe lângă calităţile personale,
aducea în slujba Comunităţii de Avere experienţa îndelungată, câştigată în
importantele funcţii militare şi administrative. Acesta menţiona că noul preşedinte
trebuia să aibă între priorităţi rezolvarea problemei sociale în zona grănicerească
şi a celei forestiere 267 •
În data de 11 martie 1939, în cadrul Adunării generale, reprezentanţii celor
94 comune grănicereşti l-au ales cu 90 de voturi pentru şi 4 contra pe locotenent
colonelul Romolus Boldea ca preşedinte, pentru perioada 1939-1943.
În Consiliul de administraţie au fost aleşi: Dr. lsac Rădulescu, Eftimie
Gherman, Virgil Musta şi Pavel Jumanca, membri ordinari şi Iosif Drăghici,
Dănilă Laitin, Ioan Duicu şi Ilie Mihuţa, membri supleanţi. În Comitetul de
cenzori au fost aleşi Constantin Călţun, Ştefan Ţăranu, Nicolae Novacovici şi
Petru Velţanescu 268 .
264

Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 191.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 193.
266
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, X, 1938, nr. 11-12, din 24
decembrie, pag. 2; Un „ Prinţ popular" Protopopu/ colonel K. u.K.Pavel Boldea din Borlovenii
Vechi, Ediţie îngrijită de P. Panduru şi C. Vlaicu, Editura lntermundus, Bucureşti, 2008, pag.
16-19.
267
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111936-1938, f. 192.
268
Ibidem, Inv. 720, reg. li 1939-1940, f. 36.
265

https://biblioteca-digitala.ro

86
Noul preşedinte arăta că a preluat funcţia într-un moment în care ţara
şi societatea românească erau într-o totală refacere şi intenţiona să adapteze
instituţia şi grănicerii la noul ritm de dezvoltare. Printre modalităţile prin care
dorea să îşi atingă scopul menţiona: conservarea domeniului forestier, replantarea
suprafeţelor disponibile pentru păşunat şi sprijinirea regenerării diferitelor rase
de vite, în colaborare cu organele zootehnice ale statului. În domeniul exploatării
pădurilor, urmau să fie respectate legile statului, prin aplicarea amenajamentelor
de exploatare şi de administrare forestieră a bunurilor. Trebuia să fie valorificate
posibilităţile de exploatare, prin antrepriză şi prin regie proprie, să fie definitivate
lucrările la hotelul din Băile Herculane şi să fie iniţiată construirea unui cămin
grăniceresc, în Băile Herculane.
În ajutorul tinerilor din graniţă, urmau să fie alocate resurse financiare mai
însemnate decât înainte. Acestea vizau îndeosebi şcolile de arte şi meserii. Tinerii
meseriaşi grăniceri urmau să fie sprijiniţi fie cu unelte, fie cu un mic capital,
pentru investiţii. Astfel se dorea ca aceştia să fie împiedicaţi să plece în căutarea
unor posturi de funcţionari mai mici sau să lâncezească în sat269 • În plan social,
ASTRA Bănăţeană încerca ridicarea satelor. Se dorea urmărirea rezultatelor
obţinute şi, apoi, acestea să fie puse în practică în satele grănicereşti. Încadrânduse în programul social de conducere, funcţionarii Comunităţii de Avere trebuia
să menţină un contact mai strâns cu populaţia grănicerească, pentru a o lumina
asupra rolului pădurii în economia naţională270 •
În perioada decembrie 193 8 - decembrie 1944, sub conducerea preşedin
telui Romolus Boldea, s-a acţionat pentru: încheierea lucrărilor la Hotelul Cerna
din Băile Herculane, începerea exploatării în regie proprie a pădurii Cemeţ, combaterea furturilor de lemne şi a păşunatului abuziv, completarea posturilor rămase
vacante, prin mobilizarea atât a muncitorilor din parchete şi de pe şantierul hotelului, cât şi a personalului silvic 271 , ajutorarea victimelor cutremurului din toamna anului 1940 şi a numeroşilor români refugiaţi din teritoriile răpite, aprobarea
Regulamentului funcţionarilor şi a Regulamentului de serviciu272 şi participarea la
contribuţiile patriotice inaugurate pentru nevoile operelor de patronaj şi asistenţă
socială, cum au fost Darul Ostaşului, Crucea Roşie sau Ajutorul pentru iarnă. Comunitatea de Avere, la cererea Ministerului Economiei Naţionale, s-a implicat în
aprovizionarea provinciilor româneşti lipsite de combustibil. Au fost livrate can269
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tităţi

importante de lemne pentru foc, cu un preţ mai mic decât preţul oficial de pe
piaţa Banatului, oraşelor Galaţi, Constanţa, Bucureşti, Călăraşi şi Craiova care,
din cauza dureroaselor amputări teritoriale, au rămas fără sursele tradiţionale de
aprovizionare cu lemne273 .
Romolus Boldea, în Adunarea generală din 22 februarie 1941, arăta că
asupra Comunităţii de Avere, evenimentele din 1940 au determinat o evoluţie
dezavantajoasă. Concentrarea din primăvara anului 1940, mobilizarea din iunie,
dizlocările de trupe, transportul unităţilor la frontiere, rechiziţiile, stagnarea
lucrărilor şi a desfacerii normale a produselor au atins interesele Comunităţii
de Avere. Hotelul din Băile Herculane, terminat cu un an înainte, nu a adus
venitul aşteptat, sezonul balnear din 1940 fiind unul din cele mai proaste. Cu
toate cele arătate anterior, situaţia Comunităţii de Avere era mult mai bună decât
sub conducerea precedentă, deoarece, ca rezultat al stărilor excepţionale, prin
creşterea preţurilor la produselor lemnoase şi în special la lemnul de foc, anul
1940 a adus un excedent important274 •
În februarie 1940 s-a hotărât ca o parte din atribuţiile Consiliul de
administraţie să fie trecute în sarcina preşedintelui şi a directorului silvic. Astfel
Consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile statutului, a autorizat
preşedintele şi directorul silvic:
l. Să valorifice, în baza tarifului comercial aprobat de conducere, până la
250 m3 lemn de lucru şi de construcţie şi până la 2.000 m steri lemne de foc, pe
serie de exploatare, o singură dată, pentru aceeaşi persoană;
2. Pe directorul silvic, să valorifice material lemnos, în baza tarifului
comercial, până la 50.000 lei, iar pe şefii de ocoale să poată vinde produsele
accesorii, până la 1O.OOO lei şi produse lemnoase ca fagul, cerul, carpenul,
mesteacănul, aninul, salcia şi alunul până la 20.000 lei, o singură dată, pentru
aceeaşi persoană;

3. Să organizeze licitaţii publice, pentru produsele forestiere, care nu
erau cuprinse în prevederile articolului 80 din statut şi să le adjudece, până la
suma de 500.000 lei, cele peste această sumă erau în competenţa Consiliului de
administraţie;

4. La valorizările de parchete şi de suprafeţe, Direcţia silvică întocmea
studiul de punere în valoare. Formalităţile pentru desfăşurarea licitaţiei erau în
sarcina preşedintelui şi a directorului silvic, iar caietul de sarcini şi rezultatul erau
aprobate de către Consiliul de administraţie;
273
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5. Cu valorificările, prin bună învoială, la preţul de estimaţie, pentru care s-au
ţinut două licitaţii publice fără rezultat, dar numai în limita valorii de 300.000 lei;
6. Cu ordonanţarea creditelor alocate în buget pentru: plantaţii, pepiniere,
salarii, pensii, indemnizaţii, cheltuieli de birou, plata impozitelor, cheltuielile
pentru exploatările în regie, lucrările tehnice de teren ş.a. Celelalte credite
prevăzute în buget, ca: deplasări, controlul statului, cheltuieli de transport ale
personalului, bursele, creditele suplimentare şi cele extraordinare, rămâneau
exclusiv în atribuţiile Consiliului de administraţie;
7. Cu arendările de terenuri pentru vânat, pescuit şi păşune, prelungirea
contractelor de ocupaţiuni, transmiterea drepturilor grănicereşti şi închirierea
camerelor din vila de la Băile Herculane;
8. Cu valorificările şi adjudecarea produselor accesorii, prin bună învoială,
licitaţie publică sau în baza tarifului de comerţ;
9. Preşedintele putea aproba, în baza tarifului grăniceresc, pentru nevoile
coproprietarilor, material lemnos, până la 30 m3 , iar directorul, până la 20 m 3275 •
În legătură cu desfăşurarea alegerilor de reprezentanţi în localităţile
grănicereşti, Prefectura judeţului Severin, la sfârşitul anului 1942, informa Pretura
Plasei Caransebeş că a aprobat desfăşurarea acestora276 , arătând că alegerile nu se
fac cu mari frământări, aşa cum se întâmplă, de obicei, la alegerile parlamentare.
În fiecare comună reprezentanţii erau aproape stabiliţi, iar aceştia erau aleşi cu
unanimitate de voturi, fiind toţi împăduriţi, chiar locuitori ai satelor respective sau
intelectuali grăniceri. Din punct de vedere al siguranţei statului, aceste alegeri nu
puteau produce nesiguranţă sau eventuale tulburări. O parte a locuitorilor, fiind
mobilizaţi sau concentraţi, nu-şi exprimau votul, dar, în fiecare familie, se găsea
un bărbat acasă, care să voteze 277 •
În Adunarea generală ordinară din 12 martie 1943, au fost aleşi cu
unanimitate de voturi, pentru perioada 1943-1947, preşedinte Romolus Boldea278 ,
iar în Consiliul de administraţie Dr. !sac Rădulescu, Eftimie Gherman, Virgil
Musta şi Pavel Jumanca, membri ordinari, de asemenea Iosif Drăghici, Dănilă
Laitin, Ion Duicu şi Ilie Mihuţa - membri supleanţi. În Comitetul de cenzori
intrau: Constantin Călţun, Romolus Şoimu, membri ordinari şi Mihail Şuveţiu şi
275
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Ştefan Ţăranu,

membri

supleanţi279 •

În această perioadă a fost continuată acţiunea de conservare a complexelor
prin intensificarea replantărilor şi activitatea de exploatare a
materialului lemnos, în cadrul Regiei Cerneţ. Executarea lucrărilor mari din
regiunea Cruşovăţ-Mehadica, prin care urma să fie pusă în funcţiune cea mai
mare exploatare de păduri din ţară şi care trebuia să asigure Comunităţii de Avere
un venit pentru o perioadă de 40 de ani, a fost sprijinită de guvern prin punerea la
dispoziţie a materiilor prime şi a fabricatelor, din cotele necesare armatei. Astfel,
guvernul a arătat, nu numai cu cuvântul, sprijinul la adresa Comunităţii de Avere
care, în vremuri grele, nu a căutat să se sustragă, ci a intensificat producţia, atât de
mult necesară efortului de război al ţării2 80 •
Pentru construirea instalaţiilor de transport şi pentru achiziţionarea
inventarului tehnic a fost realizat un împrumut de 40.000.000 lei, de la Creditul
Naţional Agricol, pentru care a fost ipotecată suprafaţa de 109 .OOO iugăre cadastrale
şi Hotelul Cerna din Băile Herculane, s-a pus gaj agricol asupra produselor acestor
suprafeţe şi gaj comercial asupra materialului lemnos ce rezulta din exploatarea
pădurii Mehadica281 •
În luna decembrie 1944, vechea conducere, prin hotărâre ministerială, a
fost demisă, fiind înlocuită, în luna ianuarie 1945, cu un Comitet provizoriu de
gestiune format din Ion Grigore, preşedinte şi din Nicolae Licareţiu, Simion
Mageriu, Ilie Ponoran, Mircea Veselin şi Mihail Feneşan, membri 282 •
Acest Comitet a funcţionat până în data de 23 iulie 1945, când a fost înlocuit
cu un nou Comitet provizoriu de gestiune compus din: Popescu Ion preşedinte,
Popovici Bujor vicepreşedinte, Ilie Armaş, Ioan Şandru, Mihail Feneşan,
Constantin Vasilescu şi Cornian Drăgan, membri2 83 •
Evenimentele din ultima parte a războiului s-au repercutat şi asupra
Comunităţii de Avere din Caransebeş. Astfel, în decembrie 1944, 20 de paturi din
patrimoniul acesteia erau predate spitalului sovietic din localitate 284 • De asemenea,
între 16 şi 25 iulie 1945, Hotelul Pomul Verde a fost rechiziţionat de către trupele
sovietice285 , iar după aceasta, ca urmare a aglomeraţiei produsă datorită prezenţei
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trupelor sovietice în oraş, în inventarul hotelului s-a produs o pagubă de 27.280
lei2 86 . Pe perioada în care hotelul a fost ocupat de către militari, comunitatea a
plătit 10.000 lei portarului şi 8.000 lei madamei 287 • Pentru o perioadă de un an, a
fost ocupată de către sovietici şi clădirea în care au funcţionat serviciile centrale
ale comunităţii. Comitetul Provizoriu de Gestiune al Comunităţii de Avere, în
şedinţa sa din 5 iunie 1946, a decis ca un deviz cuprinzând lipsurile din inventar,
în valoare de 108.900 lei, să fie înaintat comisiei înfiinţate pe lângă Primăria
Caransebeş, în vederea recuperării pagubelor, urmând ca, după efectuarea
reparaţiilor, serviciile silvice să-şi reia activitatea în imobil2 88 •
Nici pădurile, care formau baza averii grănicereşti, nu au scăpat de trupele
sovietice. Astfel, Direcţia silvică a Comunităţii de Avere din Caransebeş, în luna
noiembrie 1945, a aprobat scăderea de material lemnos, tăiat din picioare şi
ridicat de militarii sovietici până la cantitatea de 1O mc fără întocmirea actelor
necesare 289 • Din gara Vălişoara, în perioada 1 iunie - 25 iulie 1945, a fost ridicată
o cantitate de 84 m st lemn de foc, provenită din exploatarea în regie Cemeţ290 , în
luna noiembrie a aceluiaşi an cantitatea ridicată era de 150 m st. 291 Comunitatea
a aprobat lemnul de foc necesar pentru posturile de pândă şi cele telefonice ale
armatei sovietice, care putea fi ridicat din gările Vălişoara şi Cruşovăţ292 •
La scurt timp, în baza deciziei Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr.
18.595 din 28 noiembrie 1945, s-a format Comitetul de gestiune al Comunităţii de
Avere alcătuit din: Jompan Metode, preşedinte, Miulescu Zaharia, vicepreşedinte,
Tomescu Mihail, Vasilescu Ion şi Ciuciuc Iosif, membri ordinari şi Armion
Dimitrie, Orzescu Ilie, Câmp ian Iosif şi Toma Corici, membri supleanţi 293 •
În luna mai 1946, decizia nr. 962/ 1946 a Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor a instituit un nou Comitet provizoriu de gestiune, în care intrau
Popovici Bujor preşedinte, Văleanu Ion vicepreşedinte, Sandu Ion, Feneşan
Mihail, Dragomir Iacob, Zmeu Efta, Tătucu Crăciun, Bunăian Ion şi Traian Simu,
membri2 94 , care a funcţionat până în 15 noiembrie 1947.
După anul 1948, în care pădurile au fost trecute în proprietatea statului
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român, Comunitatea de Avere şi-a desfăşurat activitatea, până în anul 1960,
administrând păşunile şi golurile de munte, sub conducerea preşedinţilor: Moise
Trica, între 15 noiembrie 1947 şi 6 februarie 1954, Capeţi Gheorghe între 6
februarie 1954 şi 15 octombrie 1954, Tătucu Teodor, 15 octombrie 1954 - 1 mai
1956, Dragomir Ioan între 1 mai 1956 şi 1 decembrie 1958 şi Teodoru Constantin,
între 1decembrie1958 şi 10 iunie 1960295 •
După anul 1945, implicarea statului în conducerea Comunităţii de Avere
din Caransebeş reiese din numirea unor persoane, din rândul clasei muncitoare,
în structurile de conducere ale comunităţii. Deşi organizarea comunităţii, prin
participarea locuitorilor din 94 de sate la beneficiile obţinute, ca şi coproprietari
la această avere, anticipa noua direcţie, inaugurată de regimul comunist, totuşi
acesta a luat decizia exproprierii pădurilor şi a trecerii acestora în proprietatea
statului.
B. ORGANELE ADMINISTRATIVE DE SPECIALITATE
Rolul şi componenţa acestor structuri erau stabilite prin statutul din 1879.
Oficiul de economie, subordonat direct Comitetului Comunităţii de Avere din
Caransebeş, era organul central de conducere, cu sediul în Caransebeş. La început
acesta cuprindea: un administrator silvanal, un controlor, care era şi contabil, un
cancelist, un diurnist şi un servitor2 96 •
Personalul exterior a fost repartizat, între cele cinci foresterii: Caransebeş,
Ohaba Bistra, Teregova, Orşova şi Bozovici şi era format, din cel puţin patru
forestieri şi personalul de pază necesar2 97 •
Greutăţile începutului au fost foarte mari, deoarece serviciile trebuia să-şi
desfăşoare activitatea în spaţii improprii. În data de 27 decembrie 1878, Comisia
regimentară a solicitat să i se pună la dispoziţie spaţiul numit quartirul de maior,
sala de şedinţă şi clădirea şcolii, pentru cancelarie şi Oficiul de economie. Cererea
a fost respinsă pe motivul că spaţiile menţionate erau destinate locuinţei comitelui
suprem şi solicitarea a fost trimisă ministerului, pentru rezolvare. În aceste
condiţii au fost închiriate pentru cancelarie două încăperi, în imobilul cu nr. 636
din Caransebeş, pentru care se plăteau 20 florini chirie pe lună298 • Şi Calendarul
295
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Românului pe anul bisect de la Cristos 1904 arăta că dacă luăm în considerare că
instituţia, la început, n-a avut nici un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea, iar
membrii Comitetului şi funcţionarii săi au fost plasaţi în două camere sărăcăcioase
şi, pe deasupra, trebuia să-şi cumpere, din avutul propriu, chiar şi rechizitele de
scris, ne putem închipui greutăţile nespuse ale începutului299 •
Încadrarea cu personal de specialitate a fost o problemă conştientizată de
conducerea comunităţii. În conformitate cu art. 37 al Legii silvice din anul 1879,
putea fi codrean doar cel care nu a avut condamnări, a îndeplinit 24 de ani şi a
promovat examenul de specialitate. Pentru a putea face faţă exigenţelor stabilite
de lege, Comunitatea de Avere din Caransebeş a dat posibilitatea tinerilor de pe
teritoriul graniţei, de a urma cursurile Şcolii de Agronomie din Lugoj, prin cele
10 burse, în valoare de 300 coroane, acordate anuaP 00 •
În anul 1904, datorită creşterii numărului serviciilor şi a personalului, a
apărut nevoia introducerii mai multor simplificări şi reforme în administraţia
internă. Dacă, până la 30 septembrie 1904 Comitetul şi Oficiul de economie
au funcţionat, ca oficii de sine stătătoare şi au ţinut secretariatul separat, de la
această dată registrul de intrare-ieşire al celor două structuri a fost comasat. Tot
atunci caseria principală şi cea a Oficiului de economie au fost unite, de asemenea
şi contabilitatea celor două caserii care, în ultimii ani, îngreunase foarte mult
activitatea foresteriilor3° 1•
Necesitatea reorganizării administraţiei 302 şi adaptarea acesteia la noile
realităţi apărute după anul 1918, au fost subliniate de inginerul silvic Simion
Simu, chiar în 18 noiembrie 1920, ziua în care a fost ales preşedinte al Comunităţii
de Avere. Ca reprezentant al generaţiei tinere, acesta preconiza reorganizarea
Oficiului economic şi a Serviciului tehnic printr-o descentralizare a muncii în
diferite resorturi, dând astfel posibilitatea conducătorilor serviciilor de a-şi
afirma capacitatea de muncă în întregime. Astfel, se dorea ca producţia averii
grănicereşti, care depindea de firmele arendatoare, să fie exploată în regie proprie,
asigurând întreg venitul averii pentru împăduriţi. Prin reorganizarea serviciilor
existente şi revizuirea sau rezilierea contractelor, în scurt timp, se preconiza o
creştere a veniturilor Comunităţii de Avere, încât să existe posibilitatea aplicării
299
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unei politici sociale pe teritoriile instituţiei, pentru a ridica graniţa, ca un focar
de adevărată cultură românească şi, într-o strânsă colaborare cu statul, să se pună
baza progresului economic şi cultural al populaţiei grănicereşti3° 3 •
Necesitatea reorganizării serviciilor a fost motivată de faptul că după anul
1914, când aproape toţi inginerii au fost înrolaţi, Comunitatea de Avere a intrat
într-o criză a dezagregării serviciilor administrative~ 04 • Pe lângă faptul că a rămas
rară funcţionari, s-a adăugat şi lipsa muncitorilor şi astfel munca productivă a
scăzut aproape la zero, la fel şi veniturile instituţiei, anul 1920 încheindu-se cu un
deficit de peste 200.000 lei305 •
Problema personalului a fost rezolvată în anii următori. La 4 ianuarie 1923
inginerul Simion Simu, făcând un bilanţ al celor doi ani de când se afla la cârma
instituţiei, menţiona că în urmă cu doi ani administraţia era în descompunere,
avea numai 6 funcţionari superiori, dar la momentul bilanţului erau 16 şi o
administraţie în plină funcţiune. Generaţia tânără, care şi-a pus în aplicare
principiile de gospodărie raţională între 1919 şi 1920, a refăcut gospodăria
Comunităţii de Avere, astfel încât aceasta să se poată mândri cu o administraţie şi
o economie mult superioară domeniilor statului. Se afirma, de asemenea, că cine
va prelua conducerea primea un edificiu renovat, cu o economie şi o administraţie
bine organizată, cu principii economie bine definite, cu finanţe bine echilibrate,
dar şi cu venituri de câteva milioane pe an 306 •
În raportul Comitetului Comunităţii de Avere către Adunarea generală a
reprezentanţei din 26 august 1921, sunt precizate modificările înfăptuite în
organizarea serviciilor. Serviciul intern, cu sistemul centralist al Oficiului de
economie, depăşit de sfera lărgită de probleme apărute, prin descentralizare
a fost împărţit în două secţii mari: Secţia tehnică - Oficiul de Economie şi
Secţia financiară, care, prin şefii lor, erau subordonate Comitetului şi respectiv
Preşedintelui, dar care colaborau între ele 307 •
Proiectul de organizare, la a cărui elaborare a luat parte şi reprezentantul
grănicer Dr. I. Sârbu, şi care urma să stea la baza organizării Comunităţii de
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111920 f. 3-4.
304
S. Simu, op.cit„ pag. 6.
305
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1923, f. 86v.
306
1bidem, Inv. 720, reg. 1/1923, f. 87.
307
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere către adunarea generală a reprezentanţei
convocată pe 26 august 1921, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1921, nr. 284, pag.
19-20.
303
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Avere, a fost supus spre aprobare

Adunării

generale în anul 1921

şi

cuprindea

următoarea structură:

A. SERVICIUL TEHNIC
Oficiul de economie, cu secţiile prevăzute de la nr. 1-11.
Acesta cuprindea: un şef - director silvic, un subşef - subdirector silvic şi
1-2 oficianţi, dactilograf şi un servitor. Toate actele tehnice-silvice, primite de
acest oficiu, erau deschise de subdirector, care le înainta directorului şi de acolo
erau repartizate pe subsecţii.
Biroul administrativ era format dintr-un şef de birou, un arhivar şi un
servitor. Acesta, pe lângă activitatea de secretariat şi arhivă, ţinea evidenţa
tipăriturilor, a imprimatelor, a hârtiei, a creioanelor şi a uneltelor de scris, precum
şi a agendelor ce ţineau de oficiilor Comunităţii de Avere, cu excepţia internatului
şi a foresteriilor.
1. Secţia amenajărilor, taxaţia, cuprindea un şef - inginer silvic, ca taxator,
ajutat de doi ingineri tineri. Ea avea în subordine biroul de geodezie, compus
din un geodez şi doi desenatori. Această secţie, împreună cu biroul subordonat,
taxa toate complexele păduroase, le măsura, compunea planurile de amenajare,
întocmea mapele şi planurile necesare, fixa hotarele teritoriilor Comunităţii
de Avere, ţinea evidenţa ocupaţiunilor, a tăieturilor comunelor împădurite şi
ale diferitelor firme contractante, controla executarea tuturor exploatărilor de
amenajare şi executarea reîmpăduririlor prescrise de aceste planuri.
2. Secţia exploatărilor-regia era formată dintr-un şef, inginer silvic, un
contabil şi un scriitor. Ea conducea toate exploatările în regie şi întocmea planurile
şi preliminariile necesare fiecărei întreprinderi în parte.
3. Secţia edilelor cuprindea un inginer şef şi un desenator. Aceasta întocmea
toate planurile de construcţii, iar în colaborare cu Secţia Regia, şi planurile
lucrărilor necesare transportării produselor acestei secţii.
4. Secţia silvică-agrară era formată dintr-un subdirector şi un oficiant. Secţia
se ocupa de problemele de natură agrară: exproprieri, arendări, ocupaţiunea
poienilor şi a munţilor subalpini, rezolvarea cererilor pentru tăieturile comunale,
a celor referitoare la drepturile împăduriţilor, ş.a.
Foresteriile, considerate ca secţii distincte:
5. Ohaba Bistra: Şef- un inginer silvic şi personalul necesar.
6. Caransebeş: Şef - un inginer silvic şi personalul necesar.
7. Teregova: Şef - un inginer silvic şi personalul necesar.
8. Orşova: Şef - un inginer silvic şi personalul necesar.
9. Bozovici: Şef- un inginer silvic şi personalul necesar.
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1O. Secţia Internat: un director, un econom şi personalul necesar.
11. Secţia contabilităţii centrale: un contabil şef, un casier, un controlor,
unul sau doi scriitori. Toate cele 11 unsprezece secţii erau subordonate Serviciului
Tehnic, căruia îi înaintau toate propunerile pentru a le supune aprobării
comitetului308 •
B. SERVICIUL FINANCIAR
Se ocupa de finanţare, desfacere, cumpărare în comun, de credit, de
identificarea debuşeurilor comerciale pe toate pieţele României întregite şi în
străinătate.

În sprijinul înfiinţării acestui serviciu erau enumerate: faptul că atât
grănicerii, cât şi străinii din graniţă aveau mai bine asigurate interesele materiale
dacă profitul era depus la banca instituţiei, banii lichizi aflaţi în casa Comunităţii
de Avere puteau fi folosiţi cu profit iar cămătarii erau înlăturaţi din graniţă. El
era împărţit în subsecţiile comercială, ipotecară, juridică şi biroul de informaţii.
Înfiinţarea Serviciului Financiar era motivată de organizarea exploatărilor în
regie proprie şi de încercarea de depăşirea a sferei de activitate de până atunci
a gospodăriei Comunităţii de Avere, precum şi de noile oportunităţi financiare şi
comerciale, care se întrezăreau în viitor3°9 •
În anul 1923, Serviciul amenajărilor silvice, în conformitate cu ordinul
circular nr. 59.452 din 9 iunie 1923 al Ministerului de Domenii, a avut un rol
esenţial în redactarea amenajamentelor care aveau ca scop principal acoperirea
necesităţilor împăduriţilor. Prin acestea erau destinate, pentru fiecare comună
împădurită, porţiuni de pădure separate şi destul de mari, pentru a asigura drepturile
împăduriţilor la produse silvice, conform regulamentelor şi instrucţiunilor în
vigoare. Suprafeţele forestiere, rămase după stabilirea porţiunilor de pădure
destinate împăduriţilor, urmau să fie amenajate, pentru a fi exploatate, în principal,
prin regie proprie 310 •
Serviciilor arătate li s-a adăugat Serviciul pentru îmbunătăţiri agricole,
înfiinţat în anul 1930, care avea drept scop sprijinirea şi îmbunătăţirea agriculturii
din graniţa bănăţeană311 •
308

Ibidem, pag. 22-23; L.O. Roşu, Organele silvice ale Comunităţii de Avere a fostului
Regiment Grăniceresc nr.13 din Caransebeş, în Analele Banatului, voi XIV, Timişoara, 2006,
nr.2, pag. 258-261.
309
Ibidem, pag. 24-25.
310
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1923, f. 113.
311
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1930, f. 63; Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere,
Caransebeş, II, 1930, nr.6, din 14 iunie, pag. 4.
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Organizarea serviciilor era, alături de îmbunătăţirea situaţiei financiare şi
de consolidarea economică a instituţiei, una dintre cele mai importante măsuri
cuprinse în planul Consiliului de administraţie al Comunităţii de Avere din
Caransebeş, în primăvara anului 1933 312 •
Din raportul inginerului silvic G. Dumitrescu, inspector general la Centrala
Cooperativă de Organizare, Îndrumare şi Control, din data de 28 mai 1936, reiese
că personalul tehnic şi administrativ al Comunităţii de Avere cuprindea 149
funcţionari repartizaţi astfel:
În administraţia centrală: cinci ingineri silvici bugetari, opt funcţionari
bugetari, trei diurnişti bugetari, patru angajaţi - personal de serviciu, un medic
şi un avocat;
În serviciul exterior: cinci ingineri silvici şefi de ocoale, un conductor silvic
ajutor, un secretar de cancelarie la ocoale, patru brigadieri silvici de cancelarie la
ocoale, trei pădurari, doi ajutori de pădurari, trei camerişti, şaisprezece brigadieri
silvici şefi de brigadă, şapte brigadieri silvici şefi de canton, şaptezeci şi doi de
pădurari şi treisprezece ajutori de pădurari.
Totalul salariilor funcţionarilor Comunităţii de Avere era de 334.616 lei
lunar, ceea ce reprezintă 4.015.392 lei anual, adică 45% din cifra de venituri
prevăzută pe 19 36313 •
Proiectul de regulament al serviciilor centrale ale Comunităţii de Avere,
din anul 1929 31 4, a servit drept bază pentru Regulamentul de serviciu aprobat de
Adunarea generală a Comunităţii de Avere în data de 22 februarie 1941 315 •
Regulamentul de serviciu din 1941 stabilea serviciile subordonate Direcţiunii
Silvice: administrativ, tehnic, controlului extern, contabilitatea şi caseria, ocoalele
silvice, lucrările în regie şi administraţia stabilimentelor din Băile Herculane.
Serviciul administrativ avea în sarcina sa lucrările referitoare la problemele
grănicereşti, la personal, la contencios, la registratură, la arhivă şi la aprovizionarea
de materiale de birou. Personalul repartizat acestui serviciu era format din un
inginer silvic, ca şef de serviciu, un jurisconsult, medicii instituţiei, secretarul
preşedintelui şi al directorului, un şef de birou, un arhivar, un registrator, un
expeditor, o dactilografă, servitorii şi îngrijitorii caselor din Caransebeş şi Băile
Herculane316 •
312
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1931-1934, f. 134.
313
Ibidem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 111934-1936, f. 161162 şi Inv. 492, reg. 11/1936, f. 4.
314
Ibidem, Inv. 43, dosar 170/1929, f. 2.
315
Statutul şi regulamentele Comunităţii„„ pag.79.
116
Ibidem, pag. 85-86.
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Serviciul tehnic se ocupa de amenajarea pădurilor, de exploatări, plantaţii,
pepiniere şi construcţii. El compunea şi urmărea aplicarea amenajamentelor,
inspecta, controla şi verifica estimările, delimitările parchetelor şi executarea
contractelor cu societăţile exploatatoare, se ocupa de autorizaţiile de exploatare
şi de depunerea garanţiilor de reîmpădurire, întocmea tabelele suprafeţelor care
urmau să fie puse în lucru, exploata produsele forestiere în regie proprie, delimita
perimetrul poienilor, al terenurilor încălcate, al păşunilor alpine, al terenurilor de
vânătoare şi al suprafeţelor de pe care se recolta ghinda. Personalul serviciului
cuprindea: doi ingineri silvici, un desenator şi un copist317 •
Serviciul contabilităţii avea în sarcina sa toate lucrările de contabilitate şi
caserie, care erau efectuate de către un contabil şef, doi contabili, un casier şi
personal auxiliar.
Serviciul controlului extern avea în sarcina sa controlul lucrărilor serviciilor
externe atât la cancelarie cât şi pe teren. El era condus de unul sau doi ingineri 318 •
Ocoalele silvice erau conduse de către un inginer silvic şi în rândul
personalului intrau: brigadieri, pădurari şi ajutori de pădurari.
În atribuţiile şefului de ocol intrau: administrarea pădurilor şi a altor bunuri
ale Comunităţii de Avere, reprezentarea, pe bază de delegaţie, în faţa justiţiei,
întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al ocolului pentru anul următor
şi stabilirea tarifelor anuale, înaintarea, către Direcţiunea Silvică, până la I
decembrie, a unui program de lucru pentru toate lucrările de punere în exploatare,
pepiniere, plantaţii şi construcţii, care urmau să fie executate în anul următor.
De asemenea, controlarea exploatărilor în antrepriză, conducerea exploatărilor
în regie şi executarea, toate lucrările de inventariere, legate de aceste exploatări,
efectuarea pe teren a tuturor delimitărilor, a ridicărilor în plan, a estimărilor şi a
revizuirilor de amenajamente, inspectarea tuturor pădurilor, din raza ocolului, cel
puţin de două ori pe an şi constatarea tăierile nejustificate, constatarea imediată a
incendiilor de pădure şi coordonarea lucrărilor de stingere şi remediere, aplicarea
legii vânatului şi a pescuitului ş.a. 319
Conductorul silvic era ajutorul şefului de ocol, în toate lucrările tehnice de
pe teren.
Brigadierii silvici erau însărcinaţi cu paza şi controlul pădurilor. După
depunerea jurământului, primeau cercul de inspecţie, harta de la ocol şi, în
prezenţa şefului de ocol, a predătorului şi a personalului de la cantoane, se trecea
la predarea cercului de inspecţie. Cu această ocazie, erau traversate toate pădurile,
317

Ibidem, pag. 88-89.
Ibidem, pag.93-94.
319
Regulamentul de serviciu„„ pag. 7-8.
318

https://biblioteca-digitala.ro

98
predându-se hotarele, parchetele, plantaţiile, pepinierele, stocurile de lemne,
instalaţiile forestiere, casele, obiectele de inventar ş.a. Brigadierul era responsabil
de bună pază a cantoanelor, din raza lui de activitate, pe care le inspecta, cel puţin
de patru ori pe lună şi de combaterea delictelor silvice.
Pădurarii erau însărcinaţi cu paza pădurilor. După depunerea jurământului,
introducerea în serviciu se realiza de şeful de ocol, în pre~enţa brigadierului. Şeful
de ocol sau delegatul său, însoţit de noul pădurar, de vechiulpădurar şi de brigadierul
respectiv, parcurgea limitele cantonului, arătând noului pădurar semnele de hotar,
eventualele încălcări, litigii, etc. Pădurarului i se predau parchetele grănicereşti şi
cele exploatate prin antrepriză sau regie, toate materialele fasonate sau stivuite,
toate semnele de oprituri, pepinierele, plantaţiile, lăstărişurile, poienile, terenurile
încălcate, terenurile de hrană şi parcurile de pe raza cantonului. De asemenea
i se predau ciocanele, compasurile, instrumentele, broşurile, regulamentele,
legea vânatului, codul silvic, legea pescuitului, procesele verbale de delict
silvic, condicile de serviciu, precum şi diferitele ordiqe, ce trebuia să le execute.
Pădurarii exercitau, sub supravegherea şi îndrumarea superiorilor lor, paza şi
poliţia pădurii, care le era încredinţată.
La arendările de poieni şi terenuri încălcate, controlau dacă arendaşii
păstrau destinaţia iniţială a acestora, verificau dacă, la păşune, erau trimise numai
vitele scrise şi numai în locurile permise, aveau grijă, ca la recoltarea fânului, prin
cosirea sau secerarea ierbii, să nu se taie puieţii sau lăstarii. Ei raportau anual,
şefului de ocol, situaţia uscăturilor din cantoanele lor. La fasonarea materialelor
în regie, urmăreau ca tăierea arborilor să se facă cât mai aproape de rădăcină,
respectându-se marca aplicată pe tulpină, iar doborârea arborelui să se facă,
astfel încât, prin căderea sa, să se cauzeze cât mai puţine pagube în lăstăriş sau în
seminţişul preexistent. Eliberarea materialelor din cantonul pădurarului se făcea
doar în prezenţa brigadierului3 20 •
În anul 1929, domeniul Comunităţii de Avere din Caransebeş era împărţit în
ocoale, brigăzi şi cantoane astfel:
A. OCOLUL SILVIC OHABA BISTRA
La birouri: un inginer silvic, ca şef de ocol, un brigadier de birou, un pădurar
de birou şi un ajutor de pădurar, care era şi camerist.
Pe teren:
I. Brigada Obreja: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
Obreja I şi II, Ciuta, şi Glimboca;
320

Ibidem, pag. 9-13.
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II. Brigada Cireşa Marga: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele I Ohaba Bistra, Cireşa, Valea Bistrei şi I Marga;
III. Brigada Marga: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I-III Măru şi II Marga;
IV. Brigada Var: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele I-11
Var, II Ohaba Bistra şi Crâjma.
B. OCOLUL SILVIC CARANSEBEŞ:
La birouri: un inginer silvic, ca şef de ocol, un brigadier de birou, un pădurar
de birou şi un ajutor de pădurar, care era şi camerist.
Pe teren:
I. Brigada Borlova: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
1-11Borlova,1-11 Vârciorova, Dalci-Zerveşti, Ruieni şi Turnu;
li. Brigada Caransebeş: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele 1-11 Petroşniţa, Caransebeş, Lindenfeld, Poiana, Goleţ şi Bucoşniţa.
C. OCOLUL SILVIC TEREGOVA:
La birouri: un inginer silvic, ca şef de ocol, un brigadier de birou, un pădurar
de birou şi un ajutor de pădurar, care era şi camerist.
Pe teren:
I. Brigada Armeniş Slatina: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele Ilova Sadova, Armeniş, Feneş şi Rusca;
II. Brigada Comereva Bogâltin: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele I-II Comereva, Rusca-Cozia, Bogâltin şi Poiana;
III. Brigada Verendin: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
Pârvova, Mehadia, Verendin şi Purcaiu;
IV. Brigada Slatina Timiş: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele Wolfsberg (Gărâna), Weidenthal (Brebu Nou), Slatina Timiş, Sadova
Veche şi Teregova.
D. OCOLUL SILVIC ORŞOVA:
La birouri: un inginer silvic, ca şef de ocol, un brigadier de birou, un pădurar
de birou şi un ajutor de pădurar, care era şi camerist.
Pe teren:
I. Brigada Plavişeviţa: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I-II Plavişeviţa, Tisoviţa, Eibenthal, Dubova şi Ogradena Veche;
II. Brigada Orşova: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I-III Topleţ, Ogradena Nouă, Eşelniţa, Jupalnic şi Bârza;
III. Brigada Mehadia: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I Mehadia, Valea Bolvaşniţa şi Polom;
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IV. Brigada Iablaniţa: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
II-IV Mehadia, Pecinişca, Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei.
E. OCOLUL SILVIC BOZOVICI:
La birouri: un inginer silvic, ca şef de ocol, un brigadier de birou, un pădurar
de birou şi un ajutor de pădurar, care era şi camerist.
Pe teren:
I. Brigada Bozovici: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I-III Bozovici, 1-11 Moceriş şi I-II Şopotu Nou;
II. Brigada Dalboşeţ: un brigadier de control şi câte un pădurar la cantoanele
I-II Dalboşeţ, Ravensca, Şopotu Vechi şi Gârbovăţ;
III. Brigada Prigor Rudăria: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele I-li Rudăria, Bănia, Prigor, Putna şi Şumiţa;
IV. Brigada Borlovenii Vechi: un brigadier de control şi câte un pădurar la
cantoanele Prilipeţ, Pătaş, Borlovenii Vechi, Borlovenii Noi şi Petroasa321 •
Pentru oficianţii silvanali, pentru primcodreni şi pentru codreni, deoarece
uniforma de până atunci, nu mai corespundea cerinţelor, în luna noiembrie 1908,
au fost introduse următoarele modificări privind insignele şi uniformele:
a. Insignele arătau rangul şi se aplicau pe gulerul bluzei:
1. Practicant silvanal - frunză de stejar cu 1 ghindă;
2. Adjuncţi silvanali şi forestieri - frunză de stejar cu 2 ghinde;
3. Prim forestieri - frunză de stejar cu 3 ghinde;
4. Magistraţi silvanali - frunză de stejar cu 1 ghindă;
5. Prim magistru - frunză de stejar cu 2 ghinde;
6. Director silvanal - frunză de stejar cu 3 ghinde.
Pentru categoriile de la 1 la 3 insignele erau brodate cu aur şi se aplicau
pe gulerele netede ale bluzelor lor, iar pentru categoriile de 4 la 6 insignele erau
brodate cu argint şi se aplicau cu sârmă de aur, ca şi gulerele de la statul major al
armatei.
b. Uniformele erau formate din:
1. Pentru oficianţii silvanali: „acoperământ de cap, bluză de vară şi de
iarnă, pantaloni de vară, de iarnă şi de călărit, încălţăminte - ghete netede sau
cu curele şi cisme de piele neagră sau de lac, un căput, o sabie cu găitan, un guler
de ploaie şi o taşcă pentru scrisori";
2. Pentru primcodreni şi codreni culoarea, forma şi calitatea pălăriei erau
asemănătoare celor de la jandarmeria regală ungurească, iar purtarea pălăriei
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
177/1929-1930, f. 172-175.
321
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era obligatorie pentru parade. Culoarea bluzei era verde întunecat. În dreapta
gulerului, pe fond verde, se aplica, la codreni o frunză de argint de 12 mm de lată
şi o frunză de stejar brodată cu argint. Uniforma acestora cuprindea: „pălărie,
chipiu, miţă, bluză de vară şi de iarnă, pantaloni, încălţăminte - ghete negre, cu
curele sau cisme de piele neagră, căput, traistă, cu semnul stabilit pentru codreni,
puşca şi baioneta"m.
Şeful de ocol era numit în funcţie prin decizia Consiliului de administraţie,
depunea jurământul silvic, în conformitate cu articolul 57 din Codul Silvic, în
prezenţa directorului silvic sau a delegatului său şi apoi se prezenta la post unde,
în prezenţa inspectorului de control sau a unui inginer silvic, delegat de centru,
lua în primire ocolul. La birouri lua în primire arhiva, banii în numerar şi actele
justificative pentru sumele cheltuite în luna în curs, instrumentele topografice,
mobilierul de la ocol şi de la clădirile Comunităţii de Avere aflate pe raza ocolului,
toate rechizitele, uneltele de împăduriri, armamentul personalului silvic inferior,
ciocanul ocolului şi cele repartizate personalului. Pe teren prelua, pe bază de
inventar, toate imobilele ocolului şi cele administrate de ocol: casele pădurarilor,
casele lucrătorilor, magaziile, barăcile, instalaţiile forestiere, precum căi ferate,
poduri, ulucuri, drumuri, fabrici, funiculare, planuri înclinate, automotoare şi linii
telefonice, vehiculele, vitele şi toate pădurile ce intră în administrarea ocolului323 •
Conducerea exploatărilor în regie, pe suprafeţe mari şi pe termene lungi,
era încredinţată unui inginer silvic sau unui specialist angajat de Consiliul de
administraţie, iar pe suprafeţe mici şi pe unitate de volum era încredinţată şefului
de ocol. Personalul auxiliar al exploatărilor în regie, era compus din personalul
de birou, manipulantul de pădure, şeful depozitului, pădurarii de pe teren, şeful
echipelor de întreţinere şi al mijloacelor de transport, paznicii de zi şi de noapte,
mecanicii şi frânarii.
În atribuţiile şefului exploatărilor în regie intrau administrarea, exploatarea
şi supravegherea complexului exploatat, rezolvarea corespondenţei, întocmirea
bugetului exploatării, predarea către şeful de ocol a parchetelor exploatate şi
curăţite de resturile şi bracurile 324 care împiedecau regenerarea, pe cale naturală
sau artificială, a pădurii. El angaja muncitorii necesari la încărcat, descărcat,
stivuit şi întreţinerea mijloacelor de transport, efectua, personal, recepţiile de la
muncitorii stânjenari, ţinea la zi evidenţa materialelor fasonate, transportate din
pădure, stivuite în depozit, încărcate şi livrate, inspecta atât ziua cât şi noaptea
mersul exploatărilor şi constata abaterile personalului auxiliar.
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Conducerea Hotelului Cerna din Băile Herculane era încredinţată unui
administrator, numit de Consiliul de administraţie, iar cea a caselor grănicereşti, tot
acestuia sau unui alt administrator separat, în funcţie de necesităţi. Administratorul
conducea şi executa toate lucrările privind administrarea, exploatarea şi
supravegherea hotelului şi a caselor grănicereşti din Băile Herculane, rezolva şi
semna corespondenţa, întocmea bugetul pentru anul următor şi tariful camerelor,
încasa orice sumă din închirierea camerelor, achita impozitele, salariile, taxele de
telefon, timbrele poştale, apa şi curentul electric, întocmea şi înainta poliţiei fişele
de intrare şi de ieşire ale vizitatorilor şi distribuia personalului procentele încasate
de la vizitatori3 25 •
Tot administratorul se ocupa şi de publicitatea hotelului. În anul 1939 au
fost publicate mai multe anunţuri în ziarul Curierul Banatului3 26 cu următorul
cuprins: „Hotelul Cerna din Băile Herculane - nou construit, situat in centrul
staţiunii, construit ultramodern, camere de baie, apă caldă şi rece, încălzire
centrală, restaurant, sală de lectură, apartamente elegante, preţuri moderate,
telefon şi deschis permanent" pentru publicitatea acestuia327 •
În 23 iulie 1945, Comitetul provizoriu de gestiune, în conformitate cu Legea 348 din 3 mai 1945, a hotărât înfiinţarea Economatului Comunităţii de Avere.
Comisia formată din preşedintele Comunităţii de Avere Ion Popescu, membrul
în comitet şi avocatul Comunităţii de Avere, Mihail Feneşan, directorul silvic
inginer Ştefan Bomuz şi şefii serviciilor centrale: inginerul Cornel Negrei, inginerul Alexandru Andrei şi contabilul şef D. Jian, era abilitată să întocmească
regulamentul de funcţionare, să recruteze personalul şi să facă toate demersurile,
pe lângă autorităţile competente, pentru a primi autorizaţie de funcţionare pentru
această unitate de aprovizionare 328 • Economatul se ocupa de aprovizionarea angajaţilor Comunităţii de Avere din Caransebeş. În 29 august 1945, prin intermediul
său, a fost procurată cantitatea de 99,8 m stofă de haine şi de paltoane bărbăteşti
de la Fabrica Industria Lânei S.A. Timişoara, care a fost plătită cu 25 vagoane
lemne de foc, livrate în gara Cruşovăţ329 •
Ultimele modificări în structura serviciilor au fost făcute în 5 iunie 1946,
când Comitetul provizoriu de gestiune a hotărât desfiinţarea Serviciului de control
325
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de dirijare a lucrărilor în regie înfiinţat prin decizia nr. 31 O C-1945 şi a readus
controlul şi dirijarea lucrărilor în regie proprie în atribuţiile Serviciului Tehnic 330
şi în 30 iulie 1946, când a fost înfiinţat Serviciul exploatărilor condus de inginerul
Stroca Damaschin331 •
Serviciile de specialitate ale Comunităţii de Avere din Caransebeş, în afară
de compartimentele care se ocupau de păşuni, au fost desfiinţate în anul 1948, iar
o parte însemnată a personalului a trecut în cadrul ocoalelor silvice de stat.
1.4. EVOLUŢIA FINANCIARĂ
Activitatea financiară a Comunităţii de Avere a fostului Regiment românoNr. 13 din Caransebeş, este foarte importantă deoarece, fără un suport
economic solid, proiectele de dezvoltare economică şi culturală ale graniţei
bănăţene ar fi fost greu realizabile.
În Adunarea generală din primăvara anului 1897, era adus la cunoştinţa
reprezentanţilor faptul că averea comunităţii a crescut, în anul anterior, cu
16.605,52 florini 332 • „Sumarul socoţi/or anuale pro 1902 a comunităţii de avere
a fostului regiment con.finiar româno-bănăţean Nr 1" cuprindea două părţi: cea
referitoare la sumele stabilite în buget, pentru a fi încasate din administrarea
pădurilor şi cea provenită din administrarea fondului caselor.
Luate în discuţie, în şedinţa din 23 februarie 1903 a Comitetului Comunităţii
de Avere din Caransebeş, acestea au fost expuse la afişierul comunităţii, în perioada
16-29 martie 1903, pentru a putea fi cunoscute de către toţi membrii acesteia.
Cheltuielile sau recerinţele pentru administraţia pădurilor erau împărţite în
cheltuieli de producţie: salarii, cheltuieli de cancelarie, de călătorie sau pentru
întreţinerea caselor, burse, ajutoare şi alte cheltuieli neprevăzute, dări publice
şi cheltuieli de exploatare: taxaţia silvică, producerea şi transportul lemnelor
exploatate în regie, culturile silvice, clădiri de exploatare şi mijloace de transport,
obiecte de inventar şi şcoala de industrie de lemnărit.
Pentru administrarea fondului caselor cheltuielile cuprindeau: asigurări,
impozite, întreţinerea coşurilor, renovări, reparaţii, întreţineri şi alte cheltuieli.
La acea dată, în ceea ce priveşte administrarea pădurilor, arenzile restante,
pentru poieni şi pentru noile ocupaţiuni se ridicau la 26.879,60 coroane, iar
cele pentru vânat la 550, 70 coroane. Chiriile restante însumau 200 coroane, iar
bănăţean
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cheltuielile judecătoreşti restante 7 .047,O1 coroane. Valoarea bunurilor mobile, a
cărţilor, a planurilor cadastrale şi a tipăriturilor era de 69.791 coroane, valoarea
lemnelor produse în regie de 6.859,25 coroane, valoarea materialului de clădit
de 39,80 coroane, iar cea a clădirilor de la foresterii, respectiv, a imobilelor
cumpărate şi construite între 1880-1903, de 275.084,44 coroane.
Pentru anul 1902, împăduriţii au primit beneficii la păşunea de munte şi
de pădure, la jir, la lemne de clădit şi de construcţie cu taxe reduse şi la lemne
gratuite de foc, în valoare de circa 80.000 coroane, daunele silvice s-au ridicat
la 218.4 71,59 coroane, iar valoarea pădurilor, munţilor şi poienilor era estimată
la 33.174.974,40 coroane. Prin urmare, faţă de anul 1901, rezultă o creştere a
valorii averii cu 61.581,50 coroane. Fondul gimnazial format de Comunitatea de
Avere se ridica la 95.327,99 coroane. Administrarea fondului caselor cuprindea:
36.492,80 coroane, suma rămasă de la 31 decembrie 1901, 14 7 .500,43 coroane
valoarea imobilelor din Caransebeş şi din Băile Herculane, 161,56 coroane,
valoarea materialului de clădit şi 3911, 79 coroane valoarea bunurilor mobile
din clădirile grănicereşti. Reiese că la sfârşitul anului 1902, averea se ridica la
188.066,58 coroane, înregistrându-se o creştere a acesteia cu 1.105,66 coroane 333 •
În perioada anilor 1903-1908, viaţa financiară a comunităţii a avut
următoarea evoluţie:

I. Fondul

pădurilor:

În anul 1903 au fost cheltuite 216.493, 76 coroane, au fost încasate
273.802,47 coroane, rezultă un beneficiu de 57.308,71 coroane.
În anul 1904, au fost cheltuite 249.164,24 coroane, au fost încasate
298.120,99 coroane, rezultă un beneficiu de 48.956,75 coroane.
În anul 1905 au fost cheltuite 278.113,22 coroane, au fost încasate
405.414,35 coroane, rezultă un beneficiu de 127.301,13 coroane.
În anul 1906 au fost cheltuite 351.812,43 coroane, au fost încasate
383.825,48 coroane, rezultă un beneficiu de 32.013,05 coroane.
În anul 1907 au fost cheltuite 508.393,68 coroane, au fost încasate
391.214,11 coroane, rezultă un deficit de 117.179,57 coroane.
În anul 1908 au fost cheltuite 545 .419,23 coroane, au fost încasate
672.323,91 coroane, rezultă un beneficiu de 126.904,71 coroane.
Analizând această evoluţie, se poate constata că, în acest interval cheltuielile,
s-au dublat, iar veniturile, nu numai că le-au acoperit, dar au permis chiar realizarea
unui beneficiu. Anul 1907 a fost caracterizat prin faptul că veniturile au fost cu
333
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67 .868,89 coroane mai mici decât cele aşteptate, iar cheltuielile cu 164.118,68
coroane mai mari.
II. Fondul caselor
1903 - cheltuielile au fost de 6.327,22 coroane, veniturile de 5.080,22
coroane, deficit 1.247,00 coroane.
1904 - cheltuielile au fost de 4.987, 12 coroane, veniturile de 4.954,84
coroane, deficit 32,28 coroane.
1905 - cheltuielile au fost de 7.170,20 coroane, veniturile de 4.859,97
coroane, deficit 2.310,43 coroane.
1906 - cheltuielile au fost de 32.118,33 coroane, veniturile de 7.199,11
coroane, deficit 24. 919,22 coroane.
1907 - cheltuielile au fost de 48.673,99 coroane, veniturile de 40.689,99
coroane, deficit 7.983,87 coroane.
1908 - cheltuielile au fost de 13.156,86 coroane, veniturile de 13.156,99
coroane, deficit.
Este necesară precizarea că acest fond, din veniturile reduse nu putea acoperi
cheltuielile, acestea fiind achitate prin împrumuturi din fondul pădurilor, mai
ales că imobilele din Caransebeş erau utilizate pentru aparatul funcţionăresc al
comunităţii, iar cele din Băile Herculane, pentru folosinţa gratuită a împăduriţilor.
Lăsând la o parte pădurile şi munţii, a căror valoare era estimată la
33.174.974, 40 coroane, şi daunele silvice, a căror valoare, la sfârşitul anului
1908, se ridica la 312.339,08 coroane, averea comunităţii, în perioada anilor
1903-1908, a evoluat astfel: la sfârşitul anului 1903 - 821.499 ,21 coroane, o
creştere, faţă de anul precedent, cu 103.314,28 coroane; la sfârşitul anului 1904
- 885.343,86 coroane, o creştere cu 68.849,65 coroane; la sfârşitul anului 1905 1.017.815, 79 coroane, o creştere cu 132.466,93 coroane; la sfârşitul anului 1906
- 1.105 .886,33 coroane, o creştere cu 88.070,54 coroane; la sfârşitul anului 1907
- 1.085.587,63 coroane, o scădere, faţă de anul precedent, cu 20.298,70 coroane,
iar la sfârşitul anului 1908 - 1.246.225,06 coroane, o creştere, faţă de anul
precedent, cu 160.637,43 coroane. În concluzie, se poate observa că, în perioada
1903-1908, averea comunităţii a crescut cu 424.725,85 coroane 334 •
Verificându-se bilanţul pentru anul 1918, s-a constatat că veniturile au fost
cu 446.800,11 coroane, iar cheltuielile cu 718.182,38 coroane mai mari decât
au fost prevăzute în buget, iar excedentul a fost de 193.017,27 coroane. Soldul
casei era de 900.690,4 7 coroane, dintre care în numerar 44.524,45 coroane şi în
hârtii de valoare 856.166,06 coroane. Adăugându-se sumele acestea la valoarea
334
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planurilor, cărţilor şi a mobilelor, la valoarea clădirilor şi la sumele împrumutate
de Comunitatea de Avere din Caransebeş fondului caselor, după acoperirea
nevoilor împăduriţilor la păşunea de pădure şi munte, la jir, la lemne de clădit
şi construcţie, cu taxe reduse, apoi la lemne gratuite de foc, în valoare de circa
500.000 coroane pe an, în afară de daunele silvice, de arenzile restante pentru
poieni şi ocupaţiuni şi în afară de păduri, munţi şi poieni, rezultă o avere de
1.545.732,58 coroane.
Dintre cheltuielile efectuate în acel an, trebuie semnalate cele pentru
internat. Clădirea internatului, în starea în care se găsea, nu corespundea
exigenţelor timpului. Apă curentă nu exista, deci a fost necesar să fie introdusă
de urgenţă, deoarece, fără aceasta, putea fi închis internatul. Au fost achiziţionate
30 de dulapuri în care elevii să-şi păstreze hainele, 300 de scaune pentru sala
de studiu, instrumentarul medical necesar infirmeriei internatului şi un motor
pentru introducerea apei în rezervor. De asemenea a fost construit un grajd, au
fost cumpărate vaci şi cai, au fost efectuate reparaţiile necesare pentru adaptarea
clădirii şi a fost refăcut inventarul bucătăriei, deoarece obiectele, fie erau foarte
vechi, fie au fost pierdute în perioada în care soldaţii austro-ungari au rechiziţionat
clădirea internatului. Pentru fondul caselor, cheltuielile au fost de 24.967,97
coroane, iar veniturile de 23 .064,35 coroane la sfârşitul anului 1918, soldul fiind
de 2875,68 coroane.
Alături de fondul pădurilor şi al caselor, în administrarea Comunităţii de
Avere se mai aflau următoarele: fondul de pensie al funcţionarilor, care se ridica
la 740.419,86 coroane, fondul de ajutorare în caz de boală al funcţionarilor, în
valoare de 3 .415,02 coroane, fondul bibliotecii în valoare de 1.271,27 coroane,
fondul internatului în cuantum de 813.581,83 coroane şi depozite în valoare de
880.048, 11 coroane 335 •
În anul 1919, veniturile au fost de 1.304.517, 13 coroane iar cheltuielile de
1.298.136, 82 coroane.
Pentru anul 1920, considerat unul dintre cei mai grei din existenţa
Comunităţii de Avere, bugetul prevedea venituri de 883.056 lei şi cheltuieli
de 832.467,50 lei însă, în realitate, veniturile au fost de 2.711.157,05 lei, iar
cheltuielile de 2.857 .868, 71 lei.
Bugetul pe anul 1921 avea prevăzute venituri de 3.346.270 lei, cheltuieli
de 2.984.619 lei şi un beneficiu de 478.051 lei. Dintre sumele cuprinse în buget
menţionăm: 1.397.387 lei drepturi salariale, 50.000 lei pentru pensii, 118.638
lei la titlul culturi silvice, pentru pepiniere, 508.000 lei pentru continuarea
335

Ibidem, Inv. 720, reg 111909, f. 97v-99.
https://biblioteca-digitala.ro

107
şi

dezvoltarea lucrărilor de exploatare în regie, 50.000 lei ajutoare de studii şi
300.000 lei pentru internat.
Sumele prevăzute pentru exploatarea în regie proprie a complexelor
păduroase, rezervate pentru valorificare, erau destinate lucrărilor din pădurea
Mehadica. Pentru această exploatare a fost creat un buget extraordinar, cu ajutorul
căruia să fie definitivate lucrările de trasare şi să fie procurate toate obiectele
necesare.
Acest buget cuprindea la venituri: 100.000 lei din valorificarea lemnelor de
foc şi de construcţie pentru fabrica de sticlă din Dalboşeţ, 100.000 lei din vânzarea
lemnelor de foc necesare la producerea varului, pentru locuitorii din Almăj, în
Foresteria Bozovici, 52.000 lei din valorificarea fâneţelor din culturile tinere,
200.000 lei din valorificarea lemnelor de foc, de la firma I. Eissler şi Fraţii din
Slatina Mică şi 33.000 lei din valorificarea complexului de 18 iugăre cadastrale
din ţinutul de pădure Secaş, în Foresteria Teregova, 50.000 lei din vânzarea
lemnelor pentru minele de cărbuni şi 300.000 lei din valorificarea lemnelor de foc
pentru arderea varului pentru comunele dunărene, în Foresteria Orşova, 50.000
lei din valorificările de materiale lemnoase, în Foresteria Caransebeş şi 150.000
lei din valorizarea lemnului de pe suprafaţa de 80 iugăre cadastrale afectate de
foc, în Foresteria Ohaba Bistra.
Cheltuielile cuprindeau: 400.000 lei achiziţionarea materialului pentru
decovill, 40.000 lei lucrările de trasament, trasarea, precum şi proiectul planurilor
de construcţie pentru calea ferată Mehadica-Cruşovăţ, 170.000 lei achiziţionarea
mijloacelor de transport, 15.000 lei preţul lemnelor de foc de la firma I. Eissler
şi Fraţii, 80.000 lei cumpărarea a patru perechi de cai şi a patru trăsuri pentru
foresteriile Ohaba Bistra, Orşova, Teregova şi Bozovici, 20.000 lei completarea
inventarului de instrumente şi materiale geodezice, 40.000 lei alte cheltuieli.
La nivelul acelui an averea comunităţii era estimată la 250.000.000 lei, iar
valoarea beneficiilor anuale, primite gratuit de către coproprietari, la 2.700.000
lei336.
Bilanţul anului 1921 a înregistrat venituri de 5.009.469,66 lei şi cheltuieli
de 4.732.354,78 lei, rezultând un excedent de 277.114,88 lei, iar cel pe anul 1922
a avut venituri de 7 .812.542,30 lei şi cheltuieli de 7.482.164,27 lei rezultând un
excedent de 330.378,03 lei.
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş către adunarea generală
a reprezentanţei convocate pentru data de 26 august 1921, Caransebeş, Editura Tipografiei
Diecezane, 1921, nr. 284, pag. 3-10.
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Bugetul pe anul 1923 prevedea venituri de 9.156.796 lei, cheltuieli de
8.793.486 lei şi un excedent de 363.310 lei, iar cel pe anul 1924 venituri de
20.800.121 lei, cheltuieli de 19.273.118 lei şi un excedent de 1.521.003 lei3 37 •
În studiul „Bugetul Comunităţii de Avere pe anul 1925 în comparaţie cu
bugetele pe anii 1921-1924", inginerul silvic Cornel Negrei a efectuat o analiză
comparativă a evoluţiei financiare a instituţiei şi a cauzelor care au influenţat-o.
Aşa cum s-a putut observa anterior, a fost o diferenţă mare între bugetul
preconizat şi bilanţul realizat pe anul 1921. Cauzele au fost: devalorizarea leului,
creşterea preţurilor, încasările neprevăzute, începerea exploatării în regie a pădurii
Valea Glimbocii, unde în perioada 16 iulie-31 decembrie 1921 a fost exploatată o
cantitate de 9.445 m pădure.
Veniturile au provenit din: taxele tarifate grănicereşti, din exploatarea
veniturilor accesorii, din arendarea poienilor, încasarea taxelor de păşunat şi din
valorificarea unor permise de export vite şi cereale.
Comunitatea de Avere a început să contracteze, pe lângă cele moştenite din
timpul războiului şi din anii următori, importante împrumuturi, deoarece sumele
încasate de la firmele exploatatoare au rămas nemodificate, deci necorespunzătoare
situaţiei de devalorizare a leului faţă de curs.
Administrarea averii, în acel an, a fost foarte grea şi dezorganizată,
funcţionarii vechi au părăsit instituţia, iar cei noi erau tineri şi îară experienţă.
Refacerea economică şi administrativă începea în împrejurări nefaste şi cu
rezultate slabe.
Anul 1922, din punct de vedere financiar, a însemnat un regres în viaţa
Comunităţii de Avere din Caransebeş şi a adus împrumuturi de câteva milioane
de lei. Caracterizat prin: lupta politică fără pereche în viaţa Comunităţii de Avere,
o contabilitate greoaie, muncă depusă fără program şi amorţeală în administraţie,
principalele venituri ale instituţiei au fost împrumuturile. Singura activitate care a
adus profit, a fost exploatarea a 32.879 m pădure în Valea Glimbocii, pentru care
au fost cheltuiţi 578.882 lei.
În anul 1923 bilanţul a înregistrat venituri de 30.364.294,82 lei, cheltuieli de
29.752.948,94 lei şi un beneficiu de 611.345,88 lei. Acest an poate fi caracterizat
drept cel mai bun dintre anii care au urmat războiului, un început de normalizare,
cu începerea achitării datoriilor contractate, cu o administraţie din ce în ce mai
bună şi cu un beneficiu mai mare.
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş către adunarea generală
a reprezentanţilor pe anul 1922, Caransebeş, Editura Tipografiei Diecezane, 1923, nr. 524,
pag. 4-5.
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Pentru anul 1924, în data de 31 octombrie, situaţia bilanţului se prezenta
în felul următor: cheltuieli de 11.151.696 lei, venituri de 15.075.624 lei şi un
beneficiu de 3.923.946 lei. În acest an au fost cheltuite resurse financiare pentru
producerea lemnelor în regie proprie, în zonele: Valea Glimbocii, Petroasa şi
Valea Mala, au fost achitate mai mult de jumătate din datoriile anilor precedenţi,
au fost acordate ajutoare de studii importante pentru întreţinerea în internat a
celui mai mare număr de până atunci - 220 - de elevi grăniceri şi, concomitent cu
aceasta, s-a pus în mişcare normală întregul aparat administrativ, fiind restabilit
creditul instituţiei şi prestigiul conducerii.
Deşi în lunile noiembrie-decembrie 1924 majoritatea încasărilor erau
scadente, deoarece taxele pădurilor contractuale nu au putut fi stabilite şi achitate
de firme în bani, acestea au pus la dispoziţia Comunităţii de Avere din Caransebeş
lemnele în natură. După valorificarea acestora erau acoperite cheltuielile celor
două luni şi a rămas un plus de venituri.
Primul buget real cu venit mediu, de după război, a fost cel din 1924. Se
intenţiona, de către factorii de conducere ai comunităţii ca, în aceste condiţii
favorabile financiar, să se înceapă industrializarea şi comercializarea produselor
forestiere. Era vorba de debitarea, în mărfuri industrializate - cherestea - a
materialului brut din Pădurea Petroasa, în Fabrica Mihail Rus din Lugoj. Astfel,
în viitor, veniturile trebuia să crească deoarece scândurile aveau preţuri mai mari
faţă de trunchiurile neprelucrate 338 •
Pentru anul 1925, bugetul prevedea venituri de 29.945.975 lei, încasări de
28.198.842 lei şi un excedent de 1.747.133 lei.
Veniturile proveneau din următoarele surse: valorificarea produselor
principale- lemne de foc şi de construcţie: 27.918.685 lei, secundare- lemne de
foc şi de construcţie: 360.321 lei şi accesorii-taxe de păşunat,jir, piatră, arendarea
poienilor: 259.159 lei, taxe de reîmpădurire impuse firmelor exploatatoare:
320.800 lei şi venituri extraordinare obţinute din închirieri, delicte silvice şi
plante medicinale: 1.087.000 lei.
La cheltuieli se înregistrau: salarii, cheltuieli de secretariat, deplasări în
interes de serviciu, burse, întreţinerea internatului, cheltuieli pentru exploatarea
pădurilor în regie, împăduriri, cultivarea pomilor nobili, impozite, asigurări ş.a.
Bugetul pe anul 1925 prevedea o creştere de 50%, faţă de anul 1924 pentru:
ajutoare, internat, burse, împăduriri sau creşterea sumelor repartizate fondurilor
deja existente cu sume foarte mari.
338
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Luând în considerare evoluţia financiară a perioadei 1921-1925, se poate
observa că, în anul 1921, venitul realizat, de 277 .115 lei, a fost jumătate din cel
proiectat, de 4 77 .051 lei, iar în anul 1922 s„a realizat un plus minor faţă de suma
de 265 .121 lei planificată. Motivul a fost că a fost luat, drept bază de calcul,
bugetul anului precedent, însă situaţia economico-financiară a pieţei, în general,
se schimbase foarte mult, de la 30 centime curs la 15 centime din valoarea leului.
În anul 1923 s-a înregistrat o dublare a venitului net, de la 363 .31 O lei proiectat,
la 611.345 lei realizat. Anul 1924 cu prevederi precise, reale, cu cifre de zeci de
milioane, s-a încheiat cu un beneficiu de 3 ori mai mare decât a fost preliminat în
buget.
Deci, activitatea dinaintea anului 1925 a avut o arie mult mai restrânsă,
centrată mai mult pe conservarea averii, pe refacerea acesteia cu puteri modeste
şi nicidecum pentru a o pune în valoare în mod real. În opoziţie, anul 1925 era
considerat a începe în cele mai bune condiţii de muncă, de administrare, de punere
în valoare a bogăţiilor, prin exploatări în regie şi industrializare.
Făcându-se o comparaţie între media veniturilor, a cheltuielilor şi a
excedentului anilor dinaintea războiului, din perioada 1911-1913, şi calculând
valorile leului hârtie, în baza cursurilor faţă de aur, reiese că în perioada
menţionată, veniturile unui an au fost de circa 700.000 coroane, iar cheltuielile de
circa 600.000 coroane, rezultând un excedent real de 100.000 coroane aur. Acesta
era venitul, relativ normal, al unui an în care nu se făceau exploatări în regie, ci
doar se încasau taxele pădurilor de la firmele exploatatoare.
Comparând veniturile din perioada 1921-1924, cu cele ale celor 3 ani
dinainte de război, reiese că venitul anului 1921, de 277.115 lei, la cursul de 12
lei =1 franc elveţian, era egal cu 23.092 lei aur, adică de 4 ori mai mic decât cel
al unui an anterior războiului, care era de circa 100.000 coroane. Anul 1922 a
înregistrat un venit de 330.378,30 lei, calculat la 30 lei - 1 franc elveţian, reiese
un venit de 11.012 lei aur, de 9 ori mai mic decât cel din perioada 1911-1913.
Anul 1923, cu un venit de 3.923.946 lei, la cursul de 38 lei - 1 franc elveţian,
adică 100.614 lei aur, a fost singurul care a atins, în mod real, valorile înregistrate
înainte de război 339 •
În legătură cu evoluţia economico-financiară a comunităţii, în prima
jumătate a anului 1925, în raportul prezentat Adunării generale din 15 iulie
1925, se preciza că, deşi satisfacerea nevoilor coproprietarilor de lemne de foc
şi de construcţie sau de păşunat în munţi şi în păduri, implica resurse însemnate,
veniturile au fost obţinute, în continuare, din încasările contractuale ale pădurilor
339
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arendate şi din exploatările în regie proprie, înfiinţate în anii trecuţi, iar conducerea
a încercat punerea în valoare a bogăţiilor, cu beneficiu maxim pentru Comunitatea
de Avere 340 •
Prezentând bilanţul pe anul 1926, Consiliul de Administraţie al Comunităţii
de Avere din Caransebeş preciza că anul 1926 a permis, în ciuda tuturor greutăţilor
financiare datorate crizei de numerar, să fie înregistrate unele dintre cele mai
satisfăcătoare rezultate.
Considerată, de către Consiliul de Administraţie, drept cea mai puternică
instituţie din acest colţ de ţară, Comunitatea de Avere din Caransebeş a continuat
politica de promovare a intereselor economice şi culturale ale coproprietarilor
din cele 94 comune grănicereşti şi în anul 1926. A fost promovată o politică
financiară şi economică foarte prudentă, în scopul de a pune instituţia la adăpostul
oricăror surprize neplăcute din punct de vedere economico-financiar. Nu au fost
contractate împrumuturi prea mari, pe de o parte din cauza oscilaţiilor preţului
lemnului de foc, iar pe de altă parte, din pricina dobânzilor enorme pentru banii
împrumutaţi. În schimb, au fost sporite fondurile de asigurare, căci ele erau
considerate adevărata pârghie de rezistenţă pentru o instituţie ale cărei operaţiuni
se bazau pe comerţul cu materiale lemnoase.
Totalul fondurilor de asigurare şi al amortismentelor3 41 se ridica la suma de
19.133.14 7, 93 lei şi cuprindea: fondul de rezervă legal - 3 .OOO.OOO lei, fondul de
rezervă special - 3.000.000 lei, fondul de prevedere - 6.000.000 lei, fondul de
pensie- 3.000.000 lei, fondul de ajutorare-365.733,25 lei, fondul intematului489.790,90 lei şi amortismente - 1.949.906,48 lei.
Creşterea acestor fonduri, în special în ultimii ani, a sporit activul social al
coproprietarilor grăniceri şi a mărit atât mijloacele de acţiune ale Comunităţii de
Avere, cât şi puterea ei de producţie. Criza de numerar, consecinţele fluctuaţiilor
valutare şi ale creşterii cheltuielilor de regie au impus grănicerilor o politică de
multă prudenţă şi precauţie în viaţa economică, ilustrată în exploatarea pădurilor
din hotarele comunelor Glimboca, Mehadia şi Goleţ. Pentru acestea s-a ţinut cont
de lipsa de profit şi de necesarul mare de capital, în primii ani de activitate, în
Regia Mala fiind imobilizaţi 8.197.735,06 lei, iar în Regia Pietroasa 7.091.417,52
lei.

Raportul Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş către adunarea generală
a reprezentanţi/or din 15 iulie 1925, Caransebeş, Editura Tipografiei Diecezane, 1925, nr.
280, pag. 6-7.
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Aceste riscuri au determinat o politică economică şi financiară de prudenţă,
fără împrumuturi prea mari pentru exploatările în regie proprie. În felul acesta
s-a încercat evitarea greutăţilor şi complicaţiilor ce s-ar fi putut produce foarte
uşor, îndeosebi în acea perioadă, în finanţele Comunităţii de Avere, dacă ar fi
împrumutat zeci de milioane, cu dobânzile mari practicate şi ar fi imobilizat acest
capital în exploatările sale propriP42 •
Datorită neregulilor în contabilitate, a întocmirii unor bilanţuri cu date false
şi a promovării intereselor Primei Bănci Grănicereşti S.P.A. din Caransebeş, contra
intereselor Comunităţii de Avere din Caransebeş, contabilul şef al instituţiei, prin
decizia comisarului guvernial, din 27 din 24 iunie 1930, a fost suspendat din
funcţie, până la încheierea procedurii disciplinare 343 •
Diferenţa între teorie şi practică reiese din evoluţia financiară a celor doi
ani, 1927 şi 1928, dinaintea începerii crizei economice, în care rezultatele nu au
fost cele mai bune. Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii de Avere
din Caransebeş, întrunită la 1O iulie 1930, ţinând cont de raportul Consiliului
de Administraţie, din care rezultă că bilanţurile încheiate de fosta conducere a
Comunităţii de Avere, pe anii 1927 şi 1928, nu erau reale, conţinând la activ
sume importante dubioase, care trebuiau amortizate, nu a dat descărcarea pentru
gestiunea anilor amintiţi şi a îndrumat noul Consiliu de Administraţie să verifice
şi să constate cine este responsabil pentru acele minusuri 344 •
Bugetul pentru anul 1929 a fost aprobat cuprinzând la venituri suma de
19.059.124 lei şi la cheltuieli suma de 20.549.355, deci un deficit de 1.490.231

lei34s.
Adunării generale, desfăşurate la mijlocul anului 1930, îi erau prezentate
cauzele creşterii datoriilor comunităţii în perioada 1923-1928, precizându-se
că acestea nu se puteau atribui lucrărilor în regie proprie, cum a afirmat fosta
conducere, acestea ori nu trebuia începute, ori trebuia oprite imediat, în primul an.
O altă cauză era faptul că sumele cheltuite pentru administrare, gratuităţi, reduceri,
internat sau dobânzi, nu erau în raport cu veniturile Comunităţii de Avere.

Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi raportul comisiei de revizuire
adunarea generală a reprezentanţilor din 18iunie1927, Caransebeş, Editura Tipografiei
Diecezane, 1927, pag. 3-4.
343
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş (în continuare S.J.A.N. Timiş),
Fondul Prefectura judeţului Severin, dosar 102/1928, f. 78.
344
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, din 24 iulie, pag. 3.
34
s Idem, Caransebeş, I, 1929, nr.l, din 30 septembrie, pag. 2.
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Datoriile Comunităţii de Avere au evoluat astfel: la 31 decembrie 1923 4.156.446 lei, la 31 decembrie 1924 - 4.825.350 lei, la 31 decembrie 1925 10.252.582 lei, la 31 decembrie 1926 - 13.726.118 lei, la 31 decembrie 1927
- 21.330.973 lei, la 31 decembrie 1928 -27.212.509,50 lei iar la 31 decembrie
1929-26.310.646 lei.
Dobânzile corespunzătoare acestora au fost de: 1.135.815,25 lei pentru
anul 1924, 2.102.953,78 lei pentru anul 1925, 3.726.370 lei pentru anul 1926,
5 .208.406,40 lei pentru anul 1927, 6.030.022 lei pentru anul 1928 şi 5.168.185,50
lei pentru anul 1929, în condiţiile în care pentru internat s-au cheltuit: 1.899.033,55
lei în anul 1925, 1.630.657,14 lei în anul 1926, 1.730.188,99 lei în anul 1927,
751.180,99 lei în anul 1928 şi 437.980,49 lei în anul 1929.
În consecinţă, în urma discuţiilor cu băncile creditoare, dobânda a fost
scăzută cu 2%, au fost puşi în vânzare arborii de rezervă, din diferite porţiuni de
pădure, din lemnele defectuoase inventariate, din operaţiunile de cultură sau din
delimitarea unor păduri de protecţie şi s-a reuşit ca datoria să fie scăzută cu circa
I .OOO.OOO lei 346 •
În luna iulie 1930, la 50 de ani de la înfiinţarea Comunităţii de Avere, se
arăta că rezultatele nu erau cele mai bune. În silvicultură se lucra cu termene
lungi, roadele muncii se culegeau după 80-100 ani, când arborii îşi atingeau
maturitatea, fondul forestier fiind utilizat cu lipsă de prevedere şi s-a ajuns ca, în
plină criză economică, să fie administrate păduri cu rentabilitate redusă. Scopul
declarat al comunităţii a fost de a promova interesele economice ale grănicerilor,
prin distribuirea de material lemnos şi prin repartizarea de păşuni pentru vite,
însă se aprecia că nu ar fi fost achitate, îndeajuns, aceste obligaţii. Gospodăria
grănicerească, la fel ca în trecut, utiliza mijloace şi metode primitive în lucrarea
pământului şi era conservatoare în ceea ce priveşte creşterea animalelor. Nu a
fost concretizată nici o acţiune a comunităţii pentru selecţionarea şi intensificarea
producerii raselor nobile, iar pomicultura, încurajată temporar, a fost ulterior
abandonată.

Din punct de vedere al gestiunii, anul 1930 a fost considerat drept cel mai
nefavorabil an de după război, îndeosebi pentru industria forestieră. Lipsa de
capital, restrângerea activităţii industriale consumatoare de lemn şi nesiguranţa
relaţiilor comerciale au avut efecte negative asupra pieţei lemnului, cu efect
direct asupra scăderii preţului care, de multe ori, nu a acoperit nici cheltuielile
de producţie. Datorită acestei situaţii, 11 parchete de masă lemnoasă, în valoare
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1930, f. 79v-80v.
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de 12.000.000 lei au rămas nevalorificate. Bilanţul anului 1930 s-a încheiat cu un
deficit de 8.466.623,51 lei3 47 •
Despre efectele crizei, senatorul de Severin, Dimitrie Sgaverdia, în calitate
de preşedinte al Comisiei Interimare a Comunităţii de Avere, preciza că aceasta
s-a manifestat mai mult la produsele brute, naturale, care reprezentau singurele
izvoare de venit şi a căror valoare a fost supusă mai mult fluctuaţiei şi deprecierii.
Preşedintele arăta că instituţia a ajuns înglodată în datorii, care treceau peste
posibilităţile sale de a le achita, nemaiputându-şi îndeplinii obligaţiile faţă de
creditorii ei. A fost obţinută o amânare a executării obligaţiilor faţă de Institutul
Albina, prin plata sumei de 400.000 lei, deşi datoriile faţă de aceasta se ridicau
la 220.000 dolari sau 30.000.000 lei şi, de asemenea, comunitatea a fost inclusă
în legea reducerii datoriilor agricole şi urbane, care a reprezentat o reducere şi nu
achitarea obligaţiilor financiare 348 •
Bugetul anului 1933 prevedea încasări de 9.214.743,40 lei, cheltuieli de
9.192.944,03 lei şi un excedent de 21.749,37 lei 349 , iar cel pentru anul 1934
prevedea încasări de 7.783.943 lei şi cheltuieli de 7.767.911 lei3 50 •
Maximul datoriei Comunităţii de Avere din Caransebeş, la Banca Albina,
a fost de 235.346 dolari sau 37.591.753 lei. Scăderea cursului dolarului până
la valoarea de 11 O lei, precum şi includerea instituţiei în Legea conversiunii
datoriilor agricole şi urbane, a creat premisele ca în cadrul Adunării generale a
reprezentanţilor, desfăşurată la 30 martie 1935, să se arate despre Comunitatea de
Avere că a scăpat de sarcina datoriilor. Se exprima gratitudinea faţă de sprijinul
moral şi material dat de Regele Carol al II-iea, de Prim Ministrul George Tătărescu
şi de către Ministrul Agriculturii şi Domeniilor, Vasile Sasu 351 •
Un auditexterior, a fost realizat de către inspectorul silvic Ioan G. Dumitrescu,
inspectorul general la Centrala Cooperativă de Organizare, Îndrumare şi Control,
care a analizat organizarea şi adminstraţia Comunităţii de Avere din Caransebeş,
dar şi bilanţul şi contul de profit şi pierdere, încheiat în 31 decembrie 1935, iar
concluziile s-au concretizat într-un raport, încheiat în data de 28 mai 1936352 •
La active figurau:
1. Pădurile, în valoare de 15.077.482 lei. În această categorie erau cuprinse:
347
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pădurile,

drumurile, râurile şi alte terenuri împădurite, în suprafaţă totală de
222.463 iugăre cadastrale, respectiv 128.019 hectare. Din aceasta trebuiau
scăzute cele 287,38 iugăre cadastrale de ocupaţiuni, vândute în perioada 19331934. Valoarea iniţială a pădurilor, stabilită de comisia de împărţire a fost de
15. 831.208 florini aur. Important de precizat este faptul că instituţia avea trecută
în bilanţ valoarea iniţială din florini, trecută în lei.
2. Munţii, în valoare de 334.381 lei. Aici intrau cele 29.351 iugăre cadastrale
sau 18.994 hectare, goluri de munte şi păşuni, estimate, la data înfiinţării
comunităţii la 334.381 florini aur.
3. Imobile şi terenuri, în valoare de 4.831.451. Dintre care în Caransebeş:
palatul şi intravilanul de sub nr. 486/7, în valoare de 2.053.094 lei, clădirea
direcţiei silvice de sub nr. 513 în valoare de 619.142 lei, clădirea de sub nr. 607, în
valoare de 393.100 lei şi casa şi intravilanul de sub nr. 320, în valoare de 122.830
lei, în total 3 .188 .166 lei. Aceste patru clădiri au fost estimate în bilanţ, până în
anul 1928 inclusiv, la 237.322 lei, cu valoarea iniţială din coroane, transformată
în lei, având ca bază de calcul 2 coroane pentru un leu. Pierderile, determinate
de criza economică, au dus la majorarea valorii acestor imobile, la 6.81 O.OOO lei,
pentru acoperirea pagubelor. În bilanţul pe anul 1935, din disponibilul rămas,
după aplicarea legii conversiunii, valoarea din bilanţ a fost scăzută la 3 .188.166
lei. De asemenea comunitatea mai deţinea cabana de pe Muntele Mic, construită
în 1935, estimată la 40.000 lei, clădirea Ocolului Silvic Ohaba Bistra, estimată la
122.830 lei, clădirea Ocolului Silvic Teregova, estimată la 245.685 lei, alte clădiri
şi terenuri în Teregova, estimate la 196.565 lei, clădirea Ocolului Silvic Orşova,
estimată la 221.090 lei, clădirea şi terenul Ocolului Silvic Bozovici, estimate la
169.513 lei, casa grănicerească din Băile Herculane, estimată la 242.231 lei şi
vilele din Băile Herculane, estimate la 393.111 lei, în total l.643.285 lei. Până în
anul 1928, ultimele imobile enumerate, aveau o valoare estimată de 207. 788 lei,
în 1929 valoarea era de 3.267.959 lei, iar în 1935 de l.643.285 lei.
4. Inventar, în valoare de 2.764.389 lei cuprinzând: mobilierul din dotarea
direcţiei, a ocoalelor silvice, a casei şi a vilei din Băile Herculane, a caselor de
adăpost, ş.a. în valoare de 659.041 lei, mobilierul fostului internat al Comunităţii
de Avere din Caransebeş, care, parţial se afla într-un depozit, dar fusese repartizat
şi internatului Liceului Traian Doda din Caransebeş, Batalionului de grăniceri
şi ocoalelor silvice, estimat la 282.193 lei, 5 8.000 kg de fier şi material de cale
ferată, depozitate la ocoalele silvice Teregova şi Ohaba Bistra, în valoare de
292.955 lei, articolele din inventarul Regiei Mala, estimate la 30.200 lei, jumătate
din inventarul S.A. Mehadia, în valoare de l.500.000 lei, vehicule, în valoare de
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13 .336 lei şi Regia Mala, trecută în bilanţ cu o valoare de 1.433 .215 lei. Această
sumă reprezenta contravaloarea liniei ferate înguste, de circa 12 km, rămasă în
urma exploatării în regie, materialul de cale tip 5-9 kg la m.d.c. în greutate de
circa 180 .OOO kg, 1O vagonete şi o cantitate de material de rezervă. Valoarea
materialului reprezenta 50% din cea prevăzută în activ.
Comunitatea de Avere din Caransebeş a arendat, prin decizia din 1 martie
1935, această linie, împreună cu dreptul de exploatare a carierelor de granit
existente, sau care urmau să se deschidă, pe teritoriul ei, contra sumei de 45.000
lei, pentru primul an şi de 90.000 lei pentru anii următori, plus o redevenţă de 6 lei
de m1 de piatră cioplită, 5 lei m 1 de blocuri şi 4 lei de m1 piatră sfărâmată, plus 4
% pentru fondurile de ajutorare şi pensie, plus o arendă de 2 lei de m 3 de carieră,
în plus taxele şi arenzile terenurilor cedate. Garanţia contractuală era de 50.000
lei, însă, în realitate au fost depuse efecte de stat cu valoare de 7.000 lei aur.
Datorită nerespectării clauzelor contractuale, recomandarea făcută Comunităţii
de Avere din Caransebeş era de a studia cu atenţie problema, de a rezilia, cu
daune, contractul şi de a găsi o altă posibilitate de valorificare a activului din acea
regiune.
O modalitate de a obţine venituri, pentru Comunitatea de Avere din
Caransebeş a fost aceea de a închiria, celor interesaţi, părţi din clădirile sau din
terenurile pe care aceasta le avea în proprietate.
În luna noiembrie 1904, s-a luat decizia prelungirii contractului de închiriere
al restaurantului „La omul sălbatic" din Teregova, încheiat cu Victor Banyai, în 15
decembrie 1898, cu încă 3 ani, din 1 ianuarie 1905 până la 31 decembrie 1907353 •
Banca Sebeşena din Caransebeş a închiriat, în 28 aprilie 1905, parterul
clădirii, în care funcţionase pînâ atunci Casina Română din Caransebeş. Contractul
a fost încheiat pe o perioadă de 6 ani, urmând, ca pentru spaţiu, să fie plătită o
chirie de 400 coroane/an, în primii doi ani şi de 600 coroane/an în următorii patru.
Banca putea efectua lucrări de îmbunătăţire în spaţii, iar Comunitatea de Avere,
dacă avea nevoie de imobil, trebuia să anunţe cu 3 luni înainte 354 •
În data de 15 octombrie 1905, Reuniunea Română de Cetire din Caransebeş
a solicitat şi a primit despăgubiri de 173,83 coroane pentru sumele cheltuite cu
instalarea soneriei electrice, a luminii electrice, a perdelelor, a draperiilor şi a
suporturilor pentru ultimele două 355 •
În anul 1910, Comunitatea de Avere dorea să rezilieze contractul de
m Ibidem, lnv. 720, reg. 1/1904, f. 307.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Banca „Sebeşana" Caransebeş, dosar 34/1905, f. 2.
m Ibidem, dosar 34/1905, f. 4-6.
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închiriere, dar Banca Sebeşana din Caransebeş arăta că avea dreptul la spaţiile
închiriate, până în data de l decembrie 1915 356 •
Spaţiilor oferite spre închiriere li se făcea publicitate şi în presa locală 357 •
Clădirea foresteriei vechi din Teregova, aflată în aproprierea gării, era
oferită spre închiriere. Aceasta era formată din 7 camere, cămară, cuină, spălător,
beci, grajdi, cămară de lemne şi fântână în curtea interioară 358 •
O solicitare, de închiriere a unui teren, a făcut-o împăduritul Ivan Filip din
Ogradena Veche, care dorea să construiască o moară, în hotarul localităţii, în
zona Valea Satului. Comunitatea de Avere din Caransebeş, luând în considerare
lipsa unei mori în comună, a aprobat cererea în următoarele condiţii: pentru
zona necesară construirii morii şi a săpării canalului, împăduritul să plătească o
arendă anuală de 12 coroane, dacă Comunitatea de Avere avea nevoie de terenul
în cauză, solicitantul, era obligat, să oprească activitatea, să mute moara şi să lase
terenul, aşa cum a fost înainte, angajaţii comunităţii trebuiau să beneficieze de o
reducere de 50 % la măcinatul grăunţelor, iar arenda anuală trebuia achitată în
luna ianuarie 359 .
În anul 1919, Iosif Bololoi a închiriat birtul Omul sălbatec din imobilul
Comunităţii de Avere din Teregova, pe 5 ani, cu o arendă de 800 coroane/an 360 •
În casa grănicerească din Băile Herculane croitorul Peterffz Iozef, a închiriat
o încăpere de bărbierit, pentru fiul său cu o chirie anuală de 600 coroane 361 .
Întreprinzătorul Hugo Weisz din Timişoara a închiriat casa comunităţii,
situată în Teregova la nr 94, pentru perioada martie-aprilie 1920, cu o chirie de
1.200 coroane 362 •
În aprilie 1920 Oscar şi Ede Prohasca, din Timişoara, au luat în arendă
cabana de scut, din Poiana Mărului pe 5 ani. Aceştia erau obligaţi: să restaureze,
pe cheltuiala proprie întreaga casă, să distrugă buretele de casă, să îngrijească
curtea şi anexele, să predea imobilul în bună stare la expirarea contractului, să
pună la dispoziţia Comunităţii de Avere permanent o încăpere, să plătească arenda
anuală de 400 coroane anticipat şi să aibe un angajat permanent la cabană.
316

Ibidem, dosar 3411905, f. 15.
Călin, Tiparul Românesc la

m P.
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Caransebeş

1885-1918, voi II, Editura Ionescu,

2003, pag. 148.

Caransebeş, I, 1908, nr. 29, din 19 iulie, pag. 2.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv 720, reg.
1/1919, f. 19-20.
360
Ibidem, lnv 720, reg. 1/1919, f. 6.
361
Ibidem, lnv 720, reg. 1/1919, f. 5.
362
Ibidem, Inv 720, reg. 1/1919, f. 22v.
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Comunitatea de Avere din Caransebeş punea gratuit la dispoziţia arendaşilor
lemnul necesar pentru anexe şi îngrădirea zonei3 63 •
Simion Geza a închiriat, în martie 1920, magazia de lemne a comunităţii
din Caransebeşul Nou, contra sumei de 2.400 coroane/an364 •
Pantofarul Alesandru Vîktorin a închiriat, camera nr 24, din casa
grănicerească din Băile Herculane, cu o chirie de 600 coroane/an 365 •
Restaurantul situat în Băile Herculane, a fost închiriat de către Martin
Schuller, contra sumei de 4.500 lei pentru anul 1922 şi 7 .500 lei, pentru anul
1923 366 • Aceasta cuprindea, la parterul casei grănicereşti, două încăperi pentru
restaurant, una pentru locuit, bucătărie, cămară, pivniţă, dependinţe şi o terasă de
vară367 •

O suprafaţă de 1.350 m2 , din seria III protecţie, parcela 7, în hotarul comunei
Dubova, de pe raza Ocolului silvic Orşova, a fost concesionată, pe 28 de ani,
Comandamentului 1 Grăniceri de Pază, Batalionul I şi altele de 4400 m 2 în seria III
protecţie, lângă ocupaţia Op. 25, în hotarul aceleiaşi localităţi, Comandamentului
Companiei 3 Grăniceri de pază, pentru construirea a 2 pichete, pentru o arendă
anuală de 1O lei3 68 •
Prefectura judeţului Severin a luat iniţiativa ridicării unei cabane, pe
Muntele Mic. Comunitatea de Avere din Caransebeş i-a acordat, gratuit 350 m3
lemn de construcţie, ca produs secundar, din lemnele dezrădăcinate de vânt. De
asemenea a aprobat ca prefectura să folosească lemnul în construcţia neterminată
a Batalionului 11 Vânători, urmând ca aceasta să despăgubească batalionul, cu
suma de 5.000 lei şi a solicitat ca sătenii grăniceri, să fie folosiţi la ridicarea
cabanei3 69 •
Alexandru Moruzzi şi Roza Victorin, arendatorii restaurantului din
casa grănicerească din Băile Herculane, au solicitat prelungirea contractului
de închiriere cu încă 3-4 ani. Consiliul de Administraţie a aprobat prelungirea
contractului dar arendaşii trebuiau să efectueze următoarele lucrări: să repare
acoperişul terasei şi să-l acopere cu hârtie gudronată (153 m 2), să betoneze camera,
363

Ibidem, Inv 720, reg. 1/1919, f. 28v.
Ibidem, Inv 720, reg. 1/1919, f. 17v.
365
Ibidem, Inv 720, reg. 1/1919, f. 14.
366
Ibidem, Inv 720, reg. 1/1923, f. 19.
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Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere,
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Caransebeş,

III, 1931, nr. 2, din 23 martie,

pag. 4.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 7, din 24 iulie, pag. 5.
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1934-1936, f. 17lv.
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să

cu un strat de beton (12 m 2), să facă o uşă nouă de gorun la
pivniţă, să betoneze cele 17 trepte ale scării din spatele curţii, să acopere cu hârtie
gudronată magazia de lemne (16 m2 ), să vopsească gardul de fier al grădinei şi al
terasei în lungime de 70 m cu vopsea albă în ulei, să doteze geamurile din faţă cu
ferestrii de iarnă, să repare grupul sanitar, balustradele de fier de deasupra pivniţei
şi conducta de apă spartă la intrarea în grădină, să acopere crăpătura, din zidul
dintre camerele 16-17 şi să repare tencuiala zidului din grădină370 •
Un teren, pentru construirea unui cuptor de uscat fructe, pe raza Ocolului
silvic Teregova, urma să fie arendat, pe o perioadă de 20 ani, contra sumei de 1O
lei/an Camerei Agricole din Lugoj sau Primăriei comunei Teregova371 •
Contractul de închiriere al localului „ Omul sălbatec" era prelungit cu încă
5 ani, în anul 1938, lui H. Marschal372 •
Lui Iosif Scavdera, din Eibenthal, i s-a aprobat reducerea arenzii, la 200 lei
pe an, pentru terenul, pe care acesta şi-a construit moara, până în momentul în
care minele de cărbuni din Baia Nouă îşi reluau activitatea373 •
Sindicatului ziariştilor minoritari din România, secţia Timişoara, i s-a
închiriat, pentru 25 ani, cu o arendă de 1OOO lei/an, un teren în suprafaţă de 200
m 2 pentru construirea unei cabane pe Muntele Mic 374 •
În luna noiembrie 1940, s-a hotărât investirea sumei de 140.218 lei, în
localul din colţul Palatului Comunităţii de Avere din Caransebeş. Acest spaţiu a
fost cedat, în mod gratuit, pe un an, mişcării legionare, dar numai pe durata în care
aceasta „urmărea scopuri de binefacere". Imediat ce comercializa, Comunitatea
de Avere era îndreptăţită a denunţa contractul şi de a-i da localului o altă destinaţie,
sau de a-i fixa o chirie lunară375 •
Administraţiei Porţilor de Fier i-a fost acordată, în septembrie 1943, o
suprafaţă de 25 m 2 , pe 20 de ani, cu o arendă anuală de 500 lei, pentru instalarea
unei cabane telefonice, necesare navigaţiei pe Dunăre 376 •
Cuptorul de ars var, de pe raza comunei Feneş, a fost arendat lui Ioan
Popescu, contra sumei de 50.000 lei pe an 377 •
acopere
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pivniţa

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Inv 720, reg. 111934-1936, f. 154v-155.
Inv 720, reg. 1/1934-1936, f. 44v.
Inv 720, reg. 1/1936-1938, f. 165v.
Inv 720, reg. 111936-1938, f. 163.
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Inv 720, reg. 1/1940-1943, f. 17v.
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Restaurantul, din cadrul Hotelului Cerna din Băile Herculane, a fost închiriat
lui Bujor Popescu, cu o chirie de 5.000.000 lei/an378 •
Aşa cum poate fi observat, aspectul financiar a fost unul de maxim interes,
atât pentru cei care gestionau resursele acesteia, dar şi pentru împăduriţii din cele
94 de comune grănicereşti, asupra cărora se răsfrângeau direct beneficiile averii
comune.
I.5. CONTROLUL STATULUI ŞI ATITUDINEA GRĂNICERILOR
FAŢĂ DE CLASA POLITICĂ
ordonanţa din 8 iunie 1871 şi nici legea XXX din 1873 nu conţineau
care să instituie şi să reglementeze dreptul de control, administrativ şi
gestionar, al statului, asupra Comunităţii de Avere. Singurul drept de control, pe
care şi l-a rezervat statul de la început a fost dreptul de control silvic, prevăzut de
§ 7 al acestor legi. Prin statutul din 24 august 1879, Reprezentanţa regimentară,
în dorinţa de a preveni abuzurile, în administrarea averii comune, se supunea
de bunăvoie unui control riguros, exercitat de stat, prin intermediul comisarilor
guvemiali. Acest control viza toate actele de administrare şi de gestiune ale

Nici

dispoziţii,

comunităţii.

În acest sens, alegerile de reprezentanţi erau organizate de către organele
administrative publice (pretor, vicecomite sau înlocuitorii lor), iar adunările
generale erau convocate, numai cu înştiinţarea prealabilă a comisarului şi a
vicecomitelui. Fără îndeplinirea acestei condiţii, adunările nu se puteau ţine,
decât în oraşul Caransebeş.
Comisarul şi vicecomitele erau îndreptăţiţi, să impună preşedintelui
Comunităţii de Avere convocarea adunărilor generale extraordinare, dacă
considerau acest lucru necesar, iar în adunările generale nu puteau fi luate hotărâri
valabile fără prezenţa comisarului3 79 •
Încă de la început, controlul statului era foarte pronunţat şi s-a extins
asupra tuturor actelor Comunităţii de Avere. Scopul acestuia era de a preveni
abuzurile, dar mai ales de a fi înlăturată atmosfera de suspiciune, care apărea în
jurul gestionării averii. Originea lui nu se găsea în vreo dispoziţie legală, ci în
voinţa exprimată a coproprietarilor. Comisarii guvemiali pot fi comparaţi cu nişte
mandatari de drept privat ai proprietarilor şi în mod normal, mandatul lor trebuia
să fie revocabil, după voinţa mandantului. În realitate, mandatarii au uzurpat
378
379

Ibidem, Inv 720, reg. 111946-1947, f. 65.
A. Marchescu, op.cit., pag. 431. Statut despre organismul ... , pag. 1.
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drepturile proprietarului, iar acţiunea lor de control şi supraveghere a deschis
porţile abuzului şi arbitrariului administraţiei publice. Era destul ca preşedintele
sau consilierul să nu fie agreat de guvern, pentru ca intervenţia unui singur
om, a comisarului guvemial, să paralizeze orice activitate a întregului aparat
al Comunităţii de Avere. Deşi nu avea drept de vot, comisarul nu trebuia decât
să părăsească şedinţa adunării generale şi aceasta nu mai putea adopta hotărâri
valide 380 •
Din funcţiile de conducere, pe care comisarii guvemiali le deţineau la nivelul
Comitatului Caraş Severin, putem observa importanţa pe care Comunitatea de
Avere din Caransebeş o avea pentru stat. În luna martie 1880 comisar regesc
era Nicolae de Ujfalussy 381 • Şase ani mai târziu, în Adunarea generală din luna
mai, această funcţie era ocupată de comitele suprem Carol Tabadji3 82 • La adunarea
generală din 24 mai/5 iunie 1888, era numit, drept comisar guvemial definitiv,
comitele suprem Emeric de Iakabffy, care a prezidat şedinţa, fiind însoţit de
comitele Bela Litsek şi de protopretorul G. Inandy 383 • După Emeric de Iakabffy 384
funcţia a fost ocupată de către comitele suprem Carol de Pogany 385 şi de către
comitele suprem Carol Fialka386 • Ultimul comite amintit a participat la Adunările
generale ale Comunităţii de Avere, în funcţia de comisar guvemial, alternativ cu
vicecomitele Aurel Issekutz. Carol Fialka a fost prezent la Adunările generale
din 18 aprilie 1906387 , 27 noiembrie 1908 388 , 19 octombrie 1909389 şi 3 ianuarie
19 l 0390 , iar vicecomitele Aurel Issekutz la cele din 2 mai 1908 391 şi din 18 iunie
1909392 •
A. Marchescu, op. cit., pag. 432; L.O.Roşu, Controlul statului asupra Comunităţii
de Avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănăţean nr.13 din Caransebeş, în Banatica,
vol.17, Reşiţa, 2005, pag. 443-453.
381
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720,
reg.1/1873-1881, f. 34.
382
Foaia Diecezană, Caransebeş, I, 1886, nr. 21, din 25 mai/6 iunie, pag. 1.
383
Idem, Caransebeş, III, 1888, nr. 23, din 5 iunie/17 iunie, pag. 1.
384
Idem, Caransebeş, IV, 1889, nr. 21, din 28 mai/9 iunie, pag. 7.
385
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720,
reg.1/1905, f. 47.
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Renaşterea, Caransebeş, II, 1906, nr. 42, din 28 septembrie/15 octombrie, pag. 3.
387
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720,
reg.l/1906, f. 39.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 111908, f. 161.
389
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/ 1909, f. 95.
390
Ibidem, Inv. 720, reg.l/1910, f. 156v.
m Ibidem, Inv. 720, reg.l/1908, f. 139.
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Ibidem, Inv. 720, reg.1/1909, f. 68.
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În semn de recunoştinţă pentru activitatea depusă, Comitetul a comandat
portretul fostului comisar guvemial Carol de Pogany, în aprilie 1905, care a fost
executat, în mărime naturală, de către pictorul Ballo Ede şi a fost aşezat în sala
de şedinţe a Comunităţii de Avere 393 • Cinci ani mai târziu, în ianuarie 191 O, era
comandat şi portretul comisarului guvemial Carol Fialka394 • Drept mulţumire,
comisarii guvemiali erau recompensaţi şi material. Astfel Reprezentanţa
Comunităţii de Avere, în şedinţa din 18 aprilie 1906, a votat pentru comisarul
guvemial suma de 3.000 coroane395 •
După anul 1910, această funcţie este ocupată de către prim comitele dr.
Zoltan Medve 396 , iar ultimul comisar guvemial din timpul stăpânirii austro-ungare
a fost Dr. Eotteveny Oliver3 97 •
Primul român, care a ocupat această funcţie după Marea Unire, a fost
prefectul judeţului Caraş Severin, Dr. George Dobrin. Acesta înştiinţa Comitetul
despre numirea sa în această funcţie de către Consiliul Dirigent, solicita o
informare despre activitatea din ultima perioadă a comunităţii şi propuneri
pentru viitor, îndeosebi referitoare la restaurare 398 • Până la aprobarea statutului
din 1924, funcţia a mai fost ocupată de prefectul judeţului Dr. Dimitrie Chiroiu,
numit prin decretul nr. 2.197 din 1 mai 1920399 , de Dr. Petru Nemoianu400 , din
noiembrie 1920, de Dr. Corneliu Lupşa, până în ianuarie 1922401 , de Dr. Corneliu
Comeanu402 în perioada ianuarie 1922-ianuarie 1923 şi de Dr. Petru Cornean,
prefectul judeţului Caraş Severin, numit prin hotărârea Ministerului de Interne în
luna ianuarie 1923 403 •
În iama dintre anii 1922 şi 1923 a apărut un grav conflict între fostul comisar
guvemial şi comitet4°4 • Neînţelegerea a pornit de la convingerea comisarului
guvemial că mandatul reprezentanţei alese în anul 1920, expira la sfârşitul anului
1921. Comitetul Comunităţii de Avere nu putea să funcţioneze în condiţiile în
Ibidem, Inv. 720, reg. l/ 1907, f. 121.
Ibidem, Inv. 720, reg.111910, f. 156.
395
Ibidem, Inv. 720, reg.111906, f. 58.
396
Drapelul, Lugoj, X, 1910, nr. 124, din 13/26 noiembrie, pag. 2.
397
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720,
reg.l/1919, f. 95.
398
Ibidem, Inv. 720, reg.1/1919, f. 80.
399
Ibidem, Inv. 720, reg.111920, f. 50v.
400
Ibidem, Inv. 720, reg. l/ 1920,f. 1.
401
Ibidem, Inv. 720, reg.111922, f. 39.
402
Ibidem, Inv. 720, reg.111922, f. 21.
403
Ibidem, Inv. 720, reg.111923, f. Iv.
404
Ibidem, Inv. 720, reg.111923, f. 75v-76.
393

394

https://biblioteca-digitala.ro

123
care nu putea să consulte adunarea generală, mai ales că nu a fost luată în seamă
convocarea adunării generale, de către comisarul guvernial 405 • În luna august
1922, secretarul de stat din Ministerul de Interne, Dr. N. Zigne, a acceptat punctul
de vedere al Comitetului în privinţa noilor alegeri de reprezentanţi406 •
Legea pentru satisfacerea trebuinţelor normale de lemne de foc şi de
construcţie ale populaţiei rurale din Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina,
promulgată prin Înaltul Decret Regal Nr. 2. 187 din 27 iunie 1924, la articolul 14
prevedea că pădurile Comunităţii din fostul Regiment 2 Românesc de graniţă din
Năsăud şi pădurile Comunităţii de Avere din Caransebeş urmau să fie administrate,
ca şi până atunci, conform statutelor, însă sub controlul şi supravegherea statului
în ceea ce privea aplicarea codului silvic. Controlul administrativ şi silvic al
acestor comunităţi era exercitat de către un comisar al guvernului, numit, pe lângă
fiecare, de Ministrul Agriculturii şi Domeniilor4° 7 •
În ziarul Viitorul Graniţei, făcându-se referire la acest control, era subliniată
necesitatea ca guvernul să aleagă ca reprezentant al său un specialist şi nu un
politician408 • În plus se arăta că, în cele 94 comune grănicereşti, 90% erau români
grăniceri, iar între ei unii cu înalte situaţii şi intelectuali binevăzuţi. Întrebarea
firească, care putea fi pusă, era de ce guvernul nu ţinea cont de intelectualii din
categoria grănicerilor, la numirea comisarilor guvemiali pentru Comunitatea de
Avere. Un comisar guvemial numit din rândul grănicerilor s-ar fi identificat, pe
deplin, cu interesele lor şi ar fi susţinut autonomia, atât de necesară în relaţiile dintre
Comunitatea de Avere şi statul român. Împăduriţii arătau că nu admiteau ştirbirea
drepturilor moştenite de la strămoşii lor şi, acesta, cu atât mai puţin de dragul
unor străini, care nu aveau legătură cu această avere, exclusiv grănicerească409 •
Statutul Comunităţii de Avere, apărut în Monitorul Oficial Nr. 143 din 3 iulie
1925, reglementa atribuţiile statului, care priveau aprobarea bugetului, pentru
anul viitor, prin Ministerul Agriculturii şi Domeniilor410 şi controlul administrativ
şi silvic, printr-un comisar guvemial, numit de acelaşi minister. Controlul asupra
respectării codului silvic a rămas, şi pe mai departe, în atribuţiile organelor silvice
ale statului4 ".
Ibidem, Inv. 720, reg.111922, f. 33v-34.
Ibidem, Inv. 720, reg.111922, f. 49.
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Monitorul Oficial, Bucureşti, 1924, nr.140, din 1 iulie, pag. 2.
408
Viitorul Graniţei, Caransebeş, I, 1924, nr.2, din 30 noiembrie, pag. 1.
409
Idem, Caransebeş, II, 1925, nr. 4, din 25 ianuarie, pag. I.
410 Statutul Comunităţii de„„ pag. 15.
411 Ibidem, pag. 22.
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Avocatul comunităţii, Dr. Antoniu Marchescu, în Grănicerii bănăţeni şi
Comunitatea de Avere, arăta că redactarea, puţin fericită, a statutului, cu lipsuri
şi, uneori, cu afirmaţii inexacte, la care se adăugau deprinderile politicianiste, în
loc de emancipare, a avut ca rezultat intrarea comunităţii sub controlul politic.
Schimbările de guvern provocau, în mod constant, şi o schimbare în activitatea
celor desemnaţi să monitorizeze Comunitatea de Avere. Administratorii se
transformau în agenţi ai guvernului şi, în loc de gospodărie, făceau politică, iar
Consiliul de administraţie era direct implicat în lupta electorală412 •
La scurt timp după aplicarea noului sistem de control, bazat, de data aceasta,
pe o dispoziţie legală, s-a putut constata ineficienţa lui. În loc de a fi prevenite
abuzurile, ele au sporit încât legiuitorul însuşi s-a văzut silit să intervină.
Legea din 1924, deşi a stabilit principiul controlului, nu a precizat extinderea
lui şi nici măsurile pe care statul le putea lua, în virtutea acestui drept, contra
conducătorilor aleşi ai comunităţii, care prin abuzuri sau neglijenţă prejudiciau
sau risipeau averea ce o administrau. Astfel, în exercitarea funcţiilor lor,
administratorii Comunităţii de Avere din Caransebeş au contravenit dispoziţiilor
statutului, păgubind interesele acesteia, fapt constatat şi de comisia de control,
numită prin decizia 2. 782 din 13 iunie 1928.
Între cele constatate erau: dezordini şi nereguli grave în contabilitate,
bilanţuri cu date false, prezentate adunărilor generale, rea administrare şi lipsă
de bună-credinţă, din partea conducătorilor comunităţii, în ceea ce priveşte
gestionarea bunurilor, nerespectarea dispoziţiilor statutului de către conducători,
cu privire la desfăşurarea licitaţiilor, pentru scoaterea în exploatare a pădurilor
comunităţii şi vânzarea materialului lemnos, de aici rezultând pierderi foarte mari,
abateri de la dispoziţiile codului silvic, buget dezechilibrat faţă de venituri, rea
credinţă şi lipsă de control în administrarea fondurilor Comunităţii de Avere 413 •
Pentru o mai bună administrare a acestei averi, comisia de anchetă
propunea, între altele, creşterea dreptului de control al statului asupra comunităţii,
fixându-se norme precise pentru exercitarea lui, în aşa mod încât acesta să devină
efectiv şi să se poată lua măsuri la timp contra administratorilor abuzivi. Membrii
comunităţii trebuiau să poată cenzura, în mod real, gestiunea administratorilor şi
să reglementeze drepturile şi îndatoririle preşedintelui şi ale membrilor ce formau
Consiliul de administraţie, stabilindu-se măsuri contra celor care ar fi fost de rea
credinţă414 •
412

A. Marchescu, op. cit„ pag. 432.
ibidem, pag. 433.
414
ibidem, pag. 434.
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Legea din 15 iunie 1929 a modificat art. 14 litera e) din Legea 154 din 1924,
referitoare la satisfacerea trebuinţelor normale de lemne de foc şi construcţie
ale populaţiei din Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina. Pădurile Comunităţii
fostului regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş urmau să
fie administrate de organe alese, conform statutelor proprii. Statul controla şi
supraveghea administrativ, financiar şi silvic Comunitatea de Avere. Controlul
era exercitat de către un comisar al guvernului, numit, prin decret regal, de
către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Dacă erau constatate abuzuri în
administrarea averii, comisarul guvernului trebuia să anunţe ministerul şi, cu
autorizarea acestuia, convoca, în conformitate cu statutul, Adunarea generală
căreia îi prezenta faptele, spre a hotărî asupra măsurilor necesare şi, eventual,
asupra acţiunii în daune contra administratorilor abuzivi.
În cazul când abuzurile constatate aveau un caracter grav, de natură a
compromite şi a pune în pericol interesele Comunităţii de Avere, Ministerul de
Agricultură şi Domenii putea suspenda întregul Consiliul şi numea un Comitet
provizoriu de gestiune, compus dintr-un preşedinte, 4 membri şi 4 supleanţi, care
să rezolve lucrările curente, până la pronunţarea justiţiei sau până la alegerea unui
nou Consiliu de administraţie. Administratorii suspendaţi nu puteau fi realeşi până
la pronunţarea justiţiei. Administratorii care sustrăgeau din fondurile Comunităţii
de Avere, urmau să fie pedepsiţi ca şi delapidatorii de bani publici, iar cei care au
primit, sub orice formă, mită pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, erau pedepsiţi
ca şi funcţionarii publici vinovaţi de acest delict. Aceeaşi pedeapsă se aplica şi
comisarului numit de guvern, pentru care se dovedea că a tolerat actele abuzive
mai sus menţionate, ori le-a ascuns, neaducându-le la cunoştinţa ministerului.
Îndată după promulgarea acestei legi, Adunarea generală a comunităţii,
convocată de Consiliul de administraţie sau, dacă acesta era suspendat, de
Comitetul de gestiune, modifica statutul, spre a-l pune de acord cu dispoziţiile
din lege şi introducea dispoziţii normative pentru actele de administrare, precum
licitaţii publice şi vânzări, arenzi şi concesiuni, determinarea atribuţiilor de
control administrativ ale comisarului guvernial şi garantarea libertăţii alegerilor
şi a sincerităţii exprimării voturilor, după care statutul era suspus Ministerului de
Agricultură şi Domenii pentru aprobare 415 •
Statutul Comunităţii de Avere a fostului Regiment confinar românobănăţean Nr. 13, din 25 iulie 1930, stabilea, în articolul 82, următoarele atribuţii
pentru comisarul guvemial:
415

Monitorul Oficial,

Bucureşti,

1929, nr. 129, din 15 iunie, pag. 2.
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a. Veghea la respectarea legilor ţării şi aplicarea dispoziţiilor statutului,
bugetului şi regulamentelor în vigoare;
b. Comunica ministerului orice hotărâri contrare legilor ţării, statutului
sau regulamentelor în vigoare ale Comunităţii de Avere. Ministerul, sesizat de o
asemenea hotărâre, se pronunţa asupra ei, în termen de 30 de zile de la primirea
raportului comisarului, iar, în caz de nepronunţare, în aceeaşi perioadă, hotărârea
Comunităţii de Avere devenea executorie;
c. Aducea la cunoştinţa Ministerului de Agricultură şi Domenii abuzurile
constatate în administrarea averii şi, cu autorizarea acestuia, în conformitate
cu prevederile statutare, convoca Adunarea generală, căreia îi prezenta faptele,
spre a hotărî asupra măsurilor de luat şi eventual asupra acţiunii în daune faţă de
administratorii abuzivi;
d. Putea avea acces la toate actele de administrare ale organelor Comunităţii
de Avere şi face observaţiile sale preşedintelui;
e. Asista la şedinţele adunării generale, fără a avea dreptul de a lua cuvântul
şi raporta ministerului problemele dezbătute416 •
Controlul, în ceea ce priveşte aplicarea Codului silvic în pădurile Comunităţii
de Avere, era exercitat de către Direcţia regimului silvic din Ministerul de
Domenii 417 •
Funcţia de comisar guvemial pe lângă Comunitatea de Avere din Caransebeş
a fost ocupată de: Ionel Mocsony, până în luna octombrie 1930418 , de prefectul
judeţului Severin, Dr. Gheorghe Dragu, în anul 1931 419 , de profesorul Traian
Topliceanu, în perioada martie 1932420 - mai 1933 421 , de senatorul Coriolan
Buracu422 , de Dr. Traian Constantinovici, avocat şi deputat de Severin, în anul
1933 423 , de Dr. Gheorghe Ionescu, avocat în Teregova, numit prin Decretul Regal
3.128/1933 424 şi de prefectul Judeţului Severin, Dr. Victor Curuţiu, numit prin
Statutul şi regulamentele„., pag. 30-31.
Ibidem, pag. 32.
418
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. I O, din 2 octombrie,
pag. 2; S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.1/1930,
f. 58v.
419
Ibidem, Inv. 720, reg.1/ 1931-1934, f. 20v.
420
Ibidem, Inv. 720, reg.1/1931-1934, f. 80v.
421
Ibidem, Inv. 720, reg.1/ 1931-1934, f. 157v.
422
Ibidem, Inv. 720, reg.1/1931-1934, f. 134v.
423
Ibidem, Inv. 720, reg.111931-1934, f. 133v; Calendarul Românului pe anul comun
de la Cristos 1935, Editura Tipografia Diecezană, Caransebeş, 1935, pag. 108.
424
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720,
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Decretul Regal 2.443/1934425 •
Legea din 27 martie 1935 pentru organizarea cooperaţiei a asimilat
Comunitatea de Avere din Caransebeş, în parte, cooperativelor. Ea a intrat, astfel,
în subordinea Centralei Cooperative de Îndrumare, Organizare şi Control. Această
lege prevedea că bugetele Comunităţii de Avere nu erau definitive şi nu puteau
fi puse în aplicare decât după aprobarea Centralei Cooperative de Îndrumare,
Organizare şi Control. Pentru asigurarea cheltuielilor de control, asistenţă
judiciară şi îndrumare tehnică, comunitatea era obligată să vireze, direct centralei,
o contribuţie anuală fixată de consiliul acesteia, dar care nu putea depăşi O, 75%
din cifra veniturilor brute anuale. Legea de organizare a Ministerului Cooperaţiei,
din 5 februarie 1938, a amplificat dreptul de control şi supraveghere al statului,
care putea astfel să introducă şi modificări în bugete.
Regimul juridic creat pentru Comunitatea de Avere prin legile de organizare
a cooperaţiei, nu a fost de lungă durată. Prin originea, prin structura şi prin
mecanismul ei de funcţionare, Comunitatea de Avere nu a avut nimic în comun cu
organizaţiile cooperatiste sau cu alte instituţii existente în România. Legiuitorul
însuşi s-a convins despre aceasta şi prin legea publicată în Monitorul Oficial nr.
141 din 23 septembrie 1938, a trecut dreptul de control, îndrumare şi organizare
asupra Comunităţii de Avere în atribuţia Ministerului de Agricultură şi Domenii,
revenindu-se, astfel, la regimul creat prin statutul din 1930426 •
În ceea ce priveşte atitudinea locuitorilor fostei graniţe militare faţă
de conducerea ţării, precizăm că aceştia au avut sentimente de respect faţă de
monarhie atât înainte de 1918, cât şi după această dată.
În acest sens se înscrie şi contribuţia comunelor grănicereşti pentru
ridicarea, în Caransebeş, a statuii Regelui Francisc Iosif I. Aceasta a fost dezvelită
în 7 octombrie 1906 şi a prilejuit manifestări de amploare, la care au participat:
Arhiducele Iosif, deputaţi ai ambelor camere ale parlamentului, miniştri şi alte
personalităţi 427 •

În anul 1914 s-a hotărât să fie ridicată o statuie şi pentru împărăteasa
Elisabeta în Caransebeş. La iniţiativa reuniunilor de binefacere ale femeilor din
Caransebeş, adunarea convocată în data de 26 ianuarie 1914, desfăşurată sub
patronajul comisarului guvemial al Comunităţii de Avere, Medve Zoltan şi al
reg.1/l931-1934, f. 183.
425
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 72v.
426
A. Marchescu, op. cit., pag. 442-444.
427
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1906, f. 67.
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soţiei

sale, s-a

pronunţat

ca, în momentul deschiderii spitalului Elisabeta din
Caransebeş, să se eternizeze în marmură şi memoria glorioasei regine trecute
la cele veşnice. Faţă de această iniţiativă, grănicerii, la fel cum au sprijinit şi
ridicarea monumentului Regelui Francisc Iosif!, nu au rămas indiferenţi. În luarea
acestei hotărâri a contat şi faptul că împărăteasa nu numai că a fost soţia şi părtaşa
de bucurii şi dureri a regelui, ci a contribuit ca, pe lângă alte binefaceri, urmaşii
grănicerilor să ajungă stăpânii pădurilor şi munţilor, care îi înconjurau. Se afirma,
în cadrul reprezentanţei că: „ expresia cea mai viu grăitoare a recunoştinţei şi a
simţului de pietate, ce-l nutrim pentru regina mult regretată, care nu demult cânta
piscurile şi văile încântătoare din Băile Herculane, balzam pentru suferinţele
sale, o să.fie monumentul proiectat."428
Statuia reginei Elisabeta a fost dezvelită, în 5 mai 1918, împreună cu
monumentul „Pro Patria", dedicat memoriei elevilor soldaţi căzuţi în război429 ,
cu acest prilej fiind organizate manifestări de amploare, la care au participat:
Arhiducele Albrecht, ca reprezentant al împăratului, reprezentanţi ai guvernului,
ai mai multor municipii, ai corporaţiilor şi ai autorităţilor. Primarul oraşului
Caransebeş a solicitat Comunităţii de Avere să îndemne membrii ei să participe
la serbare şi să sprijine comitetul de organizare în activitatea sa. Comunitatea a
răspuns favorabil şi a contribuit cu materialul necesar pentru ridicarea unui arc
de triumfl 30 •
Atitudinea foştilor grăniceri faţă de Curtea de la Viena, reiese şi din
discursul preşedintelui Comunităţii de Avere din Caransebeş, susţinut în prezenţa
comisarului guvernial Medve Zoltan, în care se arăta loialitatea grănicerilor,
dovedită şi cu ocazia începerii Primului Război Mondial, când robuştii grăniceri
s-au prezentat sub stindard, să-şi îndeplinească datoria faţă de Tron, ca şi înaintaşii
lor4 31 • Aceleaşi sentimente pot fi observate şi într-o altă cuvântare, din 8 februarie
1916, în care se arăta că pădurile şi munţii, care formau averea Comunităţii de
Avere, erau darul împăratului şi regelui apostolic Francisc Iosif I. Acesta l-a făcut
grănicerilor, pentru a le răsplăti credinţa lor neclintită, vitejia şi tributul de sânge
ce l-au adus pentru tron şi patrie432 .
Credinţa faţă de monarhie continuă şi după 1918. Astfel, cu ocazia
reîntoarcerii în ţară şi a proclamării ca rege a Principelui Carol al Ii-lea, a
428

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1914, f. 106.
L. Groza, Statuile din Caransebeş, Editura Nagard, Lugoj, 2006, pag. 18-19.
430
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, inv. 720, reg.
1/1918, f. 20.
431
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1914, f. 177.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1916, f. 106.
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fost expediată o telegramă în care urmaşii foştilor grăniceri ai Regimentului
confiniar Nr. 13 româno-bănăţean din Caransebeş, constituiţi de jumătate de
veac în Comunitatea de Avere, pătrunşi de cele mai sfinte sentimente dinastice,
transmiteau monarhului omagiile lor de credinţă neclintită. Telegrama era semnată
de inginerul Pavel Goanţă, în calitate de preşedinte, şi de inginerul Simion Simu,
senator de Severin, în calitate de vicepreşedinte 433 •
Răspunsul palatului regal nu a întârziat şi tot printr-o telegramă, în numele
regelui, secretarul particular al acestuia C. Dumitrescu mulţumea călduros pentru
frumoasele sentimente şi bunele urări aduse în numele Comunităţii de Avere din
Caransebeş434 •

Cu ocazia aniversării vârstei de 60 de ani, preşedintele Comunităţii de
Avere, inginerul silvic Pavel Goanţă îi transmitea primului ministru Nicolae Iorga
omagiile de recunoştinţă, stimă şi devotament şi îl ruga ca o dată cu destinele ţării
să susţină şi interesele instituţiei grănicereşti435 •
Vizita regelui Carol al Ii-lea în zona grănicerească, a fost primită cu cinstea
cuvenită, Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş prezenta
itinerarul ce urma să fie parcurs de Carol al Ii-lea, însoţit de către fiul său Mihai,
Mare Voievod de Alba Iulia, de suita regală şi de membrii guvernului în frunte
cu preşedintele Consiliului de Miniştrii, Alexandru Vaida Voievod. Sosirea era
programată pentru data de 2 iunie 1933, la ora 1Oşi apoi, la ora 15,30, suita urma
să parcurgă cu automobilele localităţile grănicereşti: Mehadia, Iablaniţa, Petnic,
Lăpuşnicel, Borlovenii Noi, Prigor, Prilipeţ şi Bozovici.
Important de precizat este faptul că aceasta era făcută la 116 ani de la ultima
vizită a unui monarh în ţinut. În articol se arăta că strămoşii grănicerilor l-au
întâmpinat pe împăratul Iosif al Ii-lea, în două rânduri, iar pe împăratul Francisc
I şi împărăteasa Carolina în anul 1817. Împăduriţii aveau deosebitul noroc de a
vedea şi de a întâmpina pe regele iubit, născut şi crescut în ţara românească şi
în religia ortodoxă, trecând şi oprindu-se la Băile Herculane, Prigor şi Bozovici.
Grănicerii erau îndemnaţi să îi iasă în întâmpinare cu toţii: copii, tineri şi
bătrâni, bărbaţi şi femei, cu flori şi bucurie, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare şi să
împodobească casele cu ţesăturile frumoase ale nevestelor, cu ghirlande de flori
iar străzile cu ramuri verzi 436 •
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Vizita a fost folosită de către preotul Coriolan Buracu, preşedintele
Comunităţii de Avere, pentru a aduce la cunoştinţa regelui problemele grănicerilor,
dintre care amintim înfiinţarea unităţilor grănicereşti şi construirea liniei ferate
de la Iablaniţa şi Bozovici, pe lângă cursul râului Nera, până la Răcăşdia. Ca
rezultat, prin decret regal, în data de 8 iunie 1933, au fost înfiinţate Batalionul I
grăniceresc din regiunea Bistriţa Năsăud şi Batalionul II grăniceresc din regiunea
Banat, ultimul cu sediul în Caransebeş. Amândouă unităţile intrau în componenţa
diviziei de gardă regale.
În data de 23 iunie 1933, Coriolan Buracu, împreună cu deputatul Dr.
Traian Constantinovici, comisar guvemial pe lângă Comunitatea de Avere, au fost
primiţi de către Carol al II-iea, prilej cu care a fost exprimată bucuria şi mândria
grănicerilor faţă de vizita regală şi faţă de înfiinţarea batalionului de grăniceri.
Cei doi au solicitat bunăvoinţa regelui faţă de Comunitatea de Avere şi sprijinul
în ceea ce privea construirea căii ferate prin Valea Almăjului.
Regele Carol al Ii-lea a hotărât ca printre colegii de şcoală ai fiului său
Mihai, din toamna aceluiaşi an să fie şi un fiu de grănicer, din zona fostului
regiment Nr. 13. Ca răspuns, Comitetul Comunităţii de Avere din Caransebeş
a decis că va asigura batalionului de grăniceri, în mod gratuit, lemnele necesare
pentru combustibil, teren pentru exerciţii şi livezi pentru vite.
În ceea ce privea calea ferată, care urma să traverseze Valea Almăjului,
Comunitatea de Avere urma să asigure materialul lemnos pentru terasament, pe
tronsoanele din vecinătatea comunelor grănicereşti, terenul şi carierele de piatră,
în mod gratuit.
Ministerul Domeniilor a aprobat şi solicitarea de înfiinţare a unei şcoli
inferioare de agricultură în Dalboşeţ, în cadrul căreia urma să frecventeze cursuri
de specializare în silvi-seri-avi şi pomicultură, şi personalul silvic inferior al
comunităţii. Pentru această şcoală erau asigurate materialul lemnos şi terenurile
pentru activităţile practice, gratuit4 37 •
În data de 8 iunie 1933, Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii
de Avere din Caransebeş, împreună cu delegaţii celor 94 de comune grănicereşti,
în frunte cu primarii şi notarii satelor, cu autorităţile şi intelectualii din regiune, la
apelul preşedintelui Comunităţii de Avere, senatorul de Caraş, Coriolan Buracu,
s-au adunat, în număr de câteva sute, în oraşul Caransebeş, într-o adunare omagială
pentru regele Carol al Ii-lea. În cadrul manifestării, în semn de loialitate faţă de
monarh, s-a propus şi a fost aprobată ridicarea unei statui a regelui pe soclul statuii
fostului împărat Francisc Iosif I. Asistenţa a aprobat cu frenezie propunerea. S-a
437
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fie cerut punctul de vedere al reprezentanţilor casei regale, precum şi
facă demersuri, pe lângă Consiliul oraşului Caransebeş, pentru a pune la
dispoziţie, în acest scop, soclul amintit.
Întreaga asistenţă s-a încolonat, având în frunte muzica militară a
Batalionului 11 Vânători de Munte şi, sub conducerea preşedintelui, a Consiliului
de administraţie şi a comisarului guvemial al instituţiei, Dr. Traian Constantinovici,
a pornit, grupată pe ocoale silvice, spre biserica catedrală, pentru a participa la Te
Deum-ul de 8 iunie. Întreaga asistenţă s-a îndreptat spre cimitir, unde preşedintele
a depus, în numele grănicerimii şi al său, câte o coroană pe mormântul fiecăruia
dintre preşedinţii răposaţi. La ora 12, întreg convoiul s-a reîntors în Piaţa Unirii,
unde a fost sfinţit drapelul Comunităţii de Avere, ca simbol al dinasticismului,
patriotismului şi iubirii de glie, nu numai ale strămoşilor, ci şi ale urmaşilor,
celor de la Custozza şi Kroniggratz. Au vorbit părintele Petru Dancea, în numele
bisericii, Dr. Balaci, primpretor, ca delegat al prefecturii, şi preşedintele Coriolan
Buracu, în numele grănicerilor. Sfinţirea s-a făcut de către un sobor, în prezenţa
autorităţilor civile şi militare, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice,
ai şcolilor, ai societăţilor, ai corporaţiilor şi a unui numeros public.
După acest act solemn, grănicerimea s-a încolonat din nou şi a defilat pe
sub drapelul sfinţit, înaintea prezidiului, Consiliului de administraţie, comisarului
guvernial, autorităţilor şi oaspeţilor, având în frunte pe inginerul Ştefan Bornuz,
directorul silvic, însoţit de corpul funcţionăresc al Comunităţii de Avere. Toţi cei
prezenţi au fost fotografiaţi. În sala de studiu a internatului Comunităţii de Avere,
a fost servită la ora 14 o masă, oferită celor 300 invitaţi, personal de preşedintele
Coriolan Buracu. La aceasta a toastat preşedintele pentru rege, primarul
Domăneanţu, pentru grăniceri, deputatul Ancuşa, consilier eparhial, pentru
armonia şi înţelegerea grănicerilor, iar locotenent colonel Petrescu, comandantul
Batalionului 11 Vânatorii de Munte, a prezentat urările de bine ale armatei.
Răspunsul, la propunerea de ridicare a statuii, a fost primit, printr-o
telegramă, în data de 17 iunie 1933. În aceasta, Mareşalul Curţii Regale, Generalul
Ilarievici, exprima mulţumirea regelui faţă de sentimentele grănicerilor şi arăta că
nu se punea problema ridicării unei statui, atâta timp cât regele era în viaţă438 •
Pe lângă iniţiativa construirii unei statui, Consiliul de administraţie
al comunităţii a decis să fie construit, pentru Carol al Ii-lea, un pavilion de
vânătoare, înconjurat de un parc, în cea mai frumoasă regiune a Comunităţii de
Avere. Pentru alegerea terenului şi pentru acordarea unor sugestii referitoare
la proiectul pavilionului, urma să fie cerut sprijinul ministrului Mocioni, mare
decis
să se

să

438
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maestru al vânătorii 439 • Spre deosebire de propunerea de ridicare a statuii, care a
fost refuzată, în acest caz, regele, prin intermediul secretarului său particular C.
Dimitrescu, a mulţumit pentru iniţiativă440 •
Pentru sprijinul acordat, în special în rezolvarea problemelor financiare
ale Comunităţii de Avere din Caransebeş, preşedintele Consiliului de Miniştrii,
Alexandru Vaida Voievod, ministrul Agriculturii şi Domeniilor, Voicu Niţescu şi
ministrul Ion Lugojian au fost declaraţi grăniceri de onoare şi s-a luat decizia de
a li se pune la dispoziţie teren, pentru a-şi putea construi câte o vilă, în cea mai
frumoasă zonă a Comunităţii de Avere din Caransebeş 441 •
Această activitate de promovare a graniţei bănăţene era prezentată în Gazeta
Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş, sub titlul „Ce se petrece in
graniţă?". Erau enumerate principalele probleme ridicate în faţa Regelui Carol al
Ii-lea, precum: ajutorarea Comunităţii de Avere prin achitarea datoriilor, schimbul
de teren cu statul, reînfiinţarea vechilor regimente grănicereşti şi construirea liniei
ferate Iablaniţa-Bozovici-Sasca-Răcăşdia.
Batalionul grăniceresc de gardă regală Nr. 2 din Banat îşi începea activitatea
cu înrolarea noilor recruţi. Sediul acestuia era stabilit la Caransebeş, urmând
să fie organizate companii la Bozovici, Moldova Nouă şi Orşova. Contigentul
batalionului cuprindea numai descendenţi ai vechilor grăniceri, din cele 94 comune
de pe teritoriul Regimentului confiniar româno bănăţean Nr. 13 din Caransebeş. În
acest context, a fost pusă problema ca la batalion să fie alipite şi satele grănicereşti
din Plasa Moldova Nouă, care au făcut parte din fostul Regiment grăniceresc nr.
14. Această ultimă acţiune trebuia să fie însoţită de restituirea pădurilor, care au
format Comunitatea de Avere a fostului Regiment nr. 14, acestea urmând să fie
gestionate de Comunitatea de Avere din Caransebeş. Soldaţii Batalionului nr. 2
urmau să se ocupe de întreţinerea drumurilor, a pădurilor, a digurilor, de plantarea
terenurilor despădurite, a râpelor şi să lucreze la construirea căii ferate din Valea
Almăjului.

Urma să fie acordată o deosebită importanţă şi atenţie educaţiei religioase,
culturale şi fizice, dar şi sănătăţii publice şi tratamentului gratuit în spitale şi în
staţiunile balneare.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, inv. 720, reg.
1/1931-1934, f. 160v-161.
440
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 6, din 21 iulie,
pag. 4.
441
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, inv. 720, reg.
111931-1934, f. 160-162.
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În întâlnirea cu suveranul, din 6 august 1933, la Mărăşeşti, au mai
fost abordate probleme precum: acordarea sprijinului material pentru şcolile
secundare de pe teritoriul grăniceresc şi anume pentru liceul, gimnaziul, şcoala
normală şi Academia teologică din Caransebeş, pentru şcoala superioară de
comerţ şi gimnaziul din Orşova, sau pentru şcoala inferioară de minerit din
Bozovici, menţinerea Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului, construirea
caselor naţionale din Orşova, Moldova Nouă, Berzasca, Teregova, Caransebeş
şi în celelalte localităţi mai însemnate. Ministerul Sănătăţii trebuia să înzestreze
spitalul din Moldova Nouă, terminat de mai mulţi ani, şi să dea ajutoare pentru
dotarea spitalului din Bozovici. De asemenea, să întreţină spitalele din Orşova
şi Caransebeş, să înfiinţeze dispensare în Teregova şi infirmerii la Dalboşeţ,
Berzasca, Prigor, Mehadia şi Ohaba Bistra. La acestea se adăuga repartizarea
unei camionete sanitare, cu dulap de instrumente şi pansamente, cu brancarde şi
aparat de proiecţie, pentru toate întreţinerea urmând să fie realizată din bugetul
statului. Ministrul Industriei şi Comerţului trebuia să iniţieze studierea subsolului
şi exploatarea bogăţiilor aflate pe teritoriul grăniceresc şi să înfiinţeze o şcoală
inferioară de industrie, la Caransebeş. Ministrul Lucrărilor Publice trebuia să
întreţină şoselele naţionale Vârciorova-Caransebeş, Orşova-Baziaş şi MehadiaBozovici-Oraviţa442.

Pentru a fi coleg al fi.ului lui Carol al II-iea, a fost ales fiul directorului
Jurchescu de la şcoala din Petnic443 . Pentru onoarea acordată şi în semn de
respect, ziua Marelui Voievod Mihai a fost sărbătorită la Caransebeş cu fast. După
serviciul divin şi defilarea trupei, în internatul Comunităţii de Avere a avut loc o
masă comună, la care au luat parte ofiţerii Batalionului 2 grăniceresc de gardă şi
funcţionarii comunităţii, în frunte cu preşedintele şi directorul silvic, dar şi elevii
din internat. Cu acest prilej au fost aduse omagii Regelui Carol al II-iea, Măriei
Sale Mihai, iar elevului Jurchescu i s-a dat „mai înainte de a merge la Şcoala
specială a Măriei Sale Mihail, merindea sufletească pentru drumul care îi stă
înainte: o carte de rugăciuni, harta Comunităţii de avere şi sfaturi părinteşti, prin
cuvântul preşedintelui Buracu"444 •
Primirea Batalionului 2 Grăniceresc de gardă în Caransebeş, în 13 mai
1934, a prilejuit manifestări care au dovedit că grănicerii conştientizau importanţa
evenimentului. Vestea sosirii batalionului a mobilizat toate satele grănicereşti.
442

Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 7, din 15 septembrie,

pag. 1-2.
443

Idem, Caransebeş, V, 193 3, nr. 11, din 15 noiembrie, pag. l.

444

ibidem, pag. 4.
https://biblioteca-digitala.ro

134
Astfel, la intrarea în Banat, în gara Orşova, batalionul a fost întâmpinat de
numeroase delegaţii ale satelor din jur, care i-au făcut primirea cu fanfare şi banderii
de călăreţi. Aceeaşi primire entuziastă a fost organizată şi în gările Topleţ, Băile
Herculane, lablaniţa, Cruşovăţ, Cornea, Domaşnea, Poarta, Teregova, Armeniş,
Vălişoara şi Cârpa, toate împodobite cu ghirlande de flori şi cu verdeaţă.
La Caransebeş, potrivit programului stabilit, sărbătoarea s-a desfăşurat
astfel: la ora 7 dimineaţa, deşteptarea a fost dată de fanfara pompierilor, la
ora 8, convoiul oficialităţilor, în frunte cu muzica Batalionului 11 Vânători de
Munte şi câteva sute de călăreţi, din comunele grănicereşti Ciuta, Iaz, Obreja şi
Caransebeşul Nou, au plecat de la palatul Comunităţii de Avere şi s-au îndreptat
spre gară, unde a avut loc primirea militară. După aceasta, batalionul, precedat
de banderiile grănicereşti, personalul silvic al Comunităţii de Avere, cu drapelul
instituţiei, corpul pompierilor şi publicul numeros, s-a îndreptat spre episcopie.
Pe întreg traseul străzilor Gării, Lugojului, Piaţa General Dragalina şi Episcop
Popeea, frumos împodobite cu ghirlande de flori şi coroane, batalionul a fost
aclamat de populaţia, care striga „Trăiască Regele, Trăiască grănicerii."
Întregul cortegiu s-a oprit în faţa palatului episcopal, unde Episcopul Vasile
Lăzărescu al Caransebeşului, a binecuvântat şi a salutat venirea acestei trupe de
elită a grănicerilor bănăţeni, împlinire a promisiunii regale făcută sub impresia
frumuseţii acestor ţinuturi şi a însufleţirii cu care a fost primit de grăniceri.
La ora 9, s-a oficiat în Piaţa Unirii un Te Deum, de către un sobor de preoţi
civili şi militari, cu participarea corului catedral şi în prezenţa a peste 5.000 de
grăniceri. Aici au luat cuvântul: protopopul stavrofor Andrei Ghidiu, Dr. Comei
Corneanu, vicepreşedintele Adunării deputaţilor, colonelul Stoian, comandantul
garnizoanei, Dimitrie Sgaverdia, preşedintele Comunităţii de Avere şi locotenent
colonel Iliescu Galaţi Manole, comandantul batalionului grăniceresc, care a
mulţumit antevorbitorilor pentru frumoasele cuvinte, de îmbărbătare, adresate
batalionului şi miilor de grăniceri, pentru entuziasta primire.
După cuvântări, a urmat defilarea pompierilor, cu drapelul Regimentului
96 Infanterie şi al Batalionul 11 Vânatori de Munte, la sfârşitul căreia a defilat, în
aclamaţiile celor prezenţi, batalionul grăniceresc, în uniforma de gală, croită după
modelul celei purtată de grănicerii bănăţeni. Aceasta era fonnată din chivără445
din piele de miel neagră, cu merişor galben şi penaj alb şi burcă446 maro cu epoleţi
de gală gri.
Apoi a avut loc un banchet, oferit de preşedintele Comunităţii de Avere din
445
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Caransebeş,

la care au luat parte toate personalităţile oraşului şi din jur şi întreg
corpul ofiţeresc al batalionului de grăniceri. Funcţionarii Comunităţii de Avere au
oferit o masă copioasă subofiţerilor de la Batalionul 2 grăniceresc şi personalului
silvic asistent. De asemenea, preşedintele a mai asigurat masa şi pentru călăreţii şi
pompierii care au participat la manifestări. 447 Contribuţia comunităţii la pregătirea
vizitei regale, cu ocazia depunerii jurământului de către recruţii Batalionului
Nr. 2 grăniceresc, a constat în suma de 20.000 lei, donată Primăriei oraşului
Caranse beş 448 .
În data de 6 iulie 1937, primul comandant al Batalionului 2 grăniceresc
din Caransebeş, colonelul Manole Iliescu Galaţi, la propunerea preşedintelui
Comunităţii de Avere, Dimitrie Sgaverdia, datorită meritelor sale în ceea ce
priveşte organizarea acestei structuri militare înfiinţată de Carol al II-iea pentru
cultivarea spiritului dinastic şi militar al grănicerilor şi pentru că „s-a identificat pe
deplin cu interesele vitale ale grănicerilor noştri din cele 94 de sate grănicereşti",
a primit titlul de grănicer de onoare449 •
Regelui Carol al Ii-lea, care urma să participe, în data de 7 octombrie 1934, la
sfinţirea catedralei greco-catolice din Lugoj şi să se oprească şi în gara Caransebeş,
i s-a pregătit o întâmpinare călduroasă de către locuitorii Caransebeşului şi de
către cei din jurul oraşului 450 •
Se poate observa, din cele de mai sus, că împăduriţii Comunităţii de Avere
din Caransebeş au încercat, în mod constant, să demonstreze că suprafeţele
forestiere deţinute nu aparţineau statului şi să îşi păstreze autonomia, dar şi faptul
că în locuitorii fostei graniţe militare credinţa faţă de dinastia conducătoare era
mereu vie.
Un aspect demn de semnalat pentru ilustrarea devotamentului foştilor
grăniceri faţă de clasa politică, este rezistenţa organizată, de la mijlocul anului
194 7, în Munţii Banatului. Refugierea unor opozanţi ai regimului în munţi, în
primăvara şi în vara anului 1947, a fost la început o acţiune spontană, mai mult
individuală, care s-a derulat în paralel cu încercările de restructurare şi reorganizare
a organizaţiilor locale aparţinând celor două partide istorice democrate. Numărul
447
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refugiaţilor

politici în zonele împădurite din Munţii Banatului a crescut sensibil
în a doua jumătate a anului 1947 astfel că, inevitabil, s-a impus cerinţa constituirii
lor în grupări organizate de supravieţuire şi acţiune, inclusiv printr-o rezistenţă
militară în faţa forţelor represive. Aceste grupări înarmate din munţi urmau să
acţioneze într-o strânsă colaborare cu organizaţiile de rezistenţă anticomuniste
create clandestin în aproape toate centrele urbane din vestul României şi în
numeroase localităţi rurale.
Organizarea şi pregătirea efectivă a formelor de rezistenţă militară s-au
cristalizat în vara anului 194 7 în jurul nucleului alcătuit din colonelul Ion Uţă,
fost prefect al judeţului Severin şi Comandant al Regimentului 17 Infanterie
Lugoj, avocatul Ioan Târziu şi inginerul Aurel Vernichescu, toţi membri marcanţi
ai P.N.Ţ. din judeţul Severin. Acestui grup coordonator, care se bucura de
prestigiu în rândul locuitorilor din zonă, i s-au alăturat avocatul Spiru Blănaru şi
comandorul Petre Domăşneanu.
Zona centrală de acţiune a rezistenţei armate anticomuniste din vestul
României, pregătită de colonelul Ion Uţă şi colaboratorii săi, a fost stabilită în
regiunea din sudul Banatului, cuprinsă între Timiş, Cerna, Berzovia, în special
Reşiţa, Bocşa, Valea Timişului, Masivul Ţarcu, Masivul Gugu. Era o zonă intens
împădurită, greu accesibilă mijloacelor tehnice ale forţelor de represiune, locuită
de o populaţie destul de numeroasă, ataşată P.N.L. şi P.N.Ţ„ ostilă unui regim
comunist totalitar. Valorile idealurilor naţionale, ca şi idealurile democraţiei, au fost
puternice în conştiinţa locuitorilor din această regiune. Pe sprijinul necondiţionat
al acestor oameni s-au bazat organizatorii rezistenţei armate anticomuniste 451 •

I. Munteanu, Anul 1947 - începutul rezistenţei armate anticomuniste în vestul
României, în Analele Sighet 5, Anul 1947 - Căderea cortinei, Fundaţia Academia Civică,
1997, pag. 436-438.
451
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CAPITOLUL II
EXPLOATAREA PRODUSELOR PRINCIPALE,
SECUNDARE ACCESORII ŞI REGENERAREA
COMPLEXELOR FORESTIERE

11.1. EXPLOATAREA SUPRAFEŢELOR FORESTIERE

PRIN ARENDARE
Din punct de vedere organizatoric, pădurile Comunităţii de Avere din
Caransebeş au fost împărţite în cinci ocoale silvice: Bozovici, Orşova, Teregova,
Caransebeş şi Ohaba Bistra, coordonarea acestora fiind realizată de către Direcţia
silvică din Caransebeş.
Pădurile fiecărui ocol silvic erau împărţite în serii (unităţi de producţie),
fiecare având câte un amenajament. Seriile erau de trei tipuri: grănicereşti amplasate în apropierea comunelor şi destinate acoperirii nevoilor grănicerilor,
de protecţie, în jurul golurilor de munte, iar între ele erau seriile de valorificare destinate să acopere cheltuielile administraţiei: salarii, impozite, burse, fonduri de
ajutorare ale comunelor, şcolilor, bisericilor, căminelor culturale ş.a. Pădurile erau
administrate în regimul codrului, tratamentul fiind cel al tăierilor rase, cu excepţia
pădurilor de protecţie, din care se recoltau doar produsele accidentale. Tăierile
rase, ca modalitate de tratament, au fost prevăzute în amenajamente ca urmare a
influenţei silviculturii germane. În cea ce priveşte regenerarea, întreprinderile de
exploatare finanţau lucrările din plantaţii iar în parcelele grănicereşti, completările
necesare se făceau pe cheltuiala ocolului respectiv 452 •
Pădurile destinate vânzării, erau cuprinse într-un singur amenajament,
aprobat de minister. Pentru acesta a fost stabilită o perioadă de revoluţie de 100
de ani, împărţită în 5 perioade de exploatare. A fost ales regimul codrului, cu
modalitatea de tratament a pădurilor rase şi regenerarea pe cale artificială, prin
plantaţii. Aceste păduri au fost grupate în două secţii, cea a pădurilor de raport
şi cea a pădurilor destinate protejării păşunilor, pâraielor şi a terenurilor ocupate.
412
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Prima secţie cuprindea 10 serii de valorizare: 2 în Ocolul silvic Ohaba Bistra, 2 în
Ocolul silvic Caransebeş, 2 în Ocolul silvic Teregova, 3 în Ocolul silvic Bozovici
şi o serie în Ocolul silvic Orşova. La repartizarea acestor serii s-a ţinut cont de
vechea împărţire economică, dar şi de concentrarea posibilităţilor într-o singură
grupă de exploatare 453 •
Pentru primele decenii de activitate ale comunităţii, „Regulamentul referitor
la vânzarea productelor silvanale din pădurile Comunităţii de Avere a fostului
regiment confiniar româno-bănăţean No. 13 din Caransebeş" era cel care stabilea
modul de exploatare a suprafeţelor forestiere. Acesta prevedea că productele
silvice, trebuia să fie exploatate în perimetrul, în perioada şi în cantitatea stabilită
în proiectul tăieturilor şi în proiectul foloaselor laterale, care erau întocmite
anual, în baza planurilor economice de exploatare. Pentru vânzare erau destinate
doar suprafeţele rămase după acoperirea nevoilor împăduriţilor. De aceea, la
întocmirea planurilor economice de exploatare, se ţinea seama ca împăduriţii
comunelor aparţinătoare Comunităţii de Avere, să-şi poată aduce lemnele şi alte
produse silvice din pădurile mai apropiate. Pentru necesităţile împăduriţilor, erau
amenajate parchete separate corespunzătoare, iar restul pădurilor erau grupate în
parchete destinate vânzării.
Valorificarea produselor forestiere, în anii de început ai Comunităţii de Avere,
era reglementată de ,Jnstrucţiunile referitoare la efeptuireafolosului principal şi
a foloaselor laterale", care cuprindeau beneficiile garantate împăduriţilor, dar şi
tariful productelor silvanale, stabilit de Reprezentanţa Comunităţii de Avere în
Adunarea generală din 4 aprilie 1884.
Vânzarea produselor silvice era făcută prin licitaţie publică. Excepţie de
la aceasta se făcea doar pentru cele care erau destinate acoperirii necesităţilor
împăduriţilor, pentru nevoia lor proprie şi pentru cele ale comunităţilor locale, în
baza asignărilor. Preţul produselor forestiere vândute persoanelor care nu făceau
parte din comunităţile grănicereşti, era stabilit prin tariful produselor silvice,
aprobat în fiecare an în Adunarea generală de primăvară a reprezentanţilor.
Lemnele din parchetele destinate vânzării puteau fi valorificate doar prin
licitaţie publică. Dacă aceste parchete nu puteau fi vândute datorită investiţiilor
care trebuiau făcute pentru exploatare, sau din alte motive, materialele lemnoase
dintr-o singură tăietură anuală urmau să fie valorificate împreună cu cele de pe
mai multe tăieturi anuale, însă nu mai mult de 1Otăieturi, adică teritoriul stabilit
pentru o semi perioadă. Pentru vânzarea complexelor forestiere mai mari decât
453
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cele stabilite pe 1O ani, adică pe o semi perioadă, trebuia solicitată aprobarea
autorităţilor de supraveghere. Tăietura destinată vânzării trebuia să fie marcată în
natură şi cu semne durabile. Preţul materialul lemnos care ocupa aceste perimetre,
trebuia stabilit ţinând cont de împrejurări şi, în baza acestei estimări, era stabilit
punctul de plecare pentru licitaţie. Precizăm că la gorun şi la alte esenţe de valoare,
era măsurat fiecare copac. De asemenea, înainte de publicarea licitaţiei, trebuiau
să fie stabilite toate condiţiile de vânzare, care urmau să fie cuprinse în viitorul
contract.
La publicarea licitaţiilor publice, trebuia să se ţină seama de următoarele:
1. Vânzările, unde preţul nu depăşea 200 coroane, erau aduse la cunoştinţă
cu cel puţin 8 zile înaintea licitaţiei, prin afişe şi prin tobă;
2. Dacă produsele care urmau să fie vândute prin licitaţie, aveau o valoare
cuprinsă între 200 şi 2.000 coroane, licitaţia urma să fie publicată prin afişe, în
ziarul Erdeszeti lapok şi în unul sau mai multe ziare locale, cu cel puţin 14 zile
înainte de licitaţie, socotite de la ultima zi de apariţie a publicaţiei;
3. Vânzarea productelor în valoare mai mare de 2.000 coroane, de pe mai
multe tăieturi anuale, urma să fie publicată prin afişe, în ziarul Erdeszeti lapok, în
ziarele locale şi centrale cu cel puţin trei săptămâni înainte de licitaţie.
În locul perioadei minime, în cazuri speciale, sub îndrumarea autorităţilor
de supraveghere, sau în alte cazuri, termenul putea fi prelungit.
Rezultatele licitaţilor de la punctul I, ţinute la foresterii erau aprobate
de către Oficiul de economie, iar productele vândute puteau fi exploatate de
cumpărător numai după achitarea preţului. În cazul punctului 2, contractul se
putea încheia numai dacă era aprobat de Comitet, care lua în discuţie problema
în prima şedinţă lunară. Pentru punctul 3, rezultatul licitaţiei publice era înaintat
de Comitet atât Adunării generale, cât şi forurilor competente de supraveghere, în
vederea aprobării 454 •
Atribuţiile

serviciilor silvice centrale
În ceea ce priveşte exploatarea pădurilor, dintre structurile Comunităţii de
Avere, Serviciul Tehnic avea următoarele competenţe:
A. Amenajarea pădurilor:
a. Întocmea şi verifica amenajamentele;
b. Lua măsuri pentru aplicarea în teren a acestora;
c. Inspecta pe teren delimitările la produsele anuale, făcute de şefii de
ocoale;
454
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d. Controla, din punct de vedere tehnic, executarea contractelor cu
societăţile de exploatare;
e. Făcea recolmentul 455 suprafeţelor exploatate;
f. Verifica inventarierea arborilor destinaţi exploatării;
g. Verifica valoarea produselor principale şi secundare, făcute de şefii de
ocoale;
h. Ţinea evidenţa amenajamentelor;
i. Verifica evidenţa amenajamentelor, întocmite şi aplicate de şefii de
ocoale şi o insera în evidenţa centrală;
j. Ridica în plan diferite suprafeţe, pentru amenajarea pădurilor;
k. Verifica ridicările în plan făcute de şefii de ocoale;
I. Ţinea evidenţa casierului pădurilor;
m. Păstra toate amenajamentele, studiile şi memoriile justificative ş1
verifica ca lucrările executate să respecte amenajamentul;
n. Păstra planurile;
o. Ţinea evidenţa incendiilor din păduri şi înştiinţa forurile competente;
p. Înainta, la 1 ianuarie a fiecărui an, atât Casei Pădurilor, cât şi ocoalelor
respective tabele despre posibilităţile vândute, în baza legii pentru reglementarea
vânzării de păduri;
q. Ţinea evidenţa şi se ocupa de autorizaţiile de exploatare, de depunerea
garanţiilor de împădurire şi de recepţionarea suprafeţelor împădurite, în vederea
restituirii garanţiilor;
r. Ţinea evidenţa repartizării pădurilor pe cantoane;
s. Întocmea hărţile cantoanelor;
t. Compunea cartea de buzunar a şefilor de ocoale din amenajament şi
supraveghea completarea acesteia;
u. Făcea studiile necesare în vederea modificărilor sau completărilor din
amenajamente;
v. Stabilea bugetul amenajamentelor;
w. Rezolva orice alte probleme în legătură cu amenajarea pădurilor.
B. Exploatări:
a. Executa toate lucrările tehnice, care ţineau de exploatarea şi vânzarea
produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurilor Comunităţii de Avere;
b. Preda suprafeţele şi instalaţiile adjudecate în vederea exploatării,
încheind şi actele în cauză;
c. Conducea şi supraveghea lucrările de exploatare în regie proprie şi
455
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stabilea bugetul acestora;
d. Inspecta, din punct de vedere al amenajamentelor, toate lucrările de
amelioraţiuni forestiere precum: curăţiri, rărituri şi extrageri de arbori deperisanţi;
e. Făcea studiile de punere în valoare, la curăţiri şi rărituri;
f. Verifica, pe teren, estimaţia arborilor deperisanţi, uscaţi în picioare, atât
în stare diseminată, cât şi pe suprafeţe compacte şi compunea studiile de punere
în valoare;
g. Inspecta suprafeţele incendiate şi atacate de insecte sau boli criptogamice,
lua măsurile necesare în vederea combaterii, precum şi a punerii în valoare a
suprafeţelor compromise;
h. Întocmea studiile de exploatare şi de refacere a pădurilor compromise;
1.
Ţinea toate evidenţele şi dosarele referitoare la exploatarea pădurilor;
j. Pentru produsele accesorii stabilea suprafeţele pe care se putea recolta
ghinda, se putea păşuna, vâna sau pescui;
k. Delimita pe teren perimetrul poienilor, al ocupaţiunilor, studia şi
compunea amenajamentele silvico-pastorale;
I. Verifica veniturile ocoalelor silvice prevăzute în buget.
C. Plantaţii:
a. Rezolva întreaga corespondenţă;
b. Verifica proiectele de plantaţii ale ocoalelor, în ceea ce privea suprafaţa
ce urma a fi plantată în anul următor şi întocmea bugetul;
c. Întocmea evidenţa plantaţiilor şi a pepinierelor;
d. Verifica conturile culturilor silvice;
e. Urmărea, respectarea dispoziţiilor date, în domeniul culturilor silvice;
f. Verifica pe teren calitatea solului, pentru înfiinţarea sau desfiinţarea de
pepm1ere;
g. Se îngrijea de producerea seminţelor forestiere necesare ocoalelor;
h. Ţinea evidenţa plantaţiilor şi a regenerărilor realizate, a pepinierelor şi
a plantelor existente;
i. Studia pe teren posibilitatea de replantare a suprafeţelor exploatate şi
încă neregulate, a suprafeţelor compromise din punctul de vedere al pădurii, a
suprafeţelor sterile, goale şi a acelora care reclamau lucrări silvico-tehnice;
j. Inspecta starea plantaţiilor vechi şi noi şi lua măsuri de îndreptare, în
cazul în care se constata compromiterea lor;
k. Lua măsuri pentru aplicarea bugetului în domeniul plantaţiilor;
I. Recepţiona pe teren lucrările executate şi propunea descărcarea şefilor
de ocoale, în baza actelor justificative;
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a poienilor, a munţilor, a terenurilor de
vânătoare, a ocupaţiilor, a carierelor şi a altor terenuri din pădure;
n. Ţinea evidenţa uneltelor folosite la împăduriri.
D. Construcţii forestiere:
a. Ţinea evidenţa centralizată a tuturor construcţiilor şi avea în
responsabilitate ca fiecare ocol să aibă un asemenea inventar;
b. Avea în grijă instrumentele topografice;
c. Trasa şi executa pe teren, cu personalul din subordine, toate lucrările în
legătură cu exploatarea de căi ferate forestiere;
d. Compunea planurile, memoriile justificative şi devizele pentru orice
lucrare tehnică;
e. Întocmea planurile şi devizele pentru lucrările în regie, în vederea
transportării materialelor debitate;
f. Întocmea şi verifica devizele pentru reparaţia şi întreţinerea
m.

Ţinea evidenţa plantaţiilor,

construcţiilor;

Compunea şi supraveghea executarea lucrărilor aprobate şi recepţiona
lucrările finalizate;
h. Întocmea caietele de sarcini pentru lucrările care um1au să fie executate;
i. Verifica bugetele ocoalelor silvice, în domeniul construcţiilor şi al
reparaţiilor planificate;
j. Întocmea bugetul serviciului construcţiilor4 56 •
g.

Atribuţiile

personalului ocoalelor silvice:
Alături de Serviciul Tehnic al Comunităţii de Avere, care coordona
activitatea la nivel central, ocoalele silvice erau structurile ce se îngrijeau de
activitatea silvică, în toate aspectele ei. Ocoalele silvice ale Comunităţii de Avere,
cinci la număr, îşi aveau sediile la: Ohaba Bistra, Caransebeş, Teregova, Bozovici
şi Orşova. Acestea erau conduse de câte un inginer silvic, care avea în subordine
conductori silvici, brigadieri, pădurari şi ajutori de pădurari.
Şeful de ocol avea următoarele atribuţii:
1. Conducea şi executa toate lucrările privind administrarea pădurilor şi a
altor bunuri ale Comunităţii de Avere;
2. Îşi desfăşura activitatea în subordinea Direcţiei Silvice, cu respectarea
legilor, a statutului, a regulamentelor şi a ordinelor, în limita competenţelor fixate;
3. Reprezenta Comunitatea de Avere în faţa justiţiei, în baza unei delegaţii;
456
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4. Rezolva şi semna corespondenţa, fiind responsabil de orice daune ar fi
afectat Comunitatea de Avere printr-o greşită administrare;
5. Întocmea bugetul de venituri şi cheltuieli al ocolului, pentru anul viitor,
pe care îl înainta Direcţiei silvice, până la 1 decembrie;
6. Întocmea preţurile anuale, împărţind pădurile în categorii de valoare şi le
înainta Direcţiei Silvice până la 1 decembrie;
7. Înainta Direcţiei Silvice, până la 1 decembrie, un program de activitate
pentru toate lucrările de punere în exploatare, pepiniere, plantaţii, construcţii,
propuse a fi executate în anul următor, care era anexat bugetului ocolului.
8. Executa lucrările ordonate, în timpul stabilit de Direcţia Silvică;
9. Controla exploatările în antrepriză, conducea exploatările în regie şi
executa toate lucrările de inventariere care erau implicate de aceste lucrări. De
asemenea, preda anual parchetele vândute antreprenorilor, la termenele fixate
prin contracte, dar şi pe cele grănicereşti. În momentul predării erau marcate şi
movilate limitele parchetelor;
10. Făcea personal inventarierea materialelor exploatate în regie, cu bani
sau cu dijmă, şi le înainta Direcţiei Silvice;
11. Tot personal, efectua recepţiile anuale ale parchetelor exploatate
prin antrepriză, constatând delictele şi contravenţiile comise de antreprenori şi
arendaşi;

12. Recepţiile generale ale parchetelor erau executate, tot personal, de către
şeful de ocol, care, în funcţie de rezultat, propunea sau nu eliberarea garanţiei;
13. Ţinea licitaţii, redacta contracte, potrivit competenţei sale, pe bază de
delegaţie specială şi le înainta Direcţiei Silvice;
14. Întrebuinţa sumele pe care le avea la dispoziţie, în limita devizelor
aprobate;
15. Pe teren făcea toate delimitările, ridicările de plan, estimările şi
revizuirile de amenajamente;
16. Inspecta toate pădurile din raza ocolului, cel puţin de 2 ori pe an şi
constata tăierile nejustificate de către brigadieri sau pădurari, precum şi orice
abatere;
17. Înainta şi susţinea în faţa instanţelor judecătoreşti acţiunile de delicte
silvice şi aplica codul silvic;
18. Constata, imediat, incendiile de pădure şi conducea lucrările de stingere
şi de remediere. În asemenea cazuri comunica telefonic sau telegrafic, Direcţiei
Silvice starea incendiului şi măsurile ce trebuia luate;
19. Aplica legea vânatului şi pescuitului;
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20. Se îngrijea ca personalul silvic să aibă permisul de port armă;
21. Se ocupa de menţinerea ordinii şi a disciplinei în rândul personalului;
22. Ţinea evidenţa amenajamentelor;
23. Controla eliberarea şi întrebuinţarea produselor, de orice natură, date în
baza deciziilor Consiliului de Administraţie;
24. Raporta, până cel târziu la 1 decembrie, situaţia pădurilor puse în
exploatare;
25. Aplica regulamentul pentru drepturile grănicereşti;
26. Raporta anual, cel târziu până la 1 august, situaţia recoltei de ghindă şi
Jir;

27. Comunica direct cu toate autorităţile de pe raza ocolului, în probleme
de serviciu;
28. Însoţea, de fiecare dată, organele silvice superioare de control ale
statului pe raza ocolului 457 •
În ceea ce priveşte competenţele şefului de ocol, acesta trebuia:
1. Să vândă, pe preţuri tarifare, lemnele rezultate din exploatările în regie, în
baza dispoziţiilor Direcţiei Silvice;
2. Să vândă, pe preţul de tarif şi în baza unui inventar, produse lemnoase, în
limita stabilită de Consiliul de Administraţie;
3. Să vândă cu carul, în baza taxei stabilite de Direcţia Silvică, crăcile şi
rămăşiţele din parchetele exploatate în regie sau antrepriză combinată;
4. Să vândă, prin licitaţie sau înţelegere, la preţul de zi, materialele sechestrate
de la delicvenţi;
5. Să valorifice, prin bună învoială, pe preţurile tarifare, materialul lemnos
de lucru şi de foc strict necesar stânelor din golurile munţilor;
6. Să verifice constatările făcute de personalul din subordine, cu ocazia
inspecţiilor pădurilor şi să ia măsurile care se impun;
7. Să aprobe prelungiri de termene, până la 30 de zile, pentru preluarea
materialelor neridicate în teren, cu plata unei taxe de 5% pe lună, din valoarea
întregului material vândut;
8. Să tranzacţioneze materialele provenite din delicte silvice, în limitele
stabilite de Direcţia Silvică, şi să îi înainteze acesteia, la 3 luni, un raport privind
reducerile pentru verificare;
9. Să liciteze, în fiecare an, în luna aprilie, poienile din raza ocolului;
1O. Să liciteze în fiecare an, în luna iulie sau august, fânul din păduri sau din
terenurile deţinute fără contract;
4
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11. Să vândă, în baza tarifului stabilit, toate produsele accesorii, mai puţin:
vânatul, pescuitul, belladona, feriga, floarea de tei, zmeura şi murele;
12. Să facă propuneri pentru numirea, avansarea şi pedepsirea întregului
personal al ocolului;
13. Să verifice ca personalul subaltern să nu părăsească serviciul fără
autorizaţie.

teren

Conductorul silvic era ajutorul şefului de ocol, în toate lucrările tehnice pe
lucra sub controlul şi la indicaţiile acestuia.
Brigadierul silvic era însărcinat cu paza şi controlul pădurilor şi în acest

şi

sens:
a. Inspecta în fiecare lună, cel puţin de 4 ori, cantoanele din raza lui de
Cu ocazia inspecţiei, brigadierul era însoţit de pădurarul de canton şi
de un pădurar dintr-un canton vecin. Cu această ocazie constata: starea hotarelor
pădurii, pentru a verifica dacă nu s-au făcut încălcări, starea delictelor silvice
comise, în cazul în care lemnele nu puteau fi justificate de pădurar, se întocmea
un inventar, în două exemplare despre acestea, care era înaintat ocolului. Fiecare
tulpină inventariată era numerotată şi ştampilată cu ciocanul brigăzii. Pe lângă
tăieri de arbori, mai constata dacă s-au făcut ciopârţiri, secuiri, cojiri sau zdreliri
de arbori. Constata delictele comise prin păşunat în pădure, lăstărişuri, seminţişuri,
plantaţii sau poieni, prin aprinderea de focuri sau prin săpături. Supraveghea
mersul lucrărilor în antrepriză. Verifica respectarea condiţiilor contractuale, de
către antreprenori, de către cumpărătorii unor cantităţi mici de lemne şi raporta
orice încălcare, şefului de ocol. Constata dacă folosinţa terenurilor şi a poienilor
încălcate şi arendate, se făcea în conformitate cu actul de arendare. Verifica dacă
erau respectate condiţiile stabilite pentru recoltarea florilor de tei, a murelor, a
zmeurii, a fragilor, a belladonei, a ferigii şi constata dacă arborii uscaţi, doborâţi
de vânt, rupţi sau arşi erau raportaţi ocolului. Controla modul în care pădurarii
protejau vânatul şi pescuitul. Constata modul în care pădurarul îşi îndeplinea
îndatoririle de serviciu şi condiţia sa în afara acestuia458 •
b. Depunea toate diligenţele în vederea prevenirii comiterii delictelor
silvice. În acest scop, în cantoanele în care se comiteau delicte mai numeroase,
organiza, cu pădurarii din brigada sa, serviciu de zi şi de noapte, putând concentra
chiar mai mulţi pădurari la un loc.
c. Supraveghea toate lucrările ce erau executate de către brigada lui, pentru
exploatările în regie şi era răspunzător de starea materialelor fasonate şi stivuite;
d. Supraveghea mersul lucrărilor în pepiniere şi plantaţii;
competenţă.

m

Ibidem, pag. 8.
https://biblioteca-digitala.ro

146
e. Însoţeau personalul superior în lucrările de pe teren;
f. Păstra ciocanele pe care le aveau în dotare şi le controla pe cele de la
pădurari;

g. Verifica stare de păstrare a obiectelor de inventar, date personalului de la
cantoane;
h. Înlocuia pădurarii concentraţi, concediaţi, bolnavi, detaşaţi sau deplasaţi;
i. Răspundea solidar cu pădurarul pentru delictele neconstatate şi neraportate
la timp şefului de ocol.
Pădurarii erau însărcinaţi cu paza pădurilor şi, pentru aceasta:
a. Primeau zona de care răspundeau, în prezenţa şefului de ocol, a noului
pădurar, a vechiului pădurar şi a brigadierului responsabil. După aceasta era
parcurs întreg cantonul, inventariindu-se toate delictele neconstatate. Pădurarul
primea, pe raza cantonului său, toate parchetele grănicereşti şi cele exploatate în
antrepriză, toate materialele fasonate şi stivuite, toate semnele de oprituri, toate
pepinierele, plantaţiile, lăstărişurile, poienile, terenurile încălcate şi obiectele de
inventar care ţineau de exploatări.
b.Primeau ciocanele, compasurile, instrumentele, broşurile, regulamentele,
legea vânatului, codul silvic, legea pescuitului, procesele verbale de delict silvic
şi condicile de serviciu459 •
c. Sub supravegherea şi îndrumarea superiorilor lor şi în conformitate cu
legile şi cu instrucţiunile în vigoare, pădurarii exercitau paza şi poliţia pădurii
încredinţate lor. Ei erau responsabili de buna pază a cantoanelor lor de pădure.
În domeniul delictelor silvice, pădurarii erau obligaţi să înlăture orice
vătămare care ar fi afectat pădurea din cantoanele lor şi să descopere toţi
delicvenţii. Pe lângă constatări, ei erau obligaţi să ia măsuri pentru prevenirea
delictelor silvice. Aveau obligaţia de a parcurge zilnic cantonul lor, chiar şi
noaptea, precum şi în zilele de duminică sau de sărbători, atunci când aveau
informaţii că se comiteau delicte silvice în acele perioade.
Despre zonele controlate, ca şi despre cele văzute şi constatate, notau zilnic
în condica de serviciu. O atenţie deosebită era acordată hotarelor cantoanelor, pe
care le vizitau cel puţin o dată pe lună. La stabilirea delictelor, trebuia să respecte
prevederile Codului Silvic şi să întocmească procese verbale de constatare. Atunci
când delicventul era prins asupra faptei, pădurarul îi lua numele, domiciliul, nota
tipul delictului, iar acesta era somat să se prezinte la primărie, pentru a semna
procesul verbal care urma să fie încheiat. Toate procesele verbale de flagrant,
pentru comiterea unui delict silvic erau încheiate la primărie, în faţa a 2 martori,
459
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într-un termen cuprins între 1-3 zile de la data comiterii faptei. Dacă procesele
verbale de delict silvic nu erau încheiate în acest timp şi nu erau vizate de
primarul sau de notarul comunei, deveneau nule, iar răspunderea cădea în sarcina
pădurarului.

În cazul în care pădurarul nu îl cunoştea pe delincvent, îl ducea la primăria
cea mai apropiată, unde îi lua numele şi domiciliul. În situaţia în care delicventul
se opunea, avea o atitudine ameninţătoare sau era susţinut de alţi delicvenţi,
pădurarul putea solicita ajutorul jandarmeriei, însă uz de armă nu putea face decât
în caz de legitimă apărare. Pădurarul avea dreptul de a confisca instrumentele
folosite la tăierea şi la înstrăinarea arborilor, pe care le depozita la primărie sau în
curtea proprie, după ce raporta ocolului silvic. Vitele găsite fără pază în pădurile,
plantaţiile sau lăstărişurile din cantonul său, erau predate, cu grijă, primăriei celei
mai apropiate. Pădurarul avea obligaţia de a duce la primărie toate vitele găsite
în plantaţii şi lăstărişuri, care erau îngrijite de copii minori, a căror identitate nu
putea fi stabilită. Toate delictele neconstatate erau trecute în condica de serviciu,
consemnate de brigadierul silvic şi erau înaintate din trei în trei luni ocolului.
Pentru evitarea incendiilor în păduri, pădurarul era obligat să interzică focul
în pădure sau în jurul acesteia, pe o distanţă de 100 m. În cazul în care apărea un
incendiu de pădure, era obligat să ia măsuri urgente pentru a-l stinge şi să anunţe
conducerea ocolului. Dacă singur sau cu oamenii din apropiere nu-l putea stinge,
era obligat să ceară ajutorul primăriilor şi al jandarmeriei. Acestea erau obligate
să adune oamenii din sate şi să-i aducă pentru stingerea incendiului. Pădurarul nu
putea părăsi locul unde a fost focul, până când nu se convingea că acesta era stins
cu desăvârşire şi, chiar după aceasta, era dator să supravegheze terenul incendiat.
d. La arendări de poieni şi terenuri încălcate, pădurarii erau obligaţi să
controleze ca arendaşii să nu le dea altă destinaţie, decât cea pentru care li s-a
arendat.
e. La păşune admiteau „doar vitele scrise" şi numai în locurile permise.
f. La tăierea fânului, aveau grijă ca, prin cosirea sau secerarea ierbii, să nu
taie puieţii şi lăstarii.
g. În fiecare primăvară şi toamnă, erau obligaţi să raporteze despre toate
uscăturile, căzăturile şi doborâturile din raza cantoanelor lor.
h. La fasonarea materialelor în regie, trebuia să urmărească, ca tăierea să
se facă jos şi cât mai aproape de coletul rădăcinii, respectând marca aplicată pe
tulpină. Doborârea arborelui se făcea astfel încât, prin cădere, să se cauzeze cât
mai puţine pagube în lăstăriş sau în seminţişul preexistent.
i. Pădurarul nu putea elibera materiale, din cantonul său, decât în prezenţa
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brigadierului sau a unui alt pădurar. În nici un caz nu putea figura marca lui pe
lemnele vândute. El asigura lemnul, în baza bonului eliberat de ocol, din locul
indicat pe bon şi supraveghea mersul exploatării. După tăiere, arborele rămânea
pe loc, în stare debitată lângă tulpină, până brigadierul venea să ia dimensiunile.
Numai după ce brigadierul nota dimensiunile şi după ce bătea toate lemnele şi
tulpina, pădurarul permitea scoaterea materialelor lemnoase din pădure •
Încă de la începutul activităţii sale, Comunitatea de Avere a fost nevoită
să găsească soluţii pentru identificarea resurselor financiare necesare desfăşurării
activităţii proprii. Materialele lemnoase din pădurile comunităţii, erau valorificate
sub forma produselor principale şi a celor secundare. Produsele principale
cuprindeau toate materialele lemnoase ce proveneau din tăieturile de regenerare.
În categoria produselor secundare se încadrau: materialele provenite din curăţiri,
rărituri, arbori deperisanţi, uscaţi în picioare, căzuţi jos sau atacaţi de insecte, cele
incendiate sau afectate de boli criptogamice, cele sechestrate de la cumpărători
sau delicvenţi, nuielele pentru împletituri şi puieţii din pepiniere sau păduri,
într-un cuvânt toate produsele lemnoase care nu intrau în categoria produselor
principale 461 •
În primul deceniu de existenţă, cel mai important partener de afaceri
al comunităţii a fost antreprenorul Eissler din Viena. Acesta, în anul 1887, se
confrunta cu probleme în exploatarea materialelor lemnoase, de clădit şi de foc,
din cauza taxelor mari de vamă practicate de România, de la încetarea convenţiei
comerciale462 . Contractul prevedea tăierea anuală a 25.000 bucăţi lemn de gorun,
din pădurea Dubova, situată lângă Dunăre. Datorită încetării totale a exportului
către România şi a micşorării celui către Serbia şi Bulgaria, s-a ajuns să fie tăiaţi
anual între 10.000-15.000 bucăţi de gorun463 •
Conducerea Comunităţii de Avere, pe lângă arendarea suprafeţelor
forestiere firmelor de exploatare, a încercat şi implicarea elementului grăniceresc
în valorificare. În acest sens prezentăm propunerea, din anul 1892, juristului
comunităţii, Titus Haţeg, de a fi pusă la dispoziţia Comitetului suma de I O.OOO
florini, pentru dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnelor, prin care se
intenţiona îmbunătăţirea stării poporului, dar şi pentru exploatarea intensivă şi mai
rentabilă a pădurilor. Grănicerii trebuia, sub conducerea unor maiştrii pricepuţi,
460
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să producă

tot felul de produse şi unelte din lemn464 •
Adunării generale a reprezentanţilor Comunităţii de Avere din Caransebeş,
desfăşurate în 30 septembrie 1904, i-au fost prezentate spre aprobare contractele
mai importante încheiate cu firmele de exploatare forestieră de la ultima adunare
generală, desfăşurată în primăvara anului 1904.
Astfel au fost vândute: o suprafaţă de 785, 72 iugăre cadastrale, în hotarul
comunei Goleţ, firmei Rosenthal şi Paroy din Lugoj, cu un preţ cuprins între 100
şi 11 O coroane/iugăr cadastral, o parcelă păduroasă de 629,88 iugăre cadastrale,
în ţinutul Bradul Moşului, din hotarul comunei Teregova, firmei Neuer-KeppichBrancovici, cu 112 coroane/iugăr cadastral, care trebuia exploatată până la
sfârşitul anului 1914, o suprafaţă de 209,38 iugăre cadastrale, în ţinutul Ramna,
din hotarul comunei Glimboca, cu 110 coroane/iugăr cadastral, antreprenorului
Carol Jurwich, termenul de finalizare al exploatării fiind anul 1909, şi o suprafaţă
de gorun, de 116,39 iugăre cadastrale, în ţinutul Mirania, din hotarul comunei
Petroşniţa, firmei Baiersdorf şi Biach, cu 252 coroane/iugăr cadastral, care trebuia
exploatată până în anul 1909465 •
Încheierea contractelor de arendare era privită cu cea mai mare
responsabilitate, deoarece din aceste surse proveneau veniturile, care făceau
posibilă activitatea comunităţii.
În 31 ianuarie 1905, Firma Hugo Weisz din Timişoara solicita să i se
arendeze exploatarea a 40.000 lemne de fag, pe o suprafaţă de 4.000-5.000 iugăre
cadastrale, în pădurile din hotarele comunelor Teregova şi Mehadica, cu preţul
de 2 coroane pentru fiecare fir. Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii
de Avere din Caransebeş a acceptat oferta Firmei Hugo Weisz din Timişoara,
cu condiţia aprobării de către minister şi a solicitat ca preţul de vânzare pentru
fiecare lemn de fag să fie de 3 coroane, iar exploatarea celor 40.000 lemne de
fag să fie efectuată de către antreprenor în 4 ani, socotiţi de la prima zi în care
intra în vigoare contractul. Suprafaţa de 5.611, 72 iugăre cadastrale era pe raza
foresteriei Teregova, în parchetele VIII şi IX, din seria A, iar exploatatorul trebuia
să respecte condiţia ca, din fiecare iugăr cadastral, în medie, să nu se extragă
mai mult de 8 lemne de fag. De asemenea, întreprinzătorul putea exploata doar
lemnele marcate pentru el, de către organele silvice ale Comunităţii de Avere,
după aprobarea ministerului, era obligat să depună o garanţie de 20.000 coroane,
preţul pentru fiecare 1.000 de lemne să fie achitat anticipat iar, dacă nu exploata
Idem, Caransebeş, VII, 1892, nr. 27, din 5 iulie, pag. 3.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, dosar
111904, f. 401-405.
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1.000 de lemne într-o lună de zile, nu mai putea cere marcarea altora, contractul
fiind reziliat4 66 •
La licitaţia organizată în data de 24 februarie 1906, şase doritori au depus
vadiul 467 , pentru a putea obţine complexul de pădure Valea Rea, din ţinutul
comunei Măru, cu o suprafaţă de 899 iugăre cadastrale cuprinzând YJ arbori de
fag şi 73 de molid şi brad. Pentru pădurea care urma să fie exploatată în 12 ani, s-a
obţinut un preţ total de 369.078 coroane, ceea ce însemna 30.756,5 coroane anual.
În data de 27 februarie 1906, s-a licitat pădurea Sferdin, din hotarul comunei
Mehadia, în suprafaţă de 1.874 iugăre cadastrale, cuprinzând 86.763 m3 gorun,
1.317 m3 pin şi 332.511 m3 fag. Dintre cei 8 doritori, înscrişi la licitaţie, care
au depus suma de 20.000 coroane, firma Milch H. din Komarom a oferit 426
coroane/iugăr cadastral, firma I. Eissler a oferit 364 coroane/iugăr cadastral, iar,
Dr. Makkay Gustav, în numele Societăţii Sud Ungare pentru Export, a oferit 333
coroane/iugăr cadastral şi 25% din „ venitul curat". Prima ofertă cuprindea în
total 798.321 coroane, ceea ce, împărţit pe cei 20 de ani pe care urma să se întindă
contractul, însemna 39.976,5 coroane anual.
Ziarul Renaşterea din Caransebeş, referindu-se la cele două licitaţii
menţionate anterior scria că deoarece la acestea s-au înfăţişat 5-8 doritori, rezultă
interes şi grijă pentru licitaţie din partea conducerii. Se exprima speranţa că
rezultatele materiale, atât de favorabile, vor determina forurile competente să se
îngrijească în mod corespunzător şi de soarta angajaţilor Comunităţii de Avere 468 •
În raportul Comitetului, din data de 15 aprilie 1905, către Adunarea
generală, era solicitată schimbarea planurilor economice de exploatare, datorită
nevoilor financiare sporite ale instituţiei. Se dorea, ca după acoperirea nevoilor
împăduriţilor, suprafeţele, destinate vânzării prin licitaţie, să fie grupate în tăieturi
mai extinse, pentru a putea fi valorificate mai uşor4 69 •
Unele firme de exploatare forestieră, care nu se puteau încadra în termenul
iniţial stabilit, solicitau o creştere a acestuia. În acest sens, Firma I. Eissler din
Viena, a cerut prelungirea termenului de exploatare a celor 39.000 bucăţi de fag
din Foresteria Teregova la 16 ani, care a fost aprobat de către Comunitatea de
Avere 470 •

466

Ibidem, Inv. 720, dosar 1/1905, f. 114-115.
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Renaşterea, Caransebeş, II, 1906, nr. 8, pag. 4.
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S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
111905, f. 48v.
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În Adunarea generală, desfăşurată la 11 mai 1911, s-a discutat problema
valorificării produselor silvice. Subcomisiunea silvanală a comitetului
administrativ comitatens, la propunerea Oficiului silvanal regesc unguresc din
Timişoara, a elaborat o decizie, în data de 9 august 191 O, prin care a interzis
Comunităţii de Avere din Caransebeş, să mai vândă, în viitor, orice produse silvice,
fără licitaţie publică. Excepţie, puteau face doar produsele silvice necesare pentru
acoperirea trebuinţelor împăduriţilor, care puteau fi date pe asignare. Această
hotărâre nu lua în considerare dreptul de dispunere al Comunităţii de Avere
din Caransebeş, contrazicea dispoziţiile Ministerului de Agricultură, prin care
comunitatea putea vinde producte silvanale, până la valoarea de 2.000 coroane pe
asignări. Aceste restricţii generau pierderi financiare, pentru comunitate şi loveau
în micii cumpărători 471 •
Licitaţiile suprafeţelor forestiere erau mediatizate în cele mai importante
ziare ale Banatului.
Astfel, în ziarul Drapelul, era publicată scoaterea la licitaţie a unui
complex, de pădure de fag, din zona foresteriei Teregova, în suprafaţă de 580
iugăre cadastrale, în 15 octombrie 1915 472 • Contractul s-a încheiat, în data de
23 noiembrie 1915, cu Firma Hugo Weisz et Co. din Timişoara, pentru suma
totală de 240.325 coroane, adică 414,40 coroane/iugăr cadastral. Termenul de
finalizare al exploatării era 1 octombrie 1925, iar cel pentru transport şi curăţat
sfârşitul anului 1926. Exploatarea urma să se facă în porţiuni anuale egale, iar
predarea-primirea acestora, cu marca tăieturii anuale, se realiza prin proces verbal
de predare-primire. Pescuitul, vânatul şi păşunatul erau interzise exploatatorului.
De la data predării tăieturii anuale spre exploatare, firma trebuia, ca în cel
mult 2 ani, să o predea înapoi Comunităţii de Avere, pentru reîmpădurire. Dacă
materialele lemnoase nu puteau fi curăţite şi transportate, până la data stabilită, la
cererea cumpărătorului, Oficiul de economie putea prelungi termenul cu un an,
cu plata suplimentară a 20 coroane/iugăr cadastral, ca pierdere în creştere. Ceea
ce rămânea, după expirarea ultimului termen, intra în proprietatea Comunităţii de
Avere. Suma era plătită în 1Orate anuale, în fiecare an, la 2 octombrie, ultima rată
fiind achitată în 1924, iar la aceasta se adăugau 2% pentru fondul de pensie şi 1%
pentru fondul internatului. Alături de banii achitaţi pentru pădurea de 580 iugăre
cadastrale, cumpărătorul mai trebuia să pună la dispoziţia comunităţii, în fiecare
an, 400 m clădiţi în gara Teregova473 •
471
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În ziarul Grănicerul Banatului, apărut la Orşova, era publicată scoaterea la
licitaţie, în 26 iulie 1923, a 100 vagoane cu lemne de foc de fag, care erau deja
încărcate în gara F erdinand474 •
Firma I. Eissler şi fraţii din Slatina Timiş a cerut să i se aprobe vânzarea
lemnelor de gorun, necesare pentru construirea unui funicular, peste pădurile
Comunităţii de Avere, din Valea Slătinioara, peste Tâlva, la Poloni. Cererea a fost
aprobată în următoarele condiţii: taxa pentru fiecare m 3 , sub 25 cm grosime era de
26 coroane, iar peste 26 cm grosime, de 46 coroane, pe lângă taxa pentru pădure
să se achite 3% fondului de pensie, 2% fondului internatului şi 1% fondului
de ajutorare al angajaţilor, taxa de premăsurare trebuia să fie achitată, după
normele existente şi lemnele de foc, care rămâneau după producerea lemnelor de
construcţie necesare, trebuiau să fie puse la dispoziţia Comunităţii de Avere, cu 8
coroane/m clădit475 •
Aceeaşi firmă a solicitat Comunităţii de Avere, prelungirea termenelor
de exploatare, ale tăieturilor din Drencova, scadente în anii 1913-1916 şi din
Valea Slatinii, scadente în anii 1913-1917. Comunitatea a aprobat prelungirea,
firma urmând să plătească, drept despăgubire, 20 coroane/iugăr cadastral/an476 •
În anul 1920 firma I. Eissler şi Fraţii a solicitat o nouă prelungire a termenului
de exploatare, care a fost aprobată cu plata taxei suplimentare de 1O lei/iugăr
cadastral/an.
Din suprafaţa de 1.122,34 iugăre cadastrale, care trebuia exploatată, până
la sfărşitul anului 1914, în vara anului 1920 mai erau neexploatate 458 iugăre
cadastrale 477 La 15 ianuarie 1920, locuitorii comunei Slatina Timiş solicitau,
Oficiului de Economie, să fie reziliat contractul cu firma I. Eissler şi Fraţii,
deoarece suprafaţa, pe care aceştia au primit-o spre exploatare, era iniţial destinată
tăieturilor grănicereşti, pe bază de asignare. Se arăta că, locuitorii mai aveau la
dispoziţie o tăietură de cel mult un an, de unde se puteau aduce lemne de foc, iar
pentru construcţie nu aveau deloc 478 •
Un alt contract însemnat a fost încheiat în anul 1917, cu Societatea
Privilegiată a Căilor Ferate Austro-Ungare, pentru exploatare a 1.000 iugăre

Banatului, Orşova II, 1923, nr. 28, din 22 iulie, pag. 2.
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cadastrale, din ţinutul Pleşiva, în hotarul comunei Lăpuşnic 479 • Acesta a fost
aprobat de Ministrul Ungar de Interne prin adresa 12.140/1919480 • Pentru buna
derulare a acestui contract, Foresteria Bozovici, trebuia să se îngrijească ca
societatea să-şi îndeplinească toate obligaţiile, să îi pună la dispoziţie tăieturile
anuale, să nu permită începerea exploatării, decât după achitarea taxelor şi să se
ocupe de reîmpădurirea tăieturilor4 81 •
În data de 24 ianuarie 1921, datorită noilor schimbări politice, a fost cerută
aprobarea contractului cu Societatea Căilor Ferate Privilegiate Austro-Ungare, de
către Consiliul Dirigent de la Sibiu 482 •
Situaţia menţionată anterior, în localitatea Slatina Timiş, a apărut şi în
localitatea Lăpuşnic. Într-un proces verbal, din 9 mai 1924, încheiat la Primăria
comunei Lăpuşnic şi semnat între alţii de primarul Iosif Chera, reprezentant al
Comunităţii de Avere şi de tutorele orfanal Ilie Schinteie, se menţiona că grănicerii,
cu ocazia Reformei Agrare, au încercat să păstreze averea, neatinsă şi neştirbită,
pentru toţi împăduriţii din comună, astfel au ţinut cont de teritorul pe care îl aveau
şi au cerut, în conformitate cu prevederile legii agrare, completarea suprafeţei ce
lipsea şi nu ştirbirea ei. Grănicerii se ocupau cu creşterea vitelor şi, pierzând cele
1.000 iugăre cadastrale, la care se adăugau cele 300 iugăre cadastrale, schimbate
cu comuna Teregova, rămâneau cu o suprafaţă foarte mică483 •
Desfăşurarea războiului a împiedicat îndeplinirea contractelor de arendare,
la termenele stabilite. Astfel, Societatea de Mine şi Furnale din Călan, care
trebuia să încheie operaţiunile de exploatare, la sfârşitul anului 1917, a solicitat
prelungirea termenului, cu încă cinci ani. Cererea a fost aprobată, ţinându-se
seama de lipsa de muncitori, deşi în ţinutul, în care se afla exploatarea, nu s-au
desfăşurat operaţiuni militare 484 •
O altă situaţie întâlnită, era cea, în care firma, care încheiase contractul
iniţial, nu mai avea posibilitatea de a-l finaliza şi ceda dreptul de exploatare unei
alte societăţi. Amintim contractul nr. 1. 092/1911, încheiat cu F ischel Gheza din
Măru, pentru exploatare a 333,96 iugăre cadastrale, în ţinutul Valea Glimbocii.
Acesta a cedat dreptul de exploatare forestieră Societăţii de Mine şi Furnale din
Călan. Preţul total de 57 .245 coroane a fost achitat, în octombrie 1916, însă mai
479
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rămâneau

neexploatate 80 iugăre cadastrale. Comunitatea de Avere, prin hotărârea
nr. 3 8011917, a aprobat prelungirea termenului de exploatare, până la sfârşitul
anului 1921, urmând ca societatea să plătească suplimentar 20 coroane/iugăre
cadastrale/an485 •
Existau cazuri, în care, pentru lemnele cumpărate, nu se plăteau bani, ci erau
oferite alte produse, în schimb. În anul 1919, Comitetul Comunităţii de Avere a
acceptat oferta lui Ioan Popovici, din Iaz şi a lui Roch şi Fischer, din Orcyfalva
pentru cumpărare a 200 vagoane de lemne de foc. Comunitatea de Avere se obliga
să le livreze, în Vama Marga, 200 vagoane, a 1O.OOO kg lemne de foc fiecare,
produse în toamna anului 1919. Costul unui vagon era de 2.700 coroane. Din 15
ianuarie 1920, erau livrate 2 vagoane pe zi, 12 vagoane pe săptămână, la două
săptămâni, fiind livrat câte un tren complet cu 24-28 vagoane. În cazul în care,
zăpada mare sau alte evenimente, împiedicau transportul lemnelor din pădure,
până la gara amintită, ofertanţii erau de acord să prelungească termenul de livrare,
fără nici o despăgubire din partea Comunităţii de Avere din Caransebeş. Lemnele
de foc erau predate în gara Vama Marga. În schimbul lemnelor, ofertanţii erau
obligaţi să predea reprezentanţilor Comunităţii de Avere, în gara Variaş sau
Orzydorf, 80 vagoane de porumb nesfărâmat, sănătos şi uscat cu preţul de 7.000
coroane/vagon încărcat486 •
În unele cazuri, între Comunitatea de Avere, ca proprietar şi societatea
cumpărătoare a materialului lemnos, erau încheiate contracte, cu clauze mai
speciale. Un astfel de contract a fost încheiat cu Societatea Mundus-BorlovaArmeniş, pentru exploatarea unui complex forestier de 922 iugăre cadastrale, în
ţinutul Râu Alb, din hotarul comunei Feneş.
Comunitatea de Avere din Caransebeş şi Societatea Mundus-BorlovaArmeniş fondau o societate pe acţiuni, care a primit exploatarea pădurii în mod
independent. Capitalul acesteia era de 500.000 coroane, adică 500 bucăţi acţiuni
a I .OOO coroane fiecare. Comunitatea primea 230 acţiuni, fondul de pensii 20
acţiuni, fondul internatului 20 acţiuni, iar Societatea Mundus-Borlova-Armeniş
celelalte 230 acţiuni. Instituţia vindea şi societatea înfiinţată cumpăra tot materialul
lemnos, de pe cele 922 iugăre cadastrale cu următoarele preţuri: lemnele de foc
- 4 coroane/ro clădit, bulvanii de fag - 20 coroane/m3, de brad şi paltin - 20
coroane/m 3 iar cei de frasin - 32 coroane, până la 30 cm grosime.
Societatea de exploatare garanta pentru Comunitatea de Avere toate taxele
şi exploata toate lemnele independent. Cu Societatea Borlova Armeniş încheia
485
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un contract de transport, prin care aceasta se obliga, ca în schimbul unei taxe de
40 coroane, pentru fiecare vagon, să transporte toate lemnele de foc până la gara
Armeniş şi unul de vânzare pentru întreaga cantitate de bulvani şi de lemne de
folos, sau de construcţie.
Între Comunitatea de Avere din Caransebeş şi Societatea de exploatare
activitatea se desfăşura astfel: lemnele de foc erau exploatate în tăieturi anuale,
iar cele pregătite pentru a fi scoase din pădure erau măsurate, iar preţul lor trebuia
plătit în 8 zile, bulvanii se predau în pădure, la încărcarea lor în vagonete. Pentru
calcularea cubajului, ei erau măsuraţi la mijloc, fără coajă, lungimea era stabilită
în decimetrii pătraţi şi fiecare primea un număr curent. Ca membrii ai societăţii
de exploatare, fiecare din cele două părţi numea o parte din membrii direcţiunii
şi ai comitetului de supraveghere. Comunitatea de Avere numea 4 din membrii
direcţiunii şi 3 din comitetul de supraveghere, iar Societatea Mundus Armeniş
Borlova numea 3 în direcţiune şi 2 în comitetul de supraveghere487 •
Pe lângă contractele de exploatare ale lemnelor, care erau încheiate pe
mai mulţi ani, existau anumite situaţii, când, datorită unor calamităţi naturale,
se impunea valorificarea rapidă a acestora. Un astfel de caz, a fost dezbătut în
şedinţa Comitetului, din data de 20 octombrie 1920, când a fost pusă problema
lemnelor rupte de vânt din Foresteria Teregova. Dintre acestea, 500 m clădiţi
lemne de foc, aflate în hotarul comunei Pârvova au fost vândute cu 6 lei/m clădit
Societăţii pe acţiuni Pârvova. Aceasta plătea, pe lângă preţul, mai înainte arătat,
3% pentru fondul de pensie, l % pentru fondul internatului, din întreaga sumă, dar
mai trebuia să depună şi o cauţiune de 2.000 lei 488 •
Firma Văduvele Milch Ene şi Milch H., înregistrată în Comarom şi firma
Rosenstoch şi Deutsch, înregistrată în Palanca, în 12 aprilie 1906 au cumpărat
pentru exploatare, de la Comunitatea de Avere din Caransebeş, o suprafaţă de
1.874, 27 iugăre cadastrale, în ţinutul Sferdin, din hotarul comunei Mehadia. Au
construit o linie ferată forestieră iar, lângă staţia C.F.R. Mehadia, au instalat o
fabrică de cherestea. În august 1921 societatea s-a transformat într-o societate
pe acţiuni cu caracter familial 489 numită ,,Industria de lemne din Mehadia" 490 •
Din totalul de 1874,27 iugăre cadastrale cumpărate, cu preţul total de 798.425,24
coroane491 , au fost exploatate: 940 iugăre cadastrale, până la 1 octombrie 1.919,
132 iugăre cadastrale, până la 30 septembrie 1920, 114,87 iugăre cadastrale, până
487
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la 30 septembrie 1921, rămânând neexploatate, după 1 octombrie 1921, 687,40
iugăre cadastrale 492 •
Despre greutăţile întâmpinate, în exploatarea suprafeţelor rămase, aflăm
din raportul inginerului silvic, în retragere, Kubanyi Endre, încheiat la Orşova,
la 17 iulie 1923. Acesta preciza, că porţiunile nr. 4, 5, 6, 7 şi 8, situate pe malul
stâng al Râului Sferdinul Mic, mărginite, în partea superioară, de păşunea
comunei Iablaniţa erau foarte rărite, pe un iugăr cadastral abia se mai găseau
10-15 trunchiuri, însă, erau locuri, în care pădurea era tăiată total şi locul era gol.
Lemnele de gorun, din partea de sus a coastelor, au fost întrebuinţate, timp de mai
mulţi ani la frunzărit, ca urmare, trunchiurile, încă existente, erau pline de noduri,
foarte scurte, bolnave, ghiboase493 , iar vârful lor aproape uscat, în consecinţă,
acestea nu puteau fi folosite ca lemn de lucru, din ele putându-se produce numai
lemne de foc, cu cheltuieli foarte mari.
Din punct de vedere al genului de lemne, de pe aceste teritorii, Oficiul de
Economie a constatat, că era vorba de lemne de gorun şi de cer, ultimul putând fi
folosit doar ca lemn de foc. Coastele erau neobişnuit de piezişe. Trunchiurile erau
crescute pe un sol rău, aveau o desime slabă şi, din cauza caracteristicilor arătate
mai sus, numai cu greu puteau fi prelucrate.
Autorul analizei mai menţiona, că în baza experienţei sale, de mai mulţi
ani, putea să afirme, că tăietorii de lemne profesionişti, numai în cazul unei lipse
mari de lemne se angajau, în asemenea exploatări, la producţia de lemne, iar
tăietorii ocazionali, ţăranii din împrejurimi, nici cu cele mai mare eforturi, nu
puteau ajunge la un rezultat şi, după scurte încercări, părăseau lucrul 494 •
Existau cazuri, în care, contractele iniţiale, încheiate pe o perioadă mai
mare de timp, sufereau modificări. În situaţia contractului, încheiat cu Societatea
Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa, pentru exploatarea Pădurii Strâmba, la
8 septembrie 1920, s-a hotărât, ca aceasta să cedeze 174,04 iugăre cadastrale,
din teritoriul contractat iniţial, pentru coproprietarii din comuna Teregova495 •
Comunitatea de Avere a cedat, Societăţii Căilor Ferate din Reşiţa, Poiana Ciula,
cu 2.000 coroane pe an, prin care urma să treacă şi linia ferată industrială a
societăţii 496 • Datorită solicitărilor de după 1918, comunitatea a solicitat creşterea
492
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preţurilor

contractuale, în conformitate cu preţurile practicate la momentul
respectiv. Societatea din Reşiţa era dispusă să ofere 600 lei, iar Comunitatea de
Avere dorea 1.100 lei iugăr cadastral 497 •
Contractul încheiat pentru Pădurea Bradu Moşului, în suprafaţa de 1.883, 72
iugăre cadastrale, din care 174,04 iugăre cadastrale fuseseră cedate comunei
Teregova, prevedea, ca exploatarea să se facă în perioada 1911-1931. În decembrie
1921 s-a constatat că au fost exploatate 670 iugăre cadastrale, deşi ar fi trebuit
exploatate 941 iugăre cadastrale498 •
Bugetul pe anul 1921, al Comunităţii de Avere, prevedea, la cheltuieli,
suma de 2.984.619 lei, împărţită în cheltuieli de exploatare, pentru personal
şi impozite, iar la venituri, suma de 3.462.670 lei, obţinuţi din valorificarea
produselor principale, secundare şi mercantile499 • Tot în acel an, pentru a putea fi
începută exploatarea în regie proprie, din zona Mehadica, a fost întocmit un buget
extraordinar, în valoare de 765.000 lei 500 •
În raportul Comitetului către Adunarea generală a reprezentanţilor
Comunităţii de Avere din Caransebeş, din 26 august 1921, se arăta, că instituţia
gestiona, o suprafaţă de circa 250.000 iugăre cadastrale, din care pădure: 200.000
iugăre cadastrale. Creşterea generală anuală, socotind 1,8 m 1 , de fiecare iugăr
cadastral, era de 360.000 m1 • Din aceasta, se consuma, în mod gratuit, pentru
cele 30.000 familii de proprietari, socotind de fiecare familie 9 m1 - cantitatea de
270.000 m1 . Preţul din pădure, al acestei cantităţi, consumate fără contravaloare,
evaluat cu I O lei/m3, ajungea la 2. 700.000 lei. Pentru instituţie rămânea restul
de 90.000 m1 şi valorificarea produselor accesorii, care trebuiau să îi acopere
nevoile 501 • De asemenea, conducerile anterioare ale Comunităţii de Avere, nu au
exploatat pădurile în regie proprie, ci masivele, care întruneau condiţiile, pentru a
fi exploatate, erau vândute, la licitaţie publică.
Deoarece, unele firme nu au respectat dispoziţiile contractelor încheiate, în
baza hotărârii Adunării generale, din 4 decembrie 1919, s-au luat măsuri pentru
rezilierea contractelor cu acestea. Fiindcă aceste contracte, cu taxele lor, fixate,
în condiţiile economice dinaintea războiului, erau foarte nefavorabile, în noul
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context, Comitetul a încercat, să facă toate demersurile, pentru a schimba această
situaţie, în raporturile cu firmele exploatatoare.
Firmele exploatatoare erau împărţite în două categorii:
I. Firmele: Hugo Weisz et Comp., pentru pădurea de la Mehadica, I.
Eissler şi Fraţii pentru pădurea din Slatina Mică, Societatea Căilor Ferate Reşiţa
pentru pădurile din Teregova şi Moceriş, Societatea Hunedoara pentru pădurea
din Marga, Milch et Comp. pentru pădurea din Mehadia. Aceste firme, cu mici
excepţii, şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, aşa că numai preţul de vânzare
putea fi pus în discuţie, pe motiv că era disproporţionat faţă de preţurile practicate
pe piaţă şi cauza pagube enorme Comunităţii de Avere, deoarece nu acoperea nici
cheltuielile de reîmpădurire.
II. Firmele: Bistra, pentru pădurea din Valea Vârciorovii, Rusca, pentru
pădurea din Marga, Borlova-Armeniş pentru pădurea din Borlova şi Armeniş,
Hugo Weisz et Comp., pentru pădurea din Teregova şi D.G. Fichel şi Fii, pentru
pădurea din Goleţ. S-a impus rezilierea contractelor, cu ultimele firme, atât din
cauza preţurilor foarte mici, dar şi pentru că nu şi-au achitat obligaţiile, de a achita
cantitatea de combustibil, stipulată în contract, în perioada 1918-1922 502 •
Şi în Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii de Avere din
Caransebeş a fost reluată şi discutată, cu cea mai mare responsabilitate, decizia
Adunării generale din 4 decembrie 1919, de reziliere a tuturor contractelor, pentru
exploatare de păduri, datorită preţurilor neechitabile. În anul 1920, a fost cerută
părerea avocaţilor din Caransebeş, în problema rezilierii contractelor. Aceştia au
stabilit că, pentru Comunitatea de Avere din Caransebeş, soluţia nu este rezilierea,
în mod unilateral, a contractelor în vigoare, ci să ceară ridicarea preţurilor prin
intermediul justiţiei. În 4 august 1920, au fost convocaţi toţi reprezentanţii firmelor
contractante, care au recunoscut îndreptăţirea cererii Comunităţii de Avere şi s-au
învoit, pentru ridicarea echitabilă a preţurilor de vânzare. Cu toate acestea, preţul
majorat, oferit de firme, nu a corespuns, nici pe departe, aşteptărilor Comunităţii
de Avere şi, după consultarea mai multor jurişti, printre care Dr. Caius Brediceanu
şi Dr. Cicio Pop, mai multe firme au fost date în judecată. Firmele, în faţa justiţiei,
şi-au dat seama de seama de seriozitatea lucrurilor şi au început să ofere sume mai
mari, dar nici acestea nu au acoperit valoarea reală a lemnului.
Comunitatea de Avere din Caransebeş a evitat, să încheie înţelegeri
definitive cu firmele, deoarece Comitetul nu avea deplină încredere, în stabilizarea
preţurilor din acele timpuri, presupunere, care s-a dovedit exactă, căci, până spre
anul 1923, preţul lemnelor a crescut cu aproape 300% şi, dacă înţelegerile ar fi
soi
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fost definitive, s-ar fi obţinut sume mult mai reduse 503 • În anul 1921, suma oferită
de firme pentru fiecare iugăr cadastral era de 1200 lei, cea cerută de comunitate
era de 2000 lei iar, în anul 1923 a ajuns la 5 .OOO lei.
Deosebirea de vederi, dintre firme şi Comunitatea de Avere, a fost atât de
mare, încât nu s-a putut ajunge la nici un rezultat. Pentru a se putea încheia o
înţelegere, Oficiul de Economie a propus, ca firmele să plătească preţul unui
vagon cu lemne de foc, de primă clasă, în gara Caransebeş, pentru fiecare iugăr
cadastral de pădure neexploatată până la data de 1 octombrie 1919. Discuţiile
s-au purtat pe o bază nouă, aceea a „teoriei vagonulut', în baza căreia s-a pretins,
ca fiecare firmă contractantă să plătească contravaloarea în bani, a unui vagon de
lemne de foc, pentru fiecare iugăr cadastral. Deşi firmele, la început, nu voiau
să accepte propunerea Comunităţii de Avere, văzând însă, îndreptăţirea cererii
şi hotărârea fermă a acesteia de a nu ceda, după o aşteptare de aproape un an, au
acceptat punctul de vedere al comunităţii.
Rezultatul obţinut a fost de o importanţă covârşitoare, căci, dacă se
încheiau înţelegerile cu firmele în anul 1922, Comunitatea de Avere ar fi pierdut
întreaga diferenţă între 2.000 lei şi preţul unui vagon lemne de foc - 5.200 lei,
adică 25 milioane lei. Majorarea preţurile s-a făcut retroactiv, începând cu anul
economic 1919-1920 şi, pentru fiecare iugăr cadastral de pădure aflată la acea
dată în picioare, s-a plătit, în plus faţă de preţurile contractuale vechi, preţul unui
vagon lemn de foc clasa I, în gara cea mai apropiată de locul de producţie. Taxele
şi contribuţiile procentuale, pentru fondul de pensie şi pentru internat, au fost
socotite după preţurile noi, iar garanţia a crescut de l Oori, faţă de cea stabilită în
contractul iniţial 504 .
Contractele au fost modificate după cum urmează:
I. La 13 mai 1923, s-a încheiat convenţia cu Societatea Bistra, pentru
pădurile Vârciorova şi Ramna, din Ocolul Silvic Ohaba Bistra, în baza căreia,
preţul fixat era de 5.762.553 lei, faţă de 137.411 lei, preţul iniţial, creşterea fiind
de 41 de ori.
li. La 26 mai 1923 s-a încheiat înţelegerea cu Societatea Reşiţa pentru:
Pădurea Strâmba, din hotarul comunei Teregova, pentru care creşterea preţului a
fost de 75 ori, de la 96.615 lei iniţial, la 4.140.098 lei, în final şi pentru Pădurea
Pleşiva, din hotarul comunei Lăpuşnicu Mare, pentru care creşterea a fost de 26
ori, de la 309.535 lei la 8.497.500 lei.
Raportul Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş către adunarea generală
a reprezentanţei, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1923, nr. 524, pag. 5-6.
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III. La 19 iunie 1923, s-a încheiat înţelegerea cu Firma D.G.Fischel, pentru
pădurile din hotarul comunei Goleţ şi Wolfsberg.
IV. La 9 iulie 1923, s-a încheiat înţelegerea cu Firma Fraţii Eissler din
Slatina, pentru Pădurea Slătinioara, din Ocolul silvic Teregova şi pentru Pădurea
Seracova, din hotarul comunei Topleţ, creşterea fiind de 80 de ori.
V. La l O iulie 1923, s-a încheiat înţelegerea cu Firma Hugo Weisz din
Teregova, pentru pădurea de 1.509 iugăre cadastrale, din hotarul comunei
Mehadica, unde creşterea a fost de 37 ori, firma plătind preţul a 2 vagoane pentru
fiecare iugăr cadastral, şi pentru Pădurea Muţău, din hotarul comunei Valea
Timişului, unde creşterea a fost de 20 de ori.
VI. La 13 iulie 1923, s-a încheiat convenţia cu Firma Rusca, pentru Pădurea
Dosul Tâlvelor, preţul crescând de la 385.658 la 1.096.662 lei 505 .
VII. În 13 şi în 25 octombrie 1923, s-a încheiat convenţia cu S.P.A. MundusBorlova-Armeniş, pentru: pădurile Râul Mare şi Sebeşul, din Ocolul Silvic
Caransebeş, unde creşterea a fost de 43 ori şi pentru Pădurea Diavoia, din Ocolul
Silvic Teregova, unde preţul a fost majorat de 46 ori.
Vlll. La 20 noiembrie 1923, s-a încheiat convenţia cu firma Văduva Milch
Ene şi soţii, unde suma a crescut la 2.445.337 lei, de la 182.287 lei iniţial.
IX. În privinţa pădurilor contractate de Uzinele de Fier din Hunedoara,
tratativele cu Ministerul de Industrie erau în curs.
Despre contractelor menţionate mai sus trebuie precizat că datele indicate
erau valabile pentru anul 1923, pentru anii următori, ele urmau să fie influenţate
de preţul unui vagon de lemne. Tratativele pentru majorarea preţurilor s-au
făcut după norme egale, diferenţele existente între creşterile preţurilor, în cazul
diferitelor contracte, se explică prin faptul că, şi preţul contractelor originale,
fiind încheiate în perioade diferite, nu a fost uniform şi, în afară de aceasta, s-a
ţinut cont de calitate, situaţia topografică şi accesibilitatea pădurilor. Procesele
împotriva firmelor, cu care s-au încheiat înţelegeri definitive, au fost suspendate 506 •
În anul 1919, s-a încheiat un contract cu inginerul forestier Th. T. Codreanu
din Turnu Severin, pentru exploatarea a 187,36 iugăre cadastrale lemne de fag din
Pădurea Firise, situată în Valea Mala, în hotarul comunei Ogradena Veche, care
trebuia finalizat la 30 septembrie 1921 507 • Această suprafaţă a fost exploatată şi în
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de organele militare, rară a se ţine seama de amenajamente 508 •
Datorită pretenţiilor băneşti, exagerate, ale cărăuşilor, antreprenorul a fost nevoit
să investească, într-un canal, în lungime de 8,2 km şi într-un decoville, în lungime
de 4,5 km 509 •
Nu doar antreprenorii se confruntau cu dificultăţile de transport, pentru
materialul exploatat, ci şi Comunitatea de Avere. Aceasta a încheiat un contract, în
13 octombrie 1923, cu Societatea Mundus-Borlova-Anneniş, pentru transportarea
lemnelor produse în pădurea Pietroasa-Ţiţu. Societatea Mundus se obliga să
transporte lemnele produse de comunitate, precum şi alimentele şi materialele
necesare exploatării, pe linia ferată forestieră construită de Comunitatea de Avere
şi pe linia ferată proprie, cu locomotivele, vagonetele şi personalul societăţii,
până la depozitul din gara Armeniş. Încărcatul şi descărcatul lemnelor, în şi din
vagonete, se efectua de comunitate, care avea dreptul să supravegheze transportul,
de la locul de încărcare la cel de depozitare. În fiecare an, Societatea Mundus se
obliga să transporte 1.000 de vagonete, a 1O.OOO kg fiecare, în tranşe lunare de
80-100 vagonete, până la exploatarea totală a suprafeţei, în întindere de 831, 76
iugăre cadastrale, iar Comunitatea de Avere achita drept taxă 14% din lemnele
transportate. Societatea Mundus mai punea la dispoziţia comunităţii, un spaţiu,
pentru păstrarea lemnelor, în depozitul său din gara Armeniş 510 •
În 15 aprilie 1924, a avut loc o întâlnire la Caransebeş, între firmele, cu
care Comunitatea de Avere a încheiat contracte, în cursul anului 1923, în care a
fost comunicată decizia Ministerul de Interne nr. 27.707, din 30 martie 1924, prin
care a fost aprobată creşterea preţurilor contractuale. Ca şi condiţie suplimentară
era stabilit, ca împădurirea suprafeţelor, exploatate după 1 octombrie 1923, să
se facă de către Serviciul Silvic al Comunităţii de Avere, pe cheltuiala firmelor
exploatatoare. Firmele trebuiau să plătească o sumă fixă, care nu putea fi, sub nici
un motiv, mai mică decât cheltuielile de regenerare 511 •
O situaţie mai deosebită, a fost în cazul Societăţii Sora- Cooperativă pentru
exploatarea de păduri din comuna Marga. În teritoriul Stâma, au fost rezervate
90 iugăre cadastrale pentru lemnele de foc necesare împăduriţilor. În decursul
războiului, femeile nu au beneficiat de drepturile lor, ci au folosit pădurea
comunală. Astfel, s-a ajuns să se facă unele economii: 45 iugăre cadastrale, pe
timpul

războiului
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jumătate folosite

iar, restul de 40 iugăre cadastrale, nefolosite. Oficiul de Economie
al Comunităţii de Avere, în baza prevederilor regulamentare, a vândut lui Dr.
Farkaş circa 2.000 m 2 din „cruţările" amintite. Această tranzacţie a nemulţumit
populaţia locală, care a văzut că teritoriile forestiere, economisite de ei au fost
arendate. Pentru a împiedica acest fapt, au înfiinţat o cooperativă, cu numele Sora,
în Marga512 • În numele acestei cooperative, preotul N. Ionescu, învăţătorul Iosif
Olariu şi primarul Ion Jompan au cerut de la Oficiul de Economie, în data de
21 aprilie 1922, să li se asigure aceiaşi cantitate ca şi lui Dr. A. Farkaş, ,,şi, prin
aceasta, să se dea posibilitatea adevăraţilor posesori a se bucura de foloasele ce
ar urma din această intreprindere" 513 •
Înainte de a se pronunţa, asupra cererii, Comitetul Comunităţii de Avere
a cerut cooperativei, să-i pună la dispoziţie procesul verbal de constituire al
societăţii, numele membrilor, sumele subscrise şi să dovedească că au obţinut, de
la autorităţile îndreptăţite autorizaţia legală de funcţionare 514 •
Valoarea lemnelor, de pe cele 100 iugăre cadastrale, se ridica la 570.000 lei,
adică 200 ml/iugăr cadastral, 20.000 ml sau 38.000 m clădiţi, în total 515 •
Dintre motivele, pentru care s-a decis cedarea acestei suprafeţe forestiere în
exploatare Societăţii Sora şi nu a arendatorului, dr. Farkaş, precizăm: Cooperativa
Sora, prima cooperativă pentru exploatare de păduri în graniţă, ai cărei membrii,
erau exclusiv grăniceri români, cu un capital modest de 150.000 lei, nu putea
concura cu capitalul străin, aplicarea hotărârii Comunităţii de Avere, de a limita
accesul capitalului străin, de la beneficiile rezultate, din pădurile grănicerilor,
cererea locuitorilor de a li se permită exploatarea economiilor făcute de ei, cu
preţurile de vânzare, angajamentul coproprietarilor de a curăţi toate deşeurile
rămase în tăietura veche. De asemenea, dacă pădurea era vândută la licitaţie
publică, din suprafaţa nevalorificată nu rămânea cantitatea necesară pentru
trebuinţele coproprietarilor, iar lemnele exploatate, de către firmă, nu ar fi putut fi
transportate pe teritoriile împăduriţilor" 516 •
Un articol despre nemulţumirea locuitorilor din Marga a fost publicat şi în
ziarul Bănatul românesc. În acesta se arăta că, la îndemnul directorului Alesandru
Diaconovici, a fost cedată, spre exploatare lui Dr. Lukacs, 100 iugăre pădure,
512

S.J.A.N.

Caraş-Severin,

Fond Tribunalul

Caransebeş,

Firme sociale, dosar 7/1923,

f. 1.
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 43, dosar 73/1922-1927, f. 4.
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1922, f. 29.
515
Ibidem, Inv. 43, dosar 59/1922-1927, f. 6-7.
516
Ibidem, Inv. 43, dosar 5911922-1927, f. 9.
513

514

https://biblioteca-digitala.ro

163
rămasă

de pe urma „cruţării" comunei Marga. Mărganii au protestat, pe motiv
că instituţia proceda, ca pe vremea ungurilor 517 • În final s-a încheiat înţelegerea,
Cooperativa Sora urma să lucreze cu capitalul propriu, să facă toate investiţiile
necesare şi să cedeze Comunităţii de Avere 20% din materialul fasonat, în gara
Vama Marga518 •
În legătură cu posibilitatea de exploatare a acestui complex forestier, şeful
Secţiei Exploatărilor, inginerul silvic Pavel Goanţă, înştiinţa Oficiul de Economie
că Pădurea Stârna, în suprafaţă de 106 iugăre cadastrale, de unde se puteau
obţine 1.378 vagoane, luând ca bază 13 vagoane/iugăr cadastral, era compusă
din arbori sănătoşi, apţi de exploatare, în vârstă de 80 ani. Apropiatul şi tunatul
lemnelor se putea realiza, în condiţii favorabile, versanţii având o înclinaţie de
20-30°. Transportul lemnelor din pădure se putea face cu căruţe, pe drumul din
pădure, lung de 6 km, până la gara C.F.R. Caransebeş-Haţeg, ori pe o linie ferată
forestieră, care putea fi construită de-a lungul drumului existent. Linia ferată
C.F.R. se găsea pe partea dreaptă a râului Bistra, iar pădurea Stârna, pe partea
stângă. Linia ferată forestieră urma să traverseze râul, fiind necesară ridicarea
unui pod, peste apa Bistrei. Depozitarea lemnelor, lângă linia ferată normală şi
încărcatul lor, în vagoane, era considerată partea anevoioasă a acestor lucrări
deoarece, între Marga şi Voislova, unica linie de garaj era a comerciantului
Jon Jompan, iar depozitarea lemnelor era condiţionată de înţelegerea cu acesta.
Inginerul Pavel Goanţă propunea, ca preţ al acestei păduri, să se achite 2 vagoane
de lemne, pentru fiecare iugăr cadastral exploatat519 •
Societatea Sora nu a construit o linie ferată, datorită suprafeţei relativ mici,
pe care o lua în exploatare. La 31 octombrie 1926, era solicitată, Comunităţii
de Avere, prelungirea termenului contractual, printre motive menţionându-se:
scumpirea transportului, cheltuielile curente cu repararea drumului şi construirea
de două ori a podului peste Bistra, luat de ape în iarna anului 1925 520 •
Preţul produselor forestiere era stabilit prin „tariful productelor silvanale".
Acestea erau modificate anual în funcţie de condiţiile concrete.
Tariful productelor silvanale, pentru anul 191 O, cuprindea următoarele
preţuri:

1. Brad, molid, pin roşu pentru catarg

şi

vântrele, de la 19-20 coroane m1 ;

517

Banatul românesc, Timişoara, 1922, nr. 86, din 27 aprilie, pag. 2.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
7311922-1927, f. 30.
519
Ibidem, Inv. 43, dosar 73/1922-1927, f. 41-42.
520
Ibidem, Inv. 43, dosar 73/1922-1927, f. 182.
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2. Pin negru, peste 50 cm grosime, de la 19-20 coroane m1 ;
3. Pin negru şi pin roşu, până la 50 cm grosime, între 12-16 coroane m1 ;
4. Brad, molid şi pin alb, între 10-12 coroane m1 ;
5. Frasin, paltin şi ulm, peste 30 cm grosime, de la 12-24 coroane m1 ;
6. Frasin, paltin şi ulm, sub 30 cm grosime, de la 7-20 coroane m1 ;
7. Gorun, mai mare de 50 cm, între 26-30 coroane m 3 ;
8. Gorun, între 30-49 cm, între 20-24 coroane m 1 ;
9. Gorun, între 25-29 cm, între 10-18 coroane m1 ;
10. Gorun, sub 24 cm, între 10-12 coroane m1 ;
11. Lemn de folos, din crengi - 6 coroane m1 ;
12. Stâlpi de telegraf, până la 7 m, între 100-180 coroane şi, până la 9 m,
între 120-230 coroane 521 •
În anul 1930, tarifele comerciale, pentru produsele forestiere ale Comunităţii
de Avere, au fost aprobate cu decizia nr. 94/1930 şi cuprindeau lemne de lucru sau
de construcţie şi lemne de foc.
Lemnele de lucru şi de construcţie erau tăiate şi fasonate de cumpărător, în
pădure, pe cheltuielile sale şi erau împărţite în trei categorii:
a. Alun turcesc, nuc, tisă şi scump ie, care puteau fi exploatate numai cu
autorizaţia specială a Direcţiei Silvice.
b. Răşinoasele, în care intrau bradul, molidul, pinul şi laricele, ultimul
nefiind pentru exploatare.
c.Foioasele, care erau formate din: gorun, stejar, gârniţă, frasin, fag, carpen,
sorb, cireş, ulm, tei paltin, mesteacăn, plop, arin şi salcie.
Preţul lemnelor de lucru şi de construcţie era stabilit, pentru fiecare m 1 , în
funcţie de următoarele dimensiuni: între 12-24 cm, între 25-30 cm, între 31-40
cm, între 41-50 cm şi peste 50 cm. Lemnele de foc aveau preţurile stabilite pentru
un metru ster sau pentru un car şi erau împărţite în: esenţă tare, moale de foioase,
moale de răşinoase, din oricare esenţă rezultată, după producerea lemnului de
construcţie şi ţepligi alese pentru prelucrare 522 •
Dintre contractele încheiate cu firmele exploatatoare, după anul 1928, mai
amintim următoarele:
1. Contractul de arendare încheiat cu Firma Bistra, pentru Pădurea Eloca,
în suprafaţă de 940 iugăre cadastrale, din hotarul comunei Mehadia, Ocolul
silvic Orşova. Pentru fiecare iugăr cadastral exploatat, firma era obligată
să plătească 2 vagoane a 1O t. fiecare, lemne de foc uscate, de prima calitate,
m Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 93.
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere,
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ţăpligă sănătoasă, fără

butuci, fără noduri mari şi fără putregai, din producţia
anului precedent, în vagoane, în gara Mehadia. Toate operaţiunile de exploatare
erau executate sub controlul organelor silvice ale Comunităţii de Avere, astfel
încât subcrescenţa naturală şi subarboretul tânăr să fie ferit de orice vătămare şi
distrugere. Împădurirea golurilor, în mod artificial, era realizată de personalul
silvic al Comunităţii de Avere, firma fiind obligată să plătească, în contul acestor
lucrări de regenerare şi de plantaţie, pe lângă preţul stabilit, încă 1,6 m steri lemne
de foc pentru fiecare iugăr cadastral 523 .
2. Un alt contract, pentru o cantitate mai mică, a fost încheiat cu exploatatorul
de pădure Bruno Azzola, din comuna Voislova, în data de 4 mai 1931. Acesta a
cumpărat o cantitate de 2.265 m1 lemne de fag, în Valea Ohăbii, pe teritoriul
comunei Ohaba Bistra, plătind 191 lei/m1 de buştean, indiferent de lungime sau
grosime şi 37 lei/m ster. Exploatarea trebuia încheiată în 2 luni, iar curăţarea
teritoriului şi restituirea acestuia trebuia finalizată în 1O luni 524 •
3. Contractul încheiat în 28 iulie 1933, cu Uzinele Metalurgice Unite TitanNădrag-Călan S.A.R. Bucureşti, pentru un complex forestier de 984,42 iugăre
cadastrale, situat în Valea Satului, în hotarul comunei Var, a cărui exploatare
trebuia încheiată în 1O ani. Preţul era stabilit la 2,5 vagoane, adică 25 t. lemne
pentru foc de fag uscate, despicătură clasa I, fără putregai, noduri sau butuci,
provenite din producţia anului precedent, în vagoane în gara C.F.R. Glimboca 525 .
Între Comunitatea de Avere din Caransebeş şi Uzinele Metalurgice Unite
Titan-Nădrag Călan a existat o legătură intensă, dovadă fiind şi adresa din 2 martie
1931, prin care Comunitatea de Avere impunea repartizarea unui funcţionar care
să supravegheze afacerile, în cazul falimentului firmei Fraţii Reissner din Lugoj 526 •
4. Cu firma La Roche şi Darvas, Industrie de Lemnărit din Oradea Mare, a
fost încheiat un contract pentru exploatare a 8.000 m 3 lemn de gorun, în hotarul
comunei Moceriş, perioada de exploatare fiind cuprinsă între 29 noiembrie 1936
şi 31 decembrie 1939527 •
5. Cu Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa a fost încheiat un contract, pe
4 ani, în data de 15 octombrie 1936, pentru exploatarea unui complex forestier de
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 43, dosar
134/1927-1940, f. 2-2v.
524
Ibidem, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 5.
525
Jbidem, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 8.
526
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Uzinele Metalurgice Unite Titan-Nădrag-Călan,
Uzina Ferdinand, dosar 2111930, f. 19.
527
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 27.
523
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fag, în suprafaţă de 751, 70 iugăre cadastrale, în văile Roschi şi Pleşiva din Ocolul
silvic Bozovici 528 .
6. Cu Fabrica de Furnir şi Industrie a Lemnului Prohaszka S.P.A., din Deta,
a fost încheiat un contract pentru exploatarea a 3.000 m 3 buşteni de fag, în hotarul
comunei Pârvova 529 •
7. Contractul încheiat cu Societatea Mundus-Borlova-Armeniş Industrie de
Lemn S.A., în data de 29 decembrie 1939, pentru exploatarea a 20.000 m steri,
lemn de fag pentru foc, în Valea Slătinioara din hotarul comunei Borlova530 .
În Adunarea generală a reprezentanţilor din 1O iulie 1930, s-a luat în
discuţie faptul că, în ultimele două decenii, conducerea comunităţii a exploatat
nu numai păduri scadente spre exploatare, ci a tăiat şi pădurile ce ar fi trebuit
exploatate abia peste 20 ani, ceea ce a generat un grav dezechilibru în gospodăria
Comunităţii de Avere. Influenţată de contextul economic, datorită faptului că
valoarea lemnelor de foc scădea mereu, iar piaţa era nesigură, preţul pădurilor
vândute înainte de 1929, fiind în valută, scăderea preţului lemnelor ameninţa
scăderea veniturilor instituţiei. În vederea creării unor noi surse de venit, a apărut
ideea Comunităţii de Avere silvica-pastorale. Creşterea veniturilor era în directă
legătură cu cea a contribuţiilor grănicerilor, sub formă de arenzi şi taxe majorate,
pe care Comunitatea de Avere din Caransebeş le putea solicita doar dacă le-ar fi
oferit în schimb păşuni grase şi întinse, ca aceştia să poată creşte vite mai multe
şi de valoare 531 •
O situaţie în care Comunitatea de Avere a pierdut financiar, a fost cea legată
de participarea la Industria Forestieră Mehadia S.A. Societatea a fost înfiinţată în
anul 1927, cu un capital de 6 milioane de lei, reprezentând valoarea unor instalaţii
pentru exploatarea de păduri, din proprietatea Societăţii de Exploatare Bistra.
Comunitatea de Avere din Caransebeş, pe lângă faptul că a dat în exploatare
acestei societăţi Pădurea Eloca, primind în schimb 2 vagoane/iugăr cadastral,
a devenit şi acţionară la aceasta, cu 3 milioane de lei, urmând a beneficia de
jumătate din câştiguri. Societatea Bistra a reuşit să-şi valorifice instalaţiile sale
vechi, rămânând mai departe proprietara unei jumătăţi a acestora, după care a dat
faliment, Societatea Industria Forestieră Mehadia neputând să-şi înceapă lucrările
de exploatare. Societatea Bistra şi-a vândut acţiunile, în valoare de 6 milioane lei,
528

Ibidem, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 30.
Ibidem, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 47.
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Ibidem, Inv. 43, dosar 134/1927-1940, f. 93.
531
Ibidem, Inv. 720, reg. 111930, f. 61-62; Gazeta
Caransebeş, II 1930, nr. 6, din 14 iunie, pag. 2.
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lui Ernesth Roth din Caransebeş, care apoi le-a cedat Primei Bănci Grănicereşti
din Caransebeş, reprezentată de Ilie Orzescu.
Industria Forestieră Mehadia a dat Pădurea Eloca, spre exploatare, lui
Alexandru Morariu, pentru 4 vagoane/iugăr cadastral, 2 pentru comunitate şi 2
pentru Prima Bancă Grănicerească din Caransebeş. Acesta a cumpărat acţiunile
Primei Bănci Grănicereşti, în valoare de 6 milioane de lei, devenind coacţionar
şi creditor al societăţii, situaţie care s-a menţinut 5 ani. În felul acesta a reuşit să
încaseze toate beneficiile, cu titlul de dobânzi după creanţele sale.
În condiţiile în care veniturile societăţii erau aşa de mici încât nu puteau
acoperi nici măcar dobânzile, s-a ajuns la o înţelegere cu Alexandru Morariu, în
baza căreia acesta plătea anual Comunităţii de Avere, ca beneficiu, 25 vagoane
lemne de foc, clasa I în vagoane, în gara Mehadia, pe restul de 4 ani, cât dura
exploatarea, suporta toate impozitele faţă de stat, judeţ şi comună, plătea toate
datoriile pe care le avea societatea, preda Comunităţii de Avere, la terminarea
exploatării, jumătate din instalaţii şi din inventar, în stare bună şi liberă de sarcini,
şi plătea din nou antreprenorului suma de 500.000 lei depusă drept garanţie a
societăţii 532 •

Una dintre societăţile, cu care Comunitatea de Avere a colaborat în mod
deosebit, a fost Industria de Lemne Mundus-Borlova-Armeniş. Aceasta a
cumpărat, pentru exploatare, 6.675 m3 de molift, lemn de lucru, din pădurea de
protecţie situată în hotarul comunei Borlova533 •
Recepţionarea materialelor fasonate se făcea de către reprezentanţii
Comunităţii de Avere, împreună cu cei ai societăţii de exploatare. În 25 septembrie
1937, au fost verificaţi buştenii de molift, fasonaţi în pădurea de protecţie Muntele
Mic, din partea Comunităţii de Avere participând 4 echipe coordonate din inginerii
silvici Pavel Goanţă şi Cornel Negrei, formate din personalul cantoanelor silvice
din jur. Inventarierea buştenilor s-a făcut prin măsurarea lungimii şi a grosimii la
mijloc şi s-a constatat că dimensiunile măsurate coincid cu cele din caietele de
inventariere ini ţiale 534 •
În cazul exploatării materialelor lemnoase din pădurea Slătinioara, în
hotarul comunei Borlova, preţul stabilit a fost de 150 lei/m3 pentru buştenii de fag
calitatea I şi 80 lei/m3 , pentru cei din clasa a II-a, pe lângă care mai era achitat un
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
72011931-1934, f. 144v-145; Gazeta Orşovei, Orşova, IV, 1929, nr. 31, din 28 iulie, pag. 1-2.
533
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Industria de Lemn Mundus-Bor/ova-Armeniş, dosar
63/1930-1940, f. 1.
534
Ibidem, dosar 63/1930-1940, f. 41.
532
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procent de 2% din întreaga sumă pentru fondul de pensie, şi unul de 2% pentru cel
de ajutorare. Societatea a solicitat Comunităţii de Avere, în 18 noiembrie 1939, să
îi împrumute, fără nicio taxă, şinele vechi, tip 5 kg, rezultate din demontarea liniei
ferate forestiere Golicioru, pe care le avea disponibile, în Regia Cemeţ, urmând
ca după încheierea exploatării, acestea să fie restituite, în gara Vălişoara, fără nici
o cheltuială pentru comunitate 535 •
Supervizarea activităţilor forestiere ale Comunităţii de Avere era efectuată
de către Ocolul Silvic de Regim Orşova. În 2 aprilie 1941, Comunitatea de Avere
a înaintat Ocolului Silvic de Regim Orşova autorizaţia tip, procesul verbal de
defalcare şi schiţa parchetului 1940/1941 din seria a V-a, Izvoarele, pentru a putea
obţine autorizaţia de tăiere. S-a aprobat punerea în exploatare a acestui parchet, în
suprafaţă de 34,90 ha, vândut Uzinelor Metalurgice Titan-Nădrag-Călan 536 •
În data de 6 martie 1942, Ocolul Silvic de Regim Orşova, în baza solicitării
Comunităţii de Avere din Caransebeş, pentru autorizarea exploatării parchetului
194111942, în suprafaţă de 141,45 ha, din seria a X-a de valorizare Sfârdin, prin
şeful ocolului, inginerul silvic B. Defour, a procedat la constatarea posibilităţilor
fasonării de traverse, în prezenţa inginerului inspector silvic Vizantie Murgu ca
reprezentant al comunităţii, şi a lui Dumitru Lazăr, ca reprezentant al Industriei
Forestiere Mehadia.
S-a constatat că: parchetul era situat la 20 km de gara Mehadia, transportul
materialului pe această porţiune se făcea 17 km prin uluc de apă, din care 4 km,
situaţi în amonte, construit din 3 lemne, iar restul de 13 km din 5 lemne şi 3 km pe
cale ferată îngustă, instalaţiile de transport erau construite în vederea transportului
materialului de foc şi aveau o vechime de 7 ani, în partea inferioară, transportul
traverselor nu se putea face, pe uluc, fără a-l pune în pericol. Se arăta că acesta,
în partea superioară, nu era apt unui asemenea transport. De asemenea, se preciza
că în pădurea în discuţie nu se fasona material de lucru, deoarece copacii nu erau
apţi pentru acesta. Era vorba de arboret bătrân de fag, cu inimă roşie şi cu creştere
neregulată. Concluzia rezultată a fost că nu se puteau fasona traverse, în acest
parchet, întrucât arboretul nu era apt iar transportul nu era posibil5 37 •
Promovarea valorificării pădurilor Comunităţii de Avere era realizată prin
intermediul presei, dar mai erau utilizate şi instituţiile administraţiei publice, în
speţă primăriile comunale. Astfel, Primăria comunei Glimboca a adus la cunoştinţa
locuitorilor publicaţia de licitaţie a Comunităţii de Avere, nr. 4.062 din 1942, prin
m Ibidem, dosar 177/1939-1947, f. 1.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Ocolul Silvic de Regim Orşova, dosar 3/1942, f. 40.
m Ibidem, dosar 4/ 1942, f. 23.
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la vânzare 7.600 m steri, din seria a VII-a, parcela 23 din pădurea
Slătinioara, situată în hotarul comunei Borlova, în data de 11 septembrie 1942538 •
În Adunarea generală desfăşurată în 1O iulie 1930, a fost analizată evoluţia
suprafeţei forestiere din momentul înfiinţării până în anul 1926. Analiza a urmărit
transformările, începând cu anul 1879 şi, apoi, continuând cu perioadele 18891897, 1908-1912 şi 1924-1926, bazându-se pe datele din amenajamentele silvice.
Se afirma că: „am realizat această balanţă, pentru a vedea ce am moştenit.
Principiul fundamental, ce trebuie să stea la baza gospodăririi raţionale a unui
domeniu silvic, e că, amenajarea acestuia, trebuie astfel făcută, că raportul
exploatărilor ce se fac, deci a posibilităţilor anuale, să fie menţinut cât mai
constant".
Primul tabel comparativ, anexa 1, cuprinde situaţia pădurilor Comunităţii
de Avere din Caransebeş din punctul de vedere al exploatabilităţii, în diferite
perioade. Pădurile au fost împărţite în: tinere, între 1-40 ani, mijlocii, între
41-80 ani şi bătrâne, peste 80 ani. Se poate observa că pădurile tinere, care în
anul 1879 aveau o întindere de 17 .907 ,80 iugăre cadastrale, adică 8,20% din
total, în perioada 1924-1926 aveau o întindere de 60.826,04 iugăre cadastrale,
respectiv 29% din totalul acestora. Pădurile mijlocii au suferit mici modificări,
de la 18.662,47 iugăre cadastrale, adică 8,60% în anul 1879, la 16.945,72 iugăre
cadastrale, respectiv 8%, în perioada 1924-1926. Scăderea cea mai importantă
a apărut în cazul pădurilor bătrâne, a căror suprafaţă a evoluat de la 180.376,28
iugăre cadastrale- 83,20%- în anul 1879, la 125.959,39 iugăre cadastrale- 63%
- în perioada 1924-1926. De asemenea, reiese că tăierile intensive au început în
anul 1908, fiind determinate de creşterea cheltuielilor de administrare.
În tabelul cuprinzând evoluţia terenurilor despădurite şi improductive,
anexa 2, suprafeţele luate în discuţie au fost cele pentru arătură, fânaţ, ocupaţiuni,
păşune, păduri de păşune, goluri de munte şi teren improductiv. Pentru arătură,
deşi nu exista nici un teren în anul 1879, au fost alocate 230,98 iugăre cadastrale,
în perioada 1924-1926. Zona pentru f'an, deşi nu a existat în 1879, era de 1.229,88
iugăre cadastrale în perioada 1889-1897, a crescut la 3 .406,92 iugăre cadastrale
în perioada 1908-1912 şi a scăzut la 527,50 iugăre cadastrale în perioada 19241926. Ocupaţiunile, din terenurile Comunităţii de Avere din Caransebeş, care
nu au făcut probleme până în anul 1897, au ajuns la 1.771,66 iugăre cadastrale
între 1908-1912. Trenurile de păşune au rămas constante, de la 5.981,68 iugăre
cadastrale în anul 1879, la 5.869,55 iugăre cadastrale între 1924-1926. Pădurile
de păşune au apărut doar în perioada 1924-1926, având destinate o suprafaţă de
care erau
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2.225,36 iugăre cadastrale. Golurile de munte au rămas neschimbate, la 30.677,36
iugăre cadastrale. Trenurile improductive erau în întindere de 2.104,44 iugăre
cadastrale în anul 1879, au crescut la 3.508,13 iugăre cadastrale între 1889 şi
1897, pentru a se întoarce aproape de valoarea iniţială-2132,98 iugăre cadastrale
- între 1924-1926. În final, se putea observa că evoluţia terenurilor despădurite
şi improductive a fost una crescătoare, de la 38.763,48 iugăre cadastrale în anul
1879, la 49.207, 73 iugăre cadastrale în perioada 1924-1926 539 •
Tabelul cuprinzând suprafeţele de valorificare şi cele destinate pentru
grăniceri, anexa 3, reflectă situaţia la nivelul anului 1930. În Ocolul silvic Ohaba
Bistra, 11.844,52 iugăre cadastrale erau destinate coproprietarilor şi 18.301, 16
iugăre cadastrale pentru valorificare; în Ocolul silvic Caransebeş, 10.002,07
iugăre cadastrale pentru coproprietari, iar 14.065,32 iugăre cadastrale, pentru
valorificare; în Ocolul silvic Teregova 16.752, 11 iugăre cadastrale pentru
coproprietari, iar 22.495,83 pentru valorificare; în Ocolul silvic Orşova 16.247,51
iugăre cadastrale, pentru coproprietari, iar 18.637,27 iugăre cadastrale pentru
valorificare şi în Ocolul silvic Bozovici 30.194,61 iugăre cadastrale pentru
coproprietari, iar 33.213,06 iugăre cadastrale pentru valorificare. Aşa cum reiese,
clar, din acest tabel, în toate ocoalele silvice suprafaţa destinată pentru vânzare,
era mai mare decât cea pentru acoperirea nevoilor coproprietarilor.
Conducerile anterioare anului 1930 nu au respectat principiul continuităţii
în exploatare. Mai ales în ocoalele silvice Caransebeş, Orşova şi Ohaba Bistra
s-au angajat peste prevederile normale exploatării anticipate. În general, în seriile
grănicereşti care nu consumau decât 44% din domeniul forestier al Comunităţii de
Avere, au fost respectate posibilităţile anuale, însă depăşirea s-a produs în seriile
de valorizare, deci la izvoarele de venituri ale instituţiei. Vânzările contractate de
Consiliul de Administraţie, mai ales după anul 1926, în pădurile Sasca, GodeanaCalova, Ferigeana-Golicior, Cloaca, Muţău au mărit considerabil procentul
pădurii tinere.
Ultimele două tabele privesc situaţia comparativă a pădurilor Comunităţii
de Avere din Caransebeş, din punctul de vedere al exploatabilităţii, la diferite
epoci (anexa 4) şi suprafaţa terenurilor despădurite şi improductive în ocoalele
silvice (anexa 5) 540 •
Se poate observa că în Ocolul silvic Ohaba Bistra, pădurile bătrâne
exploatabile au evoluat astfel: în 1879 - 24.97liugăre cadastrale, în 1893 22.972,19 iugăre cadastrale, în 1908 - 19.321,31 iugăre cadastrale şi în 1925
539
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- 9.909,52 iugăre cadastrale. În anul 1893, volumul pădurilor bătrâne era de
5.249.930 m1 , în 1908 era de 4.425.782 m1 , iar în 1925 era de 2.661.919 m1 .
Din datele de mai sus reiese că, pe raza Ocolului silvic Ohaba Bistra,
exploatările s-au făcut trecând peste posibilităţile normale ale pădurilor acestui
ocol. În 32 de ani s-au exploatat cu 2.572 iugăre cadastrale peste posibilităţile
anuale normale. Atacarea fondului forestier s-a făcut între 1908-1925, când
suprafaţa pădurilor a scăzut cu 9.411,79 iugăre cadastrale, de la 19.321,31, la
9.909,52 iugăre cadastrale. Depăşirile s-au făcut prin exploatări anticipative,
efectuate în pădurile Dosul Tâlvelor - 926,63 iugăre cadastrale, Fătăciunea
Mânzu, Colibiţa şi Petroşiţa- 777,08 iugăre cadastrale şi prin extragerea, cu titlul
de tăieri secundare, a esenţei gorun din pădurile situate pe malul drept al râului
Bistra, care ar fi trebuit exploatate abia în anul 1928. Aceste exploatări forţate au
schimbat caracterul pădurilor destinate pentru acoperirea necesităţilor de lemne
ale grănicerilor din comunele Ciuta, Obreja, Glimboca, Iaz şi Ohaba Bistra,
astfel încât, nemaiavând în seriile grănicereşti vechile păduri exploatabile, la
alcătuirea noilor amenajamente a fost necesar ca pădurile Calova, Ramna, Valea
Ohăbii, Baia şi Cireşelu, din seriile de valorizare, să fie defalcate pentru nevoile
coproprietarilor. Aceasta a scăzut considerabil suprafaţa seriilor de valorizare şi,
implicit, posibilitatea de a realiza venituri 541 •
În Ocolul silvic Caransebeş existau păduri bătrâne, exploatabile, pe
22.352,60 iugăre cadastrale în anul 1879, 21.060,87 iugăre cadastrale în anul
1893, 20.361,54 iugăre cadastrale în anul 1906 şi 12.417,82 iugăre cadastrale în
anul 1925. Volumul total a scăzut de la 4.840,400 m1 , în 1893, la 4.429,028 m3,
în 1906 şi la 3.107,892 m3, în anul 1925. Rezultă că lemnele au fost tăiate cu 10
ani înainte, iar pe viitor nu se mai putea conta pe veniturile seriilor de valorizare,
mai ales după ce expirau contractele cu firmele Mundus Borlova Armeniş şi
D.G.Fischer şi Fii.
În Ocolul silvic Teregova, pădurile bătrâne exploatabile au evoluat astfel:
de la 44.521,20 iugăre cadastrale în 1879, la 38.932, 74 iugăre cadastrale în 1894,
la 36.865,09 iugăre cadastrale în 1907 şi la 33 .684,63 iugăre cadastrale în 1926,
iar din punctul de vedere al volumului masei lemnoase de la 12.010,485 m1 în
1894 la 9.716,560 m1 în 1926. Aici, exploatările nu s-au făcut atât de intensiv ca
în ocoalele silvice Caransebeş şi Ohaba Bistra, deoarece pădurile erau situate la
distanţe mari şi nu erau rentabile pentru exploatare 542 .
În Ocolul silvic Orşova, suprafaţa pădurilor bătrâne exploatabile, a evoluat
de la 34.202,67 iugăre cadastrale, în 1879, la 33.283,90 iugăre cadastrale în 1897,
541
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la 27.613,93 iugăre cadastrale, în 1905 şi la 22.219,22 iugăre cadastrale în 1924,
iar volumul pădurilor în ansamblu, de la 5.690.935 m 3 în 1897, la 3.705.999
m 3 în 1912 şi la 4.303.602 în 1924. Prin extragerile de arbori, cu titlul de tăieri
secundare, s-a exploatat aproape tot gorunul de pe Valea Dunării, schimbându-se
astfel caracterul şi consistenţa pădurilor, astfel încât exista un volum aşa de redus
că nu puteau fi satisfăcute cerinţele grănicerilor din mai multe comune.
În Ocolul silvic Bozovici, suprafaţa pădurilor exploatabile a evoluat, de la
54.328,16 ha, în 1879, la 52.472,20 ha, în 1889, la 51.603,54 ha, în 1912 şi la
47.728,20 ha, în 1926, iar volumul total al pădurilor de la 11.116.957 m3 , în 1889,
la 10.854.127 m3, în 1912 şi la 10.623.192 m3, în 1926. În acest ocol, pădurile
au fost exploatate, în cea mai mare parte, de către grăniceri, pentru acoperirea
necesităţilor proprii şi, într-o foarte mică măsură, de firmele exploatatoare,
datorită izolării zonei şi a lipsei mijloacelor de transport.
În concluzie, datorită tăierilor anticipative ale pădurilor, acest raport din
anul 1930 estima că, pe viitor, venituri sigure şi constante puteau fi obţinute în:
a. Ocolul silvic Ohaba Bistra: seria XI, până în 1944 şi seria XVlll, până
în 1940;
b. Ocolul silvic Caransebeş: seria VII, până în 1925 şi seria XIV până în
1940;
c. Ocolul silvic Teregova: seria XX, până în 1950, seria XI, până în 1936
iar, restul erau complexe forestiere mici, exploatarea lor fiind condiţionată de
zonele în care erau situate exploatările statului, pentru uşurarea transportului;
d. Ocolul silvic Orşova: seria XXIV, până în 1941;
e. Ocolul silvic Bozovici: în afară de pădurile Ravensca şi Pleşiva, alte
păduri nu erau atunci accesibile şi nici rentabile pentru exploatare din lipsa
mijloacelor de transport 543 •
Aşa cum se poate observa, exploatarea materialelor lemnoase din pădurile
Comunităţii de Avere din Caransebeş, a reprezentat cea mai importantă sursă
de venituri pentru aceasta. A fost o activitate complexă, în care erau implicate
atât organele alese cât şi serviciile de specialitate silvice, care se ocupau de
încheierea contractelor cu firmele de exploatare, de urmărirea derulării acestora
şi de modalităţile de reîmpădurire ale terenurilor exploatate, dar şi partenerele
comunităţii, societăţile arendatoare, care aveau ca obiective obţinerea unor
suprafeţe forestiere, cu material lemnos de o calitate superioară, la preţuri cât mai
mici.
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II. 2. EXTRAGEREA PRODUSELOR LEMNOASE
ÎN REGIE PROPRIE
Această modalitate de exploatare a produselor forestiere, a apărut după
patru decenii de la înfiinţarea Comunităţii de Avere din Caransebeş, în perioada
declanşării primului război mondial. Datorită lipsei capitalului necesar pentru
desfacerea produselor forestiere ale pădurilor, a comunicaţiilor, a drumurilor
şi căilor de exploatare, Comunitatea de Avere a fost obligată să valorifice prin
vânzare toate complexele de păduri, ajunse la vârsta maturităţii, care au rămas
după acoperirea drepturilor împăduriţilor. Deşi metoda arendării a fost practicată
pe scară largă, beneficiile obţinute în urma vânzării materialelor lemnoase, abia au
ajuns pentru acoperirea cheltuielilor de administraţie, foarte ridicate la o instituţie
precum Comunitatea de Avere din Caransebeş.
În raportul Comitetului, adresat Adunării generale din 4 decembrie 1919,
se arăta că beneficiile însemnate, ce totuşi au rezultat din activitatea comunităţii
şi care au fost folosite pentru promovarea intereselor culturale şi economice ale
împăduriţilor, au fost obţinute doar prin economie. Situaţia vieţii economice
s-a modificat faţă de trecut, iar necesităţile erau atât de mari încât nu puteau fi
acoperite rară transformarea tipului de exploatare. Lozinca generală era economie
în regie proprie 544 •
Decizia de a produce lemne în regie proprie, a fost luată de Comitetul
Comunităţii de Avere, în condiţiile în care, în toamna anului 1915, lipsa lemnelor
de foc şi preţul foarte mare au cauzat mari nelinişti în oraşul Caransebeş. Cererile
populaţiei nu au putut fi onorate, pentru că, în magazie, se mai găseau doar lemne
necesare pentru birourile comunităţii.
Pentru a reduce preţul lemnelor şi pentru a combate speculaţiile, Comunitatea
de Avere a obţinut, de la minister, aprobarea de a produce lemne de foc în regie
proprie, pe o suprafaţă de 49,78 iugăre cadastrale, situată în Valea Cenchii şi
în alta, de 15 iugăre cadastrale, în zona Borloviţa. Comunitatea intenţiona să
producă, în aceste exploatări, l O.OOO m clădiţi, care să fie vânduţi cu un preţ
redus faţă de celelalte preţuri practicate. Crengile, rămase în pădure, trebuia să
fie vândute, cu un preţ foarte mic, astfel încât şi familiile cele mai sărace să
şi poată achiziţiona lemnele necesare pentru iarnă. Pentru producerea lemnelor,
544
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în cele două exploatări, au fost investiţi 83.200 coroane şi, în urma vânzării,
au fost obţinute 96.000 coroane, rezultând un profit de 12.800 coroane pentru
comunitate 545 •
Teritoriile exploatate în regie proprie, erau stabilite în funcţie de posibilităţile
de transport al materialului lemnos. Acest motiv a fost determinant în exploatarea
unui complex forestier, în suprafaţă de 52 iugăre cadastrale, din teritoriul localităţii
Marga. Aici, lemnele produse erau transportate, până la linia ferată Caransebeş
Haţeg, cu trenul industrial al Uzinelor de Fier din Hunedoara546 •
Primele încercări de stabilire a atribuţiilor personalului care conducea
exploatările în regie, au fost făcute în anul 1920 prin „Regulamentul pentru
referentul exploatărilor în regie şi pentru conducătorul biroului tehnic al
Comunităţii de Avere".
Toate lucrările legate de exploatările în regie, precum: identificarea
complexelor păduroase potrivite, recrutarea şi angajarea personalului şi a
lucrătorilor, producerea sortimentelor şi a semifabricatelor de lemn, construirea
mijloacelor de transport şi pregătirea pentru vânzare a materialului produs, erau
în atribuţiile referentului regiei. Acesta îşi desfăşura activitatea în mod autonom
şi raporta lunar comitetului despre activitatea realizată. Iniţial, referentul
exploatărilor în regie proprie, îndeplinea şi funcţia de conducător al biroului
tehnic. Referentul era îndreptăţit să vândă locuitorilor, o dată pe an, la preţurile
pieţei, maxim 2 m clădiţi sau 10 m 3 lemn produs în regie. Vânzările care depăşeau
aceste cantităţi, deşi erau pregătite de către referent, erau organizate de Consiliul
de administraţie.
În centrul Comunităţii de Avere, la Caransebeş, referentul era obligat să
înfiinţeze o magazie pentru lemnele de foc, de clădit şi de construcţii şi un depozit
pentru semifabricatele necesare strungarilor, rotarilor şi fierarilor. Aceste produse
urmau să fie puse la dispoziţie grănicerilor, la un preţ convenabil. Avansurile şi
banii necesari pentru plătirea funcţionarilor, a muncitorilor şi pentru instalarea
regiei, erau ridicaţi din casieria centrală a comunităţii pe bază de chitanţă, pe care
era scris: „Exploatarea în regie proprie din ... ". Intrările şi ieşirile erau trecute
într-un jurnal, care urma să fie înaintat lunar serviciilor centrale. La încheierea
fiecărei exploatări, era întocmit bilanţul final.
Conducătorul regiei primea cel puţin 10% din câştig. Această sumă era
împărţită şi funcţionarilor regiei, dar conducătorului rămânea cu cel puţin 3%
din ea. În afară de suma arătată, conducătorul regiei mai primea, anual, 2.400
545
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coroane, salariu personal, iar înlocuitorul său 1.200 coroane. Conducătorul mai
avea dreptul de a călători pentru rezolvarea problemelor legate de atribuţiile sale,
fără a cere permisiunea, însă era obligat să informeze Comunitatea de Avere
despre începutul şi încheierea călătoriei sale 547 •
Pentru călătoriile făcute pe teritoriul Comunităţii de Avere, în interesul
regiei, conducătorul, inginerii silvici şi funcţionarii îndreptăţiţi primeau: trăsură
la gară la preţul obişnuit, bilet de tren, clasa I pentru conducător şi clasa a II-a
pentru ceilalţi funcţionari, 1,5 coroane pentru hamal, la urcat şi la coborât,
preţurile obişnuite la călătoriile cu trăsura, diurne în valoare de 50 coroane pentru
conducător şi 40 coroane, pentru ceilalţi funcţionari. De asemenea, mai aveau
dreptul la 100 coroane, conducătorul şi 80 coroane, ceilalţi funcţionari, pentru
călătoriile în afara teritoriului Comunităţii de Avere. Suboficianţii primeau biletul
de tren clasa a III-a şi 1Ocoroane diurnă, atât în afara cât şi în interiorul teritoriului
Comunităţii de Avere.
Aşa cum am arătat anterior, referentul cumula şi atribuţiile conducătorului
biroului tehnic, până la ocuparea acestui post. Pentru îndeplinirea acestor
responsabilităţi, el trebuia să controleze culturile şi tăieturile Comunităţii de Avere
şi să colaboreze cu firmele contractante şi cu antreprenorii, pentru îndeplinirea
obligaţiilor contractuale. De asemenea, era obligat să controleze, cel puţin o dată
pe an, toate foresteriile Comunităţii de Avere şi să raporteze comitetului despre
starea acestora, iar, în cazuri urgente, să ia măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Pentru călătoriile întreprinse în îndeplinirea funcţiei de taxator, conducătorul
primea diurna stabilită pentru funcţionarii superiori ai Comunităţii de Avere,
contravaloarea cheltuielilor efective de călătorie, iar în codru, cal de călărit548 •
Secţia Exploatării era subordonată Oficiului de economie şi ocupa un rol
important în descentralizarea instituţiei iar, prin înfiinţarea ei, la 1O noiembrie
1920, se afirma că vor fi asigurate Comunităţii de Avere venituri considerabile
şi aşa vor fi liniştite spiritele agitate ale împăduriţilor, deoarece toată lumea
grănicerească dorea exploatarea pădurilor noastre în regie proprie. 549
În raportul Comitetului din 26 august 1921, se arăta că Adunarea generală,
în mai multe rânduri, s-a ocupat cu problema exploatării pădurilor în regie proprie.
Ţinând cont de acest deziderat, s-a început cu acţiuni de mică intensitate, dintre
care amintim: specializarea personalului necesar, achiziţionarea mijloacelor de
547
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transport, a materialului de decouville 550 şi, în fine, asigurându-se, cu încetul, şi
capitalul necesar, fără a se recurge la împrumuturi; astfel, trebuia să se ajungă la
exploatarea în regie a complexelor mai mari, care rămâneau după satisfacerea
necesităţilor împăduriţilor. Numai prin exploatarea în regie proprie, se putea
ajunge la un venit care să poată fi întrebuinţat, pe de o parte, pentru a ridica
importanţa economică şi a spori averea Comunităţii de Avere, pe de altă parte,
pentru a sprijini marilor interese colective ale împăduriţilor, atât cele economice
şi industriale, cât cele culturale551 •
Ţinându-se seama de greutăţile începutului, s-a hotărât exploatarea unor
masive de pădure, care nu implicau investiţii mari în clădiri sau în mijloace
de transport. Comunitatea de Avere, prin sistemul exploatării în regie proprie,
a încercat să pătrundă, ca producător, pe piaţa lemnului. Produsele forestiere
rezultate au fost valorificate en gros prin licitaţii sau prin vânzare pe piaţa
Caransebeşului 552 •

Una dintre primele încercări de exploatare în regie, a fost începută, în luna
noiembrie a anului 1917, în ţinutul Râu Alb din hotarul comunei Feneş, unde urma
să fie exploatată o parcelă de pădure în suprafaţă de 922, 13 iugăre cadastrale, în
perioada 1917-1926 553 •
Comitetul a hotărât încheierea unui contract cu Societatea Borlova-Armeniş.
Comunitatea de Avere producea lemne de foc, în regie proprie, iar bulvanii 554 de
fag şi de alte esenţe pentru prelucrare, îi livra Societăţii Borlova, care producea şi
ea astfel de lemne. Societatea Borlova era obligată să transporte lemnele de foc
ale Comunităţii de Avere, de la exploatarea din pădure, pe calea ferată industrială
proprie, până la gara din Armeniş, în schimbul unei taxe de 1O coroane, pentru
fiecare vagon de 1Otone. Calea ferată industrială şi ramificaţiile acesteia, necesare
pentru transportul lemnelor, era construită de Societatea Borlova pe cheltuielile
sale proprii, însă Comunitatea de Avere îi punea la dispoziţie, gratuit, terenul,
piatra şi pământul trebuincios. Tot această societate era obligată să exploateze
bulvanii de fag şi de alte esenţe, care se găseau în pădure, pe cheltuială proprie şi
Decovil =cale ferată îngustă (cu ecartamentul de 400-600 mm), provizorie, alcătuită
din panouri de şine, care se aşează direct pe teren şi pot fi uşor montate şi demontate.
551
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să îi aducă până

la calea ferată industrială, unde aceştia erau măsuraţi şi înregistraţi
de reprezentanţii Comunităţii de Avere şi apoi erau transportaţi la depozitele
societăţii.

Societatea Borlova plătea Comunităţii de Avere, pentru bulvanii de fag şi
carpen, 10 coroane/m3 , pentru bulvanii de brad şi paltin, 20 coroane/m3 şi pentru
bulvanii de frasin, 32 coroane/m 3 - până la 33 cm grosime 555 - şi 40 coroane/
m3 peste 34 cm grosime. De asemenea ceda, în arendă, pe o perioadă de 11 ani,
o jumătate de iugăr din teritoriul ei din Caransebeş, pentru construirea unei
magazii de lemne pentru Comunitatea de Avere. Societatea Borlova era obligată
ca din lemnele de foc, produse în pădurile din Borlova, să pună la dispoziţia
Comunităţii de Avere, în magazia acesteia din Caransebeş, cantitatea pe care o va
avea la dispoziţie, însă cel puţin 6.000 m clădiţi pe an. În schimb, Comunitatea
de Avere era datoare a pune la dispoziţia Societăţii Borlova-Armeniş, în gara
Armeniş, aceeaşi cantitate, de aceeaşi calitate, din lemnele ei de foc produse în
pădurile din Feneş, pentru lemnele pe care Societatea Borlova-Armeniş i le livra
în magazia din Caransebeş. Comunitatea de Avere contribuia cu câte 4 coroane
pentru încărcarea fiecărui vagon 556 •
Înţelegerea finală a fost încheiată la 4 aprilie 1918, când a luat fiinţă
„Societatea pe acţii pentru exploatarea pădurilor Comunităţii de Avere din Feneş"
sau „Fenyeser Waldexploitations Aktiengesellschaft das Rumanisch Banater
Vermogensgemeinde". Societatea avea un capital de 500.000 coroane, împărţit
în 500 acţiuni, cu o valoare nominală de 1.000 coroane fiecare. Dintre acestea,
Comunitatea de Avere a primit 230 bucăţi, fondul de pensii 20 bucăţi şi fondul
internatului 20 bucăţi, iar Societatea Borlova Armeniş a primit, la rândul ei, 230
bucăţi. În esenţă, Comunitatea de Avere a vândut, iar Societatea de exploatare
din Feneş a cumpărat toate lemnele de pe suprafaţa de 922 iugăre cadastrale din
ţinutul Râu-Alb, pe care urma să le exploateze în mod independent557 • În raportul
adresat Comitetului Comunităţii de Avere, în data de 9 aprilie 1919, era subliniat
faptul că Societatea de exploatare a pădurilor Comunităţii de Avere din Feneş nu a
reuşit să realizeze lucrările pentru care a fost înfiinţată 558 • Datorită acestor motive,
Comitetul, prin decizia nr.144/1919, a hotărât lichidarea societăţii 559 •
m S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
4711917-1921, f. 64.
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Ibidem, Inv. 43, dosar47/l917-1921, f. 65.
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Ibidem, Inv. 43, dosar47/l917-1921, f. 121.
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Ibidem, Inv. 43, dosar47/l917-1921, f.214-215.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1919, f. 26v.
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Adunarea generală a Comunităţii de Avere din Caransebeş, în data de 26
august 1921, a hotărât ca datorită greutăţilor lor financiare, să exploateze masive
forestiere, care nu necesitau mari investiţii.
Comitetul, în conformitate cu hotărârea Adunării generale, a aprobat
exploatarea în regie proprie, a Pădurii Petroasa, din hotarul comunei Feneş.
Pădurea Petroasa cuprindea o suprafaţă de 831, 76 iugăre cadastrale, ajunsă la
vârsta exploatabilităţii, formată din lemne cu o consistenţă plină, precum fagul,
răşinoasele şi frasinul. Pădurea mai prezenta avantajul că, de-a lungul poalei sale,
trecea linia ferată a Societăţii Industria de Lemne Borlova Armeniş. Volumul
materialului lemnos era estimat la 1O.OOO vagoane, iar exploatarea urma să se
întindă pe 1O ani. Lemnele produse erau transportate până la gara Armeniş, pe
linia ferată industrială, cu mijloacele Societăţii Borlova Armeniş. Comunitatea
de Avere plătea, drept taxă de transport, 14% din lemnul cărat la gară şi asigura
lemnul necesar ca şi combustibil.
În primul an de activitate, pentru exploatarea materialului lemnos au fost
investiţi 4.879.000 lei, au fost încasaţi 5 .450.000 lei, rezultând un profit de 576.000
lei 560 . Pentru buna desfăşurare a activităţii au fost ridicate clădiri în valoare de
920.000 lei5 61 •
Cantitatea de combustibil necesară pentru alimentarea locomotivei, a fost
stabilită la 3 m steri lemne de foc, suficientă pentru a tracta o garnitură completă,
formată din 8 vagoane iama şi din 9 vagoane vara, goală până la exploatarea din
Petroasa şi încărcată înapoi în staţia C .F.R. Armeniş 562 •
Pentru nevoile exploatării pădurii din Petro asa, în data de 13 martie 1925,
Direcţia Regională C.F.R. Timişoara a primit cererea Comunităţii de Avere
din Caransebeş în legătură cu înfiinţarea, în Gara Armeniş, a unei linii ferate
industriale, cu şine de 9,3 kg, în lungime de 150 m 1, pentru racordarea la linia
ferată industrială a firmei Mundus Armeniş Borlova, şi a unei linii ferate de garaj
normale, în lungime de 120 m 1. 563 • Direcţia a examinat situaţia la faţa locului, în
data de 31 martie 1925, şi a stabilit că C.F.R-ul nu avea nici o obiecţie şi considera
că noua linie era avantajoasă deoarece linia I a staţiei era prea încărcată şi, astfel,
560

Raportul comitetului Comunităţii de Avere către adunarea generală a reprezentanţi/or
pe 26 noiembrie 1923, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1923, nr. 524,

convocată
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traficul ar fi fost împărţit. Delegaţii C.F.R.-ului au concluzionat că era periculos
ca traseele ambelor linii să fie la un loc, pentru că puteau apărea accidente şi au
recomandat ca ambele linii să fie construite una lângă alta, astfel încât gabaritele
să nu se atingă, iar, dacă acest lucru nu era posibil, trebuia să fie înfiinţate bariere
asiguratoare, astfel încât manevrarea să nu se poată face pe ambele linii. Pentru
construirea, întreţinerea şi exploatarea acestor linii, Comunitatea de Avere urma
să încheie un contract.
Construirea liniilor urma să fie făcută de către C.F.R., în contul Comunităţii
de Avere, sau de către Comunitatea de Avere, în regie proprie, însă doar sub
supravegherea unui delegat al C.F.R.-ului. Pentru linia de decovil, care urma să
intersecteze şoseaua naţională, urma să se obţină aprobarea de la Serviciul de
Poduri şi Şoşele al judeţului Caraş Severin. Deoarece linia normală trecea înaintea
magaziei şi a cheului, pentru accesul trăsurilor urma să fie finanţate pasaje sau să
se doteze întreaga distanţă cu contraşine şi cu pasaj corespunzător5 64 .
Concesiunea construirii şi exploatării liniei ferate industriale înguste, de
garaj, cu ecartamentul de 0,63 m, cu tracţiune mecanică, pe traseul care pornea din
Valea Râului Alb, staţia Armeniş a Societăţii Mundus Borlova Armeniş, traversa
şoseaua Lugoj-Orşova, continua pe teritoriul Administraţiei C.F.R. şi se încheia
lângă linia normală de garaj a solicitantului, din gara Armeniş, era acordată pe o
perioadă de 1O ani5 65 • Comunitatea de Avere din Caransebeş plătea Administraţiei
C.F.R. o chirie anuală de 3.422 lei, reprezentând: 27,6 lei, pentru fiecare din cei
124 m 1. şi 403 lei pe an pentru podeţul boltit, în total 3.825 lei/an 566 •
Raportul Comitetului către Adunarea generală, din 15 iulie 1925, menţiona
că lucrările exploatării în regie a pădurii Petroasa din Ocolul silvic Teregova,
erau avansate, deoarece lemnul de lucru se fasona în trunchi, apoi se debita în
fabrica Mihail Russ şi Fiul din Lugoj, în marfă aburată şi neaburată, destinată
pieţei interne şi celei externe. Prin acest aranjament, Comunitatea de Avere şi-a
asigurat, pentru fiecare metru cub buştean, preţul minim de 700 lei, care singur
a majorat preţul pădurii şi rentabilitatea de trei ori faţă de preţul pe care l-ar fi
obţinut prin vânzare la tulpină 567 •

564
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încheierii unui astfel de contract cu o firmă prelucrătoare precum
cea din Lugoj, a fost determinată de faptul că, la ultimele licitaţii, nu au existat
întotdeauna cumpărători pentru lemnele produse, dar şi pentru că nesiguranţa, în
viaţa economică, fluctuaţia valutară, greutăţile de transport şi piedicile la export
au împiedicat industria de lemn să cumpere cu preţuri fixe, în prealabil, pe termen
mai lung şi, în consecinţă, au fost achiziţionate cantităţi mai mici. Comitetul
Comunităţii de Avere a hotărât să nu se oprească la fasonarea lemnului de lucru,
ci să treacă la prelucrarea acestuia şi să îl vândă ca produs industrial. Deoarece
comunitatea nu deţinea instalaţii proprii de industrializare a lemnului, a fost aleasă
soluţia propusă de Firma Mihail Russ şi Fiul din Lugoj. Comunitatea de Avere
accepta să exploateze, în regie proprie şi să fasoneze lemnele de lucru din toate
trunchiurile potrivite pentru prelucrarea industrială, de pe raza pădurilor Petroasa
Mică, Petroasa Mare şi Ţiţu. Firma punea la dispoziţia Comunităţii de Avere un
specialist în fasonarea lemnului de lucru, care urmărea ca, în pădure, să nu se
exploateze decât trunchiurile apte pentru prelucrarea industrială. Comunitatea
trebuia să predea trunchiurile produse firmei, în gara din Lugoj 568 •
Firma Mihail Russ şi Fiul era obligată să preia trunchiurile în fabrica
proprie, din Lugoj, să producă cherestea de calitatea şi la dimensiunile obişnuite în
comerţ, să depoziteze marfa, să o manipuleze cu grijă, în conformitate cu regulile
de specialitate şi, în timpul prelucrării, să o abureze sau să o usuce. Comunitatea
de Avere acorda firmei,dreptul de a cumpăra, din trunchiurile de lemn predate
spre prelucrare, o cantitate de 10%, pentru produse speciale, cu preţul stabilit de
Comunitatea de Avere. Aceasta dispunea liber de cheresteaua produsă, dar avea
şi dreptul de preemţiune asupra celeilalte cantităţi, dacă oferea preţul cerut de
Comunitatea de Avere din Caransebeş 569 •
Firma se ocupa de încărcarea în vagoane şi de expedierea mărfurilor vândute.
Ea primea, pentru munca depusă şi pentru toate cheltuielile cu prelucrarea şi
manipularea materialului, de la descărcarea trunchiurilor până la încărcarea
cherestelei, 40% din marfa prelucrată. Comunitatea a avut, în permanenţă, un
reprezentant în fabrică şi a suportat cheltuielile cu asigurarea mărfii în depozitul
Firmei Mihail Russ şi Fiul. Rămăşiţele trunchiurilor prelucrate au fost folosite
drept combustibil pentru funcţionarea fabricii.
La 20 noiembrie 1924, preţul global pentru 1 m1 scânduri de fag la fabrică,
era de 2.050 lei. Dintr-un m1 de trunchiuri prelucrate rezulta 0,6 m1 de scânduri,
s68 S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
9011924-1927, f. 30.
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Ibidem, Inv. 43, dosar 9011924-1927, f. 31.
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cu o valoare de l .200 lei; scăzând dreptul de 40% al fabricii rezultă că rămânea
Comunităţii de Avere, ca preţ pentru fiecare m3 , suma de 738 lei, deci cu 50% mai
mult decât dacă ar fi vândut trunchiurile neprelucrate 570 •
La 1 martie 1925, erau livrate Firmei Mihail Russ şi Fiul 120 m3 de trunchiuri
săptămânal, deşi firma era pregătită să prelucreze 200-240 m 2 de trunchiuri pe
săptămână. Cantitatea nu putea fi crescută datorită Societăţii Mundus-BorlovaArmeniş, care punea la dispoziţia Comunităţii de Avere din Caransebeş, pentru
transportul trunchiurilor produse în Regia Petroasa, doar 3 vagoane, de 2 ori pe
săptămână 571 •

La sfârşitul lunii mai 1925, firma din Lugoj a înaintat un raport Directorului
General al Comunităţii de Avere, inginerul silvic Alexandru Balaş, în care scotea
în evidenţă problemele apărute cu exploatarea şi cu transportul, care aveau
implicaţii asupra calităţii materialului: ,.Exploatarea nu merge bine, trunchiurile
se strică, se sparg pentru că nu există mijloc de transport pentru apropiere la
rampă şi pentru că gura văii este deja acoperită cu trunchiuri azvârlite unul peste
altul. Văzând că nu pot fi aduse repede trunchiurile la rampă şi că, în anotimpul
de acum fagul, se strică foarte repede, vom înceta tăierile, ca să putem aduce
materialele deja tăiate, pentru a nu ruina, un material valoros, care s-ar putea
păstra pentru sezonul viitor.
Din raportul zilnic al angajatului nostru rezultă că în valea a-II-a soldaţii
doboară pentru dumneavoastră lemne de foc şi înaintea lor un număr de 4-6
oameni doboară şi acum trunchiuri pentru cherestea. Ţinând cont de timp şi de
mijloacele anevoioase de transport rezultă că ele vor putrezi în parte. Trunchiurile
care se coboară acum vor fi aruncate peste grămada trunchiurilor aflătoare în
mâl şi apă, astupând gura văii a-II-a ce vor strica toate, aşa încât nu vor putea.fi
folosite pentru scopurile noastre" 572 •
Tot în mai 1925, Firma Mihail Russ şi Fiul, deşi în contractul încheiat era
stipulat că va primi anual 3.000-4.000 m 3 pentru debitare, adică 2.500 m3 pe
sezon de tăiere, menţiona că în sezonul de tăiere anterior a primit doar 600 m 3 de
trunchiuri, cu toate că în pădure se mai aflau încă 500 m3 •
Trunchiurile primite erau, în cea mai mare parte, sparte pe toată lungimea
lor, rupte şi zdrobite în interior, din ele neputându-se debita produse de calitatea
I, ci doar de calitatea a II-a sau a III-a 573 •
570
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Exploatarea trunchiurilor pentru cherestea implica următoarele cheltuieli:
producerea unui m 3 în pădure - 40 lei, apropiatul la drum - 30 lei, dobânda
subantreprenorului - 6 lei, firmei M. Russ şi Fiul, pentru amortizarea rampei şi a
ogaşului - 29 lei şi pentru încărcatul în vagoane - 20 lei, în total125 lei.
În anul 1925/1926, urmau să fie exploataţi 1.500 m3 , iar investiţiile făcute
se ridicau la 72.000 lei pentru drumul construit, 5.000 lei pentru rampă şi 11.000
lei pentru curăţitul ogaşului. Luând ca bază de calcul 6.000 m3 exploataţi, rezultă
că urmau să fie amortizaţi, la fiecare m 3 exploatat: 12 lei pentru drum, 7,33 pentru
curăţitul o gaşelor şi 1 leu la rampă. Rezultă că pentru fiecare m 3 încărcat în vagonet,
în afară de trasul cu boii, erau cheltuiţi 116,33 lei. Transportul vagonetelor, pe o
distanţă de 1.300 m, se făcea cu 3 perechi de boi. Pentru întreţinerea acestor 6
capete erau necesare în fiecare zi: 7 kg de uruială, în valoare de 50 lei, 30 kg de
fân, în valoare de 30 lei, potcovit 5 lei, cărăuş 60 lei, grăjdar 15 lei, în total 489 lei
pe zi. Din cei 1.500 m 3 proiectaţi, dacă erau transportaţi 15 m3 zilnic, transportul
dura I 00 zile, fiind adăugate zilele de odihnă şi alte piedici neprevăzute, rezultau
150 zile, iar totalul cheltuielilor era de 73.350 lei, deci 48,90 lei pentru fiecare
m3574.

Firma din Lugoj, în sezonul de tăiere început în toamna anului 1925, a
preluat de la Comunitatea de Avere din Caransebeş fasonarea şi aducerea
trunchiurilor până la gară. Aceasta a cerut restabilirea preţului unui m 3 , deoarece
parchetele de tăiere erau mult mai departe şi în locuri mult mai prăpăstioase decât
cele exploatate în anul 1924 şi, implicit, cheltuielile de producere erau mult mai
mari, incluzând mai ales sumele investite în construirea de drumuri forestiere 575 •
Calitatea slabă a lemnelor din Petroasa era confirmată, în 20 noiembrie
1925, de Directorul silvic Alexandru Balaş, într-un raport înaintat Consiliului
de Administraţie, în care arăta că trunchiurile din Pietroasa, fiind de calitate
inferioară, cu inimă brună, mult peste limitele toleranţei, nu puteau asigura decât
un randament de cel mult 45% 576 •
Producţia lemnelor din Regia Petroasa, la data de 20 decembrie 1926, era
de 43.246 m steri lemne de foc şi 3.818 m 3, lemne de lucru şi de construcţie 577 ,
574
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iar valoarea capitalului imobilizat în aceasta, la 31 decembrie 1926, era de
7.091.417,52 lei.
Dintre întreprinzătorii care arendau o parte a lucrărilor de exploatare
forestieră din Regia Petroasa, îi amintim pe Martin Novac, în anul 1925, 578 şi pe
Ion Drăgilă junior, întreprinzător de păduri şi comerciant de lemne. Ultimul a
încheiat un contract pentru apropiatul, tunatul şi încărcatul în vagonete a lemnelor
de foc fasonate în Regia Petroasa, în porţiunea de pădure Petroasa Mică, pentru
circa 20.000 m steri, cu 275 lei vagonul. Lucrarea a fost începută şi au fost
încărcate 97 vagoane cu lemne. Ea trebuia să fie finalizată până în luna iulie 1926,
însă, pentru că Comunitatea de Avere nu a terminat exploatarea pădurii în acest
pârâu, iar Industria de Lemn Mundus-Borlova-Armeniş nu i-a pus la dispoziţie
cantitatea de vagoane necesară, termenele nu au putut fi respectate 579 •
O altă exploatare în regie a suprafeţelor forestiere ale Comunităţii de
Avere din Caransebeş, a fost deschisă pe malul Dunării, în porţiunea Valea Mala.
Contractul de arendare a exploatării materialului lemnos din această zonă, până
la 30 septembrie 1922, fusese încheiat cu Th. T. Codreanu 580 •
Pentru înlesnirea exploatării forestiere, a fost construită o linie de cale ferată
cu ecartament îngust. Au fost încheiate 19 contracte de arendare cu locuitorii pe
proprietatea cărora trecea aceasta581 , iar pe traseul ei au fost construite 26 pasaje
şi podeţe 582 • Întinderea pădurii exploatate în Valea Mala, era del.010 ha şi se
estima să fie exploatat un volum de 186.500 m3 material lemnos 583 • Din depozitul
de pe malul Dunării, până la staţia de încărcare, vagonetele erau trase de cai. În
vale însă, acestea coborau în virtutea greutăţii proprii. Ele erau asigurate cu două
frâne, nu erau cuplate şi trebuia să se păstreze, între ele, o distanţă de cel puţin 100
m. Viteza maximă de coborâre era de 12 km/oră, în apropierea pasajelor frânarii
trebuia să dea semnal cu fluieriţa, iar la traversarea şoselei naţionale fiecare vagon
era oprit şi pornea doar dacă aceasta era liberă 584 • În anul 1926, cererea pentru
lemnele de foc produse pe malul Dunării, era destul de însemnată, preţul obţinut
fiind între 6.800 şi 7.000 lei/vagon, la acea dată în Regia Mala producţia totală
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere
9011924-1927, f. 103.
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fiind de 41.634 m steri lemne de foc şi 286 m3 lemne de construcţie şi de lucru 585 •
Bugetul Regiei Mala, pe anul 1927, cuprindea cheltuielile de producţie
pentru lemnele de foc şi cele de construcţie, salariile, cheltuielile de regie,
amortizările, asigurările, dobânzile, comisioanele şi taxele tarifare, urmând ca în
casieria centrală să intre suma de 5.558.680 lei5 86 •
În legătură cu profitabilitatea exploatărilor în regie, în raportul adresat
Adunării generale din 18 iunie 1927, se menţiona că activitatea acestora,
demarată îndeosebi cu bani împrumutaţi, nu putea aduce repede beneficii mari
de capital, în primul rând din pricina producţiei anevoioase şi sterile în cei dintâi
ani de funcţiune. Dimpotrivă, aceste exploatări absorbeau capitaluri foarte mari şi
cereau proprietarului o rezistenţă mare şi de lungă durată, atât din cauza sporirii
permanente a cheltuielilor de regie, cât şi din pricina dobânzilor enorme ce se
percepeau la banii împrumutaţi. La acea dată, în Regia Mala era imobilizat un
capital de 8.197. 735,06 lei, din care numai în linia ferată industrială au fost
investiţi 3 .4 72.428,85 Iei 587 •
În Valea Glimbocii, producerea lemnelor în regie a început la 26 august 1921
şi, pentru simplificare, a fost produs doar lemn de foc. Până la data de 1 ianuarie
1923 au fost exploataţi 41.869,5 m 3 , adică 3.140 vagoane, au fost valorificate
942,5 vagoane, nevalorificate 2.197,5 vagoane, au fost cheltuiţi 2.785.473,04
lei, au fost încasaţi 2.663.053,97 lei şi a fost construită o linie ferată industrială,
de 4 km şi 2 km de uluc. Din lemnele produse în Regia Valea Glimbocii, au
fost distribuite, în 22 septembrie 1922, în condiţiile crizei de lemn de foc, 100
vagoane cu preţul redus de 2.400 lei/vagon, care a acoperit, cu greu, cheltuielile
de producţie. De oportunitate au beneficiat, în primul rând, funcţionarii publici
de stat şi particulari, pensionarii, văduvele şi orfanii, şcolile şi instituţiile publice,
pentru a preveni, în interes public, eventuala închidere a acestora, precum s-a
întâmplat în alte localităţi din cauza lipsei combustibilului 588 • Muncitorii angajaţi
în regie primeau: porumb, făină, came de porc, vită şi viţel, cârnaţi, săpun ş.a. la
m Raportul general al Consiliului de Administraţie al Comunităţii de Avere a
fostului Regiment confiniar româno-bănăţean Nr. 13 adresat către Adunarea Generală a
reprezentanţilor convocată pe ziua de 21 decembrie 1926, Tiparul Tipografiei Diecezane,
Caransebeş, 1926, pag. 7.
586
Idem, pag. 22.
587
Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi a Comisiei de revizuire către
Adunarea generală din 18iunie1927, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1927, pag.

5.
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S.J.A.N.
1/1923, f.80-81.
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regiei a fost inginerul silvic Pavel Goanţă.
Bilanţul regiei, la data de 31 mai 1923, pentru întreaga perioadă de
exploatare arată că au fost cheltuiţi 4.357.271,53 lei, au fost încasaţi 7.338.689,12
lei rezultând un profit de 2.981.417,49 lei. La 4 ianuarie 1923 erau în stoc: 172
vagoane, în depozitul din gara Ferdinand, 30 vagoane apropiate de decovile şi
1.543,5 vagoane în Valea Runcu. Pentru apropiat şi tunatul lemnelor din Runcu
era construit un uluc care, din cauza pantei moderate, funcţiona doar pe timp
geros. Datorită preţului bun pe care-l aveau lemnele, s-a hotărât ca, pentru
transportul acestor lemne, să fie construită o secţiune de decovill, pentru cai, iar
cealaltă secţiune, care avea pantă corespunzătoare, să fie folosită ca uluc, astfel
încât lemnele să ajungă în depozit primăvara.
Exploatarea din Valea Glimbocii implica următoarele cheltuieli: producţie
120-150 lei/st2 , apropiat, tunat 30-40 lei/st2 , încărcatul, frânatul şi descărcatul
vagoanelor 20 lei/st2, zilieri la întreţinerea decovilului: 25-45 lei, porumbul
cumpărat cu 4,5-4,8 lei/kg, distribuit ca făină de porumb, cu 1,5 lei/kg, slănina
cumpărată cu 54 lei/kg şi distribuită cu 16 lei/kg şi brânza cumpărată cu 25 lei/ kg
şi distribuită cu 14 lei/kg 590 •
Exploatarea în Valea Glimbocii nu a fost ferită de capriciile vremii. Astfel,
în data de 14 iunie 1924, între orele 3 şi 5 după amiaza, o ploaie torenţială a căzut
în ogaşele Runcu şi Valea Mureşenilor. Crescând apa din aceste ogaşe, datorită
faptului că pădurea din jur a fost exploatată, şi ajungând, la cotituri, la o înălţime
de 5-6 m, a dus cu sine tot ce i-a stat în cale şi a distrus 1.350 m de uluc şi 475 m
de decovill. Venind rapid ploaia a fost imposibil a se face ceva pentru a împiedica
forţa torenţilor, dar digu! de apărare al şantierului principal, executat de Serviciul
Exploatărilor, a apărat materialul lemnos apropiat, estimat la circa 700 vagoane 591 •
În total, în Regia Valea Glimboca au fost fasonaţi: 14.168,49 m steri în anul
1921, 49.319,25 m în anul 1922, 26.850 m steri în anul 1923 şi 5.122,50 m steri
în anul 1924, în total 95 .460,24 m steri5 92 •
Interesant de observat este şi modul de distribuire al lemnelor produse în Valea
Glimbocii. Cele 2.412 vagoane valorificate până la data de 31 octombrie 1923,
au fost repartizate astfel: 208 vagoane pentru competinţa funcţionarilor, pentru
internat, pentru birourile centrale şi pentru particulari, 394 vagoane Firmei Russ
Mihail şi Fiul din Lugoj, 437 vagoane pentru Dr. Antoniu Frakaş din Caransebeş,
redus 589 •
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24 7 vagoane Băncii Centrale Bănăţene din Timişoara, 71 vagoane pentru Ionescu
Zaharia din Timişoara, 50 vagoane pentru Vornic Simion din Prisian, 9 vagoane
Fabricii Călan (lemne pentru arendă), 31 vagoane pentru producerea cărbunilor,
154 vagoane pentru alimentarea locomotivei iar 75 vagoane au fost valorificate
pe piaţă, în total 1.469 vagoane 593 •
Una dintre cele mai importante suprafeţe forestiere din domeniul
Comunităţii de Avere, care a fost exploatată în regie, a fost pădurea Cerneţ de
pe raza localităţii Mehadica. Începuturile acesteia se situează în anii declanşării
celui de-al doilea război mondial, când, datorită mobilizărilor, „cea mai mare
parte din personalul instituţiei a fost chemat sub arme, şantierele şi parchetele
de pădure au fost părăsite de sute de muncitori angajaţi la lucrări ... şi a încetat
urma toporului şi a.fierăstrăului în pădurea Cerneţ." 594 Potrivit amenajamentului
pădurilor de valorizare, această suprafaţă de 5.824,86 ha a devenit scadentă la
exploatare, iar lucrările urmau să se întindă pe o perioadă de 30 de ani.
Adunarea Generală a Comunităţii de Avere, la 21 martie 1942, a hotărât
exploatarea pădurii datorită nevoii de a crea noi surse de venituri, de a utiliza
conjunctura favorabilă apărută, din cauza războiului, pe piaţa lemnelor şi de a
plasa excedentele disponibile în numerar. Ministrul Lucrărilor Publice a aprobat,
prin hotărârea nr. 59.032 din 5.09.1941, începerea lucrărilor pentru construirea
unei căi ferate forestiere, în lungime de 20 km, pentru care au fost prevăzuţi
10.000.000 lei.
În data de 21.03 .1942 terasamentul era finalizat pe o distanţă de 16 km,
materialul pentru poduri şi traverse, în cea mai mare parte produs, iar şinele
necesare şi disponibile puteau fi transportate la faţa locului. Finalizarea lucrărilor
de construire a liniei ferate, era stabilită pentru luna iulie 1942. De asemenea, a
fost solicitată Direcţia Generală a C.F.R.-ului pentru adaptarea gării din Cruşovăţ
la un trafic de circa 8.000 vagoane anual 595 •
Până la 12.03.1943 a fost construită, în gara C.F.R. Cruşovăţ, clădirea
cu remizele locomotivelor, atelierul mecanic de fierărie, două magazii pentru
cereale, o cameră pentru personal şi biroul magazinerului. De asemenea, au fost
ridicate scheletul birourilor, camerelor oficiale şi un şopron pentru materiale (ulei,
cărbuni, benzină, lemn pentru vagonete). În comuna Mehadica a fost construit
Raportul Consiliului de Administraţie către Adunarea generală a Comunităţii de
Caransebeş, Tiparul Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1923, nr. 524, pag. 15-16.
594
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 70, reg.
111939-1940, f. 147v.
595
Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1940-1943, f. 170v-17l.
593
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cantonul compus din o cameră, un birou şi o bucătărie pentru cantonier. În anul
1943, erau planificate pentru a fi construite clădirea pentru locuinţele salariaţilor,
cabana din pădure şi încă un şopron pentru lemnul de foc necesar locomotivelor.
De asemenea, a fost finalizată linia ferată, cu un ecartament de 0,76 m, pe o
distanţă de 11 km şi liniile de garaj din gara Cruşovăţ, urmând ca Direcţiunea
Generală C.F.R. să construiască o linie de manevră şi una de încărcare, cu
ecartament normal, şi podul bascul, în prima parte a anului 1943. După km 11
terasamentul şi podurile erau terminate, pe o distanţă de 9 km, urmând să sosească
şinele de tip 10,9 kg comandate la Reşiţa. Din cele 270 t şine, solicitate pentru
această lucrare, Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Industriei de Război
a programat 180 t, care urmau să fie livrate până în mai 1943. La insistenţele
Direcţiei Combustibilului din Ministerul Economiei Naţionale şi datorită faptului
că linia urma să fie terminată până în parchetul I, au fost plasate, simultan cu
lucrările de la linie, şi tăieturi pentru producerea lemnului de foc.
În anul 1943 au fost prevăzute pentru exploatare 2.000 vagoane, a 1Ot lemne
de foc fiecare, urmând, ca în cazul în care puteau fi angajaţi tăietori suficienţi,
producţia să ajungă la 5.000 vagoane lemne de foc şi 5.000-6.000 m 3 buşteni de
fag. La acea dată, în pădure lucrau 100 de tăietori, urmând ca, la definitivarea
liniei ferate, toţi muncitorii disponibili să fie repartizaţi pentru producerea,
apropiatul, încărcatul şi descărcatul lemnului de foc şi la întreţinerea liniei. Până
la 31.12.1942 au fost cheltuiţi: 40.310,696 lei prin plăţi directe, 5 .814.257 lei prin
investiţii în natură, provenite din pădurile Comunităţii de Avere şi din inventarul
Societăţii D.G. Fichel şi 4.021.880 lei, acont prin Societatea Odesfer, la Reşiţa,
pentru locomotive şi pentru şine, în total suma de 50.146.833 lei 596 • La data de
12.03 .1943, din comisia pentru executarea lucrărilor în Regia Cemeţ făceau parte
consilierii Isac Rădulescu, Pavel Jumanca şi Ilie Mihuţa şi inginerii silvici Ştefan
Bornuz, Pavel Goanţă şi Nicolae Ijac 597 •
Pregătirile, în cazul Regiei Cemeţ, au fost demarate încă din anul 1938,
când au fost încheiate convenţii de arendare cu proprietarii terenurilor particulare
şi comunale ce urmau să fie traversate de calea ferată industrială. Primăria
comunei Bucoşniţa primea, drept arendă pentru aceasta, 20.000 lei/an. Tot atunci
s-a hotărât procurarea locomotivelor şi a vagonetelor necesare, de la ultimele
trebuind să fie comandate, la Societatea Uzinelor de Fier şi Domeniile Reşiţa,
doar roţile şi osiile, montarea urmând să fie făcută în regie proprie 598 •
596

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 36v-37v.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 47v.
598
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-193 8, f. l 53v.
597
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La data de 18.03.1944 linia ferată cu ecartament de 0,76 m era terminată
şi pusă în funcţiune pe 21,5 km, iar terasamentul finalizat pentru încă 0,5 km. În
gara C.F.R. Cruşovăţ erau construite o linie de încrucişare, 5 linii de garaj şi o
linie moartă pentru manevre. Direcţiunea Generală C.F.R., la insistenţele repetate
ale Comunităţii de Avere, a construit şi a terminat liniile cu ecartament normal,
linia de manevră de circa 600 m, linia de pe podul bascul, linia de încărcare,
cheiul de încărcare de 150 m şi podul bascul de 30 t. În pădure au fost instalate o
linie de garaj pentru încrucişarea trenurilor de 180 m, alte de 150 m la km 19 şi
ultima, de 180 m, la km 20 pentru încărcatul buştenilor de fag de pe Belentinul
Mic. În 1944, linia ferată principală trebuia să fie prelungită cu încă 3 km, datorită
exploatărilor.
Faţă

de anul anterior, în gara C.F.R. Cruşovăţ au fost construite încă două
clădiri, una pentru birouri cu 4 încăperi, iar cealaltă formată din cantină, două
camere de locuit şi magaziile necesare pentru materiale. De asemenea, s-a realizat
şi racordarea clădirilor la reţeaua de curent electric Băile Herculane-Domaşnea şi
introducerea apei curente. În pădure, casa de manipulaţie, formată din 8 camere,
în suprafaţă de 4/4 m2 fiecare, era acoperită şi erau în derulare operaţiunile de
montare a uşilor, ferestrelor şi tencuirea interioarelor.
În anul 1944 urmau să fie construite o casă pentru mecanici şi meseriaşi, cu
4 camere, şi o remiză de lemn pentru locomotiva care rămânea peste noapte în
pădure. Tot atunci sumele totale investite se ridicau la 119.754.228 lei din care:
93.082.982 lei investiţi în linie, clădiri şi obiecte de inventar, 16.776.260 lei în
materiale şi 9.894.986 lei în producţie. Important de menţionat este şi faptul că
lucrările, fiind executate în regie proprie, au dus la o economie de 30% pentru
Comunitatea de Avere din Caransebeş 599 •
Exploatarea produselor forestiere în regie proprie, a reprezentat o soluţie
identificată la momentul respectiv, pentru a încerca o deplasare a beneficiului
obţinut, de la societăţile care arendau pădurile Comunităţii de Avere, pentru a
le exploata, spre instituţia însăşi. Transformările intervenite în viaţa economică,
socială şi culturală, mai ales în primii ani ai secolului al XX-iea, au determinat
instituţia să caute noi surse de venituri, care să asigure baza financiară pentru
realizarea proiectelor de amploare, prin intermediul cărora Comunitatea de Avere
dorea să îşi îndeplinească programul de ridicare materială şi culturală a graniţei
bănăţene.

599

Ibidem, Inv. 720, reg. 111942-1946, f. l l Ov -11 l.
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II. 3. EXPLOATAREA PRODUSELOR ACCESORII

În conformitate cu „Regulamentul pentru exercitarea drepturilor
din averea comună", coproprietarii Comunităţii de Avere din
Caransebeş aveau dreptul la următoarele produse accesorii: piatră, nisip,
fânul pentru furaj, frunză moartă pentru aşternut, fructele forestiere şi plantele
medicinale600 • Produsele accesorii erau prevăzute şi de §68 al Regulamentului
silvic din 3 februarie 1860, între drepturile de servitute ale grănicerilor6° 1 , drept
beneficii individuale. Coproprietarii erau îndreptăţiţi să le folosească doar în
limita acoperirii necesităţilor gospodăriilor proprii.

grănicereşti

1. Piatra de var, piatra de construcţie, pietrişul, nisipul, pământul şi
alte produse naturale.
„Regulamentul pentru aplicarea articolului 13 din statutul Comunităţii
de Avere din Caransebeş, privitor la exerciţiul dreptului de folosinţă asupra
pădurilor şi munţilor" reglementa dreptul împăduriţilor la: piatră de var, piatră de
zidit şi de pavaj, pietriş şi pământ, necesar construcţiilor noi şi întreţinerii celor
vechi, în amenajamentul silvic, în schimbul plăţii taxelor prevăzute 602 •
Preţurile acestor produse accesorii, stabilite în Adunarea generală a
reprezentanţei Comunităţii de Avere din 21 decembrie 1926603 , erau: piatră de
moară - 20 lei bucata, piatră de tocilă - 2 lei bucata, treaptă de piatră - 2 lei
bucata, cruce de piatră - 6 lei bucata, vălău de piatră - 5 lei bucata, piatră de var
- 2 lei m3 , nisip, lut, pietriş - 5 lei m 3 şi piatră 2 lei m 3 • Ocoalele silvice aveau
dreptul de a desface piatra şi alte produse miniere, pe bonuri, până la concurenţa
sumei stabilite în competenţa şefului de ocol. Cantităţile care depăşeau această
limită, erau valorificate de către Direcţia Silvică, fie prin înţelegere, fie prin
licitaţie publică. Pentru concesionarea sau arendarea pe mai mulţi ani, era necesară
aprobarea Consiliului de Administraţie 604 •
Statutul şi regulamentele „., pag. 42; Regulamentul pentru exercitarea „., pag. 1.
Apud Fr. Vanicek, Specialgesichte der Militargrenze, voi. IV, pag. 495 în A.
Marchescu, Grănicerii bănăţenii şi Comunitatea de Avere, Editura Tipografiei Diecezane,
Caransebeş, 1941 pag. 306.
602
Regulamentul pentru aplicarea ... , pag. 6.
603
Idem, pag. 13.
604
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 43, dosar
177/1929-1930, f. 137.
600
601

https://biblioteca-digitala.ro

190
Piatra de var aflată pe teritoriul Comunităţii de Avere, a fost utilizată pentru
nevoile instituţiei, dar, mai ales, pentru nevoile locuitorilor confiniului bănăţean.
Astfel, în anul 1886, a fost construit un cuptor de ars var în Valea Slatinei, la
Turnu605 •
În anul 1919, reprezentantul Ion Popovici din Iaz, a adus în discuţia
Comitetului înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, pentru prelucrarea industrială
a calcarului, în hotarul comunei Var. Ion Popovici şi asociaţii săi, împreună cu
Comunitatea de Avere, au fondat o societate pentru înfiinţarea unei fabrici de
var. Fiecare parte urma să depună 300.000 coroane, adică jumătate din capitalul
social. Fabrica trebuia să fie construită în apropierea gării din Obreja, lângă
linia de cale ferată Caransebeş-Haţeg. Comunitatea de Avere asigura dreptul de
exploatare al unui complex de pădure, în suprafaţa de 1.142, 12 iugăre cadastrale,
pentru această societate, pe o perioadă de 25 de ani. Preţul fiecărui iugăr cadastral
era fixat de către Oficiul de Economie, însă nu putea să fie mai mic de 800
coroane/iugăr cadastral, iar taxa de pădure era plătită în două rate anuale, egale.
Decizia înfiinţării acestei societăţi urma să fie luată de către Adunarea generală
a comunităţii iar, până atunci, ofertantul trebuia să depună proiectul general al
fabricii de var şi documentele privind obţinerea aprobărilor pentru exploatarea
pietrei de var în islazul comunei Var, valorificarea şi calculul de rentabilitate606 •
În 22 iulie 1920, Comitetul Comunităţii de Avere din Caransebeş a hotărât
publicarea licitaţiei pentru arendarea varniţei din Şocoia pe 5 ani. Arendatorul
primea dreptul de a exploata lemnul şi piatra de var necesară, cu taxele tarifare
stabilite 607 •
Dintre cei care au exploatat piatra de var şi au închiriat varniţe, pe teritoriul
comunităţii, îi amintim pe Achim Lăzăruică din Feneş, care a deţinut o varniţă în
zona Diavoia608 , pe Mihail Micşa din Moceriş, cu varniţa în ţinutul Odobaşniţa609
şi pe Marin Ciosa din Bozovici care, în anul 1946, a obţinut dreptul de a construi
şi de a exploata un cuptor de ars var, pentru 5 ani, cu o taxă de 52.000 lei pe an 610 .
Bogăţiile subsolului, în spaţiul Comunităţii de Avere din Caransebeş, au
Foaia Diecezană, Caransebeş, I, 1886, nr. 13, din 30 martie/I I aprilie, pag. 3.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1919, f. 14-15.
607
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 53.
608
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 49.
609
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, VIII, 1936, nr. 5-6, din 19
iunie, pag. l.
610
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1946-1947, f. 25.
605
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fost repartizate după cum urmează: cărbuni în bazinul Caransebeş-Mehadia; la
Mehadia cărbuni bruni; lignit la Vârciorova, Goleţ, Ilova, Caransebeş şi în Valea
Almăjului; minereu de fier la Topleţ; aur, extras în zona localităţii Slatina Timiş
şi în Valea Almăjului; azbest în Munţii Almăjului, în zona localităţilor Putna,
Moceriş, Bozovici, Şumiţa şi Pârvova; talc în zona Marga-Voislova, iar feldspat
la Teregova, Armeniş şi Globu Craiovei611 •
În studiul ,,Minele şi uzinele din confiniul militar", pregătit pentru revista
Metalurgia şi Construcţiile de Maşini din Bucureşti, fostul jurist al Comunităţii
de Avere, Dr. Antoniu Marchescu, prezintă activitatea extractivă şi industrială
din zona fostei graniţe bănăţene, oprindu-se asupra minelor şi uzinelor de fier din
Ruschiţa, a minei de plumb din Ruschiţa, a uzinei de plumb din Rusca Montană, a
uzinelor de fier şi oţel din Rusca Montană şi din Ferdinand, a uzinei de email din
Ferdinand, a minelor de cărbuni din Baia Nouă, precum şi a minelor şi uzinelor
de cupru din Mraconia.
În perioada confiniară, regimul militar nu a oferit condiţiile prielnice
dezvoltării industriei şi comerţului, decât în măsura în care ele erau compatibile cu
îndatoririle de apărare. Comandamentul general austriac a limitat libera circulaţie
a muncitorilor de toate categoriile şi, prin toate mijloacele, a stânjenit normala
exploatare a pădurilor şi a bogăţiilor subsolului. Preocuparea de căpetenie fiind
aceea de apărare, în interior şi în afară, tot ce nu contribuia la realizarea ei era
împiedicat. Totuşi, încă de la începutul secolului al XIX-iea, au început şi în zona
în discuţie unele lucrări de explorare şi de exploatare a zăcămintelor miniere.
La Mehadia, zăcămintele de cărbune formau aripa sudică a bazinului
carbonifer dintre Caransebeş şi Mehadia. Exploatarea lui a început în anul
1882, când STEG-ul a cumpărat o parte din perimetrele exploatabile. Lucrările
anterioare acestui an nu depăşeau cadrele iniţiale de exploatare. Condiţiile de
exploatare erau grele şi costisitoare, încât STEG-ul a întrerupt orice lucrare.
În 1893, uzina a fost redeschisă şi exploatarea a fost reluată pentru a fi onorate
comenzile de cărbune contractate cu căile ferate austro-ungare. Aici se găseau
trei straturi de cărbune: stratul de pat având grosimea de 5 m, stratul intermediar
0,8 m şi stratul din acoperiş 4 m. Fiind situată deasupra văii, exploatarea se făcea
prin galerii, suitori şi rostogoliri. Cărbunele de aici se aprindea foarte uşor, însă,
exploatarea nu a luat niciodată o amploare mai mare, în cursul timpului, ea fiind
oprită de mai multe ori612 •
Severin Monografie, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, pag. 46-47.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Colecţia de documente, manuscrise şi foi volante, doar
316/1957, f. 31-35.
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Minereul de crom, aflat pe teritoriul comunităţii, a fost şi el exploatat. În
anul 1916, Firma Baruch Sohne din Timişoara a devenit proprietara minelor
de crom din ţinutul Kurişte. Minereul produs de firma franceză, care a deţinut
exploatarea înainte, a fost preluat de Ministerul de război maghiar cu decizia nr.
332.776/1915 şi a fost predat Centralei metalelor de război. Firma Baruch Sohne
transporta materialul produs până la Dunăre şi apoi la Orşova, cu cărăuşii localnici
din jurul exploatării. De asemenea, a construit un funicular în lungime de 600 m,
din care o parte trecea pe teritoriul Comunităţii de Avere. Pentru zona ocupată
de la comunitate, firma era obligată să plătească 200 coroane/an, să depună o
cauţiune de 1.000 coroane, pentru acoperirea pagubelor cauzate de angajaţii săi şi
să plătească produsele silvanale folosite la funicular în conformitate cu preţurile
tarifare 613 •
La 27 septembrie 1945, Comitetul Provizoriu de Gestiune al Comunităţii
de Avere a vândut Firmei Plasticam, 250 t minereu de crom, aflat la suprafaţă, în
raza comunelor Plavişeviţa şi Tisoviţa. Dacă minereul nu era exploatat până la 31
martie 1946, acesta trecea în proprietatea comunităţii 614 .
În anul 1936 Marian Stoiculescu din Teregova a solicitat Comitetului
aprobarea pentru deschiderea unei mine de cărbune. El a primit doar aprobare
de a face prospecţiuni pentru identificarea zăcămintelor şi doar apoi putea cere
arendarea acestora615 •
Exploatarea pietrei a fost practicată în toate zonele, datorită utilizării
acesteia ca şi material de construcţie. În anul I 906 Comitetul Comunităţii de
Avere a acceptat oferta întreprinzătorului Carol Schwab şi i-a arendat, pe 1O
ani, 1 aprilie 1906 - 1 aprilie 1916, exploatarea celor patru cariere de piatră din
teritoriul foresteriei Ohaba Bistra616 • Carol Schwab s-a angajat să achite 30 fileri/
m3 de piatră exploatată, în conformitate cu tariful produselor silvice, aprobat de
către Ministerul Regesc Unguresc de Interne, nr. 117.649 din 1905. Pietrăriile
aveau o suprafaţă de: 7 iugăre cadastrale - Kl, în teritoriul localităţii Obreja, 3,6
iugăre cadastrale - K2 în teritoriul localităţii Valea Mare, 7, 7 iugăre cadastrale K3 în teritoriul localităţii Ohaba Bistra şi 3,3 iugăre cadastrale - K4 în teritoriul
localităţii Var.
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar 41/1916-1918, f. 6.
Ibidem, Inv. 720, reg. 111942-1946, f. 205v.
615
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, VIII, 1936, nr. 5-6, din 19
iunie, pag. 2.
616
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1906, f. 42.
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Exploatatorul era obligat să extragă, în toate cele patru pietrării, minim
1.200 m 3 anual, iar preţul, pentru această cantitate, trebuia să îl achite indiferent
dacă a produs sau nu piatră. Antreprenorul trebuia să clădească piatra extrasă,
pentru a putea fi evaluată de către angajaţii Comunităţii de Avere, să deschidă
pietrăriile şi să întreţină drumurile necesare pentru exploatare, fără nici un ajutor
sau reducere a preţului.
Împăduriţii aveau dreptul de a extrage piatra necesară la construcţii, fără
taxă, iar Societatea de Mine şi Uzine din Călan putea scoate piatra din cariera aflată
în ţinutul Valea Ohăbii. Muncitorii trebuia să fie angajaţi din satele Comunităţii
de Avere. Întreprinzătorul avea dreptul să ocupe şi alte terenuri necesare pentru
clădiri sau pentru exploatare, care i se acordau cu plata unei arende de 20 coroane/
iugăr cadastral/an. După expirarea celor 1O ani prevăzuţi în contract, toate
construcţiile realizate intrau în proprietatea Comunităţii de Avere 617 •
Pentru exploatarea carierelor de piatră din Ocolul silvic Ohaba Bistra, au mai
fost încheiate contracte cu Iacob Dragomir din Iaz şi A. Dariu din Turnu Severin,
în anul 1933, şi cu Întreprinderea Dobra, în anul 1944. Primul contract viza
carierele de piatră din Valea Calova, în hotarul comunei Obreja, Valea Glimbocii,
în hotarul comunei Glimboca şi Ruga în hotarul comunei Ohaba Bistra. Arendaşii
plăteau 500 de lei pentru fiecare iugăr cadastral de teren distrus, taxa tarifară
pentru materialul lemnos care depăşea 15 cm grosime, 40 lei pentru fiecare vagon
C.F.R. de 1Ot cu piatră cioplită şi 1O lei pentru fiecare vagon de piatră brută sau
pietriş 618 • Contractul cu Întreprinderea Dobra era încheiat pe o perioadă de 15
ani, pentru aceleaşi pietrării, iar arenda, care urma să fie recalculată anual, a fost
stabilită la 200.000 lei/an 619 .
Exploatarea carierelor de piatră a fost făcută şi în raza Ocolului silvic
Orşova. În anul 1930, antreprenorul Nicolae Velcescu din Orşova a luat în arendă,
pe o perioadă de 3 ani, 5 cariere de piatră de pe Valea Dunării, cu o arendă de
5.000 lei/an 620 • Carierele de granit din Valea Mala, în hotarul comunei Ogradena
Veche, şi instalaţiile de transport au fost arendate inginerilor I. Pitulescu şi L.
Varga, care plăteau o arendă anuală de 90.000 lei pentru instalaţii, 6 lei /m 3 pentru
blocurile de granit, 5 lei/ m 3 de piatră cioplită şi 4 lei/ m 3 de piatră zdrobită 621 •
617

Ibidem, Inv. 43, dosar 911906-1908, f. 5.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1931-1934, f. l 73v-l 74.
619
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 13 l.
620
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, din 15 august,
618

pag. 1.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
l /1934-193 6, f. 82v-83.
621

https://biblioteca-digitala.ro

Caransebeş,

Inv. 720, reg.

194
Doi ani mai târziu, contractul de exploatare a granitului era prelungit cu încă trei
luni 622 •
La 1 martie 193 8, Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere încheia
un contract pentru exploatarea granitului din Valea Mala, cu întreprinzătorul Ioan
Mihoc din Jupalnic, pe 20 ani. O clauză importantă a acestui contact a fost ca
antreprenorul să-şi recruteze forţa de muncă dintre lucrătorii grăniceri de pe Valea
Dunării 623 •

2. Jirovina şi ghinda
„Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti din averea
comună" prevedea dreptul împăduriţilor de a lăsa porcii în pădurile bătrâne,
în anii cu producţie de jir, contra taxelor fixate de Consiliul de Administraţie
al Comunităţii de Avere 624 • Pentru fiecare familie de coproprietari, se acorda
dreptul de a trimite în pădure 1O porci mari, de peste un an, şi 15 mici, sub un
an 625 • Evoluţia taxelor plătite pentru „râmători", în anii 1918626 , 1919627 , 1920628 ,
1931 629 şi 1934630 se poate observa în anexa 6. De aici reiese diferenţa între taxele
care erau plătite de coproprietari şi cele plătite de neîmpăduriţi.
Condiţiile de acces în păduri erau publicate în ziarele locale, înainte de a
începe perioada în care ghinda începea să cadă din arbori 631 • Un sezon cuprindea
3 luni, 1 octombrie-31 decembrie, înainte de anul 1918632 şi 6 luni după 1920, 1
octombrie - 31 martie 633 •
Producţia de ghindă şi de jirovină era diferită de la an la an. În anul 1932, pe
raza Ocolului silvic Bozovici, în pădurile de stejar nu era ghindă, iar în pădurile
622

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 28v.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 98.
624
Regulamentul pentru exercitarea „., pag. 4.
625
Regulamentul pentru aplicarea„., pag. 6.
626
S.J.A.N. Caraş~Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
l/1918, f. 56.
627
Ibidem, Inv. 43, dosar 88/1918, f. I.
628
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 65v.
629
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, III, 1931,
septembrie, pag. 2.
630
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
l/1934-1936, f. 49.
6
JI Foaia Diecezană, Caransebeş, VI, 1891, nr. 36, din 8/20 septembrie,
632
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
1/1918, f. 56.
6
n Ibidem, Inv. 720, reg.1/1920, f. 65v.
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de fag, producţia atingea doar 30 %, faţă de un an normal 634 •
Comunitatea de Avere deţinea 754 ha pădure în jurul comunelor VoislovaValea Mare, Marga, Valea Bistrei-Zăvoi, în zona Ocolului silvic C.A.P.S. Rusca
Montană. În aceste păduri perioada de fructificare abundentă se producea la 5-6
ani, iar cele de fructificare mediocră la 2-3 ani. Dintr-un raport, din anul 1929,
al Ocolului Silvic C.A.P.S. Rusca Montană, referitor la producţia de jir în zona
localităţilor mai sus amintite, reiese că pentru o zi de muncă la strângerea fructului
de fag, un bărbat primea 70 de lei, o femeie 50 de lei iar un copil 40 de lei. În anii
cu recoltă abundentă fiecare putea strânge în medie 6 kg de jir curat. În sate existau
magazii pentru depozitare şi pentru uscarea jirului. Transportul până la gară costa
diferit, pentru fiecare localitate, în funcţie de distanţă. Astfel, din Voislova până la
gară, pentru o distanţă între 5-14 km, se plătea 0,20 lei/kg, iar din Marga sau din
Valea Bistrei, până la gară, pentru o distanţă între 2-16 Km se plătea 0,30 lei/kg.
Anul 1929 era considerat un an cu o recoltă foarte slabă. În finalul raportului se
arata că, în Ocolul Silvic C.A.P.S. Rusca Montană, pe cele 2.344 ha proprii şi pe
cele 754 ha aparţinând Comunităţii de Avere din Caransebeş, în anii cu o recoltă
de jir abundentă puteau fi recoltate 12.000 kg, iar în anii cu una mediocră, doar
3.000 Kg 635 •

3. Pescuitul
Un alt venit accesoriu era obţinut, în urma arendării dreptului de pescuit, pe
râurile de munte de pe teritoriul Comunităţii de Avere. Peştii nobili erau păstrăvii,
lipanii şi lostriţa, iar la începutul secolului al XX-iea au fost introduşi, prin
colonizare, păstrăvii americani. Râurile şi pâraiele în care se găseau aceşti peşti
erau: Nermeş, Bistra, afluenţii Şucu, Peceneaga, Râul-Şes, Râul-Mare (Şebeşul
Mare) şi Sebeşul, Râul-Goleţului, Râul-Alb, Râul-Lung, Igieg, Igigel, Timişul zona de sus în Valea Almăjului, Nera-Nergăni, în partea de sus, Putna şi Cema636 •
Contractele pentru arendarea dreptului de pescuit, erau încheiate pe o
perioadă determinată, cu posibilitatea prelungirii dacă cel care lua în arendă îşi
respecta obligaţiile contractuale. În anul 1916, Oficiul de economie a propus,
iar Comitetul Comunităţii de Avere a acceptat, arendarea dreptului de pescuit
pe Văile Rudăria Mare şi Mică şi pe ogaşele laterale ale acestora, învăţătorului
634
635

Ibidem, Inv. 43, dosar 186/1929-1937, f. 95.
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Ioan Humiţa, pentru perioada 1august1916- 1august1919, cu o arendă anuală
de 50 coroane pe an. Arendatorul avea dreptul de a construi „case de clocit",
spaţii pentru reproducerea puietului, pentru care Comunitatea de Avere îi punea
la dispoziţie teritoriul şi lemnele necesare, însă, la expirarea contractului, toate
aceste investiţii pe care arendatorul nu le putea intabula pe numele său, treceau
în proprietatea Comunităţii de Avere. Arenda anuală era plătită în data de 1
septembrie, iar arendatorul mai trebuia să depună o garanţie suplimentară de 50
coroane, în caseria Comunităţii de Avere, pentru care aceasta nu plătea dobândă.
Toate pagubele cauzate Comunităţii de Avere de către angajaţii arendatorului,
erau plătite de către acesta în termen de 8 zile 637 •
Tot în acelaşi an, dreptul de pescuit pe râul Nera şi pe văile laterale ale
acestuia de pe teritoriul Comunităţii de Avere, în hotarul comunelor Pătaş şi
Borlovenii Noi, era arendat lui Vasile Popovici, pentru 5 ani, între 1 noiembrie
1916 - 31 octombrie 1921, cu o arendă anuală de 20 coroane 638 •
În anul 1936, Societatea de pescuit „Păstrăvul" din Caransebeş, în
conformitate cu dispoziţiile ministeriale şi cele ale Administraţiei Generale
P.A.R.l.D., a obţinut, în arendă, râurile Timiş şi Bistra, cu toţi afluenţii lor, de
unde acestea deveneau ape de şes şi până la hotarul comunei Jena.
Inspectoratul şi Societatea de pescuit „Păstrăvul" făceau, prin intermediul
Gazetei Oficiale a Comunităţii de Avere, un apel călduros către secţiile şi posturile
de jandarmi şi către primăriile comunale, ca acestea să pună la curent, imediat,
autorităţile competente pentru a se lua măsurile de rigoare contra braconajului şi
răufăcătorilor, care nimiceau peştii în mod ilegal 639 •
În contextul în care domeniul Comunităţii de Avere din Caransebeş
adăpostea în apele sale muntoase peşti nobili, consideraţi o adevărată podoabă
şi comoară, pentru ţinuturile grănicereşti, iar această ramură a silviculturii,
pescuitul, atât în zona grănicerească cât şi în întreaga ţară era neglijată, demn de
semnalat este apariţia studiului inginerului inspector general silvic Pavel Goanţă,
dedicat acestei probleme.
Publicat sub titlul „Peştii nobili din apele noastre de munte"640 , în Revista
Carpaţii, din Cluj, studiul a fost bine documentat şi a atras atenţia cercurilor de
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111916, f. 75.
638
Ibidem, Inv. 720, reg. 111916, f. 86-87.
639
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, VIII, 1935, nr. 1-2, din 18
februarie, pag. 5.
640
Apud Pavel Goanţă, Peştii nobili din apele noastre de munte în Gazeta Oficială a
Comunităţii de Avere, Caransebeş, VI, 1934, nr. 8, din l august, pag. 4.
637
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specialitate, pentru că aborda, în mod teoretic şi practic, după cercetări şi studii
făcute pe teren în zona grănicerească, aspectele referitoare la descrierea, ocrotirea,
înmulţirea şi pescuirea peştilor din apele de munte.
Referitor la acest studiu, Gazeta oficială a Comunităţii de Avere din
Caransebeş, menţiona accentuarea problemei culturii artificiale a păstrăvilor,
abordată detaliat, pentru a fi cunoscută şi de ţărani. Autorul are meritul de a aborda
primul principiul combaterii braconajului, pe lângă mijloacele de constrângere,
poliţieneşti, prin educarea pescărească şi vânătorească a populaţiei. Acest studiu,
în extras, a fost distribuit gratuit de către Comunitatea de Avere pentru a fi observat
şi a aplicat, de fiecare, în raza de activitate.
Într-o apă bine administrată, era obligatoriu ca, în fiecare an, să fie pescuită
producţia anuală ca să fie evitat pericolul distrugerii peştilor.
Referitor la metodele de braconaj folosite pe teritoriul Comunităţii de
Avere, inginerul Pavel Goanţă scria că perioada în care pescuitul era interzis, era
15 septembrie - 31 ianuarie. Ţăranii pescuiau cu dinamita şi cu ierburi otrăvitoare
precum aleonul, măsladul, lipanul sau turta lupului.
Se arăta că în Banat, în regiunea Caransebeşului, unii ţărani din comunele
situate la poalele masivului Muntelui Ţarcu, foloseau, cu predilecţie, pentru
otrăvirea păstrăvilor buruiana ce creştea la munte, seamănă cu coada vacii, avea
flori galbene, tulpină roşcată, stamini roşi-violet, cunoscută de popor sub numele
mleci sau mlesi. 641 Această plantă avea capacitatea de a distruge, la acel moment,
toţi peştii din pârâul respectiv. Modul de otrăvire a peştilor cu buruiana mleci,
în apa Cernei, a fost importat din Vechiul Regat, limitrof cu râul, care era, pe o
distanţă însemnată, graniţa dintre judeţul Mehedinţi şi fosta Monarhie AustroUngară.

Înainte precum şi în timpul Primului Război Mondial, paza graniţelor fiind
intensă, pescuitul clandestin în Cerna a fost practicat foarte rar. În consecinţă, apa
Cernei era foarte bogată în păstrăvi. Un pescar, într-o oră, prindea cu năpasta,
cu uşurinţă 3-4 kg de păstrăvi. După 1918, ridicându-se paza graniţei, pescuitul
clandestin s-a practicat fără piedici, inclusiv prin distrugerea păstrăvilor cu
buruiana mleci.
Ziua consacrată pentru prinderea păstrăvilor şi otrăvirea apei a fost 22 iulie,
ziua Mariei Magdalena. Pescuitul păstrăvilor cu otrava mleci-ului, era considerată
drept sărbătoare câmpenească, la care lua parte toată comuna, cu mic cu mare.
De-a latul râului, erau aşezaţi 3-4 saci de mleci, strivit cu piatra iar, spuma, în
scurt timp, îşi efectul, pe o mare distanţă. Peştii otrăviţi făceau salturi din apă, cei
641
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mari sărind chiar şi pe mal. În porţiunea otrăvită nu rămânea peşte viu, deoarece le
era afectat sistemului nervos. După otrăvire, în anul respectiv, nu se mai pescuia,
pentru că apa era lipsită de peşte. Dacă otrăvirea se făcea în timpul boiştei, 642 în
regiunea de sus a pâraielor, dimensiunile distrugerii erau şi mai mari.
Această metodă barbară, precum şi utilizarea dinamitei pentru prinderea
peştilor au făcut ca, pentru unele cursuri de apă, bogăţia în peşte să fie o amintire
din trecut 643 •
Populaţia graniţei era îndemnată, prin Gazeta Oficială a Comunităţii de
Avere, să ajute natura în săvârşirea acestui act, prin asigurarea liniştii în perioada
de reproducere 644 •
Importanţa pescuitului în graniţa bănăţeană şi încercarea de aplicare
a metodelor modeme în acest domeniu sunt demonstrate de participarea unor
reprezentanţi ai Comunităţii de Avere din Caransebeş-funcţionarul Ioan Alionte,
pădurarii Petru Lăzărescu, Ioan Ionescu, Păun Madincea şi ajutorul de pădurar
Petru Popovici - la cursul de piscicultură organizat de Institutul Naţional de
Zootehnie, la Făgăraş 645 • La întoarcere, aceştia trebuia să-şi pună cunoştinţele
obţinute în serviciul pisciculturii, de pe teritoriul comunităţii.
În domeniul pescuitului, Legea privind pescuitul în apele de munte,
promulgată la 16 aprilie 1935, cuprindea dispoziţii pentru refacerea efectivului
peştilor nobili de munte, în unele părţi distruşi cu desăvârşire. Interzicerea
pescuitului, între 26 aprilie - 15 iunie, pentru protejarea reproducerii, a fost
stabilită de către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor prin decizia nr. 842/1935.
În perioada menţionată, pescuitul era oprit în toate apele ţării pentru următoarele
specii: morun, nisetru, păstrugă, viză, bogsar, şip, cegă, şalău, crap, lin, mreană,
scobar, cosac, plătică, babuşcă, caracudă, caracudă argintie, văduviţă, lipan,
lostriţă şi raci 646 •
După apariţia legii pescuitului, Direcţia Silvică, prin intermediul Gazetei
Oficiale a Comunităţii de Avere, aducea la cunoştinţa serviciilor şi ocoalelor
silvice proprii, prin ordonanţa nr. 2. 708/1935, prevederile acesteia pentru ocrotirea
şi înmulţirea peştilor nobili. Pentru că apele din zona Comunităţii de Avere din
Caransebeş, aveau, aproape toate, caracterul apelor de munte, se impunea o
642
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administrare şi o exploatare mai responsabilă decât până atunci. Pescuitul, în
apele de munte, era permis numai cu undiţa, în nici un caz cu năpasta, mreaja,
crâstaşul, răstoaca sau prinderea cu mâna. Puteau să pescuiască doar cei care
obţineau un permis de pescuit, eliberat de şeful ocolului silvic. Taxa pentru acesta
era de 50 de lei pentru o lună, sau de 200 de lei pentru un an 647 •
Conform legii, ape de munte erau considerate toate pâraiele şi râurile în
care se găseau păstrăvul cu puncte roşii, lipanul, păstrăvul american, cel cu puncte
negre şi lostriţa, numită de locuitori puică.
În Banat erau declarate ape de munte următoarele:
În judeţul Severin: Râul Beghei, de la izvoare, cu toţi afluenţii, până la gara
Margina, la podul de fier, afluenţii râului Beghei, Gladna, de la izvoare, cu toţi
afluenţii, până la linia C.F.R., Râul Timiş, de la izvoare, cu toţi afluenţii, până la
gara Vălişoara, precum şi toţi afluenţii de pe malul drept, până la vărsarea râului
Nădrag, iar pe malul stâng, până la vărsarea Râului Poiana, Râul Cerna, de la
izvoare, cu toţi afluenţii, până la podul din comuna Bârza, Râurile Eşelniţa şi
Maglovăţ, afluenţii :fluviului Dunărea, de pe malul stâng.
În judeţul Caraş: Râul Bârzava, de la izvoare, cu toţi afluenţii, până la
comuna Bocşa Montană, la moara Dr. Stich, Râul Caraş, de la izvoare, cu toţi
afluenţii, până în comuna Vărădia, moara Imbroane, Râul Nera de la izvoare, cu
toţi afluenţii, până la podul de pe şoseaua Naidăş-Călugăra, toţi afluenţii :fluviului
Dunărea de pe malul stâng, de la izvoare, până la şoseaua ce trecea lângă şi paralel
cu Dunărea, situată între graniţa judeţului Severin cu comuna Sasca, Râul Li şava,
de la izvoare, cu toţi afluenţii, până la vărsarea în râul Cărăşel, Râul Ciclova, de la
izvoare, cu toţi afluenţii, până în comuna Răcăşdia-Macovişte şi Râul Veşnicului
(Vi cinic), de la izvoare, cu toţi afluenţii până la podul din comuna Macovişte 648 •
4. Vânatul
O altă sursă de venituri pentru Comunitatea de Avere din Caransebeş era
arendarea dreptului de vânat.
În anul 1925, inginerul Alexandru Andrei, sub titlul „Problema vânătorească
in graniţă", articol publicat în ziarul Viitorul Graniţei arăta că, în judeţul Severin,
Comunitatea de Avere era cea mai mare deţinătoare de terenuri pentru vânătoare.
Vânătoarea aducea venituri atât pentru stat, cât şi pentru proprietarul terenurilor.
Între factorii care influenţau existenţa şi abundenţa vânatului erau menţionaţi:
terenul, clima, animalele răpitoare, însă cel mai important era omul. În pădurile
647
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de Avere exista vânat, însă destul de puţin faţă de suprafaţa terenului
şi se punea problema refacerii lui. Ca măsuri ce se impunea să fie luate pentru
aceasta, erau atât reducerea numărului foarte mare de braconieri şi a lupilor. Doar
astfel, un teren de vânătoare, bogat şi bine îngrijit, putea aduce profit649 •
Limitele acestei activităţi erau stabilite de Legea pentru protecţia vânatului
şi reglementarea vânătoarei. Aceasta enunţa dreptul proprietarilor fondului asupra
vânatului şi reglementa exploatarea lui, arătând că, acolo unde proprietatea este
mai mare de l 00 ha la şes şi I .OOO ha la munte, proprietarul beneficia direct
de vânat. Proprietarii de fonduri mai mici decât cele arătate, beneficiau, în mod
colectiv şi indirect, de veniturile asigurate de vânat. Veniturile aduse de vânătoare,
pentru proprietar, erau obţinute prin arendare, iar statul beneficia de 500 lei anual,
costul fiecărui permis de vânătoare, la care se adăugau taxele pentru arme şi
pentru câini.
În articolul „Produce oare vânatul vreun venit proprietarului?" publicat în
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, era făcută o comparaţie între vânătoare
şi orice altă activitate, cum ar fi agricultura sau creşterea animalelor. Se arăta că
aceeaşi grijă, care era acordată agriculturii pentru a avea recolte bune, trebuia să
fie arătată şi vânătorii. Dacă iepuroaica sau căprioara erau împuşcate primăvara,
când erau gestante, dacă erau lăsaţi liberi câinii pe câmp, ori în pădure şi prindeau
puii de iepuri şi de căprioare, ori stricau cuiburile de potârniche, sau dacă nu
erau distruse răpitoarele, vânatul era pus în pericol. Drept măsuri ce trebuiau
luate pentru protejarea vânatului amintim: asigurarea liniştii depline în timpul
reproducţiei, hrănirea animalelor în timpul gerului şi al zăpezilor cumplite,
distrugerea răpitoarelor, legarea câinilor hoinari şi introducerea în teren, periodic,
a câtorva perechi de vânat din alte regiuni.
Un alt pericol pentru vânat, îl forma constituirea societăţilor de vânătoare 650 •
Teritoriul fiecărui ocol silvic era împărţit în cercuri de vânătoare. Delimitarea
acestora era făcută de către Direcţia Silvică a Comunităţii de Avere, la propunerea
ocoalelor silvice 651 •
Ocolul silvic Ohaba Bistra al Comunităţii de Avere propunea Direcţiei
Silvice, în data de 11 decembrie 1929, împărţirea teritoriului ocolului în sectoare
649
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(anexa 7)652 • Cercul de vânătoare, în care intrau toate pădurile de
protecţie şi golurile de munte de pe raza ocolului, se propunea să fie arendat, tot
în condiţiile anterioare, societăţilor şi vânătorilor de elită. Acest sector ieşea în
evidenţă, atât prin bogăţia vânatului, formată din urşi, mistreţi şi capre negre, dar
şi prin frumuseţile naturale. Celelalte cercuri puteau fi arendate, „atât oamenilor
singuratici, cât şi.fruntaşilor satelor", cu condiţia ca în viitoarele contracte să fie
introdusă obligaţia arendaşilor de a hrăni vânatul pe timpul iernii şi de a pune sare
pentru caprele negre şi pentru căprioare 653 •
Ocolul silvic al Comunităţii de Avere Orşova, în raportul nr. 1.080/1929
adresat Direcţiei Silvice, pe lângă împărţirea în cercuri de vânătoare, indica
şi posibilii doritori pentru arendarea acestora 654 • Delimitarea propusă era
următoarea: cercul nr. 1 - Sferdin, de 5.209,36 ha - cluburile de vânătoare din
Petnic şi Iablaniţa, cercul nr. 2 - Suaiac, de 1.801,08 ha - Clubul din Mehadia,
cercul nr.3 - Seracova-Sercaştiţa, de 1.318, 17 ha - Clubul Topleţ-Bârza, cercul
nr. 4 - Criviţa-Focoanea, de 1.352,88 ha - cluburilor din Jupalnic şi din Orşova,
cercul nr. 5 - Streniac-Costaneţi, de 1.662,57 ha - Clubul din Eşelniţa şi cel din
Orşova şi cercul nr. 6 - Prolaz de 1.333,40 ha, ultimul rară precizări în ceea ce
priveşte posibilii ofertanţi.
Împărţirea definitivă a teritoriului în cercuri de vânătoare a fost publicată în
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din 25 decembrie 1929655 •
Împărţirea ocoalelor silvice Ohaba Bistra şi Orşova în cercuri de vânătoare,
a fost făcută, în baza propunerii acestora, menţionată anterior.
Ocolul silvic al Comunităţii de Avere Caransebeş a fost împărţit în trei
cercuri de vânătoare: cercul nr. I, în zona localităţilor Daici, Turnu, Ruieni şi
Borlova -de 6.633, 15 ha, cercul nr. 2, în zona localităţii Vârciorova- de 2.042,60
ha şi cercul nr.3, în zona localităţilor Lindenfeld, Poiana, Petroşniţa, Bucoşniţa,
Goleţ şi Caransebeş- de 6.823,05 ha.
Ocolul silvic al Comunităţii de Avere Teregova a fost împărţit în şase cercuri
de vânătoare: cercul nr.I, în zona localităţilor: Ilova, Sadova Nouă, Armeniş,
Rusca, Feneş şi Cornereva - de 12.746,06 ha, cercul nr.2, în zona localităţii
Cornereva - de 5.691,44 ha, cercul nr.3, în zona localităţii Bogâltin - de 3.734
ha, cercul nr.4, în zona localităţilor Slatina şi Weidenthal - de 4.154, 1Oha, cercul
de

vânătoare
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nr.5, în zona localităţilor Wolfsberg, Teregova, Slatina - de 2.698, 18 ha şi cercul
nr.6, în zona localităţii Mehadica- de 8.595,88 ha.
Ocolul silvic al Comunităţii de Avere Bozovici a fost împărţit în patru
cercuri de vânătoare: cercul nr.I, în zona localităţii: Bozovici - de 4.307,87 ha,
cercul nr.2, în zona localităţilor: Borlovenii Noi şi Vechi, Pătaş, Prilipeţ, Putna şi
Şumiţa-de 4.460,41 ha, cercul nr.3, în zona localităţilor: Prigor, Rudăria şi Bănia
- de 11.193, 11 ha şi cercul nr.4, în zona localităţilor: Gârbovăţ, Şopotu Vechi şi
Dalboşeţ-de 3.208,06 ha.
Pentru preşedintele şi pentru funcţionarii Comunităţii de Avere din
Caransebeş erau păstrate unele sectoare de vânătoare, care nu erau scoase la
licitaţie publică. În rândul acestora, în anul 1918, au fost trecute şi terenurile de
vânătoare de pe raza localităţilor Ciuta, Bistra, Glimboca şi Ohaba-Marga656 •
Arendarea dreptului de vânătoare se făcea, pentru o perioadă de 5 ani, prin
licitaţie publică.

La prima licitaţie publică, organizată după împărţirea din anul 1929, au
fost arendate: sectorul 3 Teregova, lui Ilie Marcu din Bogâltin, cu o arendă de
2.000 lei/an, sectorul 4 Teregova, Clubului vânătorilor din Teregova, cu o arendă
de 5.000 lei/an, sectorul 1 Orşova, lui George Grama, primcodrean, cu o arendă
de 2.200 lei/an, sectorul 2 Orşova, Clubului de vânătoare Mehadia, cu o arendă
de 1.200 lei/an, sectorul 3 Orşova, Clubului Iorgovan din Topleţ, cu o arendă de
2.500 lei/an, sectorul 4 Orşova, lui Ion Mioc din Jupalnic, cu o arendă de 2.000
lei/an, sectorul 5 Orşova, lui Ion Liubomirescu, codrean, cu o arendă de 700 lei/
an, sectorul 6 Orşova, Clubului de vânătoare din Mehadia cu o arendă de 700
lei/an, sectorul 1 Caransebeş, Clubului vânătorilor Caransebeş, cu o arendă de
8.000 lei/an, sectorul 2 Caransebeş, inginerului Aurel Vernichescu, din Deva, cu o
arendă de 4.000 lei/an şi sectorul 4 Ohaba Bistra, Societăţii Sitarul din Ferdinand,
cu o arendă de 4.200 lei/an. Sectorul 2 Teregova, pentru care nu a existat nici o
ofertă, sectoarele 5 şi 6 Teregova, pentru care oferta a fost inferioară preţului de
pornire şi sectorul 2 Bozovici, pentru care a existat o ofertă parţială, urmau să fie
scoase din nou la licitaţie 657 •
Alături de oferta inclusă şi sigilată, doritorii mai trebuia să depună o garanţie
de licitaţie de 5% din preţul de arendă oferit anual şi să anexeze autorizaţia de
licitaţie, eliberată de inspectoratul de vânătoare 658 •
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
l/1918, f. 38-39.
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Ibidem, Inv. 43, dosar 25711930, f. 55.
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sectorul 2 de vânătoare Bozovici a fost arendat
Societăţii vânătorilor din Pătaş, cu o taxă anuală de 2.500 lei.
Vânătoarea trebuia să fie practicată în limitele legii, pentru protecţia
vânatului. Arendaşul era obligat să vâneze în mod raţional, cruţând şi ocrotind
vânatul util, menţinând proporţia corespunzătoare între sexe, în interesul înmulţirii
vânatului şi să distrugă animalele şi păsările răpitoare, precum şi câinii şi pisicile
vagaboande. Dacă arendaşul vâna fără a ţine cont de reglementările în vigoare,
Comunitatea de Avere putea rezilia contractul 659 • Astfel, contractul de arendare
al dreptului de vânătoare, a fost reziliat când Ioan Azzola, titularul contractului
pentru cercul 2 Ohaba Bistra, a decedat660 •
Sectoarele de vânătoare care nu erau arendate nici la a doua licitaţie publică,
puteau fi arendate, prin bună învoială direct doritorilor, de către Direcţia Silvică 661 •
Vânătoarea a constituit o preocupare importantă şi pentru locuitorii din
Obreja, mai ales că, după primul război mondial, existau familii ce deţineau chiar
două sau trei arme militare. Prima atestare a grupei de vânătoare din localitate
datează din februarie 1914, când la o vânătoare au fost împuşcaţi nouă căpriori şi
căprioare. La aceasta au participat 23 de vânători, în frunte cu Mon Boariu, dintre
care îi amintim pe Zeno David, cei trei fraţi Birău, Pilu Trăilă, Gorea Drăgan,
Moise Groza, Niţă Ilici şi pădurarul Gin Răduiescu 662 •
Prelungirea contractelor de arendare, la expirarea acestora, era făcută de
către Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere din Caransebeş. Spre
exemplificare, acesta a hotărât prelungirea, cu încă 6 ani, a contractului de
arendare a dreptului de vânătoare pentru regiunea Borlovei, profesorului Matei
Armaş, directorul Liceului Traian Doda din Caransebeş 663 •
Legile şi dispoziţiile care reglementau desfăşurarea vânătorii şi protecţia
vânatului erau aplicate şi pe domeniul Comunităţii de Avere din Caransebeş.
Acestea erau aduse în atenţia grănicerilor prin intermediul Gazetei Oficiale a
Comunităţii de Avere.
La noua

licitaţie organizată,
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Decizia ministerială nr. 18.013/1913 prevedea, în legătură cu obţinerea
autorizaţiei de vânătoare şi cu protejarea vânatului, de pe teritoriile arendate că:
vânarea se putea face numai în baza unei autorizaţii scrise, în care erau menţionate:
data, felul vânatului şi numărul pieselor, şi care nu era valabilă decât în primele
două zile, după data eliberării; autorizaţii permanente puteau fi date numai pentru
vânarea animalelor răpitoare, iar societăţile erau obligate să angajeze paznici
plătiţi, pentru paza terenurilor. 664
În conformitate cu Legea Vânatului, era interzisă ieşirea la munca câmpului,
cu câini de curte sau de vânătoare liberi şi trimiterea câinilor liberi cu vitele la
păşunat. Decizia ministerială nr. 5.253/1923 a stabilit, pentru contractele de
arendare a dreptului de păşunat în păduri, condiţia rezolutorie ca vitele învoite la
păşune, să nu fie însoţite de câini, iar cei găsiţi în pădure, liberi, să fie împuşcaţi
de către personalul silvic sau de cel al arendaşului dreptului de vânătoare. Erau
admişi, în mod excepţional, câinii care purtau jujeul regulamentar, format dintrun lemn gros de 3 cm, lung de 30 cm, crestat puţin la mijloc, pentru a se putea fixa
lanţul sau sârma, care îl lega de zgardă665 .
Protejarea vânatului, în pădurile învecinate cu pădurile statului, era realizată
de către jandarmii de vânătoare. Un astfel de post a fost înfiinţat, prin decizia
ministerială nr. 58.462/1935, cu scopul de a contribui la ocrotirea vânatului şi a
peştilor nobili din apele de munte 666 .
Pentru protejarea caprelor negre, Comunitatea de Avere, în calitate de
„mare proprietar'', a participat la întâlnirea organizată de Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor, în data de 16 iulie 193 7, la Sibiu. Au fost discutate cauzele care
au determinat scăderea efectivelor şi măsurile de ocrotire ce se impuneau pentru
reabilitarea caprei negre. S-a stabilit, unanim, că paza dificilă, lipsa de terenuri de
refugiu şi braconajul au concurat la această situaţie. Prima măsură hotărâtă, încă
în timpul acelui congres vânătoresc, a fost de a înfiinţa 15 posturi de jandarmi de
vânătoare, cu misiunea specială de a păzi terenurile cu capre negre, dintre care
două posturi erau repartizate în zona grănicerească667 •
5. Fructele forestiere:
Coproprietarii aveau dreptul, contra taxele stabilite în tariful grăniceresc şi
în baza autorizaţiei date de Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere668 ,
664
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recolteze fragi, zmeură, afine şi mure pentru necesităţile gospodăriilor lor, dar
numai în pădurile unde fructele forestiere nu au fost valorificate, prin licitaţie
publică sau prin bună învoială. În ceea ce priveşte ciupercile, urzicile şi plantele
medicinale necesare familiilor lor, grănicerii le puteau culege liber, fără nicio
plată sau formalitate 669 •
În anul 1916, în contextul lipsurilor determinate de desfăşurarea războiului,
Ministerul de Culte a îndemnat conducătorii tuturor şcolilor elementare şi medii
ca, în perioada potrivită, împreună cu elevii, să strângă fire de urzici, ca material
de ţesut în locul bumbacului. Toţi proprietarii de terenuri erau solicitaţi să permită
desfăşurarea acestei acţiuni. Foresteria Comunităţii de Avere Teregova a permis
desfăşurarea acestei acţiuni, însă a cerut învăţătorilor să supravegheze culesul şi
să aibă grijă să nu fie focuri care puteau da naştere unor mari incendii 670 • Un an
mai târziu, a fost permisă recoltarea fructelor de mure, zmeură şi fragi, pentru
nevoile armatei, pe teritoriul Comunităţii de Avere din Caransebeş 671 •
În 4 iulie 1918, Comitetul Comunităţii de Avere a arendat dreptul de a culege
mure lui I. Olariu, din Marga, cu 460 coroane, pentru teritoriul Marga-Măru,
lui Avram Ambruş şi Iancu Tudosie, din Glimboca, cu 1.150 coroane, pentru
teritoriul Bisztranyierea-Glimboca, lui Adolf Lebovics, din Caransebeş, pentru
teritoriile Borlova, Goleţ, Slatina Timiş, Timiş-Rusca şi Mehadia cu 400, 725, 360
respectiv 200 coroane, lui Petru Şuşoi, din Var, pentru teritoriul localităţii Var, cu
250 coroane şi lui Emanuel Schwab, pentru teritoriile Teregova şi Caransebeş, cu
250 coroane. Dreptul de a culege floare de tei a fost arendat lui Emanuel Schwab,
cu 1.500 coroane pentru toate cele cinci foresterii, în afară de teritoriul localităţii
Glimboca, arendat cu 200 coroane lui I. Ambruş şi Iancu Tudosie 672 •
Doi ani mai târziu, în baza licitaţiei publice din 12 iunie 1920, Comitetul
Comunităţii de Avere a arendat lui Adolf Lebovics, comerciant din Caransebeş,
dreptul de a aduna mure şi zmeură, în Foresteria Caransebeş, cercurile 1 şi 2,
cu 3.550, respectiv 350 coroane, în Foresteria Ohaba Bistra, cercurile 2 şi 3, cu
2.550, respectiv 720 coroane, în Foresteria Teregova, cercul 1 cu 4.780 coroane
şi în Foresteria Orşova, cercul 1 cu 2.200 coroane, belladona, în Foresteria Ohaba
Bistra, cercurile 1 şi 2, cu 250 coroane şi în Foresteria Teregova, cercul 1 cu 2.200
coroane şi floare de tei, în cercurile 1 şi 2, din Foresteria Ohaba Bistra, cu 480
coroane şi în cercul 1, din Foresteria Teregova, cu 750 coroane. Carol Schwab,
66
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din Caransebeş a obţinut dreptul de a aduna zmeura şi murele, din cercul 2, al
Foresteriei Ohaba Bistra, cu 200 coroane, belladona, din cercul 2 al Foresteriei
Teregova, cu 150 coroane şi din cercul 2 al Foresteriei Orşova, cu 50 coroane şi
floarea de tei, din cercul 2 al Foresteriei Teregova, cu 150 coroane 673 •
În data de 18 aprilie 1922, Comitetul Comunităţii de Avere a hotărât
arendarea dreptului de a culege floare de tei: în cercul 3 al Foresteriei Ohaba
Bistra, Firmei G. Hoffman şi Co. din Timişoara, cu 5.000 lei, în cercurile l şi 2 din
Foresteria Ohaba Bistra, lui David Coman din Orşova, cu 16.000 lei, în cercul l şi
2 al Foresteriei Teregova, lui Tudor Viţan Cornel, revirul Slatina Timiş, cu IO.OOO
lei, în cercul I şi 2 al Foresteriei Teregova, lui Iuliu Csapo din Caransebeş, cu
I O.OOO lei şi pentru toate cercurile foresteriilor Caransebeş, Bozovici şi Orşova,
Firmei G. Hoffman şi Co., din Timişoara, cu 30.000 lei. Dreptului de a culege
zmeură şi mure a fost obţinut, în cercul 1 al Foresteriei Orşova, de Ilie Urdăreanu,
din Orşova, contra sumei de 13 .OOO lei, în cercul 2 al Foresteriei Orşova şi în toate
cercurile foresteriilor Teregova şi Bozovici, de Iuliu Csapo, din Caransebeş, cu
13.000 lei şi în toate cerurile foresteriilor Caransebeş şi Ohaba Bistra, de Firma
G. Hoffman şi Co., din Timişoara, cu 4.000 lei. Dreptul de a culege belladonă şi
alte plante medicinale, în toate cercurile foresteriilor Caransebeş, Ohaba Bistra şi
Orşova, de Firma G. Hoffman, din Timişoara, cu 15.000 lei 674 •
În legătură cu recoltarea acestora, Comunitatea de Avere din Caransebeş
nu garanta nici cantitatea, nici calitatea produselor. Arenda era achitată anticipat,
iar arendatorul nu putea cere restituirea, integrală sau parţială, a acesteia în cazul
nerecoltării în întregime a cantităţii cumpărate. Arendatorul era responsabil pentru
orice daună produsă Comunităţii de Avere prin lucrătorii, cărăuşii sau angajaţii
săi şi trebuia să achite contravaloarea acesteia direct, fără amestecul instanţelor
de judecată. La culegerea florii de tei, daunele erau cauzate de tăierea crengilor
mai groase, sau chiar a arborilor întregi, iar pentru celelalte produse valorificate,
prin declanşarea incendiilor. Culegerea fructelor forestiere era admisă doar cu
muncitori angajaţi şi nu cu populaţia locală, pentru a căror fapte arendaşul nu-şi
asuma răspunderea675 •
Cei care încălcau clauzele contractuale erau sancţionaţi. Directorul general,
Al. Diaconovici, înştiinţa Foresteria Ohaba Bistra, în 14 iulie 1922, că Firmei
G. Hoffman i-a fost interzis să culeagă floarea de tei, în revirele Var şi Dalci676 •
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Foresteria Ohaba Bistra a răspuns Oficiului de Economie din Caransebeş, că
personalul silvic, de supraveghere, al Comunităţii de Avere, deşi a fost pregătit
pentru culegerea florii de tei, „nu s-a putut ţine la 500-600 lucrători în fiecare
pârâu, din care cauză s-au produs daune considerabile. Firma a avut cea mai
bună intenţiune, dar nefiind munca anterior organizată, ţăranul, lacom după
câştig mare şi neobositor nu avea decât să taie arborii pe contu/firmei"'. În total,
în trei zile au fost tăiaţi circa 500 de tei677 •
Comerciantul Ilie Urdăreanu, în solicitarea adresată Oficiului de Economie
al Comunităţii de Avere pentru arendarea dreptului de a culege zmeură şi mure,
din ţinutul Mehadia, menţiona că intenţiona să producă sirop şi dulceaţă, pentru
a fi consumate pe plan local. De asemenea, afirma că ofertantul şi cumpărătorul,
în angro, al acestor produse sigur va încerca să plaseze acest produs în afara
graniţei 678 •

Cei mai mulţi dintre antreprenorii care arendau dreptul de a culege fructe
forestiere, aveau amenajate uscătoare în gospodăriile proprii. Unul dintre aceştia
a fost şi Tudor Cornel Viţan din Slatina Timiş, care a câştigat dreptul de a culege
zmeură, mure, belladonă şi alte plante medicinale pe teritoriul întregului Ocol
Silvic Teregova, în schimbul sumei de 10.000 lei, în anul 1923 679 .
Alături de fructele forestiere deja menţionate, mai era licitat şi dreptul de a
culege fragi, precum şi floare şi boabe de soc680 •
Aşa cum s-a putut observa, Comunitatea de Avere arenda dreptul de a culege
plante medicinale unor firme interesate. Un exemplu de exploatare a acestora în
regie proprie a fost întâlnit în anul 1923, când recoltarea florii de tei, în Ocolul
Silvic Teregova, nu a fost arendată. Conducerea lucrărilor a fost încredinţată
inginerului Petru Fotoc, iar tuturor funcţionarilor şi angajaţilor implicaţi, le-au
fost acordate prime corespunzătoare 681 •
6. Păşunatul
În condiţiile în care munţii şi dealurile reprezentau o parte însemnată din
teritoriul celor 94 de localităţi împădurite, păşunatul, pe munţii, dealurile şi în
pădurile Comunităţii de Avere din Caransebeş a avut un rol important în asigurarea
furajelor, pentru efectivul animalier al foştilor grăniceri.
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Referitor la păşunatul în păduri, Comunitatea de Avere era obligată să
respecte prevederile Codului Silvic şi dispoziţiile Ministerului de Agricultură şi
Domenii, conform „Regulamentului pentru exercitarea drepturilor grănicerşti
din averea comună", din anul 1942. În anii în care ministerul permitea păşunatul
în păduri, fiecare cap de familie avea dreptul să învoiască la păşune vitele din
gospodăria sa, cu excepţia celor care erau destinate comercializării. De asemenea,
era interzisă trimiterea la păşune, de către grăniceri, a vitelor care nu le aparţineau.
Introducerea caprelor în pădure era strict interzisă, deoarece acestea afectau
lăstărişul. Ierbăritul în poieni era permis numai în cazul în care, prin păşunat
sau prin cosirea fânului, nu erau afectate pădurile vecine. Valorificarea ierbii
din poieni se realiza anual, de ocoalele silvice, în baza unui proces verbal de
licitaţie 682 •

Pe lângă păşunatul în păduri şi munţii erau utilizaţi pentru păşunat.
Coproprietarii din comunele grănicereşti aveau dreptul, în schimbul plăţii arenzii
anuale, fixate din 5 în 5 ani de către Consiliul de Administraţie al Comunităţii de
Avere din Caransebeş, la păşune pe munţii repartizaţi lor prin actul de segregare.
Arenda anuală era plătită şefului ocolului silvic respectiv, până în data de 1 iunie.
Arenda neachitată la timp, producea dobânzi legale, de plin drept.
Clădirea de stâne şi adăposturi de munte, precum şi a altor construcţii
utile păşunatului alpin, era permisă numai cu autorizaţia dată de Consiliul de
Administraţie şi în condiţiile fixate pentru exploatarea lemnul necesar, atât pentru
construcţiile noi, cât şi pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea celor deja existente.
Toate stânele erau în proprietatea Comunităţii de Avere. Lemnul de foc necesar
pentru prelucrarea laptelui, putea fi folosit de către coproprietari doar din căzăturile
uscate din pădurile Comunităţii de Avere, care se găseau în aproprierea muntelui.
Coproprietarii erau obligaţi să execute, fără obiecţii, toate dispoziţiile date
de Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere din Caransebeş în ceea
ce privea păşunatul alpin: să cureţe munţii de plantele nefolositoare, de pietre,
muşuroaie şi de tot ceea ce stătea în calea vegetaţiei alpine utile, să înfiinţeze
adăposturi potrivite pentru vite şi adăpătoare, să respecte şi să execute dispoziţiile
Consiliului de Administraţie referitoare la amelioraţiile pastorale 683 .
În studiul „Un veac din trecutul islazurilor'', era analizată evoluţia, în timp,
a spaţiilor destinate păşunatului şi se arăta că situaţia era gravă. Nevoia de creştere
a suprafeţelor păşunabile şi, implicit, de bunăstare economică a grănicerilor, nu
era completată de adoptarea noilor tehnologii. Pământul nu era muncit raţional,
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vitele nu erau superioare din punctul de vedere al rasei, cunoştinţele agricole erau
reduse, nu se ţinea cont de raportul dintre păşune şi numărul vitelor, hrănirea în
grajd era aproape necunoscută, sănătatea animalului se îngrijea încă cu vrăji, la
care se adăugau fărâmiţarea şi despădurirea islazurilor, apoi tendinţa de a diminua,
chiar samavolnic, pentru agricultură şi păşune, complexele păduroase, indiferent
că statul, Comunitatea de Avere sau Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa erau
proprietari.
Pe teritoriul fostului confiniu militar, atât comunioanele cât şi particularii
au primit drept de proprietate, prin legea fundamentală din 7 mai 1850, art. 17,
recunoscându-se dreptul de proprietate al comunelor asupra păşunilor folosite de
populaţie în comun. Prin păşune se înţelegeau nu numai suprafeţele păşunabile
propriu-zise, ci toate suprafeţele pe care autorităţile militare le-au destinat în acest
scop, fără a se ţine cont de faptul că pe ele erau şi păduri, adesea, instalate pe
versanţii foarte repezi, sau surpături, spălături şi torenţi, dacă erau situate în jurul
comunelor.
În baza decretului imperial din 19 aprilie 1862, din aceste suprafeţe, numite
islazuri şi trecute la cartea funciară ca proprietate destinată pentru nevoile obştii,
comuna grănicerească era învoită ca, fără a periclita interesele totalităţii, prin
reducerea suprafeţei islazului, atât pentru trebuinţele speciale ale comunei, cât
şi pentru a veni particularilor în ajutor, să le poată ceda, cu sau fără plată, câte
o bucăţică de pământ, pentru loc de casă, grădină, moară, ferăstrău, topilă684 ,
erugă, ş.a. Aceste cedări nu au alterat drepturile beneficiarilor la islazul comunal,
pentru că, pe întreg cuprinsul fostelor confinii militare, îndreptăţirea la folosinţa
păşunii, din islazul comunal, nu a fost legată de nicio condiţie. Repartizarea nu
s-a făcut după norme, în raport cu imobilele particulare ale grănicerilor sau ale
comunionului, ci acela care a avut vite, le-a trimis la păşunat. Această practică
a afectat puterea de productivitate a islazului. Decretul citat avea o dispoziţie în
baza căreia suprafeţele degradate, a căror fertilitate s-a redus în aşa măsură, încât
au fost şterse din rândul suprafeţelor impozabile, au fost trecute în proprietatea
comunei, contribuind la creşterea sterilelor.
Pe lângă suprafeţele de mai sus, o mare parte a islazurilor au fost ocupate
pentru scopuri agricole şi au fost folosite, fără nici un drept şi fără ca cei care le-au
ocupat să plătească arendă. În acest mod, din suprafaţa totală de 194.499 iugăre
cadastrale islaz, din teritoriul celor 94 comune grănicereşti, până în anul 1890, au
fost ocupate 68. 722 iugăre cadastrale, în jurul anului 1930 cifra s-a ridicat până
Topilă= loc amenajat în albia unui râu sau într-o
cânepa sau alte plante textile.
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cadastrale, rămânând pentru islaz 114.499 iugăre cadastrale. Din
suprafaţă, doar jumătate era potrivită ca păşune, cealaltă jumătate trebuind să fie
restituită silviculturii.
Dacă luăm în discuţie efectivul de vite din 191 O, compus din 96.841 vite
comute, 9.767 cai, 58.490 porci, 420.100 oi şi 36.942 capre şi îl raportăm la
suprafaţa păşunabilă a islazului, la care erau adăugate pădurile statului şi ale
Comunităţii de Avere, precum şi munţii acestora, constatăm insuficienţa suprafeţei
la 80.000

iugăre

păşunabile.

Probabil că dacă pădurea nu ar fi fost sub ocrotirea strictă a codului silvic,
ar fi avut şi ea „înfăţişarea tristă" a islazurilor comunale 685 •
Problema păşunatului pentru împăduriţii coproprietari ai Comunităţii de
Avere, a fost un aspect pe care urmaşii grănicerilor au aşteptat să fie rezolvat
de conducerea comunităţii. Necesitatea unei culturi raţionale era determinată de
emanciparea economică a ţăranului, sistemul primitiv de exploatare a terenurilor
pentru păşune, lipsa altor ramuri de agricultură şi nevoile, în continuă creştere,
ale locuitorilor fostei graniţe bănăţene. Populaţia de pe teritoriul graniţei s-a
îndeletnicit din timpuri străvechi cu creşterea şi îngrijirea vitelor care, pentru
populaţia rurală de la poalele munţilor, era principalul izvor de venit.
Comunităţii de Avere, „ca patron, îngrijitor şi ocrotitor al populaţiei
grănicereşti", i-a revenit sarcina de a rezolva această problemă vitală pentru
îmbunătăţirea stării economice a grănicerilor coproprietari, fiind prevăzută chiar
şi în statut, unde, la art. 8, aliniatul d, era stipulată sprijinirea creşterii vitelor, în
mod direct, cu păşuni corespunzătoare, pentru împăduriţi cu o situaţie materială
mai grea, cu taxe de păşunat reduse.
Păşunatul practicat pe domeniul Comunităţii de Avere, era împărţit în 3
categorii: păşunatul în munţi, în poienile intercalate în masivul păduros şi în
păduri.

Cu ocazia despărţirii domeniului Comunităţii de Avere de cel al statului, în
perioada 1872-1873, împăduriţii, în baza legii de segregare, au rămas şi pe mai
departe îndreptăţiţi la păşunile alpine de pe terenurile cuprinse în tabelul munţilor,
cu taxe, încă de atunci stabilite.
Normele pentru păşunatul pe munţi au fost stabilite prin ordinului
2.388/1898, aprobat de către Comitetul Comunităţii de Avere din Caransebeş, cu
nr. 1.11411898. Acestea reglementau exploatarea păşunilor muntoase şi cuprindeau
toate obligaţiile impuse împăduriţilor, îndreptăţiţi la uzufructul alpin precum:
Gazeta Oficială a
decembrie, pag. 8.
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împărţirea păşunii,

taxele de păşunat, scoaterea vitelor la munte, întreţinerea
plaiurilor, clădirea stânelor, despăgubirile pentru daune şi obligaţiile structurilor
care supravegheau munţii. În conformitate cu instrucţiunile prezentate, pentru
uzufructul munţilor, grănicerii trebuia să plătească suma de 10.749,24 lei.
Având în vedere că îndreptăţirea împăduriţilor din comunele cuprinse
în tabloul uzufructului munţilor, era ridicată la putere de drept, o schimbare în
distribuirea munţilor de păşune nu era posibilă, deoarece ar fi produs nemulţumiri
grave în sânul populaţiei care peste 140 de ani a beneficiat, neîntrerupt, de
uzufructul munţilor. Distribuirea munţilor a fost realizată în raport cu numărul
vitelor împăduriţilor din comunele respective şi, în cea mai mare măsură, a
acoperit necesităţile coproprietarilor.
Una dintre nemulţumiri a fost înregistrată în rândul împăduriţilor din
localitatea Zăvoi, deoarece Muntele Zănoaga a devenit insuficient pentru
numărul vitelor ce trebuia trimise la păşune. În acest caz, lipsa de păşune putea fi
explicată prin sistemul primitiv de exploatare, fără norme bine stabilite, lăsat la
voia naturii, fără nici un amestec de îmbunătăţire ori numai de întreţinere, având
drept consecinţă degradarea fondului, cuprins de Iuperus communis şi de Pinus
Pumilus-Montana numite de populaţie iumperul şi pinul de munte sau jneapănul.
Micşorarea terenului de păşunat datorită împăduririi, a determinat ca suprafaţa
rămasă pentru păşunat să fie supraîncărcată de animale, ceea ce a dus la dezvelirea
solului şi la eroziuni, existând astfel pericolul formării torenţilor.
Totuşi, datorită suprafeţelor muntoase întinse de pe teritoriul Comunităţii
de Avere din Caransebeş, se afirma că situaţia munţilor nu era atât de gravă încât
să producă îngrijorări serioase. Ţinând seama de simplitatea vieţii grănicerilor,
ce caracteriza inclusiv activitatea de creştere a animalelor, nu erau întrunite
elementele necesare pentru a putea propune organizarea exploatării păşunilor
alpine, după modelul sistemelor de exploatare din apus, ca în Elveţia, Olanda,
Franţa, Austria (Simental, Prinzgau etc), unde, în urma raportului nefavorabil
dintre suprafeţele alpine şi numărul vitelor de păşune, s-a format o întinsă
experienţă şi a fost introdus amenajamentul alpin, în baza căruia se desfăşura
întreaga activitate.
Ca o soluţie pentru situaţia de pe teritoriul comunelor împădurite, erau
propuse următoarele dispoziţii de ameliorare: întreţinerea în stare bună, a plaiurilor
munţilor, curăţarea terenurilor de păşune şi, îndeosebi, extirparea jneapănului,
drenarea locurilor mlăştinoase, clădirea grajdurilor pentru vitele mari şi folosirea
ţarcurilor pentru oi şi clădirea stânelor, după un model tip, corespunzător
timpurilor, chiar şi în cazul păstorilor de la munte.

https://biblioteca-digitala.ro

212
Executarea lucrărilor de mai sus putea fi efectuată de către Comunitatea de
Avere, ca administrator, ori de către coproprietarii interesaţi. În primul caz ar fi
fost nevoie de un fond bugetar creat pentru acest scop şi ar fi implicat o majorare
a taxelor de păşune alpină, care să acopere sumele cheltuite pentru aceste lucrări.
În al doilea caz, era necesar să fie stabilite modalităţile şi reglementările pentru
executarea lucrărilor şi a suportării cheltuielilor de către grăniceri. Din experienţă,
s-a putut observa că majorarea taxelor era primită cu reticenţă de către împăduriţi
şi, de aceea, se impunea ca lucrările să fie executate de către grănicerii interesaţi.
Clădirea grajdurilor şi folosirea ţarcurilor, ca orice schimbare impusă în
gospodărie, erau privite cu rezervă. Însă aceste două măsuri ar fi avut un rol
decisiv în dezvoltarea economiei pastorale de la munte. Grajdurile, în timp de
furtună, puteau fi utilizate drept adăpost pentru vitele mari, care nu ar mai fi fost
nevoite să se refugieze în pădurile de scut, a căror menire era, în primul rând,
să protejeze terenurile de sub ele şi nu pentru permanenta adăpostire a vitelor
de la păşune, deoarece, ca urmare a staţionării permanente a vitelor, pădurile de
scut erau afectate în dezvoltarea lor. Prin folosirea ţarcurilor portative, construite
simplu, din ruzi de lemn, se gunoia terenul în mod sistematic, iar oile erau protejate
de atacurile animalelor răpitoare. De asemenea, prin folosirea grajdurilor şi a
ţarcurilor erau separate animalele bolnave de cele sănătoase. Stânele urmau să fie
clădite după un model tip. Acestea erau în proprietatea Comunităţii de Avere, dar
la dispoziţia tuturor împăduriţilor din comuna beneficiară.
Organele de specialitate ale Comunităţii de Avere considerau că o
intervenţie deosebită pentru a constrânge ţăranul grănicer să folosească păşunea
după sistemul apusean, cu porţiuni de exploatare imediată şi de odihnă, nu se
impunea în mod imperativ, deoarece experienţa acestuia şi condiţiile concrete din
graniţă, l-au determinat să separe terenurile de păşune, pentru diferitele soiuri de
vite. Era practicat păşunatul zilnic, din primăvară până-n toamnă, circa 100 de
zile, dar se păstrau, în jurul stânei, păşunile mai bune, cu ierburi mai lăptoase,
pentru vitele mari, zăvoaiele pentru oile de lapte, iar păşunea cu porţiunile mai
slabe în iarbă, pentru cele sterpe.
În fond, se poate constata că acest sistem de păşunat, creat de ţăranul
român, era analog sistemului din apus. Diferenţa consta în faptul că nevoia de
păşune, în părţile apusene ale Europei, era mult mai accentuată decât în această
regiune, ceea ce a dus la amenajarea strictă a păşunatului în ţările apusene, pe
când condiţiile din spaţiul românesc au permis, chiar nereglementat, aplicarea
sistemului de păşunat pus în aplicare de ţărani de-a lungul vremii 686 •
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Primul pas ce trebuia întreprins în vederea organizării păşunatului, consta
în introducerea, pentru fiecare comună în parte, a foii de păşune, în care să
fie cuprinse: numărul vitelor, în funcţie de soi şi terenurile de păşune, islazul
comunal, păşunile primite de stat prin reforma agrară şi cele de la Comunitatea
de Avere, munţii, pădurile de păşune - weidewălder, parcelele de pădure în care
se putea păşuna şi poienile distribuite, arătând, în total, suprafaţa terenurilor de
păşune, pentru fiecare comună grănicerească.
Prin aplicarea foilor de păşune pentru zona grănicerească, Comunitatea de
Avere din Caransebeş era, în permanenţă, la curent cu problema păşunatului de
pe teritoriul ei, cunoscând numărul vitelor şi suprafeţele terenurilor de păşune
puse la dispoziţia împăduriţilor, în fiecare comună în parte. Aceste foi de păşune
erau întocmite şi semnate, în fiecare an, de şefii ocoalelor silvice, în mai multe
exemplare, pentru fiecare comună şi erau păstrate la ocolul silvic care le-a
întocmit, la Direcţia Silvică, la primăria comunei respective, la prim codreanul
de control şi la codreanul de revir. Foile de păşune erau aduse la cunoştinţa
comunei, părerea primarului şi cea a reprezentantului Comunităţii de Avere fiind
consemnate într-un proces verbal înaintat Direcţiei Generale, care hotăra, în cazul
în care suprafeţele Comunităţii de Avere, puse la dispoziţia comunei respective,
nu erau suficiente.
Capacitatea terenurilor de păşune fiind dependentă de numărul vitelor, de
situaţia topografică, de fertilitatea solului, de climă, de tipul păşunatului şi de alte
cazuri de forţă majoră, cum erau incendiile de pădure sau alunecările de teren,
păşunatul admis pe o anumită suprafaţă şi trecut în foile de păşune putea să fie
interzis, pe anumite perioade şi în anumite zone, atunci când această acţiune era
dictată de interesele silvice.
Din foile de păşune întocmite la nivelul anului 1930, rezultă că împăduriţii
Comunităţii de Avere din Caransebeş deţineau: 49.706 vite comute, 8.375 cai,
284.889 oi, 16.294 capre, 30.528 porci, iar suprafaţa terenurilor de păşune era
de 166.069,15 ha, în care erau cuprinse islazurile, terenurile de la stat, munţii,
pădurile păşunabile şi poienile Comunităţii de Avere. La aceste terenuri se mai
adăugau şi proprietăţile rurale particulare ale grănicerilor, în care, după strângerea
recoltelor, se păşuna şi care nu erau cuprinse în suprafaţa de mai sus.
Ţinând cont de art. 25 al Legii pentru înfiinţarea păşunilor comunale, care
prevedea că în regiunile de munte, pentru 2 vite mari, comute ori cai, era suficient
1 ha de păşune, viţeii şi mânjii, mai mici de un an, fiind consideraţi, doi ca o vită
mare, mânzaţii şi noatinile 687 fiind socotite, trei ca o vită mare, iar oile, 4 drept o
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vită

terenul de păşunat necesar pentru animalele cuprinse în foile
de păşune ale comunelor grănicereşti, era de circa 70.000 ha, în condiţiile în care
acestea aveau la dispoziţie 166 069, 15 ha, suprafaţă păşunabilă688 •
Analizând datele cuprinse în foile de păşune, menţionate anterior, întocmite
între anii 1926-1927, pentru comunele cuprinse în zona Ocolului Silvic Orşova al
Comunităţii de Avere, reiese că acestea deţineau, fiecare, următoarele suprafeţe
de islaz comunal dar şi de munţi şi depresiuni primite de la Comunitatea de
Avere: Plugova - 924, 74 ha689 , Eibenthal - 554,52 ha690 , Tisoviţa - 376,35 ha691 ,
Plavişeviţa - 751,43 ha 692 , Dubova - 541,08 ha 693 , Ogradena Veche - 680,77
ha694 , Ogradena Nouă- 335,50 ha, 695 Eşelniţa- 606,88 ha696 , Coramnic - 457,81
ha697 , Jupalnic - 690,69 ha698 , Tufări - 955,27 ha699 , Topleţ- 1.360,98 ha 700 , Bârza
- 432,85 ha701 , Pecinişca - 466,72 ha702 , Mehadia - 1.440,73 ha703 , Iablaniţa 1.385,42 ha704 , Petnic - 1.104, 74 ha 705 şi Globu Craiovei - 853, 77 ha706 •
Numărul animalelor deţinute de împăduriţi, depindea direct de suprafaţa
totală de păşune a localităţii, dar şi de specificul local. Astfel, în localitatea Valea
Bolvaşniţa existau 6.059 oi7° 7 , de trei ori mai mult decât în Globurău (1.525) sau
în Petnic 708 (1.665), aşa cum se poate observa în anexa 8.
mare,

rezultă că

mânzul de la şase luni până la doi ani.
688
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 3, din 20 martie, pag. 6.
689
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar
43/1916-1930, f. 109.
690
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 108.
691
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 106.
692
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 103.
693
Ibidem, Inv. 43, dosar 4311916-1930, f. 1OI.
694
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 99.
695
Ibidem, Inv. 43, dosar43/1916-1930, f. 97.
696
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 95.
697
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 93.
698
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 9 L
699
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 89.
700
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 87.
701
Ibidem, Inv. 43, dosar 4311916-1930, f. 85.
702
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/ 1916-1930, f. 83.
703
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/ 1916-1930, f. 81.
704
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/1916-1930, f. 79.
705
Ibidem, Inv. 43, dosar43/l916-1930, f. 73.
706
Ibidem, Inv. 43, dosar43/1916-1930, f. 71.
707
Ibidem, Inv. 43, dosar 43/ 1916-1930, f. 42.
708
Ibidem, Inv. 43, dosar43/l916-1930, f. 46.
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Pentru împăduriţii de pe raza Ocolului silvic Caransebeş, situaţia numărului
de animale şi a terenului de pădure primit de la Comunitatea de Avere, la nivelul
anului 1927, era cea prezentată în anexa 9709 •
Comuna Bolvaşniţa deţinea 1.817 vite şi o suprafaţă de 246,29 ha islaz,
Muntele Săltruc, de la stat, în suprafaţă de 155,37 ha, Muntele Plesoveţi, de
354, 17 ha, de la Comunitatea de Avere, păşune în Bolvicioara, de 211,64 ha şi
Poiana Padeşului, de 33,66 ha. Primarul localităţii era mulţumit de suprafaţa
deţinută, a aprobat foaia de păşune, iar în teritoriul comunei puteau fi aduse şi
vitele împăduriţilor din Vârciorova.
Comuna Borlova, la un efectiv de 5.248 vite, deţinea 1.579,52 ha islaz,
pădure de păşune, de la stat, în Craiu de 259,53 ha, munţii Fărcăşeşti, Iezeru,
Baicu şi Muntele Mic, primiţi de la Comunitatea de Avere, în suprafaţă de 856,66
ha şi pădure de păşune în Dosu Mare, de 187,44 ha.
Comuna Buchin, la un şeptel de 989 vite, beneficia de 287,73 ha islaz,
Muntele Borlova, de 177,91 ha, primit de la Comunitatea de Avere şi păşune în
Văideana, de 237,86 ha, în ultima locaţie având acces şi animalele din Prisian710 •
Comuna Bucoşniţa, cu 1.825 vite, avea 578,97 ha islaz, Muntele Crâşma,
de la Comunitatea de Avere, de 237,79 ha, păşune în Corveţ şi Obârşia Bucoşniţei
de 167,7 ha şi o poiană de 6,91 ha.
Oraşul Caransebeş, cu 6.290 vite, beneficia de 1.518,06 ha islaz, Munţii
Obârşia şi Gura Bistrişoarei, de la stat, cuprinzând 440,23 ha, Muntele Bistrişoara,
de 201,65 ha, primit de la Comunitatea de Avere, şi păşune în Bolvaşniţa, de 317,
96 ha.
Comuna Caransebeşul Nou, la 413 vite comute şi cai, avea 115,09 ha şi
păşune în Borloviţa, în suprafaţa de 317,96 ha.
Comuna Cârpa, la 2.752 vite, era îndreptăţită la 248,02 ha islaz, la munţii
Mârzeşti, Vişa şi Vulturul, de la Comunitatea de Avere, în suprafaţă de 456,06
ha şi păşune în Borloviţa, de 275,99 ha. Delegaţii comunei erau nemulţumiţi şi
au cerut o păşune de 400 iugăre cadastrale în Dosu Râului Mare, suprafaţă ce a
fost exploatată şi reîmpădurită în anii precedenţi, sau să li se permită păşunatul în
Nemanul, în hotarul comunei Goleţ, solicitările lor fiind respinse.
Comuna Dalei, cu 81 Ovite, avea 261,83 ha islaz, Muntele Groapa Dalciului
de la Comunitatea de Avere, de 124,18 ha şi păşune în Valea Dalciului, de 52,18
ha.
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Ibidem, Inv. 43, dosar 78/1923-1930, f. 7-40.
Ibidem, Inv. 43, dosar 78/1923-1930, f. 47.
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Comuna Goleţ, cu un efectiv de 1.832 vite, beneficia de 427,70 ha islaz,
Muntele Oltena, de la Comunitatea de Avere, de 127,03 ha şi o poiana de 3,22
ha. Primarul comunei a cerut, insistent, să se creeze păşune în Nemanu, fosta
exploatare a Firmei D.G. Fichel, în partea neplantată, pentru a putea asigura
suprafaţa necesară pentru numărul mare de vite comute şi de oi, care aduceau
venitul cel mai important locuitorilor, mai ales că, din islaz, o jumătate nu era
potrivită pentru păşune 711 •
Comuna Lindenfeld, cu 223 vite, avea 109,34 ha islaz, 88,16 ha pădure de
păşune, în zona Izvoarele Buchinului şi 146, 19 ha, în care se putea păşuna, cu
bilete, în Buchinul drept.
Comuna Petroşniţa, cu 1.837 vite, beneficia de 513,89 ha islaz, Muntele
Zava Mare de 158,25 ha, de la stat şi Muntele Vişa- Subvulturul de 232,2 ha, de
la Comunitatea de Avere.
Comuna Poiana, la un şeptel de 4.419 vite, avea 769,97 ha islaz şi Muntele
Călianu, în suprafaţă de 723,79 ha, de la Comunitatea de Avere. Locuitorii mai
solicitau să li se permită să păşuneze, cu bilete, în Zona Ţoparu, de 174,80 ha şi
în Cireşna de 156, 18 ha.
Comuna Ruieni, cu 1.753 vite, avea 109,34 ha islaz, Poiana Prisaca şi Şesu
Prisaca, de 136,96 ha, de la stat, păşune în Muntele Mic, de la Comunitatea de
Avere, de 212,69 ha şi păşune cu bilete în Faţa Văii Turnului, de 93,89 ha. Se mai
solicita permisiunea de a utiliza poienile Pietrile Albe şi Văru Bătrân, precum şi
pădurea bătrână din jurul lor.
Comuna Turnu, pentru 1.378 de vite, avea 345,85 ha islaz, păşune în
Muntele Mic, de 221, 18 ha, de la Comunitatea de Avere şi 87,34 ha în pădurea
Şerbu. Locuitorii solicitau să li se restituie Poiana Judelui, pe care au folosit-o mai
mult de 50 de ani şi care, prin hotărârea 304/1928 a Consiliului de Administraţie,
a fost cedată, în folosinţă exclusivă, comunei Crâjma.
Comuna Vălişoara, pentru 2.545 vite, beneficia de 318,66 ha islaz şi Muntele
Obârşia Râului Alb, de 332,91 ha, de la Comunitatea de Avere.
Comuna Zerveşti, cu 1.163 vite, avea 241, 11 ha islaz, Muntele Branu, de
361,82 ha, de la Comunitatea de Avere şi păşune în Mâloasa de 103,43 ha.
Comuna Zlagna, cu 1.473 vite, avea 103,58 ha islaz, Munţii Menoia şi
Mătenia, de 307,44 ha, de la Comunitatea de Avere şi o păşune de 140,43 ha, în
Borloviţa.

Comuna Vârciorova, la 3.642 vite, beneficia de 251,77 ha islaz, Muntele
Piga, de la stat, de 115,09 ha, Poiana Văratica, de la stat, de 16,25 ha, munţii
711

Ibidem, Inv. 43, dosar 7811923-1930, f. 48-49.
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Secarei şi Vârtoapele, de 952,91 ha, de la Comunitatea de Avere şi păşune
în Valea Mare-Livezile, de 208,46 ha. Delegaţii comunei au fost nemulţumiţi şi
au solicitat, ori să li se admită să păşuneze în comun cu Bolvaşniţa, pe teritoriul
destinat acesteia, ori să se schimbe terenurile din cele 2 foi, astfel încât Vârciorova
să primească păşunea Bolvaşniţei şi invers 712 •
O situaţie aparte, care merită prezentată, era întâlnită în localitatea Goleţ,
în care insuficienţa terenului de păşunat avea următoarele cauze: islazul comunal,
în suprafaţă de 427,70 ha, era ocupat, pe circa 25 ha, de pădure de fag, iar altă
porţiune, de 100 ha, cuprindea numai stânci şi râpe, nefiind potrivită decât pentru
păşunatul caprelor, pădurea de 192,09 ha, primită de la Comunitatea de Avere,
pentru păşunat, era închisă şi era folosită mai mult de oile care nu aveau loc pe
Muntele Oltena. De asemenea, Muntele Oltena, în suprafaţă de 127,03 ha, era
insuficient, de aceea împăduriţii din Goleţ se aflau într-un conflict permanent cu
Comunitatea de Avere. Ei aveau cele mai multe delicte silvice la păşunat, 40%
din totalul delictelor comise în ocol, şi orice mijloace de represiune rămâneau fără
rezultat, deoarece acestea erau comise din nevoie. Organele Comunităţii de Avere
au apelat la jandarmerie, pentru a scoate din culturile silvice vitele împăduriţilor
din această localitate. S-a ajuns la situaţia în care existau împăduriţi ce aveau de
plătit, la ocol, delicte în valoare de 20.000-30.000 lei.
Pentru a se putea executa lucrările de reîmpădurire, în condiţii bune, se
impunea să se formeze, pentru această comună, o pădure de păşune, pe de o parte,
pentru a putea asigura împăduriţilor din Goleţ o păşune suficientă şi, pe de altă
parte, pentru a putea fi reduse delictele silvice.
Se afirma că, dacă galicenii nu primeau pădurea de păşune, exista riscul ca
toate împăduririle făcute cu cheltuieli mari, să fie compromise şi Comunitatea
de Avere să aibă mereu o comună de grăniceri nemulţumită de greutatea
despăgubirilor şi a amenzilor pe care trebuia să le plătească713 •
Situaţia păşunilor deţinute şi cea a numărului de animale, la nivelul anului
1927, pentru localităţile Ocolului Silvic Bozovici reise din anexa 10714 • Cea mai
întinsă suprafaţă păşunabilă o găsim în localitatea Prigor: 14.698,94 ha, din care
7.971 ha islaz comunal, 6.031,66 ha păduri, în care se păşuna cu bilet, 496,28 ha
poieni distribuite, iar cea mai restrânsă, în Şumiţa, în care, din totalul de 754, 72
ha, pe 206 ha se întindea islazul comunal şi pe 548,72 ha pădurile, în care se
păşuna cu bilet. Suprafeţe însemnate de păşune deţineau şi localităţile: Bozovici
Ibidem, Inv. 43, dosar 7811923-1930, f. 50-52.
Ibidem, Inv. 43, dosar 7811923-1930, f. 3.
714
Ibidem, Inv. 43, dosar 77/1923-1930, f. 4-43.
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-5.176,70 ha, Moceriş-4.709,13 ha, Putna-3.771,20 ha sau Rudăria-6.422,67
ha.
În ceea ce priveşte numărul de animale deţinute, putem observa că cele mai
multe vite comute erau crescute la Bănia, 1.022, după care urma Dalboşeţul 972, Bozovici - 858 sau Rudăria - 852, cei mai mulţi cai - 168 - erau la Dalboşeţ
iar cei mai puţini, 9, la Şumiţa. Cele mai multe oi erau în localitatea Rudăria
-11.981, dar şi în Bozovici- 8.022, sau Bănia-7.157. Un număr însemnat de
capre, 487, erau la Moceriş, dar existau localităţi, precum Putna cu 3, Prigorul
cu 2, Prilipeţ sau Ravensca cu niciuna. Un număr mare de porci erau crescuţi
la Prilipeţ, 1.875, la Dalboşeţ, 876, sau la Bozovici, 822, iar un număr redus la
Putna, 76, sau la Şumiţa, 42.
Pentru localităţile grănicereşti din Ocolul Silvic Teregova, datele identificate
în documente permit observarea evoluţiei suprafeţei păşunabile şi a efectivelor de
animale, comparativ, la nivelul anului 1923 - anexa 11 715 şi la nivelul anului 1927
- anexa 12716 •
Situaţia întocmită pentru anul 1923, prezintă toate cele 15 localităţi ale
Ocolului Silvic Teregova al Comunităţii de Avere introducând, faţă de tabelele
întocmite pentru celelalte ocoale, rubrici suplimentare, în ceea ce priveşte
categoriile de vite care păşunau, dacă deţineau sau nu regulament comunal de
păşunat, termenul până la care se putea păşuna, diferenţiat pentru categorii de
terenuri: ţarini, livezi sau munte, numărul de stâne pentru fiecare comună şi
numărul celor care s-au „ortăcit", pentru organizarea acestora.
Interesantă este şi comparaţia făcută, între anii 1913 şi 1923, în domeniul
evoluţiei numărului de animale şi al numărului de case, pentru fiecare localitate
în parte. În ceea ce priveşte situaţia numărului de case, putem constata că acesta
nu a scăzut în nici una din cele 15 localităţi ale ocolului, în anul 1923, faţă de anul
1913. Creşteri importante s-au înregistrat în Teregova, de la 600 case în 1913, la
778 în 1923, în Domaşnea, de la 470 la 520, în Cornea, de la 360 la 390 sau în
Mehadia, de 470 la 500. În localităţile Slatina Timiş şi Sadova Nouă, numărul
iniţial, de 460 case, a rămas neschimbat.
În preajma anului 1930, pentru localităţile Ocolului Silvic Teregova al
Comunităţii de Avere situaţia întocmită cu ocazia aprobării foilor de păşune ale
comunei era următoarea:
Comuna Armeniş, cu 10.050 vite, avea 1.280,36 ha islaz, pădure de păşune
în Faţa Măgurii, de la stat, de 172,62 ha, Muntele Ţarcu, de la Comunitatea de
715
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Avere de 675,54 ha, păşune în Culmea Annenişului, de 391,10 ha, în Grohot,
de 118,26 ha şi Poiana Râul Lung, de 5,63 ha. Delegaţii comunei au solicitat să
li se creeze o pădure de păşune, de circa 400 iugăre cadastrale, în zona Muţeu
Ogaşu cu Măr. Cererea acestora nu a fost rezolvată favorabil, deoarece comisia a
considerat că terenul Muţeu-Ogaşul cu Măr era acoperit cu arboret tânăr, de 2-3
ani, instalat natural şi prin plantaţii. Legea oprea păşunatul în acele arborete ce
trebuiau să devină păduri valoroase, cu acces spre căile de comunicaţie. Locuitorii
trebuia să se mulţumească, pe moment, cu pădurea atribuită, urmând ca în viitor,
când arboretele bătrâne din ţinutul Izvoarele erau exploatate, păşunea să se poată
mări cu acest teritoriu 717 •
Comuna Brebu Nou, cu 1.681 vite, avea 248,60 ha islaz, pădure de păşune,
de la Comunitatea de Avere, în Dosu Slatina, de 312,40 ha şi poienile Polonu şi
Stirmina, de 40, 12 ha. Delegaţii comunei s-au declarat mulţumiţi de suprafaţa
deţinută, dar au solicitat ca acea pădure de păşune, să fie exploatată şi curăţită,
pentru a putea servi scopului iniţial.
Comuna Cuptoare, cu un efectiv de 2.208 vite, avea 414,25 ha islaz, Muntele
Carale, de la Comunitatea de Avere, de 86,80 ha, păşune în Faţa Craiovii, Timişul
Mare şi Mic, de 600,62 ha şi Poiana Lazul lui Negrilă, de 30,65 ha. Delegaţii
comunei au fost mulţumiţi şi au solicitat să fie clar stabilite, pe teren, limitele
păşunii Lazul lui Negrilă718 .
Comuna Feneş, cu 3.620 vite, avea 1.058,55 ha islaz, munţii Obârşia Râului
Alb şi Culmea Fulgului, în suprafaţă de 108,49 ha, de la Comunitatea de Avere,
Pădurea Diavoia de 172,63 ha şi Poiana Stâna Păuţului, Poiana Malta şi Râu
Lung, în suprafaţă de 41,42 ha.
Comuna Gărâna, cu 917 vite, avea 24 7,45 ha islaz, pădurea de păşune Tâlva
Goleţului, de 132,49 ha şi poienile Tâlva Goleţului, de 132,49 ha, Semenic, de
41,31 ha şi Borlovan nr. 2, de 1,88 ha. Delegaţii au solicitat exploatarea rapidă a
arboretului din pădurea de păşune.
Comuna Ilova, cu 3.200 vite, deţinea 501,74 ha islaz, pădure de păşune
de la stat, de 119, 12 ha, Muntele Groapa şi Muntele Obârşia ldeg, de 136,96
ha, păşune în ţinutul Apa Bolvaşniţei, de 319, 18 ha şi poienile Izvorul Rece şi
Obârşia Seacă, de 23, 18 ha.
Comuna Luncaviţa, cu 5.651 vite, avea 903,56 ha islaz, Muntele Izvoru şi
Muntele Craiu Marginei, de 361,89 ha. Deşi era recunoscut faptul că deţinea un
număr mare de vite, suprafaţa de 309,64 ha, solicitată de aceştia pentru pădure
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de păşune, în zona Ciula-Dosu Purcarului, fosta tăietura rasă a UDR-lui, nu le-a
putut fi repartizată deoarece arboretul din zonă, instalat natural şi prin plantaţii,
într-o perioadă de 3-5 ani, nu permitea păşunatul animalelor719 •
Comuna Mehadia, cu un efectiv de 4.832 vite, avea 2.892,04 ha islaz,
Muntele Prislop, de 180,4 ha, păşune în Faţa şi Dosul Belentin şi în Ogaşul
Doniţa, de 642,93 ha, poienile: Tâlva Craiovei, Craiova, Breazova, Mehadica de
Jos şi de Sus şi Semenic, în suprafaţă de 91, 16 ha.
Localitatea Slatina Timiş, cu 12.600 vite, deţinea 1.094,84 ha islaz, munţii
Hideg, Ripşoare şi Sălătruc, în suprafaţă de 742,54 ha, pădurea de păşune
Slătinioara, de 123,16 ha, păşune în Secaş-Muţeu, de 612,52 ha şi poienile:
Răchita Mare şi Mică, Măgura Mare, Poiana cu Mărul, Obârşia Muţeu, Blajina
şi Dosul Măgurii, în suprafaţă de 67,98 ha, care acopereau necesarul comunei 720 •
Comuna Rusca Teregova, la un efectiv de 7.686 vite, avea: 1.649,35 ha
islaz, munţii Cracu Drăguţului, Cracul Matichii şi Bandial, de 545, 18 ha şi
pădurea de păşune Oraju, în suprafaţă de 43,50 ha. Solicitarea locuitorilor, de a
primi jumătate din pădurea de păşune Diavoia, de 86 ha, din zona comunei Feneş,
a fost respinsă.
Localitatea Teregova, cu 13.102 vite, deţinea 2.853,38 ha, munţii: Izvorul
lui Dragomir, Mânioasa şi Tătaru, în suprafaţă de 819 ,54 ha, pădurea de păşune
Ciula, de 230, 18 ha şi păşune în poiana Strâmba, de 20,85 ha. Foaia de păşune a
fost aprobată, cu condiţia ca teregovenii să cureţe pădurea de păşune Ciula, după
indicaţiile şefului de ocol silvic.
Verendinul, cu 5.739 vitea, avea 1.053,14 ha islaz, munţii: Vocsiva, Tătaru,
Cracu Drăguţului şi Ciocul cu Hotar, de 438,21 ha şi poienile: Raşului şi Belentin,
de 12,99 ha. Cererea locuitorilor de a li se acorda pădure de păşune în Ciula-Faţa
Tâlvei, în suprafaţă de 369,65 ha, nu a fost aprobată, deoarece în această zonă
arboretul instalat natural şi prin plantaţii, în ultimii 3-5 ani, nu permitea păşunatul.
Comuna Sadova Nouă, cu 2.900 vite, deţinea 765,75 ha islaz, Muntele Zaţa
Drăgan şi Muroni, de 220,83 ha şi poiana Faţa Anneniş, de 5,84 ha.
Localitatea Sadova Veche, la cele 1.050 vite existente, avea 107 ,41 ha islaz,
Muntele Cunţu, de 111,86 ha şi pădurea de păşune Valea Mare, de 184,88 ha.
Comuna Comereva păşuna cele 11.121 vite, pe 1.230,70 ha islaz, munţii:
Culmea Cursura, Oplesata şi Pietrile Albe, de 1.046,93 ha, pădurea de păşune
Frasincea, de 150,09 ha şi poienile Camena, Culmea, Lespezi, Stăritea Mare,
Poiana Largă şi Cracu cu Potioca, de 9,85 ha. Aici, trebuie menţionat faptul că
în pădurea de păşune Frasincea, deşi puteau avea acces toţi împăduriţilor din
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Comereva, în realitate erau aduse la păşune doar animalele câtorva comerevinţi.
Localitatea Bogâltin, cu 5.881 vite, deţinea 601,84 ha islaz, munţii Arjana,
Suta Vlasu, Bogdenov şi Crimena, de 400,31 ha.
Comuna Domaşnea, la 5.233 vite, avea în folosinţă o suprafaţă de 1.906,58
ha islaz, munţii Corhale, Tocila, Cracu Drăguţului, Cracu Plângerii, Vărsăturii şi
Petrilele Albe, de 830, 77 ha.
Comuna Cornea, la 4.054 vite, deţinea 962,10 ha islaz şi munţii Craiova şi
Cupan de 707 ,34 ha.
Localitatea Cănicea, la 1.821 vite, exploata o suprafaţă de 576,03 ha islaz,
şi munţii Visu Babelon şi Cracu Globarului, de 152,88 ha.
Ultima localitate enumerată din Ocolul Silvic Teregova, Cruşovăţul, la un
efectiv de 1.975 vite, deţinea 464,29 ha islaz şi Muntele Iauna, în suprafaţă de
83,93 ha, de la Comunitatea de Avere 721 •
Pentru comunele din Ocolul Silvic Ohaba Bistra al Comunităţii de Avere,
situaţia suprafeţelor deţinute este creionată într-un raport, din 28 noiembrie 1923,
al şefului ocolului, înaintat Oficiului Economic Caransebeş, din care reiese că
localităţile lipsite de păşune erau: Marga, Glimboca, Zăvoi, Cireşa, laz, Obreja şi
Var. Comunele Marga şi Zăvoi puteau primi păşune în zona Valea Rea. Localităţii
Glimboca îi puteau fi repartizate zonele Obârşia Valea Glimbocii sau Ramna, dar
aceasta implica un studiu la faţa locului. Comuna Var putea primi Pădurea Frecu.
Localitatea Cireşa era singura care nu avea gol de munte de la Comunitatea de
Avere din Caransebeş 722 •
Problema păşunatului pe teritoriul localităţii Zăvoi, era prezentată, din nou,
într-un memoriu înaintat Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş, la
24 iunie 1925, în care se arăta că numărul animalelor, în ultimii ani, a crescut
considerabil, păşunea de munte era prea mică, aşa că, de multe ori se ajungea la
comiterea delictelor silvice. Teritoriul de munte pentru păşunat, era în apropierea
zonei numită Valea Rea Oacheşa. Izvorul, unde se adăpau vitele, se afla în teritoriul
oprit, de mai sus, aşa că, cu toată paza, acestea ajungeau în zona interzisă. Câteva
decenii mai înainte, când comuna era mult mai mică şi animalele mai puţine,
teritoriul de păşune era mai mare, iar teritoriul oprit era liber pentru păşunat.
Ţinând cont de faptul că locuitorii din Zăvoi aveau principalul venit obţinut din
creşterea vitelor, deoarece pământul era foarte puţin, se solicita ca păşunatul cu
vitele să fie permis, în teritoriul de la stâne, până la Izvorul Oacheşii723 •
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Pentru rezolvarea problemelor prezentate, şeful Ocolului Silvic Ohaba
Bistra propunea să li se acorde:
Pentru comuna Ohaba Bistra următoarele ţinuturi de păduri: Poienile Cevec
şi pădurile din jurul lor, de 89 iugăre cadastrale, Poiana Bradului şi pădurile din
jurul ei, de 122 iugăre cadastrale, la care însă trebuia ţinut cont de locuitorii din Mal,
care, de zeci de ani, foloseau această păşune şi zona Strâmba, prin transformarea
ocupaţiunilor, cu şi fără contract, ale comunei Mal, în păşune comunală.
Comunei Cireşa îi putea fi acordată, în jurul islazului comunal, fie o
suprafaţă de 183 iugăre cadastrale, fie una de 254 iugăre cadastrale.
Comuna Mal putea obţine zona Strâmba, în suprafaţă de 134,83 iugăre
cadastrale, ocazie prin care putea fi rezolvată şi problema ocupaţiunilor fără
contract.
Pentru comuna Crâjma putea fi repartizată Vâlcea Petroasei, în care se
găseau ocupaţiuni fără contract şi care era în pericol de a fi complet defrişată, 25
iugăre cadastrale din Obârşia Valea Rea, datorită faptului că, fără apa din Izvorul
Fântâna Oacheşii, nu puteau utiliza, pentru păşunat, muntele şi încă 25 iugăre
cadastrale din Poiana Judelui, aflate în litigiu cu locuitorii din comuna Turnu.
Comunei Obreja îi putea fi repartizată păşune în suprafaţă de 331,48 iugăre
cadastrale.
Comunei Marga îi puteau fi repartizate 314,26 iugăre cadastrale: 114,26
iugăre cadastrale în zona lazurile şi Valea Rea şi 200 iugăre cadastrale în Obârşia
Nemeşu.

Comuna Zăvoi putea primi 100 iugăre cadastrale, localităţile Var şi Cicleni
între 60-80 iugăre cadastrale, Iazul - 252,28 iugăre cadastrale iar Ciuta - 228,81
iugăre cadastrale.
Şeful ocolului arăta că, din propunerile de mai sus, unele puteau fi puse în
aplicare direct, iar altele, doar după o cercetare la faţa locului 724 •
Pentru cele 14 localităţi ale Ocolului Silvic Ohaba Bistra, la nivelul anului
1927, situaţia terenurilor de păşune şi a animalelor deţinute este ilustrată în anexa
13 725 •
Localitatea Cicleni, cu 41 O vite, avea 145,02 ha islaz comunal, pădure de
păşune în suprafaţă de 28,77 ha, primită de la stat şi 134,38 ha de la Comunitatea
de Avere.
Cireşa, la 841 vite, avea 354,48 ha islaz, 4,02 ha păşune de la stat, păşune
cu bilet în pădurile Comunităţii de Avere: Cireşei Vlădoasa, de 295,08 ha şi
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Ogaşul

cu Frăsini-Jghiabu, de 1.018,94 ha, în conformitate cu planul produselor
accesorii, şi încă două poieni, în suprafaţă de 17,82 ha. Locuitorii mai solicitau
să li se acorde dreptul de a păşuna animalele şi în jurul Poienii Bradului, pe un
teritoriu de 85, 15 ha, suprafaţă cerută şi de localnicii din Glimboca. Cererea a fost
respinsă, deoarece în ea nu puteau fi introduse animalele, după ce zona împădurită,
cu arbori tineri de 5-7 ani, a fost exploatată în anii precedenţi.
Ciuta, pentru 1.085 vite, deţinea 272,20 ha islaz comunal şi Munţii Piatra
Roşie de 190, 15 ha şi Ci lob de 94,40 ha de la Comunitatea de Avere.
Crâjma, la 2.383 vite, avea 385,99 ha islaz comunal, de la stat, o poiană de
7,48 ha şi Muntele Sturu, de 145,02 ha iar de la Comunitatea de Avere, Muntele
Mic, de 185,41 ha şi Poiana Judelui de 16, 70 ha.
Glimboca, pentru 3.803 vite, deţinea 604,23 ha islaz, Muntele Bucuraşu, de
la Comunitatea de Avere, de 197,48 ha. De asemenea se putea păşuna, cu bilet, în
pădurile Comunităţii de Avere: Purcăreţele de 40,30 ha, Rămnuţa de 127,52 ha,
Obârşia Glimbocii de 22,30 ha şi Merişoru de 219, 76 ha. Locuitorii, nemulţumiţi,
au cerut să li se acorde drept de păşunat în Valea Vârciorovii, de 649,93 ha, sau
în Valea Glimbocii, pe suprafeţe de 107,15 ha, 85,15 ha, 76,70 ha şi 134,66 ha,
solicitări respinse deoarece ambele zone, anterior exploatate, erau plantate cu
arboret, cuprins între 5-15 ani.
Comuna Iaz, cu l .020 vite, avea 261,26 ha islaz comunal, de la stat, Muntele
Custura Godeana, de 64,46 ha şi pădure de păşune Bucuraşu de 96, 11 ha, şi de la
Comunitatea de Avere, Muntele Nedeia de 94,08 han 6 •
Malul, cu 2.844 vite, deţinea 156,52 ha islaz comunal, Muntele Blaju de
la stat, de 190,48 ha, Muntele Mic, de 82,06 ha de la Comunitatea de Avere şi o
suprafaţă de 136,93 ha pădure, în zona Pietroasa şi 8, 19 ha poieni, în care se putea
păşuna cu bilete. De asemenea, li s-a aprobat păşunatul cu bilet în Valea Obârşii,
seria VI, de 46,54 ha cu arboret între 75-200 ani şi în seria XI de 343,82 ha cu
arboret între 75-195 ani, însă le-a fost respinsă cererea de a li se acorda păşune,
împreună cu Cireşa, în Rugu de 85,15 ha.
Mărul, cu un efectiv important de 7.840 vite, avea 547,27 ha islaz, munţii
Blaju, Măgura şi Varengu, de la Comunitatea de Avere, de 868,04 ha şi păşune în
pădurile Comunităţii de Avere, Sub Zănoaga de 1.331,06 ha, Băile Săltrucu, seria
XIX de 546,29 ha şi seria XVIII de 160,94 ha şi poieni în suprafaţă de 75,31 ha.
Marga, la 6.067 vite, deţinea 1.414,06 ha islaz, de la Comunitatea de Avere
munţii Lolaia şi Măgura, de 361,20 ha, poieni în suprafaţă de 56,56 ha şi pădurile
de păşune Mermaş şi Iazurile, de 116,36 ha. Pe lângă teritoriile folosite, locuitorii
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au mai solicitat păşune în Mermeş, în suprafaţă de 186,04 ha, în zona în care
plantaţiile de molid au fost distruse de incendiile din anii 1919-1920, însă cererea
fost respinsă.
Obreja, cu 1.832 vite, avea 967,93 ha islaz, Muntele Faţa Lespingioarei, de
106,46 ha de la stat, Muntele Nedeia, de 150,34 ha, de la Comunitatea de Avere şi
putea primi păşune în Pleşia, de 3 88,94 ha, în Cal ova, de 156, 15 ha, în Godeana
Mijlocirea, de 14,93 ha şi poieni de 118, 15 ha.
Ohaba Bistra, cu 1.132 vite, deţinea 420,08 ha islaz, Muntele Ogaşul
Dalciului, de 214,06 ha, de la Comunitatea de Avere, păşuni în Valea Ohăbii de
41,18 ha, respectiv 333,10 ha, în Scoarţa, de 216,92 ha şi poieni de 18,84 ha.
Valea Bistrei, cu 443 vite, avea 237,83 ha islaz de la stat, păşune în Padeş,
de 49,48 ha, de la Comunitatea de Avere, Muntele Lolaia, de 321,35 ha, păşune în
Cocinu, de 33,46 ha şi poieni de 23, 73 ha.
Comuna Var păşuna cele 243 vite, pe o suprafaţă de 803,34 ha islaz, pe
Muntele Custura Godeana, primit de la stat, de 63,46 ha, pe Muntele NedeiaDunga Dalciului, de 335, 71 ha, primit de la Comunitatea de Avere şi în pădurile:
Ruga, de 24 7,54 ha, Valea Satului-Ogaşu Straului, de 178,46 ha şi Dosu Mare, de
34,90 ha.
Voislova, cu 1.650 vite, deţinea 129,66 ha islaz, Muntele Rusca, de 82,29 ha
de la stat, Muntele Zănoaga, de 55,72 ha, de la Comunitatea de Avere, păşune în
pădurile Meria, de 189,70 ha şi Cocinu, de 127,71 ha şi poieni de 16,91 ha.
Zăvoiul, cu 585 vite, avea 302,21 ha islaz, Muntele Zănoaga, de 46,04 ha,
de la stat, Muntele Zănoaga de 70, 78 ha, de la Comunitatea de Avere, păşune în
pădurile: Păpurieşul, de 19,84 ha, Străoni-Robu, de 213,99 ha, poieni de 23,62
ha şi pădure de păşune în zona Valea Rea de 26,4 7 ha. Pe lângă acestea, erau
solicitate: pădurea de protecţie de 54,08 ha, Fântâna Oacheşă, cu arboret de 70170 ani, cu excepţia parcelei nr. 7, de 15 ,25 ha, distrusă de incendiu şi a parcelelor
76-78, în suprafaţă de 153,28 ha, cu plantaţie de molid, arsă în anii 1919-1920,
din locul Obârşia Valea Rea. Cererea a fost respinsă deoarece, în afară de zona
deja repartizată comunei ca şi păşune de pădure, solul era stâncos, cu mulţi arbori
şi nu era potrivit pentru păşunat727 •
Pe lângă situaţiile prezentate anterior, merită amintită şi cea întocmită
la nivelul tuturor localităţilor împădurite, care cuprindea următoarele rubrici:
suprafaţa islazului comunal, cifra bugetului islazului comunal, procentul de 10%
destinat camerei agricole, tipul lucrărilor de îmbunătăţire şi cine le-a realizat.
Tabelul a fost întocmit în anul 1944 şi, dintre lucrările de îmbunătăţire efectuate,
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menţionăm: curăţirea

de mărăcini, legatul râpelor, repararea drumurilor în
Brebu Nou, plantarea a 50.000 de puieţi de salcâm pe terenurile degradate din
Corenereva, deschiderea unui drum, în lungimea de 6 km, în comuna Mehadica,
împrejmuirea unui teritoriu din islazul comunei Marga, pentru un lot zootehnic
sau repararea grajdurilor în comuna Bucoşniţa 728 •
Am considerat util să prezint informaţii statistice, care să întregească
imaginea suprafeţelor de păşunat pentru fiecare localitate, fostă grănicerească,
în parte. Acestea beneficiau de următoarele terenuri pentru păşunat: islazurile
comunale, teritoriile primite de la stat şi de la Comunitatea de Avere. Alături de
suprafeţele păşunabile, este menţionat şi numărul de animale pe specii, putând fi
observat raportul între numărul vitelor şi suprafaţa pe care o aveau la dispoziţie.
În contextul economic, în care agricultura avea un rol important pentru zona
grănicerească, mai mult muntoasă, terenurile repartizate de către Comunitatea
de Avere pentru păşunat, au contribuit din plin la atingerea scopului instituţiei „ridicarea materială şi culturală'' a teritoriului comunităţii._

II. 4. PROTECŢIA COMPLEXELOR FORESTIERE
Ocrotirea pădurilor a fost o problemă importantă, care a stat în atenţia
de Avere din Caransebeş pe tot parcursul evoluţiei acestei instituţii.
În săptămânalul Grănicerul Banatului, apărut la Orşova, care îl avea ca
director pe Traian Lalescu, era abordată problema incendiilor. Se arăta că lemnul
din pădurile comunităţii, reprezenta un capital atât de însemnat, încât putea
influenţa, în mod direct, consolidarea ţării şi era capabil să ridice valuta. Era
promovată ideea prevenirii incendiilor, înaintea producerii lor. Potrivit acesteia,
pădurile trebuia să fie în atenţie, nu numai când necruţătoarele limbi de foc
prăbuşeau valoroşii copaci, transformându-i în cenuşă şi fum.
În articolul „Protecţia pădurilor", apărut în Gazeta Oficială q Comunităţii
de Avere din Caransebeş, se arăta că orice bun putea fi expus stricăciunilor,
inclusiv pădurea, ameninţată în însăşi existenţa sa de atacurile din afară.
Dintre duşmanii pădurii erau enumeraţi: toporul, dar numai atunci când
el, fără a ţine seamă de limitele legii, tăia mai mult decât posibilitatea anuală,
soarele prin arşiţa produsă, adeseori, pârjolea plantaţiile, usca solul şi intensifica
evaporarea plantelor, gerul distrugea germenii plantelor, seminţişurile, crengile
tinere, recolta de fructe şi producea despicarea copacilor mari, zăpada, aşezându
se pe coroana arborilor, frângea crengile şi chiar copacii, iar în formă de lavină,
Comunităţii
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alunecând pe costă la vale, distrugea tot ce-i stătea în cale, gheaţa, negura îngheţată
şi grindina cauzau pagube asemănătoare zăpezii iar vântul rupea arborii, fulgerul
şi trăsnetul provocau incendii. Maladiile arborilor omorau copaci şi le reduceau
valoarea. Buruienele împiedecau regenerarea naturală a pădurii şi răpeau puieţilor
lumina soarelui, umezeala, aerul. Plantele parazitare, precum vâscul şi bureţii,
care trăiesc pe tulpina arborelui, distrugeau copacul unde şi-au aşternut culcuşul.
Dintre toţi factorii distructivi, cel mai important era considerat omul, datorită
dorinţei de a-şi extinde suprafeţele agricole, dar şi distrugerilor pe care le provoca
în pădure 729 •
Însemnătatea pădurilor a fost înţeleasă, pe deplin, alături de organele silvice
şi de către organele elective, de conducere ale Comunităţii de Avere. În anul 1929,
se arăta că partea cea mai mare a pădurilor existente era plantată şi crescută în
mod natural. În locul stejarului uriaş, trântit de vânt, arborii învecinaţi semănau
sămânţă şi, după scurt timp, sute de arbori răsăreau în urma bătrânului copac.
Aceste complexe, crescute de la natură, fără ajutorul omului, formau pădurile
seculare. În trecut, aceste păduri se întindeau şi pe o mare parte a acelor dealuri şi
câmpii, folosite pentru agricultură.
Creşterea demografică a determinat o nevoie sporită de pământ roditor şi
pădurile, încetul cu încetul, au pierdut teren. Aşa că, la şes, în măsura în care
economia rurală a înaintat şi s-a extins, pădurile s-au retras pe ţărmul râurilor,
iar în regiunea muntoasă au fost incendiate sau tăiate, cu scopul de a creşte
suprafeţele de păşuni. Devastarea pădurilor, prin tăiere şi prin păşunatul fără
măsură, mai cu seamă în regiunile muntoase, a avut drept consecinţă formarea
torenţilor de munte, care primăvara, când se topea zăpada, şi în timpul ploilor
de vară, îşi revărsau cu furie apa adunată în scurt timp, ducând la vale pietrişul,
bolovanii şi stâncile. În vale, apa acestora nu avea loc în albia obişnuită a râurilor
şi se revărsa peste câmpiile cultivate, lăsând în urma ei numai prund, pietriş şi
nisip nerodit<;>r730 •
Cauzele inundaţiilor au fost analizate în studiul „Reformele noastre", cu
ocazia împlinirii a 20 de ani de la marea inundaţie, cunoscută sub denumirea
„Când a fost potopul". În acesta se arăta că, după două decenii de la eveniment,
în pragul anului forestier 1930-1931, Comunitatea de Avere era în momentul
realizării unor schimbări în ceea ce priveşte rezolvarea problemei ocupaţiunilor,
dotarea comunelor cu suprafeţe păşunabile sau executarea amelioraţiunilor
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pastorale. În acest context, se impunea un moment de rememorare a marii
inundaţii şi, cercetând cauzele care au provocat-o, să poată fi dobândite învăţături
pentru viitor.
Analizând principalele cauze ale „potopului" din 13 iunie, precum şi al
celorlalte două, 2 septembrie 191 O şi 25-26 mai 1912, aflăm că în regiunile
împădurite, deşi a căzut aceeaşi cantitate de precipitaţii, nu au determinat pagube
mari în comparaţie cu pierderile din ţinuturile despădurite, că pagubele nu au fost
aşa de mari în regiunea mai joasă a râurilor, a căror parte superioară era acoperită
cu pădure şi că au contribuit la dezastru preluarea pentru agricultură a suprafeţelor
a căror expoziţie, înclinaţie şi sol, nu corespundeau pentru acesta, dar şi aşezarea
comunelor în raza albiei apelor - cazul comunelor Şopotu Nou şi Şopotu Vechi,
Cruşovăţ, Globurău sau Mehadia.
Datele rezultate în urma studierii fenomenului pot fi observate în anexa
14. Din tabel se poate observa că, în văile în care predominau sterilele, pagubele
suferite de agricultură au fost mai mari. În Valea Craiovii, pagubele pentru
agricultură au fost evaluate la 134.305 coroane, în zona Mehadica şi Cornea la
171.793 coroane, în Belareca la 208.112 coroane, pe când în Valea Igegului, a
Râului Alb sau a Cemei acestea au fost foarte mici. Au fost suferite mari pierderi
în recoltă, în inventarul agricol şi în rândul animalelor, însă acestea ar fi fost
minime dacă forţa distrugătoare a apei ar fi fost redusă de pădurea intactă, pe
porţiunile cu versanţi cu înclinaţie puternică. Au fost distruse căi ferate, şosele,
decoville, poduri şi instalaţii ale industriei forestiere. Motivul dezastrului a fost
despădurirea iraţională, asociată cu faptul că apele nu erau regulate, albiile unor
afluenţi ai râurilor fiind situate sub nivelul albiei principale.
Important de menţionat este faptul, cunoscut în lumea forestieră de
la începutul secolului al XX-iea, că, din cantitatea anuală de precipitaţii, în
complexele forestiere erau întrerupte între 45-55%, iar de pe suprafeţele sterile
între 55-60% se scurgeau la vale.
În planul de măsuri pentru evitarea inundaţiilor erau prevăzute: împiedicarea
despăduririlor nejustificate, extinderea pădurilor şi cedarea suprafeţelor pentru
agricultură numai acolo unde solul era potrivit, stabilirea numărului maxim de vite,
care putea păşuna o suprafaţă dată, împădurirea sterilelor, regularizarea cursului
apelor, schimbarea sterilelor comunale cu suprafeţele potrivite pentru agricultură
şi păşune, fie cu statul, fie cu Comunitatea de Avere, întocmirea regulamentelor
pentru exploatarea tuturor păşunilor şi expulzarea caprele, nu numai din păduri,
dar şi din islazuri731 •
731
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Tot pentru identificarea cauzelor inundaţiilor, se înscria şi VlZlta, pe
teritoriul Comunităţii de Avere din Caransebeş, a inginerului consilier silvic Petre
Antonescu, profesor al secţiei silvice din cadrul Şcolii Politehnice din Bucureşti,
însărcinat, de Comisia dunăreană, să studieze exploatările de păduri ce se găseau
în bazinele afluenţilor Dunării şi ai Tisei, care izvorau din România. Jugoslavia şi
Ungaria au susţinut, la Liga Naţiunilor, că împotmolirea respectivelor ape, care le
cauzau mari pagube, era consecinţa defrişărilor iraţionale de păduri din România
şi a terenurilor sterile şi degradate, precum şi a torenţilor din cuprinsul Banatului
şi al Ardealului. Acesta a sosit, la invitaţia preşedintelui comunităţii, pentru a
studia bazinele râurilor Timiş, Beghei, Nereagăn, Caraş şi Bârzava.
În cercetările sale, Petru Antonescu a fost însoţit de către personalul silvic
al Comunităţii de Avere, pentru lămuririle necesare, fiind luate în discuţie:
modul de amenajare al pădurilor, felul şi executarea exploatărilor, replantarea
suprafeţelor exploatate, corecţia şi stingerea torenţilor şi problema păşunatului
sau a ocupaţiunilor. Au fost vizitate livezile împădurite ale grănicerilor din
Comereva şi islazul comunal din Brebu Nou, în care, pentru protecţia solului,
locurile accidentate erau acoperite cu arboret, iar pe cele cu pante mai line erau
plantaţi copaci numai pentru umbre. Profesorul Petre Antonescu le-a apreciat ca
întrunind calităţile unui amenajament silvico-pastoral, aşa cum au fost precizate
de marele specialist francez Pribois 732 •
Tot prin devastarea pădurilor situate pe coastele abrupte şi pe poalele
munţilor înalţi, a fost deschisă şi calea lavinelor care, neavând nici o piedică
pe coastele unde arborii au fost exploataţi, se rostogoleau la vale, sfărâmând şi
devastând tot ce se află în calea lor. Efectele distrugerii pădurilor s-au observat
şi în zonele nisipoase, unde „nisipul zburător" s-a extins, trecând chiar în zona
câmpiilor cultivabile.
Reducerea pădurilor fără măsură şi fără cumpăt, a influenţat nefavorabil şi
clima respectivelor ţinuturi. Pădurile, unde mii şi mii de arbori consumau acidul
carbonic şi eliberau oxigenul, curăţau aerul. Pământul, umbrit şi protejat de
coroanele arborilor, reţinea timp mai îndelungat umezeala atmosferică. Zăpada
căzută în timpul iernii, în umbra pădurilor, se topea mai târziu, iar apa ploilor
de vară se scurgea încetul cu încetul. Stropii de ploaie cădeau, de pe frunză pe
frunză şi, până ce ajungeau la pământ, îşi pierdeau puterea. Apa ajunsă la pământ,
se evapora. Păstrând astfel umezeala timp mai îndelungat, pădurea alimenta
izvoarele, fântânile şi pâraiele de munte, chiar şi în timpul secetei de vară.
Pădurile, prin evaporarea intensivă din ele, înmulţeau ploile, iar prin coroanele
arborilor limitau puterea vânturilor. De asemenea, reduceau arşiţa soarelui şi
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gerul, împiedicau trecerile nemijlocite de climă şi contribuiau la realizarea unei
clime sănătoase.
Prin devastarea pădurilor, în mai multe locuri, s-a schimbat clima, devenind
mai neregulată, mai aspră şi nesănătoasă. Vântul puternic, prin coroanele
arborilor a uscat pământul. Izvoarele şi fântânile, care erau alimentate prin
păduri, au secat şi pământul odinioară roditor, acum devenit gol şi nescutit, şi-a
pierdut productivitatea. Astfel au fost distruse, mai ales în regiunea muntoasă,
teritorii întinse, care acum numai cu muncă grea şi îndelungată mai puteau fi
redate culturii. Stricăciunile care au urmat devastării pădurilor, arată mai clar
însemnătatea acestora. De aceea era obligatorie protejarea pădurii unde terenul
nu era potrivit permanent pentru agricultură733 •
În ceea ce privea ocrotirea pădurilor contra tendinţelor de diminuare a
suprafeţelor forestiere, silvicultorii Comunităţii de Avere din Caransebeş au
înţeles că valoarea materialului lemnos era în creştere, iar posibilităţile anuale
abia puteau acoperii necesităţile. A apărut, astfel, nevoia de a limita exploatările,
prin limite legale şi de a constrânge proprietarul de păduri ca nu numai să-şi
administreze pădurea, astfel încât continuitatea să-i fie asigurată prin tăieri
raţionale şi regenerări bine distribuite, în raport cu solul şi cu clima, ci, aplicând
metodele rezultate din atâtea experienţe ale silviculturii, să o ocrotească pe tot
parcursul existenţei acesteia şi faţă de toate încercările de ameninţare, fie de natură
atmosferică sau climatică, fie provenite din cauza bolilor, buruienilor, plantelor
parazitare, a animalelor, păsărilor sau insectelor.
Astfel, în fiecare an, s-a decis să se taie numai cât prevedea planul
de exploatare, întocmit în baza datelor adunate pe teren şi aprobat de Casa
Pădurilor. Dacă proprietarul nu-l respecta, trebuia să urmeze sancţiunile: să fie
retrasă autorizaţia de tăiere, fără de care nu se putea începe exploatarea, iar dacă
proprietarul nu ţinea cont de aceasta, să fie chemat la judecată.
La începutul exploatării era depusă o garanţie de regenerare, care rămânea
la dispoziţia Casei Pădurilor 5-6 ani, până când organele silvice de control ale
statului constatau că reîmpădurirea era conformă cu prevederile amenajamentului.
Nu se admitea ca locul unei esenţe superioare, să fie răpit de salcie, mesteacăn ori
curpen deoarece fiecare silvicultor dorea să obţină maximul de producţie, ceea ce
putea fi realizat, după exploatare numai prin plantarea pădurilor mai valoroase
precum cele de gorun, răşinoase, paltin, frasin, lăsând fagului, carpenului,
ulmului, teiului, sălciei şi mesteacănului numai suprafeţe restrânse 734 •
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forestiere ale Comunităţii de Avere din Caransebeş,
menţionăm atacul de bostrichizi - bostrichius typographis, din pădurea de
protecţie Sebeşel, pentru combaterea căreia Comitetul Provizoriu de Gestiune a
aprobat, în data de 2 mai 1934, suma de 20.000 lei735 şi cel din pădurea Borlova,
pentru care a aprobat suma de 50.811 lei, în data de 31 ianuarie 1935 736 •
Pădurile de protecţie aveau un loc important, atât din punctul de vedere al
foloaselor imediate, cât şi din al celor care se vedeau în timp. Acestea protejau
regiunile cultivabile şi apărau de torenţi, de eroziuni şi de stricăciuni şoselele,
căile ferate şi locuinţele. Ele aveau un rol important în apărarea naţională,
constituind primele fortăreţe la graniţele ţării, în sistemul sanitar, prin înfiinţarea
lor în jurul centrelor populate şi în agricultură, prin protejarea contra vânturilor
uscate şi asigurarea unui climat propice 737 •
Delimitarea perimetrelor pădurilor de protecţie, a munţilor şi a păşunilor
alpine din gol de pe raza Comunităţii de Avere din Caransebeş a fost stabilită
prin decizia ministerială nr. 309.582 din 23 septembrie 1937 şi în acestea intrau
pădurile: Zănoaga, în hotarul comunelor Măru şi Marga, în suprafaţă de 163,87
ha, Măgura, în hotarul comunelor Măru şi Marga, în suprafaţă de 346,89 ha,
Scheiul, în hotarul comunei Măru, în suprafaţă de 94,54 ha, Verengu şi Frâncu,
în hotarul comunei Măru, în suprafaţă de 85,96 ha, Sucu (Suculeţ), în hotarul
comunei Măru, în suprafaţă de 70,02 ha, Faţa Prisăcina, în hotarul comunei
Bogâltin, în suprafaţă de 531,26 ha, Faţa Cernii, în hotarul comunei Bogâltin, în
suprafaţă de 517,31 ha, Iuta, în hotarul comunei Bogâltin, în suprafaţă de 826,18
ha, Grodea, în hotarul comunei Armeniş, în suprafaţă de 95,71 ha, Semenic, în
hotarul comunei Teregova, în suprafaţă de 73,71 ha, Muroniu, în hotarul comunei
Sadova Nouă, în suprafaţă de 18, 76 ha, Mărioara, în hotarul Rusca, în suprafaţă
114,09 ha, Băranu, în hotarul comunei Rusca, în suprafaţă de 82,44 ha, Bărănel,
în hotarul comunei Rusca, în suprafaţă de 74,13 ha, Hididel, în hotarul comunei
Rusca, în suprafaţă de 105,32 ha, Lupului sub Cozia, în hotarul comunei Rusca, în
suprafaţă de 37,66 ha, Cozia, în hotarul comunei Cornereva, în suprafaţă de 29,33
ha, Camena Cozia, în hotarul comunei Cornereva, în suprafaţă de 104,98 ha,
Mleci, în hotarul comunei Cornereva, în suprafaţă de 16,53 ha, Craiova în hotarul
comunei Comereva, în suprafaţă de 102,95 ha, Camena Lugotului, în hotarul
Pentru

suprafeţele
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comunei Comereva, în suprafaţă de 266,26 ha, Frăsincea, în hotarul comunei
Comereva, în suprafaţă de 257 ha, Studena, în hotarul comunei Comereva, în
suprafaţă de 407,33 ha, Topenia, în hotarul comunei Comereva, în suprafaţă
de 188, 16 ha, Arjana, în hotarul comunei Bogâltin, în suprafaţă de 69 ,07 ha,
Dosul Prisăcina, în hotarul comunei Bogâltin, în suprafaţă de 509,25 ha, Valea
Bolvaşniţa, în hotarul comunei Bogâltin, în suprafaţă de 462,66 ha, Drastanic,
în hotarul comunei Bogâltin, în suprafaţă de 250,41 ha, în total 6.911, 23 ha din
proprietatea comunităţii7 38 •
Tot în sensul protejării ecosistemului se înscrie declararea pădurii de
protecţie Domogled drept monument al naturii. În acest perimetru intrau
326,67 ha, defalcate din pădurea de protecţie Prolaz, situată în hotarul comunei
Pecinişca. Această decizie a fost solicitată de către Comisia Monumentelor
Naturii, prin adresa nr. 118 din 17 noiembrie 1941 şi aprobată de către Consiliul
de Administraţie, în şedinţa din l O decembrie 1941. În pădurea Domogled era
interzis păşunatul şi tăierea alunului turcesc 739 •
Incendiile izbucnite în pădurile Comunităţii de Avere din Caransebeş, au
cauzat pagube însemnate. Acestea au avut drept cauză seceta sau incendierea
intenţionată a ierburilor uscate, de către ciobani. În anul 1932, doar pe raza
Ocolului silvic Teregova a fost afectată o suprafaţă de 115,50 ha, în valoare de
428.837 lei7 40 •
Doi ani mai târziu, incendiile au izbucnit, mai ales din cauza secetei. Cele
mai dese au fost în ocoalele silvice Teregova şi Caransebeş. În ultimul caz,
incendiile au fost stinse mai uşor, deoarece organele silvice erau în aproprierea
pădurilor. Pentru evitarea arderilor şi pentru a le putea stinge, chiar imediat după
izbucnire, Comunitatea de Avere a organizat patrule şi pichete, cu ajutorul cărora
focurile au fost imediat observate şi stinse pe loc. Unităţile militare, autorităţile
administrative şi jandarmeria au acordat un preţios ajutor. Pagubele au fost mari,
arzând păduri tinere şi plantaţii făcute cu multe sute de mii de lei. Pe lângă aceasta
şi populaţia a mai avut de suferit, deoarece, acolo unde a fost un foc de pădure, 30
de ani nu se mai putea păşuna741 •
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Comitetul Provizoriu de Gestiune a hotărât, în şedinţa din 2 mai 1924,
achitarea sumei de 13 .840 lei, cheltuită de Regimentul 96 Infanterie din Caransebeş
pentru stingerea focurilor de pădure 742 •
În anul 1934, incendiile de pădure au cauzat pagube, în valoare de 21.000
lei, în hotarele comunelor Mehadia şi Eşelniţa 743 , iar cele din lunile aprilie şi mai
s-au ridicat la suma de 2.455.301 lei7 44 •
Incendiile de pădure cauzau pagube constând în arderea arborilor verzi sau
a materialului lemnos depozitat în pădure, a păturii moarte şi a puieţilor sau în
pârlirea totală sau parţială a scoarţei, ceea ce ducea la uscarea totală sau parţială a
arborilor, la slăbirea acestora şi mai ales, la atacarea lor de către insecte.
Focurile erau de pătură moartă, când materialul care ardea se afla pe suprafaţa
solului, de coronament şi de tulpină. Cele mai dese focuri întâlnite erau de pătură
moartă. De cele mai multe ori, incendiul îşi avea sursa în focurile părăsite şi
nestinse de către trecători, excursionişti sau chiar de lucrătorii din pădure sau
în chibritul aruncat neglijent după aprinderea ţigării. Alte cauze întâlnite erau
scânteile azvârlite de locomotive, de pe calea ferată forestieră, trăsnetul sau focul
pus intenţionat de răufăcători. Printre factorii care favorizau extinderea incendiilor
menţionăm: uscăciunea din timpul verii, vânturile, ce aţâţau şi răspândeau focuri
mici, care în alte condiţii s-ar fi stins singure, şi materialele uşor inflamabile
precum iarba uscată, uscăturile rămase de la exploatări, ramurile uscate căzute
din arbori, prin elegaj sau prin felul speciei, de exemplu răşinoasele, din cauza
răşinii din structura lor, ardeau mai uşor decât foioasele şi, în cazul lor, incendiile
erau şi de coroană nu numai de pătură moartă 745 •
În vara anului 1942, incendiile de pădure au cuprins arboretele diverse ale
pădurii Pleşiva, situată în raza comunelor Moceriş şi Lăpuşnicu Mare, din cadrul
Ocolului silvic Bozovici, unde a fost afectată o suprafaţă e 253 ha, cheltuielile de
reîmpădurire ridicându-se la 1.551. 756 lei.
În pădurea Nemanu, din raza comunei Goleţ, Ocolul silvic Caransebeş,
focul a cuprins 142 ha, cheltuielile de reîmpădurire ridicându-se la 3.939.000
lei. În ultimul caz locuitorii comunelor incendiate nu au participat la stingerea
incendiilor, organele silvice fiind nevoite a recurge la armată pentru aceasta746 •
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În primăvara anului 1943, focurile de pădure au afectat o suprafaţă de
1.174,17 ha cauzând o pagubă de 16.723.980 lei, care a depăşit de două ori
bugetul plantaţiilor de pe acel an.
Consiliul de Administraţie, îngrijorat de dezechilibrul forestier produs din
cauza focurilor de pădure, a îndrumat Direcţia Silvică să elaboreze un studiu
de prevenire şi de combatere a focurilor prin mijloace tehnice-silvice, prin
organizarea serviciului de pază şi prin măsurile de represiune împotriva cazurilor
de rea credinţă, dovedită de către grăniceri sau de către personalul administrativ
şi de pază al comunităţii.
Toate comunele grănicereşti, pe teritoriul cărora au fost focuri de pădure,
urmau să fie avertizate că, în cazul apariţiei unor noi incendii, erau excluse de la
toate drepturile şi beneficiile de care aveau parte ca şi proprietari, pe o perioadă
de un an 747 •
O latură importantă a modului în care se realiza protecţia pădurilor, a fost
încercarea de a-i conştientiza pe locuitori de importanţa şi foloasele aduse de
acestea. În 1O martie 1930, Direcţia a VIII-a Regională Silvică Orşova informa
conducerea comunităţii, că era sezonul pentru serbarea sădirii arborilor şi pentru
ca aceasta să se poată organiza, la oraşe şi la sate, cu tot fastul şi ceremonialul
cuvenit, să fie date dispoziţii organelor din subordine ca, în colaborare cu organele
silvice ale statului, cu preoţii şi învăţătorii de la sate, să organizeze această serbare
în cât mai multe centre şi în tot cuprinsul graniţei, spre a se impune în sufletul şi
în conştiinţa a populaţiei însemnătatea cultului arborelui7 48 •
În Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, din 25 octombrie 1935, a fost
publicată Ruga arborilor:
„ Voi care treceţi şi aţi fi ispitiţi să ridicaţi mâna contra mea, ascultaţi-mă
înainte de a mă răni.
Eu sunt căldura căminului vostru în recile seri de iarnă; eu sunt umbra
prietenoasă, care vă apără contra soarelui arzător; fructele mele sunt răcoare/ea,
care astâmpără setea când călătoriţi.
Eu sunt bârna care vă susţine casa; eu sunt masa voastră, patul pe care vă
odihniţi şi scândurile din care a fost făcută corabia voastră.
Eu sunt mânerul săbiei voastre, uşa casei şi lemnul leagănului din copilărie.
Voi, care treceţi! Nu-mi faceţi rău! Nu mă aprindeţi!" 749 •
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În 12 aprilie 1933, la Caransebeş s-a desfăşurat sărbătoarea sădirii arborilor.
Menită să sădească dragoste şi înţelegere în sufletele şcolarilor - viitoarele
generaţii de intelectuali români - pentru vegetaţia pădurilor, aceasta a strâns
laolaltă elevii Liceului Traian Doda, ai Şcolii Normale, ai Gimnaziului de Fete şi
ai şcolilor primare din Caransebeş.
După un serviciu divin, oficiat de profesorul şi preotul T. Şandru, profesorul
Gheorghe Neamţu, directorul Şcolii Normale, a ţinut un discurs amplu, atât despre
însemnătatea pădurilor, în general, arătând situaţia gravă creată în multe părţi ale
lumii prin defrişarea pădurilor, cât şi despre obligaţia naţiunii române de a face un
cult din iubirea şi protecţie codrilor, deoarece ei stabilesc echilibrul precipitaţilor
atmosferice pentru agricultură şi feresc de inundaţii, atunci când ploile sunt de
durată lungă sau cad prea abundent. Şcolarii au plantat un număr mare de tei, în
Teiuş, pe marginea aleii ce ducea de la Vila Biberia spre Vila Fuszfas.
,,Această plantaţie de arbori, pusă de şcolari va crea satisfacţie
intelectualilor de mâine şi îndeosebi viitorilor învăţători, care vor găsi un motiv
în plus să propage iubirea pentru pădure, lipsită in general din sufletul ţăranului
român. Poetul zice Codru-i frate cu românu, dar trebuie să se ştie că, dacă
pădurea a asigurat românului o mare parte din existenţa sa etnică şi materială,
românul în schimb n-a fost pentru acelaşi codru, decât frate vitreg şi l-a distrus şi
îl distruge ori de câte ori i se dă posibilitatea. Ardemite-ai codru des zice românul
în doinele lui şi fără frică de Dumnezeu el pune foc atât pădurilor mari, ca şi
plantaţiilor tinere, aşezate cu mari sacrificii materiale, pentru a face păşune.
Dar şi fără scop şi rost, ţăranul român taie şi distruge, refăcând economia, ce se
cuvine unui bun, cari se nu se creează de azi pe mâine. Ei nu inţeleg, că palate şi
zgârie-nori - oricât de mari arfi ei - se pot face peste noapte cu mijloace tehnice
şi cu braţe de lucru ingenios utilizate intr-un timp foarte scurt, dar ca săfaci un
stejar de I 00 de ani, trebuie I 00 ani să aşteptăm.
Şi fără să se gândească la aceasta nu pregetă să taie vârful celui mai
frumos brădui de I 0-12 ani, pentru a-l face mâtcă sau făcăleţ, necesar.fierturilor
ţărăneşti şi nu-l doare sufletul retezând frasinii de aceeaşi vârstă pentru a face
din ei ciomagul nedespărţit al săteanului român.
Când ţăranul merge la pădure - în tăietura lui grănicerească - vezi la el
lipsa conştiinţei forestiere. Deşi ar putea încărca carul cu vârful vreunui copac
doborât, ori s-ar putea servi de câte un arbore uscat sau vătămat, el alege copacul
cel mai frumos şi cel mai viguros, necopt încă pentru topor. Scoate din el numai
vreun cătun şi lăstăretul pe jos pradă putrezirii. Iar cel următor tot copac sănătos
doboară şi se face cea mai desăvârşită risipă, ce omul îşi poate închipui.
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Dacă, totuşi

mai există şi puţină disciplină fn exploatarea pădurilor
date ţăranilor, aceasta se datorează exclusiv organelor .vi/vice, nicidecum însă
înţelegerii pe care săteanul ar trebui să o aibă pentru acest bun epuizabil şi el, ca
şi alte bunuri materiale pe care omul cu greu le înlocuieşte" 750 •
În zilele de 29 şi 30 martie 1934, Ocolul Silvic Caransebeş al Comunităţii
de Avere a organizat sărbătoarea sădirii arborilor, în colaborare cu Academia
Teologică, şcolile secundare şi Primăria oraşului Caransebeş. Joi, 29 martie 1934,
ora 18.00, în sala liceului Traian Doda s-a desfăşurat şezătoarea, cu concursul
muzicii Batalionului 11 Vânători de Munte, al profesorului Ioan David de la
Academia Teologică, al inginerului Alexandru Andrei, şefului Ocolului silvic
Caransebeş, al elevilor Academiei Teologice, Liceului Traian Doda, Şcolii
Normale, Gimnaziului de Fete şi a altor şcoli. Vineri, 30 martie, la ora 11.00 a
fost executate plantaţii demonstrative în Teiuş, lângă Vila Zâna, cu participarea
elevilor şi a muzicii Regimentului 96 Infanterie 751 •
În articolul „La ziua arborilor", putea fi surprinsă mentalitatea omului
simplu faţă de pădure. Era scoasă în evidenţă inconştienţa ţăranului român în
raporturile lui faţă de pădure. Locuitorii nu-şi dădeau seama că pădurea curăţă
aerul, temperează clima, asigură distribuţia normală a ploilor şi reglează cursurile
de apă.
Oamenii de ştiinţă au demonstrat că ploile sunt cel puţin de I O ori mai
frecvente, în regiunile acoperite de păduri, decât în câmpiile neîmpădurite.
Marele savant al germanilor, Humbolt, spunea că, doborând arbori de pe piscurile
munţilor şi de pe coastele dealurilor, oamenii pregătesc urmaşilor lor două mari
nenorociri: lipsa lemnului şi împuţinarea apei. Ambele fenomene ating din greu
agricultura. Fără ploi la vreme, orice cultură agricolă este pusă în pericol. Râurile
regiunilor despădurite cauzează acele mari inundaţii care distrug pe întinderi
imense. România, fiind o ţară agricolă, 82% din populaţia ţării se ocupa cu
agricultura. Deci, 80 procente, din numărul total al cetăţenilor acestei ţări, erau
direct interesaţi de siguranţa şi productivitatea culturilor agricole.
Referitor la tratamentul sau la atenţia pe care locuitorii o arătau pădurii, se
arăta că ţăranul român dobora fără remuşcare, copacul, când nu-i lipsea decât o
sarcină de lemne. El nu se sfia să taie vârful bradului, de 2-3 metri, pentru a-şi
face un făcăleţ sau o lingură din el sau cel mai frumos şi cel mai bine crescut
frasin, pentru a-şi croi un ciomag. Jupuia coaja bradului verde, pentru a-şi înveli
brânza, şi nu aprecia că a distrus, prin acesta, un brad de valoare, căruia 30 de
750
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ani i-au trebuit să crească aşa mare. Poate fi calificat oare, altfel decât un act de
inconştienţă, obiceiul şindrilarilor de a ajusta arborele, de a-l încerca de viu, dacă
crapă bine, dacă se despică bine, deci dacă este bun pentru şindrilă. Dovada de
necontestat a obiceiurilor, prezentate anterior, putea fi observată în pădurea de
molid de la Muntele Mic, de sub cabanele turistice. În aceasta nu se putea găsi
arbore fără urmă de topor, din răni scurgându-se răşină groasă, sau grupuri întregi
de molizi uscaţi în picioare, care au fost încercaţi de şindrilari7 52 •
Reprezentanţii Comunităţii de Avere din Caransebeş au înţeles, încă de la
început, că pădurea era cea mai importantă avuţie şi au încercat să o protejeze şi
să acţioneze pentru refacerea ei. În primii ani de activitate ai comunităţii, sarcina
reîmpăduririi complexelor exploatate revenea firmelor exploatatoare, iar din
deceniul al doilea al secolului al XX-iea, această operaţiune era realizată de către
structurile silvice proprii, prin utilizarea sumelor prevăzute expres pentru aceasta
în contractele de vânzare-cumpărare ale materialelor lemnoase.
În şedinţa reprezentanţei din 16-17 martie 1879, comitetul a solicitat
Oficiului Silvanal Regesc Unguresc din Caransebeş şi vicecomitelui, să ia toate
măsurile pentru a opri distrugerile ce se comiteau în pădurile Comunităţii de Avere
şi ca nici o asignare pentru goruni, brazi, pini şi alte esenţe nobile sau scumpe, să
nu fie dată fără aprobarea Comitetului7 53 •
Foaia Diecezană din Caransebeş, din data de 5/17 iunie 1888, publica un
articol, în care se aducea la cunoştinţa preoţilor, învăţătorilor şi cărturarilor decizia
subcomisiunii silvanale nr. 443/8 octombrie 1888, prin care Comunitatea de Avere
a fost pedepsită cu 100 florini, pentru distrugerile provocate de păşunatul caprelor,
în pădurile, din apropierea comunelor Bogâltin, Comereva şi Valea Bolvaşniţa.
De asemenea, comunitatea trebuia să: oprească orice păşunat în zonele stabilite,
să planteze cu fagi, pini, brazi şi molizi văile şi coastele devastate prin păşunatul
caprelor, cel târziu, până la sfărşitul anului 1893 şi să oprească, pentru totdeauna,
păşunatul caprelor în pădurile sale, mai ales că STEG-ul nu permitea, în zonele
forestiere, acest soi de păşunat şi fiindcă Ministerul de Agronomie, Industrie şi
Comerţ, în nota sa 53.000, punct II, din 22 octombrie 1885, a interzis păşunatul
caprelor, în teritoriul Comunităţii de Avere.
Comunitatea de avere a respectat primele două condiţii, dovadă fiind
plantaţiile, cu milioanele de puieţi, de brazi. Faţă de ultimul punct, Comunitatea
de Avere a înaintat recurs la minister, arătând că, păşunatul caprelor era, conform
752
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cu arborii înalţi, că era un vechi drept de servitute, al
foştilor grăniceri şi că oprirea, de la păşunat, era o hotărâre care atingea interesele
celor săraci, ea neputând fi reglementată printr-o hotărâre a subcomisiunii
silvanale" 754 •
Problema reîmpăduririi a fost şi în atenţia Conferinţei forestierilor,
desfăşurată, la 22 noiembrie 1905, în Caransebeş, în prezenţa preşedintelui
Comunităţii de Avere, Constantin Burdia, a vicepreşedintelui Patriciu Drăgălina
şi a personalului silvic, discutându-se şi despre plantarea suprafeţelor exploatate,
aşezarea pepinierelor în zone potrivite, creşterea arborilor, pentru a fi cât mai
potriviţi pentru vânzare şi îngrijirea pepinierelor de pomi nobili 755 • Într-o
instrucţiune, înaintată Ocolului Silvic Teregova al Comunităţii de Avere, se arata,
că locurile târşite 756 trebuiau plantate, fără întârziere, în toamna şi în primăvara
următoare şi apoi puse sub o strictă opritură757 •
În Foresteria Ohaba Bistra, pentru înfiinţarea unei pepiniere mai mari, a fost
arendat un teren, de la locuitorul Petru Borţun, iar, răsadurile de arbori, au fost
utilizate pentru reîmpădurirea tăieturii de 74,90 iugăre cadastrale, din Pădurea
Valea Rea 758 •
În anul 1909, suma prevăzută pentru reîmpădurire, de 36. 780 coroane, a
fost depăşită cu 3.037,90 coroane deoarece, cu cât tăieturile erau mai extinse,
cu atât eforturile de reîmpădurire erau mai mari. Important de menţionat este că
în multe locuri au fost plantate păduri tinere, în care locul fagului a fost luat de
legii, permis în

pădurile

răşinoase" 759 •

În perioada anilor 1903-1909 au fost cheltuite pentru reîmpădurire
sume: 1903 - 20.244, 12 coroane, 1904 - 16.046,05 coroane, 1905 22.338,50 coroane, 1906 - 34.081,50 coroane, 1907 - 32.072,32 coroane, 1908
- 39 .817 ,90 coroane şi 1909 - 46.062,43 coroane. Se poate observa că, într-un
răstimp de 6 ani, cheltuielile s-au dublat, scopul fiind de a întemeia, în locul
pădurile învechite formate din făget, păduri cu specii valoroase şi că reîmpădurirea
a ţinut pasul cu exploatările 760 •
următoarele
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S-a urmărit, cu cea mai mare grijă, protejarea terenurilor reîmpădurite.
În acest sens, în şedinţa Comitetului, din 28 aprilie 1922, s-a hotărât rezilierea
contractului cu Rusalin Grozăvescu, arendatorul poienii Pleşca, nr. 4, datorită
încălcării clauzelor contractuale, mai ales că poiana era situată lângă opritură şi,
prin păşunat, ar fi putut fi periclitată şi zona reîmpădurită761 •
În 17 noiembrie 1926, Direcţia a VIII-a Regională Silvică Orşova a transmis
Comunităţii de Avere ca, eliberarea autorizaţiilor de tăiere, să fie acordate numai
după depunerea garanţiilor de regenerare, în valoare de 200 lei/ha 762 •
Suma plătită, de firmele exploatatoare, pentru fiecare hectar exploatat, nu
putea fi, cu nici o condiţie, mai mică decât cheltuielile efective de regenerare 763 •
Firmele care depuseseră garanţii pentru reîmpădurirea suprafeţelor exploatate,
înainte de 1918, printre care şi Industria de Lemn Mundus-Armeniş-Borlova, au
fost nevoite să le înlocuiască. Firma amintită a fost somată să depună numerar
sau efecte româneşti, de stat, în valoare de 200.000 lei, pentru pădurea Borlova şi
100.000 lei, pentru pădurea Diavoia764 •
În data de 1 ianuarie 1928, Ocolul silvic Ohaba Bistra al Comunităţii de
Avere a efectuat un schimb de terenuri, cu Primăria comunei Cireşa, pe 10 ani.
Ocolul a cedat poienile Cercejele, de 11,23 iugăre cadastrale, Pitulata, de I iugăr
cadastral şi Poiana Bradului, de 9,30 iugăre cadastrale, în schimbul unei suprafeţe,
pe care dorea să o folosească, pentru înfiinţarea unei pepiniere 765 •
Seminţele de calitate şi puieţii erau obţinuţi de la producătorii din ţară,
precum era Societatea Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa, care le cultiva
în ocoalele silvice Anina Sud, Socola sau Moldova Nouă, dar şi de la cei din
străinătate cum au fost Julius Steiner sau A. Grilnwald din Austria766 •
În 31 octombrie 1929, inginerul silvic Cornel Negrei, verificând situaţia
pepinierelor şi a plantaţiilor silvice, de pe raza Ocolului silvic Teregova a constatat
că în Pepiniera Izvoru Şest, în suprafaţa de 359 ml, s-au investit 18.451 lei, în
Pepiniera Grohot, în suprafaţă de 3.735 m2 - 24.120 lei, în pepiniera Taţu-Râu
Alb, în suprafaţă de 776 ml - 6.370 lei, în Pepiniera Petroasa, în suprafaţă de
625 m2 - 90.002 lei, în pepinierele Tămaş şi Slătiniora, în suprafaţă de 2.800 m2
761
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- 10.640 lei, în Pepiniera Muţeu, în suprafaţă de 1.600 ml - 500 lei, în Pepiniera
Ciula-Strâmba, în suprafaţă de 810 ml - 7 .600 lei şi în Pepiniera Purcariu, în
suprafaţă de 5. 754 ml - 5 .870 lei. Lucrările au fost executate de către muncitori
zilieri, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 166.272,50 lei, din care 82.552,50
lei, pentru pepiniere şi 83.720 lei, pentru plantaţii 767 •
În anul 1930 au fost realizate următoarele investiţii:
1. În Ocolul silvic Ohaba Bistra au fost cheltuiţi 339.203,80 lei, dintre care
145 .230,80 lei pentru pepiniere silvice şi grădini de pomi, iar 192.501 lei pentru
plantaţii. Au fost împădurite efectiv 110,50 ha, pe o suprafaţă de 359,68 ha, cu
691.650 bucăţi de molid, pin austriac, paltin, frasin, larice, brad şi salcâm. Costul
mediu, al unui hectar împădurit, a fost de 1.398 lei.
2. În Ocolul silvic Caransebeş au fost cheltuiţi 211.252,50 lei, dintre care
35.819,50 lei pentru pepiniere silvice, 148.860,30 lei pentru plantaţii şi 26.572, 70
pentru cultivarea pomilor fructiferi. Au fost împădurite complet 233,37 ha, costul
mediu, al unui hectar împădurit, a fost de 1.256,50 lei.
3. În Ocolul silvic Teregova, din totalul de 256.940,40 lei, cheltuiţi pentru
pepiniere, au fost alocaţi 127.078,30 lei, pentru plantaţii 85.170 lei, iar pentru
cultivarea pomilor fructiferi 44.692, 1O lei. Au fost împădurite efectiv 240 ha,
costul mediu al unui hectar împădurit a fost de 1.398 lei.
4. În Ocolul silvic Orşova s-au cheltuit 224.912,50 lei, dintre care 117 .141
lei pentru pepiniere silvice, iar pentru plantaţii 107. 771,50 lei şi au fost împădurite
efectiv 42,28 ha 768
Ocolul silvic Caransebeş a întreţinut o pepinieră în zona Racoviţa,
din apropierea râului Timiş, însă, în anul 1930, reluarea activităţii acesteia se
putea face doar cu cheltuieli foarte mari, estimate la 2.000.000 lei. Consiliul de
Administraţie a hotărât redarea terenului, către Primăria oraşului Caransebeş 769
şi scoaterea la licitaţie a construcţiilor, în special a casei grădinarului din Lunca
Împărătească sau Lunca Racoviţa770 •
Pentru seminţele necesare în anul 1932, Consiliul de Administraţie a
repartizat 53.385 lei771 •
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În anul 1933, au fost investiţi, în reîmpădurirea suprafeţelor 175.704 lei,
faţă de 200.000 lei prevăzuţi în buget, fiind executate plantaţii cu esenţe nobile,
de răşinoase şi foioase 772 •
Cheltuielile de reîmpădurire sunt cel mai bine reflectate în tabelul, cuprinzând
cheltuielile pentru împăduriri şi pepiniere, pentru fiecare ocol silvic în parte, pe
perioada 1934-1946, anexele 15-16773 . Din acesta se poate observa tendinţa de
creştere a sumelor alocate pentru reîmpădurirea suprafeţelor exploatate, în cadrul
fiecărui ocol în parte.
În anul 1934, au fost împădurite 323,50 ha sau 562 iugăre cadastrale, cu
504.000 bucăţi molid, 66.000 bucăţi brad, 83.900 bucăţi frasin, 55.160 bucăţi
pin austriac, 1O.OOO bucăţi gorun şi 10.568 kg ghindă de gorun, semănată direct,
fiind investiţi 291.997 lei 774 . În anul 1936, a fost împădurită suprafaţa de 579,34
ha, fiind cheltuiţi 792,601 lei, la care se adaugă cei 65.952 lei, valoarea puieţilor
de la firma Lomaş, fiind plantaţi 2.136.111 bucăţi de brad, molid, frasin, gorun şi
salcâm şi semănate 200 kg sămânţă de castan şi 350 litre seminţe de fag 775 • În anul
1937, a fost reîmpădurită suprafaţa de 1.147,36 ha, cu 1.574.900 bucăţi puieţi de:
molid, pin, frasin, gorun şi salcâm şi au fost semănate 14.714 kg seminţe de fag,
castan şi tei, cheltuielile ridicându-se la 830.215 lei776 •
Preşedintele Comunităţii de Avere, Dimitrie Sgaverdia, în cuvântarea
adresată adunării generale a reprezentanţilor, din 31 martie 1938, arăta că în
ultimii patru ani, au fost plantaţi mai mulţi puieţi, decât între 1919-1933 777 •
Reîmpădurirea suprafeţelor forestiere era o prioritate şi pentru preşedintele
Romulus Boldea, care, în programul de măsuri stabilite la începutul activităţii
sale, ca preşedinte, aşeza, între măsurile pentru adaptarea instituţiei şi a grănice
rimii la noul context intern, şi conservarea domeniului forestier, prin replantarea
suprafeţelor exploatate şi înnobilarea arboretelor tinere în faza de formare 778 •
În anul 1938, a fost reîmpădurită o suprafaţă de 594,97 ha, cu 2.419.700
bucăţi de puieţi, din acelaşi sortimente ca şi în anii anteriori 779 • În anul 1940, a
fost cheltuită suma de 1.427.823 lei, pentru reîmpădurirea suprafeţei de 660,60
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ha cu 2.137.000 plante forestiere între care:l.143.500 puieţi de molid, 628.000
puieţi de frasin, 231.000 puieţi de pin austriac, 20.000 puieţi de paltin şi 114.500
bucăţi puieţi de salcâm780 • În anul 1941, au fost cheltuiţi 2.327.767 lei, pentru
reîmpădurirea prin plantaţii a 540,39 ha, cu 1.676.300 bucăţi puieţi de molid,
frasin, gorun, paltin, pin, fag şi salcâm şi cu semănatul a 870 kg seminţe de castan
şi a 13,6 kg seminţe de frasin 781 •
Reprezentantul Inspectoratului Silvic Timişoara, inspectorul inginerul şef
I. Drăgulescu, împreună cu inginerul B. Defour, şeful Ocolului silvic Orşova şi
cu inginerul Vizantie Murgu, şeful Ocolului Silvic Orşova, al Comunităţii de
Avere, în perioada 14-17 .07.1941, au inspectat pădurea Sfârdinului, situată în
hotarele comunelor Iablaniţa şi Mehadia. Au constat că aceasta făcea parte din
seria a X-a de valorizare, având amenajament aprobat prin decizia ministerială nr.
121.029/1935. Era aplicată modalitatea de tratament a codrului cu tăieri rase, cu
o revoluţie de 100 de ani şi a fost exploatată în regie de către comunitate şi apoi
de către Industria Forestieră Mehadia. De la aprobarea amenajamentului, până în
anul forestier 1938-1939, a fost exploatată posibilitatea anuală, de 91,45 ha, iar,
din anul 1939-1940, au fost exploatate 2 posibilităţi: Sfârdinul Mare, de 91,45 ha
şi Ogaşul Ireşti, de 50 ha. Materialele lemnoase exploatate, în acest teritoriu, erau
scoase din pădure într-un uluc cu apă în lungime de 16 km şi, apoi, pe o cale ferată
industrială, de 3,5 km lungime.
În ceea ce priveşte refacerea, aproape toate parchetele exploatate erau
regenerate. În anul 1930, un incendiu a devastat seminţişul şi plantaţia din
parcelele 4 şi 9, însă Comunitatea de Avere a intervenit, cu noi plantaţii, efectuate
în anii 1932 şi 1941. Completările s-au realizat cu puieţi de molid, frasin, gorun şi
salcâm, plantaţia din 1941 reuşind chiar foarte bine. Micile suprafeţe, care nu au
fost reîmpădurite, s-au datorat lipsei braţelor de muncă, însă acestea trebuiau să
fie definitivate până la sfârşitul anului 1942. Pentru asigurarea stocului de puieţi,
necesar lucrărilor de împădurire, comunitatea a înfiinţat 3 pepiniere, dintre care,
în momentul inspecţiei, doar două erau însămânţate cu molid, cu frasin comun şi
american. Comunitatea de Avere a utilizat, în acest caz, mult molid, pe care l-a
extins chiar în regiunea gorunului. Latitudinea acestei regiuni varia între 4501.133 m, deci molidul a fost plantat într-o zonă de vegetaţie a gorunului şi a
fagului. Păşunatul în pădure nu se practica. În mijlocul pădurii au fost identificate
două fierăstraie cu apă, unul aşezat într-o poiană arendată, iar celălalt chiar pe
proprietatea comunităţii7 82 •
780
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În Ocolul silvic Caransebeş, până la data de 5 august 1941, au fost realizate
lucrări de plantaţii şi în pepiniere, în valoare de 176.876 lei. Din anexa 17, se
poate observa că, cea mai mare suprafaţă cultivată, a fost cea cu molid, după care
urmează cea cu frasin şi tei şi mult mai puţin cu paltin sau salcâm783 •
Consiliul de Administraţie, în şedinţa din 20 octombrie 1941, a hotărât
împădurirea suprafeţelor sterile şi degradate, din Ocolul silvic Orşova, în suprafaţa
de 1.111,07 ha, lucrare prinsă în proiectele de reîmpădurire ale anilor următori, cu
74 ha/an 784 •
În anul 1944, a fost împădurită o suprafaţă de 55 ha, cu 229.800 puieţi de
gorun, cu 11.200 puieţi de frasin american şi cu 1O.OOO puieţi de salcâm, au fost
executate lucrări în pepiniere şi a fost procurată o cantitate de 300 kg sămânţă
de molid şi 40 kg de lemn câinesc 785 , cheltuielile ridicându-se la 2.618.493 lei7 86 •
Alături de ocupaţiuni, delictele sau daunele silvice reprezentau o importantă
problemă pentru Comunitatea de Avere. Delictele silvice erau considerate o
adevărată plagă pentru grăniceri şi pentru comunitate. Sancţiuni iluzorii, precedate
de o procedură greoaie şi destul de costisitoare şi o încasabilitate îndoielnică, din
cauza numărului prea mare de delicvenţi şi a modicităţii sumelor, favorizată şi de
situaţia hotarului comunităţii, au favorizat infracţiunile, iar instituţia îşi încărca
bugetele, la capitolul venituri pentru anul următor cu sume, din care 30 % nu
se încasau şi anual era nevoită să amortizeze sume însemnate la acest capitol.
Delicvenţii pierdeau zile de lucru, pentru a se putea prezenta la instanţele de
judecată, pentru a achiesa la hotărâri, pe care rar le executau, sau nici nu se mai
prezentau.
Interesul Comunităţii de Avere din Caransebeş nu era de a creea o populaţie
de delicvenţi, însă legile trebuiau respectate întocmai, dar, pentru a se reuşi acest
lucru, era nevoie să fie înlăturate şi cauzele care determinau încălcarea legilor, iar,
în cazurile de încălcare, să se pronunţe hotărâri aspre, necostisitoare şi rapide 787 •
Pentru evoluţia cuantumului sumelor rămase neîncasate, ca urmare a
delictelor silvice, relevantă este situaţia din anexa 18, întocmită pentru semestrele:
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II 1904788 , I 1905 789 , II 1905 790 , I 1906791 , II 1906792 , I 1907793 , I 1908794, II 1908795 ,
I 1909796 , II 1909797 şi I 1910798 • După cum se poate observa, cele mai ridicate
sume, rămase neîncasate, au fost înregistrate pe raza Ocolului silvic Orşova iar
cele mai scăzute în Ocolul silvic Caransebeş.
În şedinţa Comitetului Comunităţii de Avere, s-a luat hotărârea să fie supusă
aprobării primei adunări generale, ştergerea din evidenţă, prin judecătoriile
competente, a sumei de 1.483,15 coroane pentru Ocolul silvic Teregova şi
2.982,69 coroane pentru Ocolul silvic Orşova, reprezentând daune silvanale
neîncasabile 799 •
Distrugerile silvice au crescut în aşa măsură, după încheierea primului
război mondial, încât Oficiul de Economie al Comunităţii de Avere a fost
autorizat, de către adunarea generală ca, pentru Ocolul silvic Orşova, să ceară
ajutor autorităţilor politice şi să împiedice devastările cu sprijinul „trupelor de
asalt" 800 • În perioada celui de-al doilea război mondial, chiar unii primari, cum
au fost cei din localităţile: Goleţ, Dalei sau Poiana, fără a ţine cont de prevederile
Codului Silvic, bruscau pădurarii şi tăiau din pădure, după bunul lor plac 801 • La
fel ca după încheierea primului război mondial şi după încheierea celui de al
doilea, în decembrie 1945, Comitetul Provizoriu de Gestiune al Comunităţii de
Avere a decis înfiinţarea unei comisii, de cercetare a cauzelor, care au determinat
devastările din pădurile de răşinoase şi de gorun ale Comunităţii de Avere, cauzând
pierderi deosebite 802 •
S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,Inv.720,
reg. l/ 1905,f.63.
789
Ibidem, lnv.720, reg.1/1905, f.74.
790
Ibidem, lnv.720, reg.1/1906, f.53.
791
Ibidem, lnv. 720, reg.1 /1906, f. 70v.
792
Ibidem, Inv. 720, reg. l I 1907, f. l 06v- l 07.
793
Ibidem, Inv.720, reg.1/1907, f.132v.
794
Ibidem, lnv.720, reg.1/1908, f.179.
795
Ibidem, lnv.720, reg.111909, f.93.
796
Ibidem, Inv.720, reg.111909, f.129.
797
Ibidem, Inv.720, reg.1/1910, f.179.
798
Ibidem, Inv.720, reg.1/1910, f.129v.
799
Ibidem, Inv. 720, reg. l 11919, f. 86.
800
Ibidem, Inv.720, reg.111919, f.29.
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De suferit aveau şi angajaţii care îşi îndeplineau conştincios datoria. Astfel,
brigadierului principal Samfiu Haţegan, delicvenţii silvici i-au distrus recolta de
grâu, pe o suprafaţă de 1.200 stp, însă a primit o despăgubire de 420.000 lei, de la
comunitate, pentru aceasta803 .
II. 5. APLICAREA REFORMEI AGRARE PE TERITORIUL
COMUNITĂŢII DE AVERE DIN CARANSEBEŞ
Considerăm utilă

prezentarea unor aspecte referitoare la reforma agrară
la efectele acesteia, asupra teritoriului Comunităţii de Avere din
Caransebeş, mai ales, că această lege, a avut în vedere suprafeţele destinate
păşunatului. Interesant de observat este faptul că, încă din primii ani de existenţă,
tentaţia locuitorilor fostei graniţe militare de a-şi extinde suprafeţele agricole,
pomicole sau destinate păşunatului, în dauna coproprietăţii grănicereşti, a fost
concretizată prin ocuparea unor terenuri, situate în afara pădurilor sau lângă
proprietăţile lor, dar aparţinând Comunităţii de Avere din Caransebeş. Acestea au
fost aşa zisele ocupaţiuni.
De-a lungul evoluţiei sale, Comunitatea de Avere din Caransebeş a pierdut
multe suprafeţe, prin uzurparea sau ocuparea acestora, de către locuitorii din zonele
învecinate. Situaţia domeniului forestier a avut de suferit, însă aceste terenuri
erau folosite sau intrau în patrimoniul ţăranilor români, din zona grănicerească,
fără destul pământ pentru agricultură.
Încă din perioada lucrărilor de împărţire a terenurilor, anterioară înfiinţării
Comunităţii de Avere din Caransebeş, paza a scăzut şi, în unele zone, locuitorii
au ocupat şi au defrişat suprafeţe de pădure, pe care le-au transformat în terenuri
de cultură, construindu-şi chiar sălaşe pe acestea. Statul nu a optat pentru
deposedarea acestora şi le-a dat în arendă terenurile uzurpate, aceasta contribuind
la încurajarea defrişărilor, iar Comunitatea de Avere a fost nevoită să accepte
această soluţie, încă din primul an de existenţă. Ocupaţiunile au continuat, fiecare
încercând să-şi sporească întinderea pământului de cultură şi, în acest scop, a
defrişat pădurea, a plantat pomi în locul ei şi apoi a cerut arendarea terenului, iar
Comunitatea de Avere a încuviinţat constant arendarea, în afara cazului în care
aceasta îi afecta interesele silvice.
Sistemul arendării nu a dat rezultate bune, nici în primii ani de aplicare.
În anul 1881, arenzile neachitate se ridicau la suma de 3.850,10 coroane, deşi
cuantumul acestora abia acoperea impozitul, ce trebuia plătit pentru suprafaţa
din 1921

803
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Ibidem, Inv.720, reg.l/1946-1947, f.48.
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arendată.

Pe lângă faptul că erau rău platnici, arendaşii, nefiind proprietari, nu au
dorit să efectueze lucrări de îmbunătăţiri 804 •
Suprafeţele ocupate au fost diferenţiate în ocupaţiuni vechi, pentru care
au fost încheiate contracte de arendare şi ocupaţiuni noi, făcute într-o perioadă
apropiată, care erau utlizate rară aprobare. Un alt criteriu pentru diferenţierea
acestora, din punct de vedere silvic, era tipul solului şi situaţia topografică a
acestuia, ocupaţiunile fiind clasificate în tolerabile, potrivite pentru practicarea
agricuturii şi netolerabile, inadecvate pentru ocupaţiuni, situate pe un sol
forestier nepotrivit pentru agricultură sau în locuri stâncoase, accidentate sau
sterile 805 • Terenurile ocupate erau folosite pentru păşune, fânaţ, arătură sau pentru
pomicultură.

În luna septembrie 1919, a fost luată decizia că ocoalele silvice ale
comunităţii nu aveau dreptul de a reprezenta instituţia în faţa instanţelor de
judecată, decât în cauza transgresiunilor, pentru litigiile legate de ocupaţiuni fiind
necesară hotărârea Comitetului sau, în situaţii urgente, a Oficiului de economie 806 •
Amploarea fenomenului poate fi observată din situaţia celor 46 contracte de
ocupaţiune, încheiate în perioada 1ianuarie1919-31decembrie1923, doar pentru
localităţile Ciuta şi Obreja807 •
Pentru Ocolul silvic al Comunităţii de Avere Ohaba Bistra, şeful acestuia,
inginerul silvic Ijac, în ianuarie 1924, propunea ca ocupaţiunile noi, fără contract,
în pădurile şi în comunele, în care ţăranii nu s-au mai ocupat cu defrişări de
păduri, înaintea primului război mondial, să fie reîmpădurite. În această categorie
intrau, pe raza comunei Zăvoi Cocinu Mic, a comunei Cireşa Jghiabu, Cireşelu
sau Vlădoni, a comunei Crâjma Pietroasa sau a comunei Marga Dosul Tâlvelor.
De asemenea, terenurile, unde ocupaţiunile erau grupate la un loc, trebuiau
să fie transformate în păşuni comunale, deorece se considera o nedreptate, ca o
singură comună, cum era cazul pentru Mal sau Crâjma, să beneficieze de 100
iugăre cadastrale ocupaţiune. Acei ocupanţi, care aveau mai mult de 6 iugăre
cadastrale ocupaţiune şi nu erau mai mulţi fraţi, în cadrul unei familii trebuiau să
le cedeze Comunităţii de Avere, pentru a le repartiza invalizilor sau să plătească o
arendă de 500 lei, pe an, pentru fiecare iugăr cadastral. Interesant de precizat este
804
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S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, inv. 720, reg.
111919, f. 70v.
807
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că, datorită defrişărilor făcute după război,

în realitate, suprafeţele ocupate erau
mult mai extinse, decât erau consemnate în evidenţele ocolului 808 •
În luna iunie 1922, împăduriţii din comuna Gârbovăţ au solicitat Comunităţii
de Avere să li se lase în folosinţă ocupaţiunile tăcute în timpul războiului. Adunarea
generală a Comunităţii de Avere a aprobat decizia Comitetului nr. 443/1921 şi a
respins cererea locuitorilor809 •
În acelaşi an, locuitorii din Bogâltin au adus în atenţia Comisiei pentru
Expropriere Caransebeş, problema celor 59,75 iugăre cadastrale, arendate de la
Comunitatea de Avere, în zona Faţa Cernii. Comisia a respins cererea, deoarece
terenurile respective proveneau din defrişări de păduri, erau situate pe un sol
forestier, care nu era potrivit pentru cultură, iar în amenajamentele Comunităţii
de Avere erau trecute ca şi terenuri forestiere 810 •
Suprafaţa ocupaţiunilor a fost în continuă creştere, fiind apreciată la mijlocul
anului 1930 la circa 8-9.000 iugăre cadastrale, în anul 1929, pentru acestea fiind
încasată o arendă de 791.300 lei.
Datorită complexităţii problemei ocupaţiunilor, cu importanţă atât
pentru Comunitatea de Avere, deoarece o întinsă zonă nu putea fi utilizată, iar
nerezolvarea acesteia îi producea pagube însemnate, dar şi pentru grănicerii
copărtaşi, situaţia a fost pusă în discuţia adunării generale. Porţiunile nepotrivite
pentru agricultură, datorită calităţii solului sau situaţiei lor topografice, care
puteau fi expuse degradării sau erodării, precum şi porţiunile răzleţe, situate în
perimetrul pădurii, trebuiau restituite domeniului forestier. S-a propus ca zonele
potrivite pentru agricultură, ţinând cont de lipsa de pământ a grănicerilor, să fie
defalcate din complexele păduroase şi să fie vândute sau cedate în arendă, direct
locuitorilor.
Cheltuielile cu ridicarea în plan a acestor ocupaţiuni sau cele cu încheierea
contractelor, urmau să fie suportate de către cumpărător. Suprafeţele arendate erau
împărţite, din punct de vedere al fertilităţii, în 3 categorii: cu arendă de 150, 120 şi
80 lei/iugăr cadastral. La aceasta se adăugau impozitele pentru stat şi comună. În
cazul vânzării ocupaţiunilor, preţul urma să fi stabilit, în funcţie de cele practicate
pe plan local. Atât arendarea, cât şi vânzarea puteau fi realizate, doar după ce erau
achitate restanţele din anii anteriori.
În vederea sistării sau menţinerii suprafeţelor ocupate, a clasificării în
categorii de fertilitate, a includerii lor în domeniul silvic sau a fixării preţului local
de vânzare pe iugăr cadastral, era numită o comisie consultativă, formată dintr-un
808
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delegat al Consiliului de administraţie al Comunităţii de Avere, un reprezentant
al Direcţiei silvice şi un reprezentant al comisiei respective. Asupra constatărilor
comisiei se pronunţa Consiliul de adminstraţie iar vânzările se realizau cu
aprobarea Adunării generale 811 •
Adunarea generală, prin decizia nr. 96/1931 a autorizat Consiliul de
adminstraţie să vândă toate ocupaţiunile, situate în afara perimetrului pădurilor.
Se exprima speranţa ca, prin această măsură, să se contribuie la rezolvarea unei
probleme sociale a grănicerilor, pe de o parte, iar pe cealaltă, să se îmbunătăţească
situaţia financiară a comunităţii. „Ceea ce nu s-a făcut în trecut, aducem astăzi la
îndeplinire: grănicerul lipsit de pământ, devine din arendator proprietar, dândui-se posibilitatea de a rascumpăra, cu arenzile anuale, pământul ce l-a muncit"
se arăta într-un comunicat al prezidiului comunităţii 812 •
Efectele acestei hotărâri reies şi dintr-o adresă, trimisă în anul 1931
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor din Bucureşti, de către Serviciul Financiar
Contabilitate, din cadrul Prefecturii judeţului Severin, în care se arata că au fost
aprobate împrumuturile, destul de importante, necesare încheierii unor contracte
de vânzare cumpărare, de către comunele grănicereşti 813 •
De la locuitorii care au cumpărat ocupaţiunile şi au plătit valoarea acestora
în cursul anului 1931, Consiliul de administraţie a hotărât să nu se mai ceară
arenda pentru anul 1931 814 •
Până în luna august 1931, au fost evaluate şi vândute ocupaţiuni şi poeni,
din afara perimetrului pădurilor pentru ocoalele silvice Ohaba Bistra, Caransebeş,
Teregova şi Bozovici 815 •
Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii de Avere, în şedinţa din
31 martie 1932, a aprobat vânzarea ocupaţiunilor, în suprafaţă de 1.51 O iugăre
cadastrale, din hotarele comunelor Zăvoi, Cireşa, Măru, Marga, Mal, Ohaba
Bistra, Glimboca, Obreja, Petroşniţa, Goleţ, Slatina, Borlova, Vârciorova,
Comereva, Rusca, Feneş, Armeniş, Sadova Nouă, Ilova, Teregova şi Voislova,
din anul anterior1116 •
811
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locuitorii din comuna Goleţ doreau să achiziţioneze un teritoriu, pentru
păşunat, de la Comunitatea de Avere din Caransebeş, fapt determinat de numărul
mare de animale şi de insuficienţa islazului 817 •
Adunării generale a reprezentanţilor, desfăşurate la 11 martie 1939, i se
făcea cunsocut, că de la ultima adunare generală au fost vândute şi intabulate
la cărţile funciare din Caransebeş, Teregova şi Bozovici următoarele suprafeţe:
Ocolul silvic Ohaba Bistra 23,884 iugăre cadastrale, cu 45.546 lei, Ocolul silvic
Caransebeş 27,873 iugăre cadastrale, cu 53.402 lei, Ocolul silvic Teregova 4, 1O1 O
iugăre cadastrale, cu 16.094 lei şi Ocolul silvic Bozovici 6,1267 iugăre cadastrale,
cu 13.036 lei, în total 62,834 iugăre cadastrale, cu 127.078 lei 818 •
Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
a fost adoptată la 30 iulie 1921, după ce, cu câteva zile mai înainte, la 17 iulie,
fusese definitivată şi votată cea pentru vechea Românie, fiind astfel încheiată
etapa legiferării reformei agrare. În Transilvania şi Bucovina, exproprierea se
făcea pentru cauză de utilitate publică, spre deosebire de vechea Românie, unde
se făcea pentru cauză de utilitate naţională.
Obiectivele urmărite prin expropriere erau: creşterea şi completarea
proprietăţilor rurale, a islazurilor şi a pădurilor comunale, sprijinirea dezvoltării
industriei şi uşurarea vieţii în oraşe, centre miniere, industriale ori balneare. În
general, legislaţia agrară a anului 1921, prevedea exproprierea întregului pământ
cultivabil, al statului, domeniilor coroanei, instituţiilor, bisericilor şi comunităţilor
religioase, al asociaţiilor culturale şi filantropice.
În Transilvania erau expropriate, începând cu 1 februarie 1921, toate
proprietăţile rurale şi extravilane urbane, ale persoanelor juridie, care urmăreau
satisfacearea unui interes public, precum: fundaţiile, corporaţiile, instituţiile,
bisericile, mănăstirile, universităţile, şcolile, spitalele sau comunele, pământul
utilizat prin embatic 819 , plantat sau nu, percum şi cel ţinut de săteni, în arendă,
cel puţin cinci ani neîntrerupt, dacă şi-au construit pe el case, sălaşe, mori de apă
primitive, joagăre, sau dacă au făcut plantaţii de pomi, vii, exproprierea făcându
se în folosul lor; de asemenea era expropriat şi pământul absenţilor. Absenteist,
în sensul legii, era cel care a lipsit din ţară fără a avea vreo însărcinare oficială în
străinătate. Se expropria totodată, în întregime, pământul cultivabil din proprietăţile
rurale şi extravilanele urbane, ale alientaţilor incurabili şi curanzilor pe viaţă,
S.J.A.N.Timiş, Fond Prefectura judeţului Severin, Inv. 1346, dosar 85/1934, f. l.
m S.J.A.N. Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1939-1940, f. 30.
819
Embatic = arendare a unei suprafeţe de teren pe termen lung.
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deoarece aceştia n-aveau descedenţi şi toate proprietăţile rurale şi extravilanele
urbane, care au fost vândute de bunăvoie ori prin licitaţie, de la 1 august 1914 şi
până la promulgarea legii. În fine, se puteau expropria toate proprietăţile rurale,
care au fost trecute altor proprietari, după 1 decembrie 1917, în baza ordonanţelor
fostului guvern ungar, referitoare la restrângerea liberei circulaţiei a imobilelor,
cu condiţia obţinerii aprobării Comitetului agrar.
După cum se poate observa legea agrară, pentru Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş, făcea deosebire, când se referea la expropriere, între persoanele
juridice publice şi cele private. Astfel, cele din prima categorie - comunele,
fundaţiile şi şcolile - erau expropriate în întregime, pe când persoanele juridice
private - bănci, comunităţi de avere, sindicate profesionale ş.a. - erau expropriate
doar de pământul cultivabil. Dacă legea din vechea Românie, expropria străinii
în totalitate, cea din Transilvania aprecia că întreaga populaţie avea cetăţănie
română, fiind expropriate doar persoanele considerate absenteiste 820 •
În Caraş Severin, în anul 1895, existau 9.632 exploataţii, mai mici de un
iugăr, fără pământ de cultură, ce însumau 2.816 iugăre şi 2.382 de exploataţii,
tot sub un iugăr, dar cu pământ de arătură ce totalizau 1.213 iugăre. În schimb
40 de exploataţii agricole, de 500-1.000 iugăre, aveau 28.897 iugăre, iar cele
peste 1.000 iugăre, în număr de 51, deţineau 145.355 iugăre. După cum se poate
observa marea proprietate în Caraş-Severin deţinea o pondere însemnată, având,
în anii următori, tendinţe de creştere.
În anul 1915, întinderea moşiilor cu peste 100 iugăre, fără pădure era de
376.391 iugăre, adică 29,7% din total. Pădurile, cu proprietate de peste 100
iugăre, cuprindeau 899.913 iugăre, echivalentul a 70% din suprafaţa împădurită
a judeţului.
Dintre marii proprietari de pământuri, de pe raza Caraş-Severinului,
se detaşa Societatea S.T.E.G., a cărei proprietate funciară se ridica la sfârşitul
veacului al XIX-iea la 135.168 ha, din care 92.000 ha suprafaţă păduroasă şi
restul, de 40.826 ha constituit din pământ arabil şi viran. În schimb, cele circa 80
de sate situate pe domeniul societăţii, cu o populaţie de peste 125.000 locuitori,
deţineau doar 117.303 ha. Desigur că, în afară de S.T.E.G., existau şi alţi mari
proprietari particulari, cum au fost baronul P. Baich, Alex Mocioni, A. Korossz,
ŞtefanAmbrozi, Ludovic Deutsch, lovanca şi Gabriela Pogodici, Dr. Milutinovici,
ş.a., care posedau suprafeţe agricole de peste 500 iugăre sau chiar de câteva mii,
în cazul moşierilor Brody şi Iusth.
820

V. M. Zaherea, Satul
1990, pag. 27-29.
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Conform recensământului din 191 O, Caraş-Severinul era cel mai mare
dintre cele 15 comitate, de dincoace de Carpaţi, având o întindere de 11.704
km 2 , cu o populaţie de 466.174 locuitori, în agricultură fiind antrenaţi 328.953
oameni, deci 74,3% din totalul populaţiei. După primul război mondial, Caraş
Severinul avea 463 .362 locuitori, 318. 956 fiind agricultori, adică 68,8% din
totalul populaţiei. Dintre agricultori, aproximativ 45.000 deţineau proprietăţi sub
5 iugăre cadastrale şi chiar mai mult, jumătate dintre ei aveau loturi mai mici de
un iugăr, acestea fiind insuficiente, pentru asigurarea nevoilor de trai. Pe lângă
cele arătate, existenţa comunităţilor de avere ale fostelor regimente grănicereşti
nr. 13 şi 14, în sudul Banatului, a complicat şi mai mult situaţia şi raporturile
agrare în această regiune 821 •
Legea pentru reforma agrară, din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş,
conţinea o serie de clauze, referitoare la păşuni şi la fâneţe. Ea prevedea
exproprierea terenurilor, ce aparţineau proprietarilor particulari, în măsura în care
ele depăşeau suprafaţa de păşune şi fâneţe, necesară întreţinerii vitelor proprii,
socotindu-se numărul acestor vite, în funcţie de numărul normal, în raport cu
suprafaţa de moşie rămasă, după expropriere, fără însă ca aceasta să fie sub 50
iugăre cadastrale de fiecare proprietar.
Moşiile stăpânite în indiviziune, erau considerate, ca aparţinând unui
singur proprietar. Era expropriat, totodată, pământul de păşune şi de fâneţe al
composesoratelor, care depăşea întinderea necesară întreţinerii numărului de vite
ale composerorilor, la fel, procedându-se şi în cazul comunităţilor de avere. Dar
aici, se stabilea că, în regiunile muntoase, exproprierea se făcea până la limita
necesară întreţinerii numărului de vite impus de cerinţele locale ale locuitorilor.
Calculul, după care se stabileau necesităţile de păşuni ale comunelor, fie pentru
înfiinţare de păşuni, fie pentru completare, se făcea, după numărul capilor de
familie, calculându-se, pentru fiecare, până la 1O iugăre cadastrale la munte,
până la 5 la deal şi 2 la şes. Pentru comunele de munte, unde ocupaţia principală
a locuitorilor era creşterea vitelor, legea prevedea posibilitatea, de a se socoti
până la 22 iugăre, de cap de familie, iar, în comunele de deal, până la l O iugăre
cadastrale. În calcul intra şi suprafaţa păşunilor existente, comunale, urbariale
sau particulare. Pentru muncitorii agricoli, minieri şi industriali, se socotea doar
suprafaţa necesară întreţinerii, a maximum două capete de vite, în orice regiune.
În zonele de deal şi de munte, se puteau expropria, pentru păşunea comunală
şi poienile mai mari de 20 iugăre, care se aflau în apropiere de marginea pădurii
Idem, Situaţia proprietăţii funciare din Sudul Banatului în perioada premergătoare
reformei agrare din 1921. Arendările forţate, în Banatica, Reşiţa, voi. 10, 1990,
pag. 362-363.
821
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ori de sat iar, pentru fâneaţă şi cele de peste 1O iugăre, din interiorul pădurii, ori
cele mai mici de 20 iugăre. Legea din 30 iulie 1921 stabilea faptul că, în regiunile
de deal şi de munte, nu puteau fi destinate pentru păşune, pământurile arabile,
care au fost folosite ca atare, până la 1 decembrie 1918. Această prevedere a
afectat, aşa cum au dovedit faptele ulterior, interesele multor ţărani din judeţul
Caraş Severin, pentru care agricultura cerealieră prezenta, datorită unor condiţii
geografice specifice, o importanţă secundară, în raport cu creşterea vitelor.
În acelaşi act normativ, erau incluse şi articole, referitoare la exproprierea
unor suprafeţe acoperite de păduri, în scopul înfiinţării ori completării pădurilor
comunale. Aceasta se realiza, de preferinţă, din proprietăţile expropriate în
întregime şi din pădurile statului. Tot în articolul 32 al legii, se arata că erau
expropriate, în măsura nevoilor, orice păduri, fie ale persoanelor juridice, fie ale
particularilor, până la limita de 100 iugăre cadastrale la şes şi la deal, 200 iugăre
cadastrale la munte şi chiar pădurile comunale, a căror suprafaţă depăşea limita
fixată de legea în cauză. De asemenea, puteau fi expropriate şi pădurile cumpărate,
în baza ordonanţelor fostului gvem ungar din 1 noiembrie 1917, privitoare la
restrângerea liberei circulaţii a imobilelor.
Legea stabilea expres că, pădurile grănicereşti, ale comunelor din fostul
regiment confiniar român de la Năsăud, erau menţinute conform legii din 1890,
fără altă procedură de expropriere, ca păduri comunale. De aceste păduri, trebuiau
să beneficieze toţi agricultorii din comunele foste grănicereşti, indiferent că erau
descedenţi ai famililor grănicereşti ori ba. Dar, Legea agrară din 30 iulie 1921,
nu includea, în această prevedere Comunitatea de Avere a fostului regiment de
graniţă nr. 13 din Caransebeş şi nici fostele comune grănicereşti aparţinătoare
regimentului nr. 14, cu sediul la Biserica Albă. De aici s-au ivit, după trecerea la
aplicarea legii, o serie de divergenţe între descendeţii foştilor grăniceri şi organele
însărcinate cu aplicarea legii.
Nu puteau fi expropriate, pentru păduri comunale, pădurile de apărare iar,
cu aprobarea prealabilă a Comitetului agrar, puteau fi scutite de expropriere, toate
acele păduri care asigurau exploatarea minelor, uzinelor de fier şi a intreprinderilor
industriale, care utilizau lemnul, ca material brut sau ca şi combustibil, pentru
fabricarea de articole industriale. La această prevedere au apelat reprezentanţii
Uzinelor de Fier şi Domeniilor Reşiţa, ce aveau mari păduri, când, în timpul
desfăşurării reformei agrare, căutau să salveze de la expropriere, suprafeţe cât
mai întinse, din domeniul forestier 822 •
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Categoriile de îndreptăţiţi la împroprietărire, în ordinea priorităţiilor
stabilite de lege erau: capii de familie, muncitorii agricoli şi servitorii, mutilaţii
de război, dar apţi pentru a conduce o exploatare agricolă, care în ultimii doi
ani, dinaintea mobilizării au lucrat pe moşia expropriată, aflată în comunele lor
de reşedinţă, văduvele şi familiile celor căzuţi în război, servitorii şi muncitorii
agricoli, din partea locului, capii de familie, care în ultimii doi ani şi în timpul
exproprierii, dacă au fost demobilizaţi, au muncit pe moşia expropriată şi dacă
au efectuat stagiul militar, fără a deveni invalizi, toţi capii de familie, care în
război au devenit invalizi, dar erau apţi pentru a conduce lucrarea pământului
precum şi văduvele celor căzuţi în război, toţi capii de familie, care au făcut
războiul fără a fi invalizi, celibatarii-invalizi de război, celibatarii-combatanţi,
mobilizaţii din ordinul Consiliului Dirigent, emigranţii, care s-au întors în patrie,
dacă nu aveau susţinători, capii de familie, care n-au luat parte la război, bărbaţii
neînsuraţi majori, care n-au făcut serviciul militar în timpul războiului şi voluntarii
din armata română sau dintr-o armată aliată, care s-au constituit în grupuri de
voluntari independente.
Când pământul expropriat nu era suficient pentru cei îndreptăţiţi, o parte
a acestora, puteau beneficia de loturi în alte regiuni. La împroprietărire aveau
întâietate invalizii şi văduvele de război iar, în fiecare categorie, oamenii în
vârstă, cei cu familie numeroasă şi cei ce aveau gospodării întemeiate. În caz de
egalitate, între îndreptăţiţi din aceiaşi categorie, se trăgea la sorţi 823 •
În Banat, reforma agrară a intrat în stadiul aplicării practice, la începutul
anului 1922, când cele 16 comisii de ocol, din Caraş-Severin şi cele 11
comisii similare, din Timiş-Torontal au trecut, conform evidenţei proprietăţilor
expropriabile, întocmită în perioada 1919-1921, la stabilirea termenelor, pentru
efectuarea operaţiunilor de expropriere. Realizarea reformei agrare, în judeţul
Caraş-Severin, a îmbrăcat unele trăsături distincte, faţă de alte regiuni ale ţării şi
aceasta, datorită unor particularităţi existente aici. Relieful era muntos, acoperit
de păduri întinse şi brăzdat de văi adânci, ceea ce făcea regiunea improprie
agriculturii ceraliere, dar propice pomiculturii şi creşterii vitelor. Din acest motiv,
aici, trebuia soluţionată, cu precădere, problema asigurării păşunilor şi islazurilor,
necesare ţăranilor pentru creşterea vitelor. Pe de altă parte, existenţa unor instituţii
ori întreprinderi cu caracter special, comunităţile de avere ale fostelor regimente
grănicereşti nr. 13 şi 14, Uzinele şi Domeniile de Fier din Reşiţa, a ridicat în faţa
organelor însărcinate cu efectuarea reformei agrare unele probleme deosebite.
823
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Pentru Comunitatea de Avere din Caransebeş, domeniul era situat în hotarul a
71 comune, celelalte 23 beneficiind de proprietatea comună, adică având asigurate
accesul în pădure, la productele silvice şi dreptul la păşunat, ce constituia, aşa
cum aprecia conducerea comunităţii, venitul principal al unei proprietăţi, care
avea ca ocupaţie de bază creşterea vitelor Statutul Comunităţii de Avere a fostului
regiment nr. 14, cu sediul în Biserica Albă, a fost aprobat la 8 aprilie 1881, fiind
aproape identic cu cele ale comunităţii grănicereşti caransebeşene.
La sfârşitul primului război mondial, în urma tratativelor de pace, din cele
56 comune ale Comunităţii de Avere din Biserica Albă, doar 22 au revenit ţării
noastre, ele aflându-se în Valea Dunării. În septembrie 1920 Direcţia centrală a
pădurilor din Cluj a luat, în numele Ministerului Agriculturii, administrarea averii
acestei comunităţi, circa 38.000 iugăre cadastrale, de pădure, situate în întregime,
pe teritoriul românesc, gestiunea financiară fiind încredinţată Direcţiei silvice din
Lugojs24.
Pe teritoriul acestei comunităţi, Comisia 11 de ocol pentru expropriere, din
Sasca Montană, a luat în discuţie exproprierea proprietăţilor rurale, din comuna
Sfânta Elena, Plasa Moldova Nouă, în suprafaţă de 157 iugăre cadastrale, teritoriu
acoperit de pădure de fag şi de gorun, ţinând cont de faptul că localitatea Sfânta
Elena avea, la momentul respectiv, 180 de fumuri, 421 de vite comute, 141 de cai
şi 838 de oi, locuitorii având ca ocupaţie creşterea vitelor825 .
În ceea ce priveşte aplicarea legii agrare, pe teritoriul Comunităţii de Avere
a fostului regiment grăniceresc româno-bănăţean nr. 13, din Caransebeş, din
raportul Comitetului înaintat Adunării generale a reprezentanţilor, din 4 ianuarie
1923, aflăm că lucrările au început, în luna iunie 1922, când o comisie judeţeană
specială instituită în Lugoj, pentru rezolvarea urgentă a problemei păşunatului,
la ordinul Ministerului Agriculturii, a început şi a continuat, până în iulie 1922,
dezbaterea cererilor, înaintate de către 35 dintre comunele împădurite, pentru a
obţine terenuri de păşune, de la Comunitatea de Avere, în arendă forţată826 :
Locuitorii coproprietari, din localitatea Iaz dar şi cei din Ciuta, îşi motivau
dorinţa de expropriere a islazului, în anul 1921, datorită faptului că primeau prea
puţine beneficii de la comunitate. 827

824

Ibidem, pag. 38-39.
S.J.A.N. Timiş, Fond Direcţia a X-a silvică Lugoj, dosar 13/1924, f. 4.
826
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1923, f. 76v.
827
Idem, Fond Primăria comunei Obreja, dosar 6211921, f. 1-3.
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Pentru comuna Bănia, Comisia de ocol pentru expropriere Bozovici, în
13 septembrie 1922, a luat în discuţie exproprierea unor păşuni şi păduri, din
proprietatea Comunităţii de Avere din Caransebeş în favoarea locuitorilor, care
posedau 7.442 vite mari şi mici. În final s-a renunţat la expropriere, deoarece
terenurile în cauză aparţineau deja grănicerilor, fiind stăpânite în indiviziune 828 •
În comuna Dalboşeţ, suprafaţa propusă de la Comunitatea de Avere
Caransebeş, nu a fost expropriată, în baza aceloraşi considerente ca şi la Bănia.
Se preciza că, în 1912, pentru locuitori au fost expropriate 33 iugăre cadastrale de
la comuna politică şi 2 iugăre cadastrale de la biserică 829 •
Între problemele discutate de reprezentanţii ocoalelelor silvice Teregova şi
Bozovici, cu împăduriţii localităţilor Cornea şi Pârvova, a fost cea a utilizării
Poienii Iazului şi a apelor din zona respectivă. Delegaţii din Cornea, au propus să
o folosească în părţi egale sau fiecare, câte un an alternativ, însă cei din Pârvova
s-au opus, deoarece ei câştigaseră dreptul de folosire al poienii, la licitaţie, din
anul 1921 830 •
În cazul comunei Prilipeţ, comisia specială întrunită la Lugoj în baza
dispoziţiei Ministerului Agriculturii nr. 8.243 din l mai 1922, prin hotărârea nr.
125 din 16 iunie 1922, a cedat în arendă provizorie, Poiana cu Mărul sau Obârşia
Săcăloage, de 5 iugăre, Poiana Butorcii, de 2 iugăre şi partea dinspre Prilipeţ
a Muntelui Semenic. Împotriva hotărârii, considerată împotriva intereselor
Comunităţii de Avere şi fără bază legală, a fost înaintat recurs. Se preciza că,
Poiana cu Mărul şi Poiana Butorcii, au fost cerute şi de comuna Bozovici şi, prin
hotărârea comisiei speciale, din 15 iulie 1922, au fost date în arendă provizorie,
acestei comune. Ambele terenuri erau poieni izolate şi înconjurate de pădurile
Comunităţii de Avere.
Pentru Poiana cu Mărul, situaţia era reglementată de art. 27 al legii agrare,
fiind reţinută, pentru personalul silvic ca o retribuţie suplimentară salarizării.
Terenul dinspre Prilipeţ, al Muntelui Semenic, era un gol de munte, de 202 iugăre
cadastrale, care, din anul 1913, era dat în folosinţa comunelor Prilipeţ şi Pătaş şi,
aşa cum se poate observa, localitatea Prilipeţ era deja în folosinţa terenului pe
care-l solicita, plătind pentru suprafaţa de 1O1 iugăre cadastrale, care-i revenea,
60 lei anual.

Idem, Fond Serviciul Agricol a/judeţului Caraş, dosar 3/ 1922, f. 21.
Ibidem, dosar 1911922, f. 23.
830
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 43, dosar
5811921-1926, f. 3.
828
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Reprezentanţii Comunităţii

de Avere, la şedinţa din 16 iunie 1922, au
declarat că proprietatea comunităţii, fiind a grănicerilor, era repartizată pe comune
şi poienile erau date în arendă, tot grănicerilor, astfel că, împărţirea pe comune era
o problemă de administraţie internă, care nu putea fi modificată ca şi arendarea,
prin licitaţie. În baza prevederilor legii agrare, în mod legal, numai acele terenuri,
care erau expropriabile, puteau fi date în arendă forţată.
Dar, Poiana cu Mărul, rezervată personalului silvic al comunităţii şi Poiana
Butorcii, ambele situate în interiorul şi nu la marginea pădurii şi nici în apropierea
satului, ci la mare distanţă de comuna Prilipeţ, nu justificau solicitarea. Se adăuga
la aceasta şi faptul că locuitorii din Prilipeţ erau copărtaşi ai Comunităţii de Avere
din Caransebeş şi, aşa cum s-a procedat în cei 40 de ani, care au trecut de la
înfiinţarea comunităţii aşa se va continua şi în viitor831 •
lată cum arăta situaţia celor 35 de solicitări pentru păşune sau pădure,
înaintate Comisiei speciale Lugoj, în lunile iunie-iulie 1922: pentru localităţile
Eşelniţa, Ogradena Veche, Ogradena Nouă, Globu Craiovei, Moceriş, Pecinişca,
Ruieni, Borlova, Turnu, Cicleni, Daici, Pătaş, Borlovenii Noi, Prigor, Putna,
Şumiţa, Pârvova, Borlovenii Vechi, Lăpuşnicel, Gârbovăţ, Rudăria, Bănia,
Tisoviţa, Eibenthal, Dubova, Plavişeviţa, Cireşa, Zăvoi, Valea Mare, Măru,
Tufări, Jupalnic, Coramnic, Mal, Topleţ, Bârza şi Mehadia - cereri respinse, iar
pentru Iablaniţa şi Petnic - în curs de soluţionare 832 •
Dintre terenurile solicitate de la Comunitatea de Avere din Caransebeş
menţionăm:

cerea, în arendă forţată, 3.000 iugăre cadastrale, pentru păşunat
şi pădurile Comunităţii de Avere din Caransebeş, care până la momentul solicitării
nu erau reîmpădurite: Cracu cu Teiu, Dalgărăţ, Bradu Înalt şi Ramniţ;
- Globul Craiovei solicita 400 iugăre cadastrale de pădure, din teritoriul
comunităţii în ţinuturile: Bălan, Bruscan, între apa Sfedin şi culmea Cracu cu
Plopi;
- Rueni dorea 600 iugăre cadastrale, din pădurile comunităţii, situate în
Valea Turnului şi Sorbul Plevei;
- Borlova solicita 1.800 iugăre cadastrale, din Tăietura Borlova, dar şi alte
suprafeţe din Vârful Jurmei sau Faţa Orii;
- Turnu cerea teritorii în zonele: Şerbu, Slatina, Borloviţa şi Faţa Oriei,
circa 1.600 iugăre cadastrale;
- Cicleni solicita Cicleonul şi Gărîna Mică, de 600 iugăre cadastrale;
-

831
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- Dalciul dorea: Dosu, Faţa şi Valea Dalciului, de circa 900 iugăre cadastrale,
dar

şi Măloasa;

- Bârza dorea 800 iugăre cadastrale în zonele Şărpii, Moceriş şi Rachelă;
- Topleţ cerea I .OOO iugăre cadastrale de pădure, în locul numit Plovisca
dar şi I .OOO iugăre cadastrale, din proprietatea statului, în zona Ramniţa;
- Pârvova solicita 98 iugăre cadastrale din Poiana Tâlva cu Roită, lazul lui
Negilă şi Seleuşniţa;

- Şumiţa cerea Poiana Cănicea, Cracu cu Plopi şi Cracu Lung;
- Putna solicita Poiana Garişte, de I O iugăre cadastrale, Poiana cu Petrile,
de 2 iugăre cadastrale, Poiana Culme, de 4 iugăre cadastrale, Pădurea Brebeni, de
2 iugăre cadastrale, Cracu cu Aluni, de 2 iugăre cadastrale, Poiana Cenici, de 2
iugăre cadastrale şi Vârful Bugări;
- Borlovenii Noi doreau Poiana Brezoi, Trecătoarea, Poiana Priponului,
Izvorul Alb, Cerbul, Poiana Chinezu, Poiana Lungă, Cracu Stăneşti, Brezoviţa,
Tâlva, Poiana Rogor, Racica, împreună cu pădurea aflată în legătură cu aceste
po1em;
- Prigorul solicita Vârful Popasu, Curmătura, Cracu lui Haran, Pădurea
Largă, Zoroman, Pădurea Feţei Mari, Vârful Fetei, Marginea lui Stănilă, Primeria
sau Poienile Scurte;
- Valea Mare cerea poienile ce ţineau de cătunul Măgura;
- Zăvoiul solicita: Vârful Ciumului;
- Cireşa solicita: Poiana Bradului;
- Tufări dorea zona Drămec, de 300 iugăre cadastrale;
- Jupalnicul cerea: zona Dobreş, de 200 iugăre cadastrale, Dealul Paştei, de
36 iugăre cadastrale şi Criviţa, de I 50 iugăre cadastrale;
- Coramnic solicita Dosu Zapatului, de 200 iugăre cadastrale şi Cocaia
Drăvecului, tot în aceaşi suprafaţă.
- În Tisoviţa, datorită evenimentelor generate de primul război mondial,
lucrătorii comunităţii au părăsit pădurea lor, din hotarul comunei. Comuna politică
a luat în păstrare pădurea, pentru a fi ocrotită de distrugeri şi suprafaţa respectivă a
rămas în grija acesteia. Se solicita ca situaţia să se perpetueze, locuitorii putând să
folosească zona ca o păşune de munte, ţinând cont de numărul mare al animalelor,
faţă de păşunea disponibilă 833 •
Problema exproprierii terenurilor Comunităţii de Avere din Caransebeş,
în cazul comunei Sopotu Vechi a fost tranşată, în data de 13 noiembrie 1922,
de către comisia formată din: Eugen Gr. Dabija preşedinte, Constantin Camiu
833
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agronom regional, Grigore Careba delegatul Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor şi Augustin Hînda, secretar. Comunitatea de Avere din Caransebeş a
fost reprezentată de către brigaderiul silvic Petru Vedrilă, comuna politică Şopotu
Vechi, de către primarul Traian Olariu iar sătenii, de către delegaţii Nicolae Vema
şi Ilie Voin. Discuţiile s-au purtat la casa comunală Şopotu Vechi.
În foaia 423, a cărţii funciare Şopotu Vechi, Comunitatea de Avere
Caransebeş figura cu următoarele proprietăţi: 2.299,12 iugăre. După registrul de
evidenţă al foresteriei Bozovici poseda 1. 741,28 iugăre, din care 1.608, 79 iugăre
pădure, 111,94 iugăre păşune şi livadă, ~ră suprafaţa repartizată personalului
silvic şi 3,6 iugăre steril. Deoarece, recesământul din 1913 a fost distrus în timpul
războiului, reconstituirea numărului de 298 fumuri şi al vitelor mari, de 7.000
bucăţi, au fost realizate prin indicaţiile locuitorilor şi ale oamenilor de încredere.
Altitudinea maximă din comună era de 897 metri, care o încadra în zona de
munte. Pentru nevoile de lemne de foc, calculându-se o suprafaţă de 5 iugăre, de
cap de familie, pentru cele 436 familii grănicereşti rezulta o suprafaţă necesară
de 2.180 iugăre pădure. Comisia, în baza art. 24 din legea agrară, a scosă de
sub expropriere întreaga proprietate a Comunităţii de Avere, situată în hotarul
comunei Şopotu Vechi 834 .
Din partea Comuntăţii de Avere din Caransebeş, în comisia de reformă
agrară, a fost desemnat profesorul Traian Lalescu, în aprilie 835 iar în iunie 1922,
şeful Oficiului de economie, directorul silvic Ioan Moldovan 836 •
Reprezentantul Comunităţii de Avere, la discuţiile, din cadrul comisiei
judeţene, pe lângă contestarea legalităţii existenţei respectivei comisii judeţene,
a combătut arendarea forţată a terenurilor Comunităţii de Avere, cu motive şi
argumente izvorâte din însăşi fiinţa şi organismul acestei instituţii, dintre care,
cel mai concludent, a fost faptul că doritorii de a li se arenda forţat proprietatea
Comunităţii de Avere erau copărtaşi la aceasta. Rezultatul intervenţilor şi al
poziţiei ferme a fost că nu au fost pronunţate, decât în 3-4 cazuri, hotărâri în
favoarea cererilor de arendare forţată, dar şi executarea acelor hotărâri, fiind
atacată în apel, a fost suspendată.
În luna august 1922 au început lucrările de executare a legii, pentru reformă
agrară, pe teritoriul fostului confiniu militar, de către autorităţile constituite în baza
legii: Comisia judeţeană Caransebeş şi comisiile de ocol, în plasele Caransebeş,
Caraş-Severin,

Fond Regiunea Agricolă Bozovici, dosar 14/1927-1937, f.
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Teregova, Bozovici şi Orşova. În luna ianuarie 1923, comisiile de ocol pentru
reformă agrară Teregova şi Bozovici au emis hotărâri pentru toate comunele, însă
în plasele Orşova şi Caransebeş activitatea încă nu era finalizată.
Conducerea Comunităţii de Avere, conştientă fiind de urmările deosebite,
care ar fi putut duce, chiar până la desfinţarea instituţiei, încă din anul 1921 a emis
instrucţiunea nr. 911921, prin care ocoalele silvice trebuiau să aducă la cunoştinţa
împăduriţilor intenţiile legii şi urmările nefaste, implicate de interpretarea greşită
a drepturilor asigurate prin acele legi. Activitatea a fost continuată, în acest sens, şi
în anul 1922, după ce şi-au început activitatea comisiile de ocol pentru executarea
legii, s-au dat indicaţii detaliate, referitoare la procedurile de urmat la discuţiile
din comisii sau la înaintarea apelului faţă de hotărâri.
Având în vedere că, legea şi regulamentul de aplicare pentru reformă agrară,
conţineau şi dispoziţii, precum erau cele cuprinse în art 6 lit. b, art. 7 sau art. 12,
care, dacă erau interpretate rigid, după litera moartă a legii, fără a se ţine cont de
fiinţa şi organismul Comunităţii de Avere, dădeau posibilitatea de a fi expropriat
fondul averii, mai ales că judecătorul era suveran în acţiunile sale şi putea
interpreta legea. Aşteptările au fost justificate, deoarece, în afară de Comisia de
ocol din Bozovici, toate celelalte au expropriat proprietatea Comunităţii de Avere.
Interesantă de observat este atitudinea împăduriţilor, care, în multe comune,
au înţeles valoarea drepturilor şi beneficiilor, de la Comunitatea de Avere şi urmările
grave implicate de exproprierea averii şi, în consecinţă, au cerut menţinerea ei. 837
Hotărârile instanţei din Bozovici, favorabile comunităţii, au fost confirmate
de Comisia judeţeană de expropriere şi chiar de către Comitetul Agrar, Secţiunea
Transilvania, cum s-a întâmplat în cazul comunelor Bănia şi Şopotu Nou, ale căror
cereri au fost respinse. La 27 decembrie 1922 Comisia judeţeană Caransebeş a
reformat hotărârile celorlalte comisii de ocol, scoţând de sub expropriere 14.900
iugăre. Motivându-şi decizia, comisia respectivă a arătat că a procedat conform
prevederilor legale, atât în ceea ce priveşte păşunile cât şi pădurile.
Comunitatea de Avere din Caransebeş, avea la acea dată circa 45.000
iugăre de păşune, 5.000 provenite din transformarea pădurilor, de care beneficiau
31.000 familii. Socotindu-se cota pentru fiecare cap de familie, în funcţie de
prevederile art. 26, al Legii din 30 iulie 1921, nu era depăşită limita, peste care
s-ar fi putut declara exproprierea. Legea pentru reformă agrară din Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş prevedea posibilitatea exproprierii, pentru păşunea
comunală, a pământului de păşunat şi fâneţe, ce aparţinea composesoratelor, până
837
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la limita necesară întreţinerii numărului de vite, solicitat de cerinţele locale, ale
persoanelor, care făceau parte dintr-o comunitate de avere.
În felul acesta, păşunile şi fâneţele Comunităţii de Avere din Caransebeş nu
erau expropriate ca păşuni comunale, ci trebuiau să rămână numai la dispoziţia
urmaşilor grănicerilor, ceilalţi locuitori neavând drepturi asupra lor, faptul fiind
valabil şi pentru păduri 838 •
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CAPITOLUL III
COMUNITATEA DE AVERE ŞI SOCIETATEA
DIN SUDUL BANATULUI

III.1. BENEFICIILE FORESTIERE PRIMITE DE CĂTRE
COPROPRIETARII ÎMPĂDURIŢI
Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc româno bănăţean nr.
13 din Caransebeş, în lunga perioadă de existenţă, a interacţionat şi a influenţat
pozitiv elementul social în mijlocul căruia fiinţa. Instituţia a intenţionat şi a reuşit
să contribuie la dezvoltarea materială şi spirituală a populaţiei fostei graniţe
militare bănăţene. Pentru împlinirea acestui deziderat, ea a acordat beneficii
locuitorilor şi colectivităţilor din care aceştia făceau parte şi a sprijinit dezvoltarea
învăţământului, a turismului, a vieţii culturale, economice, spirituale sau politice.
Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc româno bănăţean
nr. 13 din Caransebeş a avut o specificitate aparte, faţă de celelalte societăţi ale
timpului, datorită faptului că a avut o bază socială largă, formată din locuitorii a
94 de sate, foste grănicereşti, cuprinse între Marga şi Orşova.
De beneficiile acestei averi comune se bucurau, atât coproprietarii
împăduriţi, cât şi colectivităţie, din care aceştia făceau parte. Aceste drepturi au
fost reglementate de către Regulamentul pentru aplicarea art. 13 din statutul
Comunităţii de Avere, privitor la exerciţiul dreptului de folosinţă asupra pădurilor
şi munţilor839 din anul 1926 şi de către Regulamentul pentru exercitarea drepturilor
grănicereşti din averea comună din anul 1941. Ultimul stabilea că împăduriţii îşi
exercitau dreptul, asupra produselor şi veniturilor averii comune, în conformitate
cu regulamentele şi cu dispoziţiile legale, dar în limita amenajamentelor pădurilor
Comunităţii de Avere.
În mod individual şi doar pentru nevoile gospodăriilor proprii, coproprietarii,
aveau dreptul la: lemne de foc, de construcţie şi de lucru, păşunatul în păduri,
jirovină, produse accesorii: piatra, nisipul, fânul pentru animale, frunza moartă
839
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fructele forestiere şi plantele medicinale, cazarea în căminul
comunităţii şi dreptul de a face băi termale în Băile Herculane, ajutoare de studiu,
pentru agricultură şi în caz de incendii sau de inundaţii.
În mod colectiv grănicerii beneficiau de: lemne de foc şi de construcţie,
pentru necesităţile colective grănicereşti, păşunat în munţii şi în păşunile
împădurite, ajutoare în bani sau în natură: produse lemnoase şi accesorii, pentru
acţiunile sau lucrările de interes comun, pentru dezvoltarea agriculturii şi pentru
dezvoltarea economiei grănicereşti.
Coproprietarii erau îndreptăţiţi, în mod egal la produsele averii comune,
în raport cu numărul familiilor împădurite. Beneficiile primite individual de
capii de familie intrau în proprietatea întregii familii, iar cele primite de femeile
îndreptăţite, rămâneau în proprietatea acestora. Produsele primite în mod colectiv
serveau interesele culturale, sociale, naţionale şi economice ale colectivităţilor
grănicereşti, fie pe comune, fie pe regiuni ori grupări de familii. Ele puteau trece
în patrimoniul instituţiei, care le administra - biserică, casa culturală, şcoală,
islazuri sau cooperaţie - numai cu aprobarea adunării generale.
Drepturile de folosinţă şi produsele percepute erau inalienabile, neputând fi
cedate sau vândute, cu excepţia contribuţiilor Comunităţii de Avere la realizările
de interes cultural, social, naţional sau economic. Nimeni nu putea cere
contravaloarea în bani sau în alte materii, pentru produsele neridicate în termen,
care intrau în proprietatea comunităţii 840 •
În mod individual coproprietarii beneficiau de:
1. Lemne de foc
Copii de familie aveau dreptul anual, gratuit, la lemn de foc pentru nevoile
gospodăriei lor, până la maxim 20 m steri, în picioare, din parchetele seriilor
destinate necesităţilor coproprietarilor. Această cantitate, se putea mări sau
micşora, în funcţie de disponibilităţile în lemn ale amenajamentelor în vigoare,
printr-o hotărâre a adunării generale.
Aceştia primeau lemnele necesare arderii de cărămidă şi var pentru
gospodăria proprie, din lemne nefasonate, rămase în parchete, din crăci şi căzături,
în schimbul taxei din tariful grăniceresc, la un metru cub piatră de var sau o
mie de cărămizi, primind un metru ster de lemn de foc. Exploatarea lemnului
de foc se făcea în parchetele marcate, din arborii aleşi de organele silvice, în
cele două zile din săptămână, fixate de ocoalele silvice. La doborât, fasonat şi
scoaterea lemnului din parchete erau respectate normele fixate de Direcţia Silvică
şi instrucţiunile date de organele silvice.

pentru
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Realizarea dreptului de lemn de foc, gratuit, nu se putea face, decât în baza
asignării grănicereşti, care era eliberată anual, în lunile august şi septembrie
pentru fiecare cap de familie. Pentru această asignare se percepea o taxă minimă,
stabilită în tariful grăniceresc. Asignarea grănicerească servea, până la întocmirea
registrelor matricole, pentru justificarea calităţii de grănicer, a coproprietarilor
Comunităţii de Avere, faţă de organele silvice şi administrative ale acesteia. Cei
care nu posedau sau nu aveau asupra lor asignarea grănicerească şi nu dispuneau
de alt mijloc de legitimare, nu puteau să-şi exercite dreptul de folosinţă asupra
averii comune.
În conformitate cu legea pentru reglementarea circulaţiei lemnului, lemnul
de foc, exploatat în baza asignării grănicereşti gratuite, nu putea fi transportat,
pe drumurile publice, decât în baza unei adeverinţe de transport. Lemnul de foc
era scos din parchete, despicat sau sub formă de crăci, în lungime de 2-4 m şi
nu putea fi fasonat şi stivuit în pădure, decât dacă se plătea, în prealabil, taxa de
fasonat la par.
Drumurile de exploatare, ce duceau în parchetele silvice destinate
necesităţilor împăduriţilor, erau construite şi întreţinute, de către totalitatea
coproprietarilor interesaţi. Lipsa de drumuri pentru scoaterea materialelor
lemnoase, din parchetele prevăzute în amenajamente, nu îi îndreptăţea pe
coproprietari la alte parchete sau alte serii de exploatare. Dacă coproprietarii nu-şi
construiau drumuri forestiere sau nu le întreţineau pe cele existente, pentru a evita
devastarea arboretelor, Consiliul de Administraţie, cu avizul Direcţiei Silvice,
putea opri exploatarea parchetelor fără drumuri şi fără alte mijloace de transport.
Seriile, destinate pentru necesităţile coproprietarilor, erau repartizate
pe comunele grănicereşti. Coproprietarii nu puteau să-şi realizeze competinţa
gratuită de lemn, decât din seria repartizată pentru comuna grănicerească, unde
erau înmatriculaţi şi pentru care li se eliberase asignarea gratuită. Excepţii, de la
dispoziţiile de mai sus, erau admise numai cu aprobarea Direcţiei Silvice, pentru
parchetele suplimentare.
Coproprietarii erau obligaţi să-şi realizeze lemnul de foc gratuit, direct şi
cu mijloacele proprii. Intelectualii şi cei fără mijloace proprii de transport, puteau
încredinţa, contra plată, realizarea competinţei gratuite antreprenorilor ţărani, dar
numai sub controlul direct al organelor silvice ale instituţiei. Lemnele gratuite,
realizate în dijmă sau pentru valorificare, erau confiscate de organele silvice ale
comunităţii şi erau vândute în folosul acesteia.
Capii de familie, cu domiciliul permanent în afara comunelor grănicereşti,
puteau să-şi realizeze lemnul de foc, gratuit, în parchetul comunei, în care erau
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înmatriculaţi. Transportul la domiciliu putea fi făcut, numai cu aprobarea prealabilă,

a Direcţiei Silvice. Cei care aveau copii la şcoală în oraşele Caransebeş şi Orşova,
cu aprobarea Direcţiei Silvice, puteau să transporte o parte din competinţa lor
gratuită de lemn de foc, pentru încălzitul camerelor, în care copii fuseseră primiţi
în gazdă.
Cei care aveau nevoie de o cantitate de lemn de foc, mai mare decât cea
stabilită, o puteau obţine, la preţul din tariful de comerţ.
Preoţii negrăniceri ortodoxi şi catolici, în perioada în care îşi desfăşurau
activitatea, în una din comunele grănicereşti şi aveau credincioşi grăniceri,
beneficiau de competinţa de lemn de foc, în mod gratuit, ca şi coproprietarii.
Lemnul de lucru îl puteau obţine doar la preţul din tariful de valorificare 841 •
2. Lemn de lucru şi de construcţie
Cel mai folosit lemn de lucru şi de construcţie era cel de fag. Din această
esenţă, capii de familie aveau dreptul, în schimbul taxelor din tariful grăniceresc,
dar numai din parchetele prevăzute în amenajamentele în vigoare la maxim
80 m 3 în mediul rural şi maxim 30 m3 în mediul urban, o singură dată, pentru
construcţiile noi intravilane. Pentru construcţiile extravilane, pentru dezvoltarea
gospodăriilor şi pentru întreţinerea construcţiilor, la cantitatea stabilită de ocolul
silvic, care nu putea fi mai mare, decât cea prevăzută anterior.
În ambele cazuri, cantitatea necesară era stabilită de ocolul silvic, în baza
unui deviz cantitativ. Aprobarea pentru lemnul de fag, necesar pentru construcţiile
coproprietarilor, la preţul din tariful grăniceresc, până la 20 m3 , era dată de şeful
de ocol, iar pentru o cantitate mai mare, de către Direcţia Silvică.
Lemn de lucru, de fag şi de plop, maxim 5 ml, pentru mobilă îl puteau primi
capii de familie anual, cu preţul din tariful grăniceresc. Cel de gorun nu se acorda
decât pentru: grinzile de la pivniţă şi cele de sub duşumele, stâlpii de la poartă şi
tocurile uşilor de la pivniţă. Lemn de molid şi brad nu se acorda decât pentru piese
de tâmplărie, grinzi pentru susţinerea podurilor, tocurile de la uşă, cheresteaua
acoperişurilor şi pentru şindrilă. Celelalte esenţe de valoare, precum: frasinul,
teiul, arţarul, jugastrul, cireşul, ulmul, pinul austriac, pinul silvestru, salcâmul,
laricele, sorbul şi aninul, nu se acordau decât în cazuri excepţionale, în limita
disponibilităţilor din amenajamente, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Capiii de familie aveau dreptul, din disponibilităţile prevăzute de
amenajamente şi din parchete, anual, la maxim 3 ml molid sau brad, cu preţurile
din tariful grăniceresc. Constatarea necesităţii se făcea de ocolul silvic, iar
aprobarea era dată de Direcţia Silvică.
841
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Lemnele de lucru şi de construcţie nu puteau fi exploatate, decât în baza
unui bon eliberat de ocolul silvic, contra plată. Coproprietarii, capi de familie
puteau obţine lemn de lucru şi de construcţie, anual, din orice parchet, în care
disponibilităţile, prevăzute de amenajamente depăşeau necesităţile localnicilor.
Coproprietarii, în mod individual sau colectiv, nu aveau drept la lemn de
lucru gratuit. În cazuri excepţionale precum: focuri, inundaţii sau alte calamităţi,
Consiliul de Administraţie, cu avizul Direcţiei Silvice, îi putea scuti, integral sau
parţial, de plata taxelor prevăzute în tariful grăniceresc, atât pentru materialul de
lucru necesar construcţiilor noi, cât şi pentru întreţinerea şi refacerea celor vechi,
intravilane şi extravilane.
3. Lemn mărunt pentru necesităţile agricole
Coproprietarii, capi de familie aveau dreptul, cu preţul din tariful
grăniceresc, în limita acoperirii necesităţilor proprii la nuiele din esenţele: curpen,
alun, răchită şi mesteacăn, la pari şi propte de gard, din esenţele disponibile şi
numai din parchetele curente. Din gorun acestea se puteau realiza numai din:
crăci, uscături, căzături şi din arbori defecţi, care nu puteau fi utilizaţi pentru
alte scopuri. De asemenea, puteau achiziţiona pari de clăi şi sărcinele, din
orice esenţă disponibilă în parchetele curente, cu excepţia gorunului, stejarului,
teiului, molidului, paltinului, cireşului şi arţarului şi oişti pentru căruţe din fag,
carpen, ulm şi gorun, furci din alun, spini, carpen şi orice alte plante necesare în
gospodărie. Era interzisă cu desăvârşire cojirea teilor pentru funii şi a aninului
pentru materii colorante.
Cantitatea şi necesitatea lemnului mărunt, specificată mai sus, era stabilită
de ocolul silvic, care elibera bonul şi autoriza extragerea842 •
În mod colectiv, coproprietarii beneficiau de următoarele produse lemnoase:
1. Lemn de foc
Totalitatea coproprietarilor din comunele rurale grănicereşti, aveau dreptul
anual, la o cantitate de 72-140 m steri lemn de foc, în picioare, în parchetul
seriei repartizat comunei respective, pentru necesităţile primăriei şi ale şcolilor.
Dacă această cantitate nu era suficientă, datorită creşterii numărului instituţiilor
precum: cooperative agricole, case naţionale, cursuri agricole sau pomicole de
sezon, Direcţia Silvică, cu avizul şefului de ocol, putea acorda o cantitate de lemn
de foc suplimentară, contra taxei din tariful grăniceresc.
2. Lemn de lucru şi de construcţie
Totalitatea grănicerilor coproprietari, dintr-o comună, aveau dreptul la lemn
de lucru şi de construcţie, în cantităţile determinate de către şeful de ocol silvic, în
842

Ibidem, pag. 3.
https://biblioteca-digitala.ro

265
limita disponibilităţilor, pentru lucrări şi construcţii de interes general. Materialul
necesar era acordat gratuit de Consiliul de Administraţie iar, cu taxele din tariful
grăniceresc, de către Direcţia Silvică. În decizia Consiliului de Administraţie, se
preciza dacă materialul acordat, în mod gratuit, trecea în patrimoniul instituţiei
solicitante, sau rămânea în proprietatea Comunităţii de Avere.
Autorităţile publice, pentru necesităţile lucrărilor de pe raza Comunităţii
de Avere, puteau obţine material lemnos, în limita disponibilităţilor, cu taxa de
vânzare 843 •
Pentru pădurile destinate necesităţilor coproprietarilor, a fost prevăzută o
revoluţie de 80 ani, împărţită în 4 perioade de exploatare şi a fost aplicat regimul de
codru regulat, cu modalitatea de tratament a două tăieri succesive, de regenerare.
Planul special a fost întocmit pe 20 de ani, prevăzându-se pentru exploatare, pe
primul deceniu, jumătate din volum, iar restul în al doilea deceniu 844 •
Sub titlul „Tăieturile comunelor grănicereşti'', Gazeta Oficială a Comunităţii
de Avere din Caransebeş preciza rolul important, pe care îl aveau coproprietarii
exploatatori, în regenerarea sigură a suprafeţelor exploatate.
Între condiţiile necesare erau enumerate: drumurile bune, deoarece era
în interesul fiecărei comune să refacă porţiunile de drum stricate, atât pentru
un transport mai uşor, mai rapid, economisind timp, dar şi pentru ocrotirea
animalelor, păstrarea căruţelor şi transportul unei cantităţi mai mari, plecarea
împăduriţilor în pădure, numai în ziua fixată, pentru comuna din care făceau
parte, cu asignarea gratuită, asigurarea hranei suficiente pentru vite, deoarece
păşunatul în acele tăieturi era interzis, tăierea arborilor numai după sfaturile şi
asignările codreanului, care protejau seminţişul crescut, curăţarea tăieturii, pentru
a fi dată lumină seminţişului şi tăierea întregii cantităţi, care revenea unui singur
coproprietar, o singură dată 845 •
În şedinţele din 16-17 martie 1879, Reprezentanţa a hotărât să poată
beneficia de drepturile grănicereşti toate familiile, care în 1872, la desfiinţarea
graniţei au fost îndreptăţite la servituţile silvanale. Familiile, care s-au desprins
din acestea, puteau beneficia de drepturile grănicereşti, împreună cu familiile din
care proveneau 846 •
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În multe cazuri, comercianţii de var şi cărămidă cumpărau doar o mică parte
a lemnelor necesare pentru arderea acestora, din pădurile comunităţii. Cea mai
mare parte a lemnelor o obţineau de la împăduriţi, din cantitatea primită gratuit
de aceştia. Datorită faptului că vânzarea acestor lemne era interzisă, de art. 71 al
Regulamentului de serviciu silvanal, Comitetul a hotărât, în vederea stopării unor
asemenea practici ca toţi primcodrenii să primească ciocane cu literele K şi, doar
cu acestea, să marcheze lemnele, pentru var şi cărămidă ale împăduriţilor, aceste
lemne să fie date, doar când aveau nevoie să ardă cărămidă sau var pentru casa lor
şi să nu poată fi vândute şi nici schimbate cu var sau cu cărămidă847 •
Împăduriţii, care se mutau dintr-o localitate grănicerească în alta, beneficiau
de drepturile grănicereşti şi în aceasta. Un asemenea caz a fost luat în discuţie,
de Oficiul de Economie al Comunităţii de Avere, în 30 noiembrie 1904, când
familiei grănicereşti Nicolae şi Ion Grozăvescu din Bogâltin, nr. 106 i s-a permis
să beneficieze de aceste drepturi şi în Jupalnic, unde s-au mutat cu întreaga lor
familie 848 •
Înainte de regulamentele din 1926 şi 1941, amintite la începutul capitolului,
cantitatea de lemne gratuită, de care beneficiau grănicerii, a fost stabilită de Legea
silvică din 1860, care, la art. 71, stabilea drept cantitate indispensabilă, pentru un
comunion, cea de 3-71/i stânjeni clădiţi lemne de foc şi de Comunitatea de Avere,
care, în 13 aprilie 1885, stabilea pentru un comunion o competinţă gratuită de
27,28 m clădiţi lemne de foc şi hotăra, că dacă o familie s-a împărţit în 2 ramuri,
fiecare beneficia de 13,64 m clădiţi, jumătate din cantitatea menţionată mai sus.
Dacă se formau trei sau mai multe ramuri dintr-o familie, acestea împărţeau între
ele cantitatea de 50 m clădiţi 849 •
În 25 ianuarie 1915, a fost luată în discuţie solicitarea curatorului Ştefan
Otonoga, de la spitalul din Caransebeş, de a primi lemne de foc gratuite. Cererea
se baza pe faptul că soţia acestuia, era fiică de grănicer, a decedatului George
Ghergulescu, originar din Bogâltin şi că, prin moartea fratelui soţiei, pensionarul
Ion Ghergulescu, a pierit şi ultimul bărbat cu drept de servitute al familiei
împădurite, Ghergulescu, din Bogâltin, nr. 4. Datorită faptului că acea fată de
grănicer, care se mărita după un neîmpădurit îşi pierdea drepturile de împădurit,
solicitarea a fost respinsă, însă a fost îndrumată Foresteria Caransebeş să elibereze
petentului, în mod excepţional, o asignare gratuită, de 20 m clădiţi, lemne de foc
Foaia Diecezană, Caransebeş, II, 1887, nr. 46, din 15/27 noiembrie, pag. I.
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din

tăietura oraşului Caransebeş 850 •

Cererile, de a beneficia de drepturile grănicereşti, într-o altă localitate erau
destul de dese. În şedinţa Comitetului, din 10 februarie 1919, au fost aprobate
cererile preotului Ilie lmbrescu, din Borlovenii Vechi nr. 38, de a beneficia de
drepturi în comuna Mehadica şi a împăduritului Ion Bistrean din Glimboca, nr.
141, de a beneficia de drepturi, în comuna Ohaba Bistra851 •
În şedinţa Comitetului, din 31 ianuarie 1922, s-a luat decizia că tariful
pentru împăduriţi rămânea neschimbat, doar preţurile se modificau, din coroane
şi fileri în lei şi bani 852 •
Solicitarea generalului Mihail Şandru, pentru recunoaşterea dreptului de
grănicer, a fost luată în discuţie de Comitetul Comunităţii de Avere, în 22 iulie
1920 şi s-a hotărât, că acesta era îndreptăţit la Y4 parte la comunionul nr. 84, din
Mehadica doar în timpul în care locuia pe teritoriul fostului regiment nr. 13 853 •
Existau cazuri, în care împăduriţi erau lezaţi în exercitarea drepturilor
grănicereşti. Gazeta Orşovei, sub titlul ,,Abuzurile unor brigadieri ai Comunităţi
de Avere" prezenta evenimentele, din 18 decembrie 1928, când primcodreanul
Elchescu şi codreanul Plavăţ au mers, cu 20 de grăniceri din Eşelniţa, în pădure,
să le marcheze lemnele, pentru care primiseră asignare în vederea tăierii, încă din
martie 1928. După ce lemnele au fost pregătite, aceştia n-au vrut să le măsoare,
până când toţi oamenii nu le-au dat lor toată mâncarea, luată de acasă, iar oamenii
de rămas flămânzi 854 •
Un alt caz era semnalat Direcţiei Silvice a Comunităţii de Avere, în data de
23 octombrie 1933, de către economul Gh. Lupşescu din Petnic. Acesta menţiona
că locuitorii din Petnic, de câte ori mergeau în pădure, în tăietura repartizată,
pentru a fasona şi a transporta la locuinţă, lemne de foc, în baza asignărilor
gratuite, pe lângă că trebuiau să parcurgă un drum lung, de o zi, când se întorceau
în comună jandarmeria le confiscă aceste lemne, deşi erau marcate şi scoase în
zilele stabilite în asignări, motivând că au ordin de la Comunitatea de Avere 855 •
Deşi lemnele erau exploatate, în perioada când seva nu pornea în arbori,
locuitorii din Dubova au cerut şi, în mod excepţional, li s-a aprobat, să scoată
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lemne verzi, din Ogaşul Momiţii, în cele 2 zile prevăzute în asignare. Comuna
Dubova a făcut drumul pe acel ogaş, dar era foarte periculos a circula pe el şi vara,
iar locuitorii menţionau: „dar ce-om face la toamnă, când vin ploile şi drumul se
tot înruinează şi peste iarnă să îngheaţă şi să tot bolbosteşte, de nu putem nici cu
picioarele de a merge, dar cu vitele şi cu lemnele după iele" 856 •
Între Comunitatea de Avere şi comunele grănicereşti izbucneau conflicte,
cum a fost cel din perioada 1935-1936, generat de mutarea tăieturii comunei
Cârpa, din Valea lui Hamat, din care locuitorii îşi extrăgeau anual lemnele primite
în baza asignărilor, încă din 191 O, în zona Cemeţ. În acest context, a fost solicitat
ajutorul jandarmeriei din Cârpa, pentru confiscarea lemnelor tăiate în parchetul
vechi 857 •
În anul 1901, împăduriţii au primit păşune de munte şi de pădure, jir, lemne
de construcţie, cu taxe reduse şi lemne de foc, ultimele în valoare de 80.000 lei 858 •
În ceea ce priveşte cuantumul valoric al lemnelor, pe care împăduriţii
coproprietari ai Comunităţii de Avere îl primeau anual, în raportul Comitetului
către Adunarea generală a reprezentanţei, din 26 august 1921, se estima creşterea
generală, având ca bază 1,8 m 3 , la iugăr cadastral, la 360.000 m 3 • Din acesta, cele
30.000 familii de coproprietari primeau fiecare 9 m3 , în total 270.000 m3 anual.
Din restul de 90.000 m3 şi din alte produse accesorii trebuia susţinută instituţia 859 •
În anul 1928-1929, grănicerii au primit, drept beneficii, din partea
Comunităţii de Avere, pentru necesităţile lor proprii, gratuit 100.81 Om steri, circa
5 .040 vagoane lemne de foc, în valoare de 4.032.400 lei şi 10.321,40 m3 lemne
de construcţie, pentru care au plătit 224.768,50 lei, în comparaţie cu 1.839.511,50
lei, care era valoarea lor reală. Deci un beneficiu total, în material lemnos, în
valoare de 5.871.911,50 lei 860 • Valoarea lemnelor primite, cu taxă grănicerească,
de coproprietarii din Ocolul silvic Orşova, pe anul 1928-1929 şi cantităţile
de materiale lemnoase, primite de aceştia în mod individual şi colectiv, pot fi
surprinse în anexele 19 şi 20._
În anul 1930, grănicerii coproprietari au primit o cantitate de 98.243,50 m st
lemne de foc gratuit, în valoare totală de 3.436.362,50 lei, 18.311,50 m st lemne
856
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de foc, cu preţ redus, de 109.011 lei şi 9.550,80 m lemne de construcţie, cu preţul
de 301.279,05 lei, rezultând un beneficiu total de 3.846.922,85 lei 861 •
În anul 1930-1931 au fost realizate ca produse principale 5.116,12 m st
lemne de foc gratuite, în valoare de 1.432.240 lei, 17.708 m st şi 4.564,69 ml
lemne de construcţie cu taxă grănicerească, în valoare de 215.928 lei, iar ca
produse secundare 40 m st lemne de foc gratuite, în valoare de 400 lei, 5.270 m st
lemne de foc cu taxă grănicerească, în valoare de 59.700 lei şi 2.984,63 ml lemn
de construcţie, în valoare de 153.130 lei 862 •
În anul economic 1932-1933, pentru coproprietari au fost exploatate
următoarele cantităţi: 86.970 m st, lemn de foc, drept competinţă gratuită, 12,542
m steri lemn de foc, cu taxele reduse pentru grăniceri, 7 .181 ml lemn de construcţie
în mod gratuit, 4.286,62 m3 lemn de construcţie, cu taxele reduse pentru grăniceri
şi 3.285,06 ml lemn de construcţie cu taxele fixate pentru comerţ 863 •
Asignările pentru competinţa gratuită de lemne de foc, trebuiau reînnoite
până la 30 septembrie. Fiecare coproprietar preda codreanului de revir asignarea
veche, din anul anterior, care, în schimbul sumei de 1O lei, era prelungită 864 • În
anunţul pentru reînnoirea asignării, din 27 septembrie 1931, publicat în Gazeta
Oficială a Comunităţii de Avere se arăta că mai trebuia achitată o taxă de 100 lei
peste preţul asigurării, reprezentând pierderea în creştere 865 •
Uneori, era solicitată aprobarea ocolului silvic, pentru ca fasonarea
competinţei gratuite, de lemne de foc, de 20 m st să fie făcută la par. Era cazul lui
Ottiman Iacob din Jupalnic 866 , funcţionar poştal la Orşova şi a lui Iosif Moacă,
învăţător din Eşelniţa. Ultimul motiva că, fiind învăţător, nu avea animale şi nu
putea scoate lemne lungi, cu carul, în zilele stabilite 867 •
În anul economic 1934-1935 grănicerii coproprietari au primit: 74.667 m st
lemn de foc gratuit şi 6.880 m st, cu taxe reduse, 280 m 3 lemn de lucru gratuit şi
5 .263 ml cu taxe reduse 868 •
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În anul 1936-1937, a fost obţinută de către împăduriţi cantitatea de
90.442,20 m st lemn de foc, în valoare de 3.226.964 lei şi de 10.753,09 m1 lemne
de construcţie, în valoare de 1.876.684 lei, în total ridicându-se la 5.113.648 lei 869
anexa 21. Beneficul realizat de toţi coproprietarii, luând în calcul valoarea unui
metru ster lemn de foc la 40 lei, pentru cantităţile realizate în mod gratuit, la 20
lei pentru cantităţile exploatate cu taxe reduse şi 170 lei valoarea medie, a unui
metru cub de lemn de construcţie, ţinând cont că au fost exploatate esenţe nobile,
de preţ, precum gorunul, bradul sau teiul, a fost de 4.893.586 lei.
În mod colectiv Consiliul de Administraţie a mai acordat gratuităţi în lemne
de foc şi de construcţie, în valoare de 220.062 lei, pentru: şcoli - 25 m 1 şi 20 m
st, în valoare de 5.400 lei, biserici - 485 m 1 , în valoare de 96.650 lei, comune 274,83 m 1 şi 120 m st, în valoare de 84.336 lei, jandarmi - 40 m st, în valoare
de 1.600 lei şi particulari, pentru case şi sălaşe distruse de incendiu 32.076 lei 870 •
În anul 193 7-193 8, cantităţile de care au beneficiat, individual, împăduriţii,
pe ocoale silvice pot fi observate în anexa 21. În mod colectiv, Consiliul de
Administraţie a mai acordat gratuit lemne de foc şi de construcţie pentru: şcoli
- 41,20 m1 şi 20 m st, în valoare de 11.100 lei, biserici - 60, 98 m1 şi 20 m st,
în valoare de 15.245 lei, comune - 239,55 m1 şi 20 m st, în valoare de 59,887
lei, regiment şi jandarmerie - 27,96 m1 şi 100 m st, în valoare de 10.990 lei şi
particulari, pentru case şi sălaşe distruse de incendii - 182,94 m1 , în valoare de
47.735 lei. Beneficiile individuale de 5.349.801 lei şi cele colective de 144.957
lei, au însumat 5.494.758 lei 871 •
În Adunarea generală, din 16 martie 1940 au fost făcute cunoscute beneficiile
acordate în anul 1939-1940, separat pe categorii:
1. Lemn de foc gratuit, ca produs principal - 74.594 m st, cu 50 lei/m st,
în sumă de 3.729.700 lei;
2. Lemne de foc cu taxă grănicerească, ca produs principal - 307 m st, cu
40 lei/m st, în sumă de 12.280 lei;
3. Lemn de foc cu taxă grănicerească, ca produs secundar - 1.177 m st, cu
40 lei/m st, în sumă de 47.280 lei;
4. Lemn de foc gratuit, ca produs secundar - 202 m st, cu 50 lei/m st, în
sumă de 10.100 lei;
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5. Lemn de lucru gratuit, ca produs principal- 130,7 m3 de gorun, cu 500
lei/ m 3 , în sumă de 65.350 lei;
6. Lemn de lucru cu taxă grănicerească, ca produs principal:
a. 2.002 m 3 fag, cu 150 lei/m3 - ce reprezenta o reducere de 300.300 lei;
b. 278,48 m3 gorun, cu 400 lei/ m 3 - ce reprezenta o reducere de 111.392
lei;
c. 575 m1 brad şi molid, cu 100 lei/m1 - ce reprezenta o reducere de 57 .500
lei;
d. 17,78 m 3 tei, cu 500 lei/m 3 - ce reprezenta o reducere de 8.890 lei;
e. 17,78 m 3 plop cu 220 lei/m1 - ce reprezenta o reducere de 686 lei;
7. Lemn de lucru cu taxă grănicerească, ca produs secundar
a. 575,96 m1 fag - ce reprezenta o reducere de 86.394 lei;
b. 954,92 m3 brad şi molid- ce reprezenta o reducere de 95.492 lei;
c. 8,66 m1 plop- ce reprezenta o reducere de 16.732 lei;
d. 510,20 m1 gorun - ce reprezenta o reducere de 204.080 lei;
e. 20,02 m 1 tei- ce reprezenta o reducere de 10.010 lei;
8. Lemn de lucru gratuit, ca produs secundar - 124,83 m1 , în valoare de
62.115 lei.
Rezultă4.818.101 lei, la care se adaugă suma de 269.220 lei pentru păşunatul
în munţi şi 363.160 lei pentru păşunatul în păduri, în total 5.450.481 lei, de care
au beneficiat împăduriţii în anul 1939-1940872 •
În anul economic 1939-1940 - anexa 22 beneficiul realizat de grăniceri,
pentru produsele lemnoase, a fost de 9.696.383 lei, la care se adaugă reducerea de
269.220 lei, pentru păşunatul în munţi şi 363.160 lei pentru păşunatul în păduri,
în total 10.328.763 lei 873 .
Valoarea competinţelor grănicereşti primite de împăduriţii, în anul 19401941, pot fi vizualizate în anexa 23 874 .
Produsele lemnoase, defalcate pe categorii, primite de coproprietarii
Comunităţii de Avere, în mod individual, în anii economici 1942-1943 875 şi 19431944876 pot fi surprinse în anexa 24.
În anul economic 1942-1943 împăduriţii au primit ajutoare colective, în
cantitate de 9.884 m st lemne de foc şi 482 m3 lemne de lucru, din esenţele fag,
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gorun şi molid, la tulpină, iar în stare fasonată, în mod gratuit 17,5 vagoane lemne
de foc. Instituţiile culturale au beneficiat de ajutoare financiare în valoare de
162.000 lei.
În anul 1943-1944, au fost acordate ajutoare colective după cum urmează:
2 vagoane lemne de foc fasonate şi 83 m 3 , lemn de construcţie de gorun, brad şi
fag instituţiilor bisericeşti, 565 m st, lemn de foc şi 11 O m 3 , lemn de construcţie
instituţiilor culturale şi comunelor politice şi 162 m 3 şi 110 m st lemn de foc
pentru refacerea locuinţelor individuale ale grănicerilor. În numerar au fost
acordate instituţiilor culturale şi bisericilor 132.000 lei.
Prin ordinul nr. 9.231/28 septembrie 1948 al Direcţiei Îndrumare, Planificare
şi Control, din Ministerul Silviculturii, pentru aplicarea regimului silvic unitar
pentru toate pădurile R.P.R. indiferent de natura proprietăţii şi în urma împărţirii
teritoriului forestier al ţării în noi ocoale silvice, paza şi cultura pădurilor
Comunităţii de Avere din Caransebeş a trecut în sarcina ocoalelor silvice din
subordinea Ministerului Silviculturii. Vechile ocoale silvice ale Comunităţii de
Avere au primit în administrare şi alte păduri, teritoriul acestora suferind astfel
modificări esenţiale. Personalul acestora, după 1 august 1948, a fost salarizat de
acest minister.
Drepturile în lemne de foc ale membrilor Comunităţii de Avere erau cele
stabilite prin decizia 6.596, publicată în Monitorul Oficial din 23 martie 1948,
iar cantitatea şi felul materialului de construcţie urma să fie stabilit de organele
administrative locale pe bază de deviz 877 •
În urma acestei măsuri, populaţia graniţei era nemulţumită, o asignare
pentru 20 m st lemne de foc care înainte era 20 lei, după 1948 a ajuns la 500 lei
şi pentru vite, care în trecut puteau să fie trimise la păşunat în păduri fără nicio
formalitate, trebuia încheiat un contract de învoială colectivă cu ocolul silvic,
vitele celor care nu se conformau fiind întoarse de la păşune 878 •

III. 2. ACORDAREA AJUTOARELOR INDIVIDUALE
ŞI COLECTIVE
Comunitatea de Avere din Caransebeş, ale cărei origini se regăsesc în vechea
organizare militară a Banatului, a fost o organizaţie complexă, care vreme de 8
decenii a militat pentru „ridicarea materială şi culturală a graniţei bănăţene". În
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Direcţia Silvică a judeţului Caraş, Oraviţa, dosar
8/1948, f. 1.
878
Idem, Fond Legiunea de Jandarmi Severin, dosar 92/ 1948, f. 6.
877
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acest subcapitol mă voi opri asupra unor aspecte concrete, de acordare a ajutoarelor
individuale - urmaşilor foştilor grăniceri şi a celor colective - comunităţilor
împădurite, de pe raza fostului Regiment confiniar româno bănăţean nr. 13 din
Caransebeş.

În anul 1919, Comitetul Comunităţii de Avere a contribuit, ţinând cont „de
gravele împrejurări, în care trăieşte şi faptul că e grănicereasă", cu suma de 300
coroane la ajutorarea învăţătoarei Ana Borlovan, care era bolnavă879 •
Comitetul a luat în discuţie, în anul 1922, cererea codreanului Mitru Metea,
prin care solicita un ajutor în bani şi lemnul de construcţie gratuit pentru reclădirea
grajdului ars şi care a primit, pentru acesta, lemnul de construcţie gratuit şi suma
de 300 lei 880 •
Primcodreanul Dumitrie Ostrovan solicita tot atunci restituirea pagubei
de 400 lei „cauzată de răufăcători necunoscuţi prin nimicirea a 40 bucăţi pomi
roditori" 881 •
Un an mai târziu, codreanul Nestor Fulga din Ogradena Veche solicita
15, 18 ml lemn de construcţie, în mod gratuit, pentru a-şi ridica casa. Acesta a
primit gorunul, cu taxa stabilită pentru grăniceri şi teiul, cu o reducere de 50 %
din taxa tarifară în vigoare pentru valorificare882 •
La cererea preotului romano-catolic Ioan Gazso din Ferdinand a fost
aprobată acordarea unei cantităţi de 17 m clădiţi, lemne de foc din depozitul situat
în gara Ferdinand, în mod gratuit883 •
Tot în rândul ajutoarelor individuale pot fi încadrate şi solicitărilor lui
Constantin Dolomiţa din Caransebeş, care a primit un ajutor de 1.500 lei, pentru
a-şi înlocui boul mort884 sau cea a profesorului de muzică Constantin Vladu,
care a primit o cantitate de 32,12 ml lemn de brad, cu 50% reducere din taxele
grănicereşti, pentru construirea casei proprii din Eşelniţa 885 .
O dovadă de solidaritate a fost sprijinul acordat, celor care au suferit în
urma războiului. În data de 31 octombrie 1944, a fost aprobat de către Comitet
„lemnul gratuit pe seama grănicerilor sinistraţi de război" 886 •
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg. 111919, f. 8.
Ibidem, Inv. 720, reg. 211922, f. 14.
881
Ibidem, lnv. 720, reg. 111923, f. 70.
882
Ibidem, Inv. 720, reg. 111923, f. 58.
883
Ibidem, Inv. 720, reg. 111923, f. 59.
884
Ibidem, lnv. 720, reg. 111936-1938, f. 70.
885
Ibidem, lnv. 720, reg. 111946-1947, f. 12v.
886
Ibidem, lnv. 720, reg. 111942-1946, f. 141.
879
880
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Grănicerii

din comuna Bozovici, din Valea Almăjului, au cerut şi li s-a
aprobat, în mod gratuit, acordarea cantităţilor necesare, în vederea refacerii
caselor distruse de bombardamentele din toamna anului 1944887 •
Pentru refacerea casei distrusă de război a fost acordată, în mod gratuit,
cantitatea de 30 m 1 lemn de construcţie de brad profesorului Ştefan Ţăranu 888 •
Prin excepţie de la regula prin care, de beneficiile primite din partea
Comunităţii de Avere, se puteau bucura doar urmaşii grănicerilor, în 27 aprilie
1944, Consiliul de Administraţie a decis ca şi refugiaţii stabiliţi în comunele
grănicereşti să primească, în mod gratuit, o cantitate de până la 20 m st lemne de
foc la tulpină pe durata refugiului 889 .
Şi cei care au suferit în urma inundaţilor au primit sprijinul Comunităţii de
Avere. În 31 mai 1944, au fost acordate 3 ajutoare, în valoare de 5 .OOO lei fiecare
pentru cei care au sufeit în urma inundaţiilor în comuna Rudăria (azi Eftimie
Murgu) 890 • Împăduritul Micu Ion din Bucoşniţa afectat de ruperea de nori şi de
viitura din 1 iunie 1946 a primit 20 m st lemne de foc şi materialul lemnos, pari şi
nuiele, necesar în vederea refacerii gardului în mod gratuit891 • Tot din Bucoşniţa
coproprietarii Smaia Valeriu şi Ţăranu Ion au fost ajutaţi, în mod gratuit, primul
cu 4, 1O m1 gorun şi 3 m1 fag iar al doilea 6,3 m1 gorun şi 3, 15 m1 fag lemn de
construcţie 892 •

Ajutoarele colective erau foarte importante şi reprezentau contribuţia
de Avere din Caransebeş la susţinerea comunităţii locale.
Comuna Bozovici, sediu de ocol silvic al Comunităţii de Avere primea, în
anul 1922, 100 m el lemn de foc, în baza asignării gratuite 893 •
Pentru instituţiile culturale şi funcţionarii de stat din Caransebeş s-a hotărât
acordarea lemnelor de foc, pentru instituţii cu preţul normal de vânzare, iar pentru
funcţionarii de stat cu preţ redus 894 •
Pentru „Expozitura casei cercuale din Caransebeş", în luna mai 1924, a
fost aprobată acordarea unui vagon de lemne de foc în mod gratuit895 •
Cererea Primăriei oraşului Caransebeş, de a primi l O vagoane lemne de
foc cu preţ redus şi o suprafaţă de 50-100 iugăre cadastrale pentru a putea fi
Comunităţii
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exploatată

în regie nu a fost aprobată896 •
Şi cererea locuitorilor din comuna Ferdinand, pentru a li se pune la
dispoziţie, o porţiune de teren în vederea exploatării, din care să-şi ia lemnele
de foc cu „un preţ mai moderat", a fost respinsă, în baza hotărârii Adunării
generale a reprezentanţilor, din luna august 1921, de a nu se acorda favoruri
neîmpăduriţilor897 .
Deşi

nu i s-a aprobat cantitatea de lemne solicitată, Primăria oraşului
a primit 5.000 lei, în vederea achiziţionării unei maşini pentru Uzina
electrică din Caransebeş 898 •
În anul 1923, la solicitarea uniunii forestiere, de a fi acordată cantitatea de
400 m ci, cu preţul de 3.300 lei pe vagon pentru Căile Ferate Române, comunitatea
a aprobat livrarea a 20 vagoane lemne de foc, cu preţul redus fixat pentru lemnele
ce se puneau la dispoziţia autorităţilor899 •
Pentru amenajarea arenei sportive din Caransebeş, la solicitarea Comisiei
Locale a Sindicatelor Unite, Secţia Sportivă, a fost acordat un ajutor de 1O m3
lemne de foc de fag, în mod gratuit şi suma de 250.000 lei pentru refacerea
Caransebeş

îngrădirii 900 •
Primăriei

Comunei Cornea i-a fost acordată cantitatea de 60 m3 , lemn de
răşinoase pentru construirea grajdului comunal 901 •
Cu taxă redusă a fost acordat materialul de gorun necesar la construirea
digului de scut contra revărsării apelor Bistrei solicitat de către Primăria satului
Crâjma902 •
Pentru amenajarea unui târg de vite, a fost aprobată cantitatea de 20 m3
lemn de construcţie de gorun la cererea Primăriei comunei Teregova903 •
Susţinerea vieţii spirituale, de asemenea a fost o prioritate pentru
Comunitatea de Avere din Caransebeş. În anul 1904 Ilie Popa a cerut un ajutor,
în vederea construirii unei capele la locul de pelerinaj Piatra Scrisă, pe teritoriul
comunei Armeniş, pentru care avea aprobare din partea consistoriului diecezan şi
a vicecomitelui şi a primit 150 coroane 904 •
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În luna ianuarie 1914 preotul greco-ortodox Ioan Bogdan a primit o asignare
gratuită, pentru o cantitate de 27,28 m3 lemne de foc 905 •
Pentru îngrădirea noului cimitir, Andrei Ghidiu în calitatea de preşedinte
al Comitetului Parohial Greco Ortodox Caransebeş, solicita repartizarea a 50 de
bucăţi stâlpi de 2,5 m lungime şi 30 cm grosime şi a 100 de bucăţi primble (rigle),
de 4 m lungime şi 20 cm grosime906 •
Cu prilejul festivităţilor hirotonirii şi instalării ca Episcop al Caransebeşului
a lui Iosif Traian Bădescu şi Comunitatea de Avere a contribuit la colectă cu suma
de 5.000 lei 907 •
Dintre locaşurile de cult ajutate amintim: Biserica greco ortodoxă din
Eşelniţa, care a primit lemnele de construcţie necesare 908 şi bisericile greco
ortodoxe din Borlovenii Vechi 909 sau din Luncaviţa910 , care au primit cantităţile
solicitate, pentru reparaţii.
O situaţie mai specială a fost înregistrată în comuna Slatina Timiş, unde a
fost cerută aprobarea Comunităţii de Avere pentru ca împăduriţii din localitate să
renunţe, fiecare la 2 m ci, din lemnele primite anual, în calitate de coproprietari.
Suma obţinută prin vânzarea lemnelor urma să fie utilizată în vederea achiziţionării
clopotelor pentru biserica ortodoxă911 •
Biserica ortodoxă din Caransebeş a cerut şi a primit, în luna aprilie 1922, un
ajutor financiar în valoare de 1.000 lei 912 •
Pentru repararea gardului împrejmuitor şi a bisericii, la cererea Primăriei
din comuna Tisoviţa a fost aprobată cantitatea de 3 m3 lemn de gorun, cu taxe
grănicereşti deoarece „gratuităţile sunt oprite cu decisul comitetului din 30 martie
1933" 913 •
Profesorul Filip Pop, în calitate de preot al Penitenciarului din Caransebeş,
903

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1914, f. 2.
L.O. Roşu, Acordarea ajutoarelor individuale şi colective pe teritoriul Comunităţii
de Avere a fostului Regiment grăniceresc româno bănăţean din Caransebeş, în ***Studii
bănăţene, Editura Mirton, Timişoara, 2007, pag. 435-451; S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond
Parohia Ortodoxă Română Caransebeş, dosar 811916-1917.
907
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1920, f. 67v.
908
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1922, f. 286.
909
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1922, f. 248.
910
Ibidem, Inv. 720, reg. l/ 1922, f. 36.
911
Ibidem, Inv. 720, reg.1/1922, f. 65.
912
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1922, f. l 15v.
913
Ibidem, Inv.43, dosar 175/1929-1935, f. 142.
906
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a cerut şi a primit o cantitate de 6 ml lemn de gorun pentru construirea unui altar
ortodox în capela închisorii 914 .
Pentru pictarea Bisericii greco ortodoxe din Comereva a fost aprobat, în
luna septembrie 1933, un ajutor de 3.000 lei 915 •
Un an mai târziu, a fost acordată cantitatea de 1O ml lemn de brad, în mod
gratuit, pentru construirea casei parohiale din Pârvova916 •
La solicitarea Comitetului de iniţiativă şi a Protopopiatului ortodox român
din Orşova a fost acordată, în mod gratuit, cantitatea de 25 ml lemn de brad în
anul 1933 917 şi 30 ml lemn de gorun, în anul 1936, pentru reclădirea Mănăstirii
Mraconia918 •
Pentru refacerea bisericilor distruse de război au fost acordate următoarele
ajutoare: 250.000 lei bisericii din Bozovici 919 , 100.000 lei bisericii din Ogradena
Veche 920 şi 200.000 lei bisericii din Poiana 921 •
Construcţia şi întreţinerea podurilor şi a punţilor peste râurile şi pârâurile
din zonă a fost sprijinită de către Comunitatea de Avere din Caransebeş.
În şedinţa Comitetului, din 29 octombrie 1904 a fost aprobată cererea
comunei Prisian, de ai se aproba, în mod gratuit o cantitate de 33,08 ml lemne
de gorun pentru renovarea podului, care asigura legătura cu Buchinul, peste râul
Timiş. În luarea acestei decizii, deşi cantitatea respectivă trebuia aprobată cu
taxă redusă şi nu gratuit, s-a ţinut seama de „mijloacele modeste de care dispune
comuna petentă şi de însemnătate podului în chestiune pentru comunicaţia
publică" 922 •

Tot pentru construirea unui nou pod, peste Timiş, între localităţile împădurite
Slatina Timiş a fost solicitat sprijinul Comunităţii de Avere în anul

Petroşniţa şi

1906923 •
Inundaţiile

teribile din anii 1910-1912, care au afectat şi localităţile de pe
teritoriul Comunităţii de Avere, au determinat o intervenţie pe măsură, în vederea
reconstrucţiei zonei.
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Din procesul verbal al

şedinţei

Comitetului, din 13 iulie 191 O, extragem:
„Reprezentanţii Comunităţii de Avere votează pentru ajutorarea familiilor
împădurite şi păgubite prin potopul ce a urmat furtunilor ce au băntuit pe la
mijlocul lui iunie a. c. suma de 100. OOO cor pentru a ridica din nou casele nimicite
de potop ale familiilor împădurite.
Pentru ca casele acestea, care se vor ridica pe spesele Comunităţii de Avere
să se zidească pe de o parte cu cât mai puţine speze iar pe de altă parte în forma
şi executarea cea mai raţională măsurând împrejurările economice ale poporului
nostru, să se stabilească trei planuri de case: cu 600, 800 sau 1000 cor.
Zidirea să se dea prin licitaţie publică, iar lemnele trebuincioase pentru
zidire Comunitatea de Avere le va pune la dispoziţia antreprenorilor cu preţuri
reduse stabilite prin tariful împăduriţilor.
Pentru ridicarea din nou a edificiilor economice, a grajdurilor, a gardurilor
nimicite de potop, lemnele de clădit se vor da împăduriţilor fără nici o plată din
tăieturile prescrise în planul de exploatare. Luând în considerare şi valoarea
acestor lemne, ajutorul total al Comunităţii de Avere se ridică 200 OOO cor ... în
multe cazuri, poporul, care şi până acum a avut lipsă de pământ roditor a ajuns
la sapă de lemn, prin aceea că, puţinul său pământ arător a fost spălat de apă
sau acoperit cu bulvani sau pietriş, încât pe zeci de ani, ba chiar pe veci a rămas
nefolosit, reprezentanţii Comunităţii de Avere, pentru a scăpa de mizerii şi lipsa
extremă a hotărât arendarea unor terenuri acestor familii împădurite cu 4 cor/
an"924.
Printre localităţile afectate a fost şi Cruşovăţul, unde, pe lângă case, apa a
ajuns şi la biserică. Ajutorul acordat pentru aceasta era estimat, în jurul anului
1939, la circa 300.000 lei, aici fiind îndiguit şi râul Mehadica925 •
Prefectura judeţului Caraş a solicitat, în anul 1934, acordarea, în mod
gratuit, a unei cantităţi de 420 m 3 lemn de gorun, pentru refacerea podurilor din
Valea Almăjului. Consiliul de Administraţie a aprobat 200 m3 lemn de gorun,
în mod gratuit şi 220 m1 lemn de gorun, cu taxă de 120 lei/m1 cu condiţia ca
materialul lemnos să fie folosit exclusiv pentru podurile din zona grănicerească926 •
60 m1 lemne de gorun au fost aprobaţi, în anul 1936, pentru refacerea
podurilor de pe raza comunei Vârciorova927 •
924
925

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1910, f. 185-186.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Colecţia de Documente „ Nicolae Corneanu", dosar 1/ 1939,

f. 211.
926
927

Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 48v.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 158v.
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Comunei Putna, din Valea Almăjului i-au fost acordaţi 14,03 ml lemn de
construcţie de gorun pentru realizarea a 2 poduri şi a 2 punţi în pădurea Faţa
Belcovăţului 928 •

Tot pentru construcţie unei punţi, comunei Goleţ i-au fost aprobate 2 bucăţi
de gorun de 8 m lungime şi 35 cm grosime929 •
Înţelegând importanţa căilor de comunicaţie terestre, în dezvoltarea fostei
graniţe militare bănăţene, Comunitatea de Avere a sprijinit realizarea acestora.
La cererea Serviciului Judeţean de Drumuri Severin a fost acordată, în
decembrie 1937, o cantitate de 1.000 ml de piatră, în mod gratuit930 şi în septembrie
1938, cantitatea de piatră necesară pentru realizarea drumului Slatina-Gărâna931 •
În luna martie 1946, a fost aprobată livrarea cantităţii de 1.000 ml piatră de
zidit pentru refacerea şoselelor naţionale de pe lângă Dunăre între Km 387-388 cu
preţul oficial, la cererea Serviciului Drumurilor Lugoj 932 •
Pentru pietruirea şoselei Orşova-Baziaş a fost aprobată exploatarea a 2.000
ml piatră de la Tisoviţa contra preţului de 30 lei/ml şi a procentului de 2% pentru
fondul de pensie 933 •
Şi victimele incendiilor au fost ajutorate. Astfel, în noaptea de 4 august
1904, un ,foc inspăimântător" a distrus 57 de locuinţe, foarte multe anexe şi
mult furaj în localitatea Gârbovăţ. Paguba suferită era accentuată de recolta foarte
slabă, datorată secetei. Comitetul a hotărât să trimită organelor administrative din
Gârbovăţ suma de 500 coroane, care să fie împărţită celor afectaţi 934 •
Printre cei care au apelat la sprijinul financiar al Comunităţii de Avere
din Caransebeş a fost şi Reuniunea Pompierilor Voluntari din Băile Herculane.
Aceasta, în anul 1934, dorea să achiziţioneze o pompă mai mică, care să poată fi
transportată până pe malurile Cemei935 •
Sprijinirea structurilor militare şi ale jandarmeriei constituie un punct
distinct în cadrul ajutoarelor acordate de Comunitatea de Avere din Caransebeş.
În anul 1913, pentru aşezarea posturilor de jandarmi la frontieră, Comanda
II de jandarmi din Lugoj a solicitat Comunităţii de Avere să construiască 10
928

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
931
Ibidem,
932
Ibidem,
933
Ibidem,
934
Ibidem,

Inv. 720, reg. 1/1936-193 8, f. 170.
Inv. 720, reg. l/1939-1940, f. 48.
Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 84v.
Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 160v.
Inv. 720, reg. li 1946-1948, f. 12.
Inv. 720, reg. 1/ 1942-1943, f. 68v.
Inv. 720, reg. 1/1904, f. 410-411.
935
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Reuniunea Pompierilor Voluntari
dosar 8/1934, f. 14.
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cazarme şi apoi să le dea în arendă imperiului. Comunitatea de Avere a răspuns că
„deşi nu poate lua asupra sa zidirea cazarmelor, nu va denega sprijinul ei moral
şi material, şi fără nici o plată va pune la dispoziţie locul trebuincios, precum şi
piatra, pământul şi nisipul de /ipsă" 936 •
Locotenentul de jandarmi din Caransebeş a solicitat, în anul 1915, aprobarea
ca jandarmii de la posturile situate la graniţa României din zonele Pui Luncet, în
hotarul comunei Rusca (Teregova), Petrilele Albe, în hotarul comunei Comereva
şi Cracu Ştefanului, în hotarul comunei Bogâltin să poată folosi, în mod gratuit,
lemnele de foc necesare. Comitetul a acceptat însă pentru lemnele moarte, ori
trântite de vânt, în caz contrar urmând să fie traşi la răspundere conform normelor
în vigoare 937 •
În 1O octombrie 1918 preşedintele, „în speranţa aprobării ulterioare a
comitetului'' a anunţat că societatea pe care o reprezintă se alătură Consiliului
Naţional Român. Comitetul, la rândul său, a primit cu bucurie decizia şi a votat,
pentru sprijinirea consiliului, suma de 10.000 coroane 938 •
În anul 1922 Regimentul 96 Infanterie a solicitat mărirea sumei votate
pentru muzica militară şi Comitetul a aprobat încă 1.000 coroane pentru aceasta939 •
După îndeplinirea dezideratului întregii obşti grănicereşti, înfiinţarea în
anul 1933, prin decretul Regelui Carol al Ii-lea, a Batalionului 2 Grăniceresc din
Caransebeş susţinerea acestuia, pe multiple planuri, a devenit importantă pentru
comunitate. Elocvent, în acest sens, este ajutorul de 100.000 lei, acordat pentru
achiziţionarea instrumentelor muzicale necesare fanfarei.
Aceasta a luat fiinţă în data de 15 ianuarie 1936 şi era compusă din 12
subofiţeri muzicanţi, 16 soldaţi în termen instrumentişti şi 20 copii de trupă
sub comanda şefului de muzică clasa I Diaconu Constantin. Dacă încadrarea
cu personal a muzicii Batalionului s-a făcut uşor, fiind încorporaţi cei 16 tineri,
care au făcut parte din tarafurile din zonă, nu tot atăt de uşoară a fost procurarea
instrumentelor necesare. Important de precizat fiind faptul că atunci, când s-a
făcut apelul de a contribui benevol la strângerea sumei necesare, Comunitatea de
Avere din Caransebeş a fost prima care a răspuns 940 •

Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 111918, f. 158.
Ibidem, Inv. 720, reg. 111915, f. 11.
938
Ibidem, Inv. 720, reg. 111918, f. 63.
939
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 26.
940
L. Groza, Batalionul 2 Grăniceresc de Gardă din Caransebeş, Editura Nagrad,
936
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Lugoj, 2007, pag. 63.
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De asemenea, pentru încălzirea spaţiilor utilizate de către personalul
Batalionului 2 Grăniceresc din Caransebeş şi pentru prepararea hranei comunitatea
a aprobat gratuit o cantitate de 90 m 3 lemne de foc lunar din pădurile proprii941 •
La cererea „Grupului local al sindicatelor oficerilor în pensiune", care a
solicitat ajutor în bani sau prin oferirea unor servicii, în care membrii săi să-şi
desfăşoare activitatea, comitetul a hotărât acordarea unei cantităţi de lemne de foc
cu preţ redus pentru foştii angajaţi 942 •
În anul 1923 „Uniunea forestieră din Transilvania" a pus în sarcina
Comunităţii de Avere 16 vagoane lemne de foc pentru annată şi 20 vagoane lemne
de foc pentru calea ferată română. Comitetul, deşi nu recunoştea obligaţia de a
fumiza lemne cu preţ redus, în acest caz a aprobat repartizarea celor 16 vagoane
lemne de foc armatei, cu preţul la care producătorii trebuiau să livreze lemne
statului, însă nu a aprobat cantitatea solicitată pentru calea ferată română. De
asemenea, au fost făcute demersuri pe lângă minister „pentru a scuti Comunitatea
de Avere de furnizări de lemn de natura acestora" 943 •
Înfiinţarea batalionului grăniceresc de gardă, o veche dorinţă a locuitorilor
fostului confiniu militar a determinat Comunitatea de Avere din Caransebeş să
acorde: lemnele de foc necesare - gratuit, din pădurile proprii cu condiţia ca
batalionul să le exploateze şi să le transporte, terenul de păşunat pentru vitele
companiilor grănicereşti - gratuit şi terenul pentru instrucţia militară şi cel pe care
urmau să fie ridicate cazănnile. În schimb soldaţii batalionului trebuiau să lucreze
gratuit la replantarea torenţilor şi sterilelor, din jurul comunelor grănicereşti cu
puieţii primiţi de la comunitate, sub supravegherea specialiştilor acesteia şi la
construirea căii ferate Iablaniţa-Bozovici 944 •
În iunie 1944, pentru Divizia a 2-a Vânători de Munte a fost aprobată o
cantitate de 400 m 3 , proveniţi din lemnele de molid doborâte de vânt sau uscate în
picioare, în pădurile de protecţie din jurul Muntelui Mic 945 •
În luna octombrie 1944, a fost aprobată acordarea gratuită a unei cantităţi de
20 m st lemn de foc, pe tulpină, din parchetele seriilor grănicereşti pentru secţiile
şi posturile de jandarmi situate pe teritoriul graniţei, în raza oraşelor: Caransebeş,
Teregova, Orşova şi Bozovici946 •
941

Ibidem, pag. 50.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
2/1922, f. 51.
943
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1923, f. 62.
944
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1931-1934, f. 165v-166.
945
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 131.
946
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 140v.
942
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În acelaşi an, Detaşamentul 319 forestier al armatei a exploatat o cantitate
de 1.507,24 m1 mesteacăn, în Ocolul Silvic Ohaba Bistra, în valoare de 287.493
lei pentru fortificaţii 947 •
Şi introducerea energiei electrice în localităţile grănicereşti, ca element al
modernităţii, a fost sprijinită material de către Comunitatea de Avere.
În anul 1934, comunei Jupalnic i-a fost aprobată, pentru introducerea
curentului electric, gratuit, o cantitate de 85 bucăţi stâlpi de gorun, având I O m
lungime şi 22 cm grosime, la mijloc, cu preţul grăniceresc, din arborii afectaţi de
incendiu din seria VII/2 948 •
Comunelor grănicereşti Luncaviţa, Teregova şi Topleţ, care au solicitat
acordarea gratuită a stâlpilor necesari pentru electrificarea comunei li s-a aprobat
cererea, dar cu plata tarifului grăniceresc 949 •
În acelaşi scop, comuna Cruşovăţ a primit 1O bucăţi stâlpi de gorun cu taxe
grănicereşti 950 , iar comuna Bolvaşniţa 35 bucăţi stâlpi şi 7 bucăţi de gorun, dar
gratuit951 •
Nici îngrijirea populaţiei nu a fost neglijată de către comunitate. În acest
sens, comitetul de construcţie al Spitalului „Principesa Elena" din Bozovici a
solicitat aprobarea materialului lemnos şi a pietrei, necesare la construcţie.
Comunitatea de Avere având în vedere „scopul nobil, construirea spitalului în
interesul obştii grănicereşti din Valea Almăjului" a aprobat, în mod excepţional
acordarea gratuită a 70 m1 de piatră şi a 20 m3 de gorun 952 •
În luna septembrie 1933, cu ocazia hramului bisericii din Prigor a fost
inaugurată Infirmeria „D.R. Ioaniţescu", festivitate la care a luat parte prefectul
Dr. Maxim Radovan împreună cu toţi şefii de servicii ai judeţului Caraş.
În luna octombrie, a fost inaugurată Infirmeria „Dr. Vaida Voievod'' din
Dalboşeţ, iar în cursul lunii noiembrie Spitalul ,,M. Sa Elena" din Bozovici.
Elocvent este faptul că preşedintele comitetelor de iniţiativă ale acestor instituţiuni
era preşedintele Comunităţii de Avere Coriolan Buracu953 •
Asistenţa socială a fost o parte deosebit de importantă a activităţii Comunităţii
de Avere, care a încercat să suplinească, prin ajutoare, lipsurile împăduriţilor.
947

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 122.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 25.
949
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 214v.
950
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1946-1947, f. 4.
951
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1946-1947, f. 5v-6.
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Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. 11, din 20
octombrie, pag. 2.
953
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 8, din 1 octombrie, pag. 4
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primului război mondial a determinat, în graniţa bănăţeană, că
„vitejii noştri grăniceri, cu mândrie şi în mod sărbătoresc au răspuns la glasul
stăpânului lor. Cu iuţeala fulgerului, lăsând căminul gol, părinţi, soţie şi copii
singuri la vatra părintească s-au prezentat sub drapel ca moşii şi strămoşii lor,
care cu arma în mână au apărat părţile acestei graniţe şi ei, tot cu arma în mână
să apere cinstea graniţei şi să creeze patriei noastre pagini de aur în istoria
lumii".
Comunitatea de Avere a înţeles că era de datoria ei a-i ajuta pe cei rămaşi
acasă şi a hotărât ca, din suma de 100.000 coroane, să achiziţioneze alimente
şi articole necesare. Apoi, prin magaziile ocoalelor silvice Caransebeş, Ohaba
Bistra, Teregova, Orşova şi Bozovici, să le împartă familiilor rămase fără ajutor
şi lipsite de mijloace.
De asemenea, urma ca 15 vagoane de porumb, să fie transportate la sediile
ocoalelor silvice şi să fie vândute, cu preţul de 15 coroane/maja metrică954 •
Totodată, s-a luat hotărârea, ca până în luna ianuarie 1915, să fie achitate
salariile şi să fie acordate competinţele de lemne, tuturor funcţionarilor şi
pădurarilor chemaţi la arme. La fel erau achitaţi şi „banii de cartel'', pentru
familiile celor căsătoriţi 955 .
Comitetul Comitatens Caraş-Severin, în şedinţa desfăşurată la Lugoj, în
14 februarie 1915, a hotărât înfiinţarea unui „azil pentru adăpostirea soldaţilor
schilodiţi şi a orfanilor acelor eroi care îşi dorm somnul veşnic pe câmpul de
onoare". Pentru sprijinirea acestei iniţiative de suflet, Comunitatea de Avere a
votat suma de 1.000 coroane anual 956 •
Aceiaşi sumă a fost destinată colectei, pentru ajutorarea refugiaţilor
de război, lansată în luna octombrie 1916, de către primarul Caransebeşului,
Octavian Bordan957 •
Copiii angajaţilor Comunităţii de Avere beneficiau de ajutoare, pentru
creştere. Un astfel de sprijin au primit minorele Maria şi Eudochia, fiicele
codreanului Ilie Rain, decedat la data de 22 decembrie 1915. Maria Rain a primit
48 coroane anual, în rate de 4 coroane lunar pentru perioada 1 ianuarie 1916-1 O
august 1919, iar sora sa Eudochia a primit aceiaşi sumă, dar până în data de 4
ianuarie 1922958 •
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1914, f. 186-189.
955
Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1914, f. 181.
956
Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1915, f. 163.
957
Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1915, f. 25.
958
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/ 1915, f. 25v.
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Arhidieceza greco ortodoxă română din Sibiu şi cea greco-catoclică din
Blaj lansau, în anul 1916, un apel pentru contribuţia la fondul pentru construirea
unui orfelinat românesc cu sediul în Sibiu. „Spiritul de prevedere, ce ni l-au
impus necesităţile cumplitului război de azi, ne silesc să cugetăm la toate
mijloacele posibile pentru vindecarea rănilor rămase in urma marelui război la
care asistăm. Sărmanii copii orfani rămaşi pe drumuri - sunt jertfele cele mai
nevinovate ale războiului neîncheiat. Sub acest aspect - un azil care să adune
de pe drumuri aceşti copii nevinovaţi - care să le dea îngrijirea şi educaţia de
lipsă şi să le asigure o existenţă cinstită e cea mai nobilă instituţie umanitară
ce se poate închipui intre împrejurărie de azi." Acest apel a fost înaintat tuturor
celor angajaţi în Comunitatea de Avere pentru „a contribui cu o pietricică sau cu
o piatră mare la ridicarea marelui azil al orfanilor" 959 •
În anul 1918, s-a votat o contribuţie de 400 coroane, pentru fondul orfanilor,
văduvelor şi invalizilor de război ai regimentului de artilerie din Caransebeş 960 •
O sumă mai mică, de 20 coroane, a fost răspunsul comunităţii la apelul
Reuniunii pentru ajutorarea orbilor filiala Arad961 •
Banca Sebeşeana din Caransebeş a solicitat, în anul 1922, acordarea cu preţ
redus a unui vagon de lemne de foc, pe care să-l distribuie pentru orfani şi săraci.
Deoarece, Comunitatea de Avere împărţea gratuit lemne pentru aceştia, acestea
nu puteau fi asigurate decât cu preţul de valorificare962 •
În iarna anului 1922-1923, Comunitatea de Avere a hotărât să împartă, gratuit
şi cu preţ redus pensionarilor, văduvelor, orfanilor şi funcţionarilor îndreptăţiţi o
cantitate, care să nu depăşească 100 vagoane lemne de foc 963 •
Pentru distribuirea de lemne de foc între nevoiaşi, a fost aprobat un vagon,
care să fie distribuit prin Crucea Roşie Caransebeş 964 şi unul prin Comandamentul
cercului de recrutare 965 •
În iama anului 1923-1924, au fost puse la dispoziţia celor săraci 100
vagoane lemne de foc, cu taxa redusă966 şi 300 mel., în mod gratuit967 •
959
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Inv. 720, reg. 2/1922, f. 64.
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În iama anului 1936, văduvele şi săracii din Caransebeş puteau să cumpere
lemne de foc cu 1.500 lei/vagon968 • În aceiaşi perioadă, 2 vagoane de lemne de
foc au fost puse la dispoziţia Cruci Roşii, pentru a le valorifica şi a da banii pentru
ajutorarea înfometaţilor din Basarabia969 •
Prin prezentarea unor exemple concrete de ajutorare a împăduriţilor
Comunităţii de Avere din Caransebeş în mod individual sau colectiv precum:
sprijinirea victimelor inundaţiilor şi a incendiilor, refacerea clădirilor distruse
de război, introducerea curentului electric, ajutorarea structurilor militare sau
susţinerea celor afectaţi de război, am încercat să evidenţiez rolul, deosebit de
important, deţinut de această instituţie în Banat, la sfârşitul secolului al XIX-iea
şi în prima jumătate a secolului XX.

111.3. IMPLICAREA COMUNITĂŢII DE AVERE ÎN DEZVOLTAREA
ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ A FOSTEI GRANIŢE BĂNĂŢENE
Încă din primele faze ale organizării Imperiului Habsburgic, coloniştii
militari aveau dreptul la lemne, păşune şi la toate produsele forestiere din pădurile
imperiale, care erau situate pe teritoriul circumscripţiei, din care făceau parte.
Exerciţiul acestui drept, care se încadra în complexul de privilegii acordate, la data
imigrării, şi care era cunoscut sub numele de servitute forestieră - servitus usus,
le asigura, în mod gratuit, lemnul de foc şi de construcţie necesar gospodăriei,
precum şi o bună parte din hrana vitelor, pe întreg anul.
În art. 68, al Regulamentului silvic, din 3 februarie 1860, erau enumerate
drepturile de servitute:
a. îndreptăţirea comunelor grănicereşti locale, bisericeşti şi şcolare, de a
extrage tot lemnul de construcţie şi cheresteaua necesară clădirilor bisericeşti şi
săteşti;

b. dreptul familiilor grănicereşti:
- de a exploata, gratuit, lemn de construcţie şi de foc pentru nevoile
gospodăriei proprii;
- de a păşuna şi îngrăşa tot efectivul vitelor proprii, cu excepţia opriturilor;
- de a scoate dărâmăturile de lemn, în fiecare săptămână, câte trei zile:
lunea, marţea şi vinerea;
- de a tăia, în cantitate mică, cherestea de fag şi lemn mărunt, în baza
968
969

Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 2llv.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 140.
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regimentului, chiar şi în afara perioadei de tăiere, cu respectarea
legilor silvice;
- de a fi utilizate, de către familiile grănicereşti, pădurile răzleţe, situate în
afara perimetrului pădurii, pentru teren agricol şi fâneţe, sau pentru livezi şi vii;
- de a strânge ghindă, jir, şi castane, pentru vitelor proprii, de a folosi
rădăcină de ferigă la îngrăşarea pământului, precum, şi de a strânge crengi şi
frunză căzută, pentru aşternut970 •
Scopul Comunităţii de Avere din Caransebeş era de a promova, prin toate
metodele interesele economice şi culturale ale grănicerilor coproprietari şi
prin urmare: administra, conserva şi dezvolta averea comună, ajuta grănicerii
coproprietari, acordându-le gratuit, pe tulpină, cantităţi fixe de lemne de foc
iar cu taxe reduse lemne de construcţie, doar în limita acoperirii necesităţilor
gospodăriilor proprii, acorda grănicerilor coproprietari păşuni, seminţe, pomi
altoiţi sau vite de rasă pentru reproducere, exploata raţional pădurile şi alte bunuri,
valorizând excedentul, care rămânea după satisfacerea drepturilor grănicerilor
coproprietari, acorda ajutoare de studii şi susţinea un internat, pentru copiii
grănicerilor în Caransebeş, înfiinţa şi participa la orice activitate, care promova
interesele grănicerilor971 •
Pentru aceasta, în Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, se făcea apel către
serviciile subordonate şi către şefii ocoalelor silvice, pentru a sprijini dezvoltarea
agriculturii, a pomiculturii, a apiculturii şi creşterea animalelor, extinderea şi
îmbunătăţirea drumurilor comunale şi forestiere, construcţia de poduri şi de
clădiri comunale, prin susţinerea acestor cauze înaintea organelor administrative
de plasă, comună, a preturilor, primăriilor şi notariatelor972 •
Prin intermediul presei, s-a încercat prezentarea unor noi metode pentru
cultivarea pământului şi pentru creşterea animalelor. Ziarul Economia, apărut la
Caransebeş, în anul 1905, editat de conducerea Comunităţii de Avere, cuprindea
numai informaţii legate de agricultură şi zootehnie973 •
În ziarul Severinul au fost publicate conferinţele pe teme economice, susţinute
de Ion Grofşoreanu, protopretore la Comunitatea de Avere, în Sadova Nouă şi
A. Marchescu, op. cit., pag. 305-306, L.O.Roşu, Implicarea Comunităţii de Avere
a fostului Regiment Grăniceresc româno bănăţean nr. 13 din Caransebeş în dezvoltarea
economică a graniţei bănăţene, în Interferenţe, Caransebeş, VII, 2005, nr. 2, pag.40-42.
971
Dr. E. Grădinaru, I. S. Udrea, op. cit., pag. 305-306.
972
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, I, 1929, nr. 3, din 31 noiembrie,
pag. 4.
973
Economia, Caransebeş, I, 1905, nr. l, din 1 martie, pag. 1-2.
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în celelalte comune din cercul Teregovei, din iniţiativa Reuniunii Economice
a Comitatului Caraş-Severin. Articolele sale au cuprins informaţii referitoare
la combaterea analfabetismului, la rolul femeii în gospodăria grănicerească şi
la numărul mare al obiceiurilor şi al datinilor974 , dar şi la săparea, îngrăşarea şi
altoirea pomilor975 , la arătura de toamnă a pământului, la rotaţia recoltelor976 , la
înmulţirea şi vânzarea animalelor şi la înfiinţarea societăţilor pentru creşterea
animalelor977 •
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş, apărută între anii
1929-1941, a cuprins, în fiecare număr, o pagină rezervată dezbaterii diferitelor
probleme grănicereşti, de natură silvică, economică şi culturală. Acest ziar era
distribuit gratuit reprezentanţilor grăniceri, primăriilor, instituţiilor de stat şi
judeţene, precum şi tuturor celor, care se interesau de activitatea Comunităţii de
Avere 978 •
Dintre articolele, care încercau să schimbe mentalitatea şi să informeze
grănicerii despre noile metode apărute menţionăm: „Îmbunătăţirea oilor in
graniţă" 979 , „Cultivaţi plantele de nutreţ" 980 , „Cultura vitelor în graniţă" 981 ,
„Despre condiţiile creşterii vitelor de rasă in graniţă" 982 , „Puneţi moşie" 983 ,
,Jntrebuinţarea îngrăşămintelor chimice" 984 , „Căutaţi noi surse de venif' 985 ,
„Combaterea boa/efor şi insectelor" 986 , „Organizarea culturii paserilor de curte
în graniţă" 987 , „Găinile zilelor de mâine in graniţă" 988 şi „Organizarea producţiei
agricole în graniţă, în legătură cu interesele colective ale Comunităţii de Avere".
În ultimul articol, se arăta că Comunitatea de Avere era interesată,
permanent, de agricultura graniţei. Scopul principal era de a oferi grănicerilor
Severinul, Caransebeş, I, 1907, din 29 decembrie, pag. 2-4.
Idem, Caransebeş, II, 1908, din 5 ianuarie, pag. 5.
976
Idem, Caransebeş, II, 1908, din 12 ianuarie, pag. 3-4.
977
Idem, Caransebeş, II, 1908, din 26 ianuarie, pag. 4-5.
978
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, I, 1929, nr. I, din 30 septembrie,
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975
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979
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I, 1929, nr. 3, din 3 noiembrie, pag. 8.
I, 1929, nr. 4, din 25 decembrie, pag. 8.
I, 1929, nr. 1, din 30 septembrie, pag. 5-6.
I, 1929, nr. 2, din 31 octombrie 1929, pag. 6.
II, 1930, nr. 3, din 20 martie, pag. 5.
II, 1930, nr. 4, din 30 aprilie, pag. 7.
III, 1931, nr. 7, din 27 septembrie, pag. 4.
II, 1930, nr. 13, din 11 decembrie, pag. 4-6.
II, 1930, nr. 14, din 24 decembrie, pag. 5-6.
III, 1931, nr. 1, din 27 februarie, pag. 3-4.
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posibilitatea dezvoltării agricole, legată de organizarea producţiei de fructe şi de
creşterea vitelor mari şi mici.
Pieţele din Timişoara, Turnu Severin şi din alte localităţi, mai îndepărtate,
cunoşteau, apreciau şi cumpărau cu plăcere fructele locuitorilor din graniţă.
Dar puţini ştiau, că aceste produse, care contribuiau la veniturile ţăranilor, erau
rezultatul preocupării Comunităţii de Avere, de a da pomi nobili grănicerilor şi de
a-i obişnui cu producţia raţională a fructelor.
Comunitatea de Avere a înfiinţat pepiniere de pomi fructiferi şi a distribuit
mii de altoi, gratuit sau cu un preţ anual redus, pentru înfiinţarea de noi livezi şi
pentru refacerea celor îmbătrânite şi deteriorate. Pe plan zootehnic, comunitatea
n-a avut posibilitatea de a acţiona, decât din punctul de vedere al păşunatului, prin
administrarea raţională a păşunilor, prin construirea de grajduri şi adăposturi, fără
de care introducerea raselor de vite Bem şi Simmmenthal, în graniţă nu ar fi fost
posibilă.

Pentru anii următori se dorea organizarea producţiei şi a desfacerii, pentru a
corespunde standardizării, în vederea valorificării uniforme a mărfurilor, de bună
calitate şi în cantităţi mari. În general, producţia extensivă, caracteristică graniţei, ·
pierdea teren în faţa producţiei intensive standardizate.
Din punct de vedere zootehnic, agricol sau al producţiei forestiere,
Comunitatea de Avere avea, în graniţă, rolul unei camere de industrie locală.
Ideal era ca aceasta să ia iniţiativa, iar producţia să fie dirijată, în raport cu
perspectivele de desfacere. Comunitatea trebuia să stabilească soiul de vite, porci,
oi şi păsări care, în raport cu clima şi cererile pieţei, se potriveau în graniţă, să
înfiinţeze, sub coordonarea ei, cooperative de desfacere a produselor şi să obţină
împrumuturi ieftine 989 •
Deoarece, majoritatea satelor grănicereşti erau situate în zona de deal,
principalele surse de venit ale locuitorilor, proveneau din creşterea animalelor şi din
cultivarea pomilor fructiferi. Grănicerii erau încurajaţi să planteze pomi fructiferi,
deoarece, se arăta că moşia viitorului nu era cea de prune, pentru ţuică, mai ales,
că tendinţa generală a legilor modeme, tindea către exterminarea alcoolului, prin
introducerea de taxe mari pentru producerea, vânzarea şi consumul rachiului, ci a
pomilor fructiferi: meri, peri sau pruni altoiţi, producători de fructe comestibile,
fie proaspete, uscate sau marmelade990 •
Adunarea generală a Comunităţii de Avere, din 15 aprilie 1905, ţinând cont
de faptul că pomicultura era un important izvor de venit, a hotărât, ca în fiecare
989
990

Idem,
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II, 1930, nr. 3, din 20 martie, pag. 5.
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din cele cinci foresterii, să înfiinţeze câte o pepinieră. În acest sens, în Foresteria
Caransebeş, a fost arendat, de la Primăria oraşului Caransebeş, un teren de 4 iugăre
cadastrale, cu 40 coroane/iugăr cadastral/an, care a fost îngrădit. În Foresteria
Teregova, a fost îngrădit un spaţiu de 2 iugăre cadastrale, din proprietatea
Comunităţii de Avere iar, în Foresteria Orşova, a fost arendat un teritoriu de 3
iugăre cadastrale, cu 100 coroane/iugăr cadastral, în raza comunei Jupalnic.
Puieţii, care urmau să fie plantaţi, în aceste pepiniere, au fost comandaţi de
la Unghari Lasslo, din Czegled. Acesta a livrat, pentru cele trei pepiniere 11 O.OOO
de pădureţi de 1, 2, 3 şi 4 ani, în valoare de 2.580 coroane 991 •
În anul 1906, a fost votată suma de 1O.OOO coroane, pentru dezvoltarea
pomiculturii, a fost înfiinţată o nouă pepinieră, pentru creşterea puieţilor de
pomi nobili, la Bozovici, au fost extinse cele înfiinţate în 1905 şi au fost făcute
demersuri, pentru angajarea unui specialist, cu un salariu de 1.600 coroane, pe
an992.
În Adunarea generală, din 29 aprilie 1907, s-a hotărât reîmprospătarea viilor
de pe coastele prăpăstioase, din jurul Mehadiei, care în trecut erau vii vestite,
depăşite doar de cele de la Tokaj şi Hegyalja, dar au fost distruse de filoxeră.
Comunitatea de Avere a intervenit pe lângă Ministerul Ungar Regesc de
Agricultură, pentru ca localităţile Mehadia, Pecinişca, Valea Bolvaşniţa, Plugova,
Globurău, Topleţ, Bîrza şi Orşova să primească viţă nobilă. Ministerul a hotărât
să le repartizeze, în raport cu cantitatea disponibilă, viţă americană şi olandeză,
cu reducere de 60%.
Pentru că localităţile amintite nu au putut plăti nici 40%, din sumă, la
intervenţia preşedintelui Comunităţii de Avere, suma a fost redusă la 20%, dar
şi aceasta a fost achitată de Comunitatea de Avere. Astfel, grănicerii au primit
40.000 altoi şi 330.000 bucăţi de viţă nealtoită americană, cu condiţia ca acestea
să fie plantate corect993 •
Din grădina înfiinţată în Caransebeş, în anul 1908, au fost împărţiţi, gratuit
împăduriţilor din Obreja şi laz, 1.450 peri de soi nobil, 900 meri, 750 pruni şi 45
caişi 994 •

În anii următori, repartizarea pomilor, produşi în pepinierele proprii, a fost
continuată, atât gratuit, cât şi în schimbul unor sume modice. În anul 1929, au
fost repartizaţi grănicerilor, 6.203 bucăţi altoi: meri, peri, pruni, caişi şi cireşi, la
S.J.A.N.Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
111905, f.55v şi Inv. 43, dos. 1/1905, f. 8.
992
Ibidem, Inv 720, reg 1/1906, f. 43v.
993
Ibidem, Inv. 720, reg 1/1907, f. 92 v.
994
Ibidem, Inv 720, reg 1/1908, f. 314.
991
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preţul

de 40 lei- pentru pomii din clasa I, 25 lei-pentru pomii din clasa a II-a şi
1O lei - pentru pomii din clasa a III-a995 •
Grănicerii erau sprijiniţi şi îndrumaţi şi în domeniul îngrijirii pomilor.
În luna august 1930, Camera Agricolă din Lugoj, cu sprijinul Comunităţii de
Avere din Caransebeş şi al Şcolii Normale din Caransebeş, a organizat un curs
de pomicultură practică, sub conducerea lui Pavel Grecu, directorul Camerei
Agricole din Lugoj, care a susţinut partea teoretică. Cursul a început la 8 august,
s-a desfăşurat pe o perioadă de opt zile şi a avut 50 de elevi, majoritatea grăniceri.
Cursanţii au primit 20 de cuţite de altoit, din partea Comunităţii de Avere, iar
partea practică le-a fost predată de către Vasile Târziu, în grădina de pomi a
acestuia996 •
Cursuri similare au fost organizate, până la sfârşitul anului 1930, în
localităţile: Prilipeţ, Pătaş, Borlovenii Vechi, Prigor, Rudăria, Bănia, Gârbovăţ,
Şopotu Vechi, Dalboşeţ, Moceriş, Lăpuşnicel, Bozovici, Borlovenii Noi şi
Pârvova997 •
Dezvoltarea agriculturii era susţinută şi prin acordarea de burse.
În anul 1887, au fost puse la dispoziţia doritorilor şase burse la Şcoala de
Agricultură din Ciacova, însă doar trei din cele şase au fost repartizate 998 •
Cu ocazia secetei din anul 1904, la propunerea reprezentantului Ioan
Velovan, din Ohaba Bistra, s-a hotărât cumpărarea, de către Comunitatea de Avere
a unei maşini de tăiat nutreţ999 care, apoi, să fie repartizată Foresteriei Ohaba
Bistra şi să fie pusă la dispoziţia împăduriţilor gratuit 1000 •
În acelaşi an, Comunitatea de Avere a informat, atât împăduriţii, cât şi
organele oficiale, despre deciziile Ministerului de Agricultură nr. 60.399 din 1O
iunie 1904 şi nr. 61.526 din 25 iunie 1904, prin care acesta hotăra ca, nevoile de
hrană ale animalelor, să fie completate cu produse silvice, fără ca prin aceasta
să fie afectată amenajarea raţională a pădurilor. Astfel, împăduriţii aveau şi în
pădurile statului, drepturile, pe care le aveau deja în cele ale Comunităţii de Avere
din Caransebeş 1001 , de a putea păşuna în codri, de a strânge iarba şi fânul din poieni
995

Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere,

Caransebeş,

I, 1929, nr. 2, din 31 octombrie,

pag. 2.
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Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, din 15 august, pag. 3-4.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr.14, din 24 decembrie, pag. 4.
998
Foaia Diecezană, Caransebeş, 1887, An II, nr. 46, din 15/27 noiembrie, pag. 1
999
S.J.A.N.Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111904, f. 322
1000
Idem, Inv. 720, reg. 111905, f.51 v.
1001
Renaşterea, Caransebeş, I, 1905, nr. 2, din 13/26 noiembrie, pag. 2.
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şi

de a putea menţine animalele, la munte cât de târziu spre toamnă, gratuit 1002 •
Pentru încurajarea creşterii animalelor, Adunarea generală, din 24
septembrie 1903, a hotărât înfiinţarea unor gospodării model, care să fie exemplu,
în domeniul creşterii animalelor, dar şi al pomiculturii, al culturii viţei de vie, al
apiculturii şi al grădinăritului 1003 •
În Adunarea generală, din 18 aprilie 1906, a fost hotărâtă înfiinţarea unei
ferme, pentru creşterea vitelor mari de rasă, de unde, cu timpul, să fie împărţite,
gratuit, comunelor grănicereşti, vitele de reproducţie necesare.
Pentru înfiinţarea acestei ferme erau necesare: 100.000 coroane pentru
arendarea unui teritoriu, de l 00 iugăre cadastrale, de la oraşul Caransebeş,
60.000 coroane pentru cumpărarea vitelor de reproducţie, 40.000 coroane pentru
construirea grajdurilor şi 20.000 coroane pentru susţinerea, până în momentul, în
care ferma putea aduce un câştig 1004 • Ideea generoasă, a întemeierii gospodăriei
model, nu a fost realizată, însă ea a fost reluată, în anul 1908, când s-a încercat
organizarea acesteia, pe terenurile comunităţii, din zona Vârful Zeneleţ, pe raza
comunei Mehadia 1005 •
Pentru introducerea zonei grănicereşti, în circuitul economic, Comunitatea
de Avere a sprijinit construcţia căilor ferate. Linia ferată Iablaniţa-Bozovici,
cu toate eforturile depuse, a rămas doar în fază de proiect, deşi comunitatea a
întocmit proiectul din resursele proprii, era dispusă să cedeze terenul, necesar
pentru construcţie şi să acopere o parte din cheltuieli 1006 •
La construirea căii ferate Caransebeş-Haţeg, Comunitatea de Avere
a contribuit, în anul 1908, cu suma de 120.000 coroane, dintre care lemne în
valoare de 112.041,64 coroane şi restul de 7.958,36 coroane în bani lichizi. În
raportul Comitetului, către Adunarea generală, din 27 ianuarie 1908, era subliniată
importanţa investiţiei, care urma să contribuie la schimbarea relaţiilor economice
în Valea Bistrei, prin înviorarea comerţului, eliminarea parţială a cărăuşitului,
care păgubea populaţia şi dezvoltarea industriei 1007 •
S.J.A.N.Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv 720, reg.
1/1904, f. 412-414.
1003
Ibidem, Inv. 720, reg. 111908, f. 151.
1004
Ibidem, Inv. 720, reg. 111906, f. 44v.; Renaşterea, Caransebeş, II, 1906, nr. 12, din
19 martie, f. 1.
1005
Severinul, Caransebeş, II, 1908, nr. 43, din 25 octombrie, pag. 5.
1006
S.J.A.N.Caraş Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş. Inv. 720, reg.
111906, f. 57v-58.
1007
Ibidem, Inv 720, reg. 1/1908, f. 74v.
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ale cărei rădăcini erau adânc înfipte, în trecutul militar
al graniţei bănăţene, Comunitatea de Avere a fost mereu interesată de cinstirea
memoriei acelora, care s-au jertfit pentru apărarea gliei strămoşeşti. În acest
sens, prin Gazeta Qficială a Comunităţii de Avere se tăcea apel, în vederea
contribuţiei, pentru ridicarea bustului Generalului Traian Doda, primul preşedinte
al Comunităţii de Avere din Caransebeş. Până la data publicării anunţului se
adunase suma de 2.500 lei 1008 •
În aceiaşi perioadă, Coriolan Buracu, în calitate de preşedinte al Comunităţii
de Avere, a iniţiat ridicarea unui monument la Caransebeş în amintirea tuturor
eroilor grăniceri din Banat, care au murit pe câmpul de luptă, în războiul pentru
întregirea neamului românesc 1009 • Pentru ridicarea monumentului tuturor eroilor
grăniceri, Comitetul Provizoriu de Gestiune a hotărât, să intervină pe lângă
Primăria oraşului Caransebeş, pentru a ceda, în acest scop, fântâna arteziană
şi piaţa, de lângă şcoala normală de băieţi. Atât acest monument, cât şi bustul
Generalului Traian Doda, trebuiau să fie sfinţite, împreună, în ziua în care recruţii
grăniceri, din anul 1934, trebuiau să depună jurământul1° 10 •
Inginerul Ioan Bibel, arendatorul şi exploatatorul carierei de marmură din
Ruschiţa, proprietate a statului, a pus gratuit la dispoziţia conducerii Comunităţii
de Avere, cantitatea de marmură necesară la ridicarea ambelor monumente,
amintite anterior 1011 •
Sumele donate, pentru monumentul tuturor eroilor grăniceri, de cele 94
de comune împădurite, erau trimise Direcţiei Silvice a Comunităţii de Avere din
Fiind o

instituţie,

Caransebeş 1012 •

La solicitarea preşedintelui Coriolan Buracu, Societatea Cultul Eroilor din
a pus gratuit la dispoziţia Comunităţii de Avere 2 troiţe de stejar, 2 de
beton armat şi un vultur de bronz. Troiţele de stejar au fost repartizate comunelor
grănicereşti Cornea şi Ohaba Bistra, cele de beton armat comunelor Teregova
şi Mehadica, iar vulturul a fost păstrat, pentru monumentul eroilor grăniceri1° 13 •
Bucureşti

Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933,
septembrie, pag. 4.
1009
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 9, din 15 octombrie, pag. 3.
1010
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
111931-1934, f. 176v.
1011
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933,
octombrie, pag. 4.
1012
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 11, din 15 noiembrie, pag. 6.
1013
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş,
111931-1934, f. 178v.
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Ocoalele silvice al Comunităţii de Avere Teregova şi Ohaba Bistra, împreună cu
oficiile parohiale, conducerea şcolilor, autorităţile administrative şi reprezentanţii
comunelor trebuiau ca, până la sosirea troiţelor, să găsească locul potrivit, să se
îngrijească de soclu, de împrejurimi şi de gravarea numele eroilor grăniceri 1014 •
Comunitatea de Avere din Caransebeş a mulţumit Comitetului Central al
Societăţii Cultul Eroilor pentru donaţia făcută, iar, şefii ocoalelor silvice, trebuiau
să se ocupe ca, sfinţenia acestora, să se facă repede şi cu solemnitatea cuvenită 1015 •
Batalionul 2 grăniceresc de gardă a hotărât, în semn de recunoştinţă, pentru
cei jertfiţi, să realizeze momentul tuturor eroilor grăniceri 1016 •
Consiliul de Administraţie, prin decizia nr. 216/c.1934, a hotărât aprobarea,
gratuită, a 4 bucăţi şine de decovil uzate, din depozitul Teregova, la solicitarea
Bisericii ortodoxe române din Mehadica, pentru a le folosi la ridicarea unei troiţe
din beton, în amintirea celor căzuţi în războiul din această comună 1017 •
Sfinţirea troiţei, ridicată cu ajutorul Societăţii Cultul Eroilor, în amintirea
celor 84 soldaţi căzuţi, a fost realizată, în data de 28 octombrie 1934, în prezenţa
episcopului de Caransebeş şi a altor personalităţi ale vieţii locale 1018 •
Comuna grănicerească Borlova a solicitat, în anul 1935, suma de 10.000 lei,
pentru ridicarea unui monument el eroilor şi a primit, din partea Consiliului de
Administraţie suma de 20.000 lei, în acest scop 1019 •
În anul 1938, comunitatea a aprobat suma de 5.000 lei, pentru construirea
unei statui a lui Aurel C. Popovici, în Lugoj 1020 •
Câte 1.000 lei au primit, în anul 1939 pentru ridicarea unor monumente ale
eroilor: Căminul Cultural ,,Maior Mihail Iacobici" Armeniş 1021 şi grănicerii din
comuna Cârpa 1022 •
În anul 1945, Comitetul Provizoriu de Gestiune a votat 500.000 lei, pentru
ridicarea monumentului Colonelului Buzoianu, comandantul erou al Regimentului
1014

Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 8, din 1 octombrie,
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Ibidem, f. 2.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 164v.
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în luptele de la Oradea Mare 1023 .
Comunitatea de Avere a sprijinit muzeele din zonă şi a înfiinţat, în anul
1933, un muzeu propriu, în palatul din Caransebeş. Acesta ilustra principalele
domenii de activitate ale instituţiei: silvicultura, vânătoarea, bogăţiile subsolului,
flora, industria casnică sau istoria, iar pentru amenajare au fost cheltuiţi 20.000
Jei1024.
În Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş, erau aduse
mulţumiri pentru cei care au donat obiecte pentru înzestrarea muzeului 1025 .
În muzeu „ni se infăţişează Comunitatea de Avere ca silvicultură, faună,
botanică, industria forestieră de casă, mică şi mare, produse accesorii, exploatări
de pădure. Vedem aici chipurile foştilor efori şifuncţionari, apoi vă îmbie o pagină
scumpă, peretele, pe care augusta familie regală este înconjurată de fruntaşii
vieţii noastre politice şi scumpii noştri militari distinşi".
Cu ocazia sfinţirii muzeului, cuvântul de inaugurare a fost rostit de către
iniţiatorul proiectului, preşedintele Comunităţii de Avere - Coriolan Buracu 1026 .
În anul 1938, contra sumei de 4.000 lei a fost achiziţionat, pentru muzeu,
de la profesorul Emil Laţiu, de la Liceul Traian Doda din Caransebeş, un ierbar,
compus din 600 de plante, cu obligaţia ca acesta să îl completeze, cu frunzele
tuturor esenţelor forestiere din regiune 1027 •
Muzeul şi-a înaintat activitatea în anul 1943 când, în şedinţa din 23 iulie,
Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere a decis, ca obiectele să fie puse
la dispoziţia Liceului Traian Doda. Acesta rămâneau în proprietatea Comunităţii
de Avere, urmau să formeze o secţie separată, în cadrul muzeului liceului şi să
fie folosite până în momentul, în care comunitatea ar fi reînfiinţat muzeul1° 28 . În
data de 3 decembrie 1943, Consiliul de Administraţie a revenit asupra deciziei
anterioare, punând obiectele la dispoziţia Şcolii Normale de Băieţi Caransebeş 1029 .
Perioada premergătoare Marii Uniri, s-a caracterizat prin manifestări sociale
şi culturale menite să conştientizeze populaţia asupra necesităţii realizării unităţii
naţionale. În Transilvania şi Banat au fost înfiinţate societăţi culturale care au

8 Panduri din Divizia Tudor Vladimirescu,

1023
1024

căzut

Ibidem, Inv. 720, reg. ll1942-1946, f. 200.
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 8, din 1 octombrie,

pag. 2.
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 8, din 1 octombrie, pag. 3.
Idem, Caransebeş, V, 1932, nr. 8, din 15 septembrie, f. 3.
1027
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111936-1938, f. 162
1028
Ibidem, Inv. 720, reg. li 1942-1946, f. 63.
1029
Ibidem, Inv. 720, reg. li 1942-1946, f. 80.
1025

1026
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avut o bogată activitate de educaţie naţional-românească, activitate desfăşurată în
toate păturile sociale şi în cele mai multe dintre localităţi.
Toate aceste societăţi, ca să poată funcţiona trebuiau să aibe aprobarea
puterii dualiste, fapt ce i-a determinat pe organizatori să dea societăţilor diverse
denumiri, care să ascundă adevăratul scop, pentru care au fost create.
În Caransebeş, au funcţionat, până în anul 1918 şi chiar după acesta, mai
multe societăţi culturale, înfiinţate după cum urmează: Reuniunea învăţătorilor
români din dieceza Caransebeşului - 1860, Reuniunea română de lectură- 1863,
Asociaţia cultivatoare a învăţătorilor din şcolile naţionale române din confiniul
regimentului româno bănăţean pentru înfiinţarea unei biblioteci la Caransebeş
- 1865, Societatea agronomică - 1868, Societatea pentru fond de teatru român 1873, Reuniunea română de cântări şi muzică- 1876, Societatea femeilor pentru
regularea şi înfrumuseţarea cimitirului greco oriental român din Caransebeş 1883, Casina română - 1886, Societatea elevilor de la Institutul pedagogic din
Caransebeş, pentru ajutorarea elevilor bolnavi - 1886, Societatea de lectură Ioan
Popasu - 1887, Societatea corală a meseriaşilor - 1888, Reuniunea preoţimii din
protopresbiteriatul Caransebeşului - 1891, Despărţământul Astra - 1899 ş.a. 1030 ,
sprijinirea acestora de către Comunitate putându-se observa din capitolul referitor
la acordarea ajutoarelor individuale şi colective.
Pe linia sprijinirii culturii se înscrie şi participarea lui Patriciu Drăgălina 1031 ,
Zaharia Miulescu, Iosif Novacovici şi a inginerului silvic Alesandru Diaconovich
la adunarea generală a Asociaţiei pentru literatura română şi cultura poporului român, desfăşurată la Sibiu, în data de 19 august 1905, când a fost inaugurat Muzeul
istoric şi etnografic al românilor din Ungaria 1032 •
La invitaţia Reuniunii române de cântări şi muzică, din Reşiţa Montană,
de a participa la solemnitatea sfinţirii steagului, Comunitatea de Avere a hotărât
trimiterea cuiului şi a unui ajutor, în valoare de 10 coroane 1033 •
În Caransebeş, Astra a fost înfiinţată în data de 22 aprilie 1899, în rândurile
ei intrând fruntaşi ai vieţii economice, spirituale sau şcolare 103 4, mulţi, implicaţi în
activitatea Comunităţii de Avere. În luna iulie 1918, la apelul ASTRA, Comunitatea
L. Groza, Contribuţii la istoria Regimentului de graniţă româno-bănăţean Nr. 13
voi. III, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, pag. 69.
1031
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
l/1905, f. 37.
1032
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1905, f. 49.
1033
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1905, f. 51.
1034
C.Brătescu, Biserica strămoşească din Banatul de sud şi contribuţia sa la făurirea
României Mari (1867-1919), Editura Dalami, Caransebeş, 2007, pag. 125.
1030
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de Avere, a hotărât donarea sumei de 1.000 coroane, în vederea creării unui fond,
pentru susţinerea Şcolii civile de fete din Magyszeben. Cu acelaşi prilej s-a hotărât
intrarea Comunităţii de Avere în rândul membrilor fondatori ai asociaţiei, plătind
suma de 400 coroane 1035 •
În luna februarie 1919, a fost votat un ajutor de 1O coroane, la solicitarea
Societăţii femeilor române din Caransebeş 1036 •
Pentru construirea unui cămin al presei la Cluj, la solicitarea Sindicatului
presei române din Ardeal şi Banat, Comitetul Comunităţii de Avere a votat un
ajutor de 500 lei 1037 •
În anul 1900, în perioada premergătoare adunării generale a Astrei, de la
Băile Herculane, la Caransebeş domnea o atmosferă sărbătorească, redată de
presa vremii din oraşul de la poalele Muntelui Mic.
Listele de înscriere ale noilor membrii, încredinţate de către comitetul central
al Astrei, în vara anului 1900 lui Andrei Ghidiu, Vasile Segărceanu - forestier din
Orşova şi doctorului George Vuia din Arad, care avea un cabinet medical în Băile
Herculane, cuprindeau, alături de numeroşi învăţători, forestieri, comercianţi,
proprietari şi meseriaşi din localităţile aflate în zona Mehadia-Orşova şi numele
unor intelectuali din România, printre care figurau: Dr. Mihai Lupescu, din Turnu
Măgurele, P. Sevescu din Bucureşti, Alexandru Juraşcu - proprietar în Focşani,
V. Demetriad - comerciant în Corabia, Ioan Faur şi Mihai Strejan, profesori în
Craiova, Vasile Mândrean - profesor în Bucureşti sau unii comercianţi din satele
Olteniei, toţi fiind o dovadă a legăturilor, care existau între provinciile româneşti.
În frumoasa staţiune de pe Valea Cemei, unde urmele vechilor băi romane
erau vizibile, în prezenţa lui Iosif Vulcan şi a lui l.M. Moldovan - preşedintele
Astrei, au avut loc festivităţi organizate cu un fast deosebit în care, un loc aparte
l-au ocupat expoziţia de costume populare româneşti din Banat, dizertaţia lui
Patriciu Drăgălina despre „Istoria românilor bănăţent', ca şi cea a doctorului
George Vuia intitulată „Din trecutul Băilor Herculane" 1038 •
Adunarea generală a ASTREI şi serbările prilejuite de aceasta, în luna
noiembrie 1930, desfăşurate la Caransebeş au fost un eveniment cultural, în
desfăşurarea căruia, Comunitatea de Avere din Caransebeş a avut un rol activ. Încă
ioB S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
l/1918, f, 46-47.
1036
Jbidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 12.
1037
Ibidem, Inv. 720, reg. 111923, f. 14.
1038
C. Brătescu, Istorie şi cultură în arhivele Caraş Severinului, Bucureşti, 1997, pag.
145-146.
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din luna august 1930, Consiliul de administraţie al Comunităţii de Avere, în baza
raportului Direcţiei silvice, invita funcţionarii proprii să colaboreze la organizarea
adunării şi aproba un ajutor, de 1O.OOO lei, pentru suportarea cheltuielilor, din
fondul pentru deschiderea de credite extraordinare 1039 •
Prin Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, obştea grănicerească era
informată despre programul manifestărilor culturale şi despre expoziţia organizată,
cu acest prilej, care urma să cuprindă următoarele secţii: forestieră, a produselor
agricole, artistică, a industriei casnice, a copiilor, industrială şi comercială.
Implicarea Comunităţii de Avere din Caransebeş, în reuşita expoziţiei, nu
era limitată doar la un sprijin moral, ci, prin serviciile sale, intenţiona să participe
activ la organizare, ca să pună în evidenţă munca instituţiei, în domeniul economic
şi forestier. Grănicerii erau înştiinţaţi despre participarea regelui Carol al II-iea la
evenimente şi erau rugaţi ca, în funcţie de posibilităţi, să participe cu obiecte de
producţie proprie pentru a demonstra puterea economică a zonei şi dorinţa de
progres a populaţiei, răspândite între Tisoviţa şi Marga 1040 •
Locuitorii graniţei puteau aduce obiecte pentru secţia forestieră, pentru cea
de vânătoare: trofee, corniţe, blănuri, colţi de mistreţ sau vânat împăiat, pentru
cea agricolă sau pentru cea a industriei casnice: sculptură, tâmplărie artistică,
strungărie, ţesături sau cusături, însă trebuiau să anunţe şefii ocoalelor silvice
sau Direcţia Silvică a Comunităţii de Avere, până la sfârşitul lunii septembrie
19301041.
De expoziţia de artă şi pictură răspundea Dr. Ioachim Miloia, directorul
Muzeului din Timişoara, pentru cea industrială şi zootehnică, Camera de Comerţ
şi Industrie din Lugoj, pentru expoziţia forestieră, vânătorească şi ornitologică,
inginerii Pavel Goanţă şi Ştefan Bornuz iar pentru cea de industrie casnică
forestieră inginerul Petru Fotoc, ultimii trei reprezentând Comunitatea de Avere.
Programul manifestărilor, desfăşurate pe parcursul a trei zile cuprindea:
I. Miercuri, 12 noiembrie 1930: primirea, în gara Caransebeş, a comitetului
central, de către DespărţământulASTRA, din Caransebeş, de către şefii autorităţilor
şi de către comitetul de organizare, serenada, dată în cinstea preşedintelui ASTREI,
la reşedinţa episcopală, cu participarea corului catedral, a Reuniunii de cântări şi
1039
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, din 15 august,
pag. l; L.O. Roşu, Implicarea Comunităţii de Avere în desfăşurarea serbărilor ASTREI, în
anul 1930 în Caransebeş în Interferenţe, Caransebeş, VII, 2005, nr.I, pag.36-37;
1040
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, din 15 august,
pag. 3.
1041
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 9, din 9 septembrie, pag. 3.
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muzică,

a muzicii militare şi a formaţiei muzicale a pompierilor din Caransebeş şi
,,seara de cunoştinţă", la restaurantul Pomul Verde.
2. Joi, 13 noiembrie 1930: primirea Regelui Carol al Ii-lea în gara din
Caransebeş, chemarea Duhului Sfânt, şedinţa solemnă de deschidere a adunării
generale a ASTREI în sala Cinematografului Luna, deschiderea expoziţiei,
la parterul şi în curtea Liceului Traian Dada din Caransebeş, şedinţa festivă a
secţiilor ştiinţifice şi literare ale ASTREI şi concertul festiv, susţinut de corul
format din: Reuniunea de cântări şi muzică din Caransebeş, corul catedral din
Caransebeş, Corul Vidu din Lugoj şi Corul Banatul din Timişoara.
3. Vineri, 14 noiembrie 1930 a doua şedinţă a adunării generale a ASTREI 1042 •
Acele grandioase serbări au făcut o puternica impresie asupra oraşului,
dar şi Caransebeşul, prin felul cum s-a prezentat, i-a impresionat pe vizitatori,
deoarece vechii oameni de cultură şi membrii ai ASTREI, au menţionat, că astfel
de serbări se ţineau numai înainte de 1918.
Expoziţia amenajată in sălile Liceului Traian Dada a urmărit prezentarea
Comunităţii de Avere şi a Camerei de Comerţ şi Industrie cu rosturile şi cu
preocupările lor. Scopul urmărit a fost atins. Din expoziţia forestieră, industrială
forestieră şi vânătorească a reieşit locul important, deţinut de Comunitatea de
Avere, în silvicultura ţării, întreţinând, după regulile ştiinţifice, cu mari investiţii
pepiniere forestiere şi acţionând, constant, pentru reîmpădurirea suprafeţelor
exploatate.
În final s-a arătat că o expoziţie silvică, propriu-zisă, care să oglindească
toate fazele silviculturii, de la seminţe, pepiniere, plantaţii, prezentarea esenţelor,
protecţia pădurilor, exploatarea, construcţiile forestiere şi păşunatul alpin, a fost
organizată pentru prima data în ţară şi că acesta putea onora expoziţia oricărui
mare centru de industrie internaţional 1043 •
Din cele prezentate, se desprinde ideea că participarea Comunităţii de
Avere, la evenimentele din noiembrie 1930, din Caransebeş, a demonstrat, pe
deplin, locul ocupat de acesta, pe plan social, economic şi cultural în Banat, loc
comparabil cu cel al Camerei de Comerţ şi Industrie din Lugoj.
În august 1936, a fost aprobată cererea echipei regale din Glimboca şi i-a
fost acordat un ajutor de 5.000 lei 1044 •
La cererea preşedintelui Comunităţii de Avere, Coriolan Buracu, Ministerul
Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor a aprobat un ajutor de 100.000 lei pentru
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 12, din 7 noiembrie, pag. 2.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 12, din 7 noiembrie, pag. 4.
1044
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111934-1936, f. 173.
1042
1043
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sprijinirea activităţii culturale în graniţă.
Suma a fost repartizată astfel: 1O.OOO lei - Muzeului ASTRA, din Bozovici,
10.000 lei - Casei Naţionale Regele Carol al Ii-lea, din Prigor, 5.000 lei - Casei
Naţionale din Prilipeţ, 5.000 lei - Casei Naţionale Marele Voievod Mihai, din
Petnic, aflată în construcţie, 1O.OOO lei -ASTRA, Despărţământul Orşova, 5.000
lei - Casei Naţionale General N. Cena, din Mehadia, 5.000 lei - Casei Naţionale
din Iablaniţa, în construcţie, 5.000 lei - clopotul bisericii din Topleţ, 5.000 lei Casei Naţionale Mehadica, în construcţie, 5.000 lei - Casei Naţionale Teregova,
în construcţie, 5.000 lei - Casei Naţionale Ohaba Bistra, în construcţie, 10.000
lei - Muzeului grăniceresc Caransebeş, 10.000 lei - bibliotecii Batalionului de
graniţă din Caransebeş şi a Companiei Bozovici şi 1O.OOO lei pentru procurarea a
1.000 de exemplare din lucrarea lui Coriolan Buracu, pentru batalion 1045 •
Construirea caselor naţionale sau a căminelor culturale, în localităţile
grănicereşti, a fost susţinută de către Comunitatea de Avere. În anul 1920,
împăduriţii din comuna Cruşovăţ au rugat să li se aprobe lemnele, numai pentru
construirea casei comunale. Solicitarea a fost aprobată iar lemnele trebuiau să fie
plătite cu taxă grănicerească 1046 •
Comuna Rudăria a cerut, în mod gratuit, 50 m3 de gorun pentru acelaşi
scop. Consiliul de Administraţie a aprobat, în şedinţa din 16 noiembrie 1938,
cantitatea de 25 m3 lemne de gorun, gratuit 1047 •
În acelaşi an, echipa regală din Prigor, a solicitat suma de 5.000 lei, pentru
căminul cultural şi i s-a aprobat 3.000 lei1° 48 •
În luna ianuarie 1946, Comitetul Provizoriu al Comunităţii de Avere a decis
acordarea dreptului, de a exploata o cantitate de 3.500 m steri lemne de foc, pe
tulpină, localnicilor din Marga şi, din vânzarea materialului lemnos, să obţină
fondurile necesare construirii căminului cultural 1049 •
1O.OOO lei au fost acordaţi Muzeului Banatului din Timişoara, ,,pentru a
evidenţia, prin obiecte de artă viaţa strămoşilor bănăţeni'' 1050 •
Cercul bănăţenilor din Bucureşti a primit o subvenţie, de 50.000 lei, din
partea Comunităţii de Avere, în anul 1943 1051 •

1045

Ibidem,
Ibidem,
1047
Ibidem,
I04ll Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Episcopiei Caransebeşului, în vederea sprijinirii vieţii culturale şi religiosmorale a obştii grănicereşti, i-a fost aprobat un ajutor financiar, în valoare de
200.000 lei, în luna aprilie 1943 1052 şi unul de I.OOO.OOO lei, în ianuarie 1946 1053 •
Chiar şi după instaurarea regimului comunist, Comunitatea de Avere a
susţinut activitatea culturală. În acest sens, la solicitarea Consiliului politic F.N.D.
al Sindicatelor Unite Muncitoreşti din Caransebeş, a participat la sărbătorirea
zilei muncii, în data de 1 mai 1946, prin care şi grupuri alegorice reprezentând
îndeletnicirile agricole şi pastorale, ale ţăranilor grăniceri şi munca forestieră,
specifică graniţei 1054 •

În concluzie, existenţa Comunităţii de Avere a fostului Regiment confiniar
româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş, în zona fostei graniţe militare, prin
organizarea de cursuri practice, publicarea de articole de specialitate, înfiinţarea
pepinierelor de pomi nobili, încurajarea creşterii animalelor de rasă şi sprijinirea
construirii căilor ferate, în domeniul vieţii economice sau prin sprijinirea ridicării
unor monumente ale eroilor, prin implicarea activă în organizarea şi în desfăşurarea
serbărilor Astrei, prin ajutorarea muzeelor sau a societăţilor din domeniul vieţii
culturale, a fost un factor demn de luat în seamă, în dezvoltarea economică şi
culturală în fosta graniţă militară bănăţeană şi nu numai.

III. 4. INTERNATUL „TRAIAN DODA"
AL COMUNITĂŢII DE AVERE
Una dintre cele mai însemnate realizări ale Comunităţii de Avere din
Caransebeş, pe tărâm cultural, a fost înfiinţarea şi susţinerea, timp de trei decenii,
a unui internat destinat fiilor grănicerilor, care studiau la Caransebeş.
Începuturile internatului au fost strâns legate de înfiinţarea la Caransebeş
a gimnaziului superior de stat. Scopul acestuia era de a asigura cazare şi hrană,
fiilor împăduriţilor, care se pregăteau pentru a urma studiile superioare.
Contribuţia Comunităţii de Avere la înfiinţarea internatului a reprezentat
împlinirea unei vechi dorinţe a locuitorilor graniţei 1055 •
Deschiderea gimnaziului superior de stat în Caransebeş a dat posibilitatea
părinţilor care, până în acel moment, fuseseră nevoiţi să îşi trimită copiii în oraşe
mai îndepărtate, să ţină copiii la şcoală, mai aproape de casă.
1052

Ibidem,
Ibidem,
1054
Ibidem,
1055
Ibidem,
1053
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Datorită

înscrierii celor 158 de elevi, au fost înfiinţate 3 clase paralele,
iar corpul profesoral era compus din: director, profesorii de religie ai diferitelor
confesiuni, profesorul de limba română şi încă 4 profesori ordinari.
În internatul Comunităţii de Avere, în afară de copii neîmpăduriţilor, au fost
primiţi toţi cei 102 de solicitanţi. Aceştia au primit întreţinere completă, însă erau
obligaţi să aibă uniformă corespunzătoare.

În anul 1907, Comunitatea de Avere a alocat 333.935 coroane, iar în anul
1908 451.062 coroane, pentru acest internat.
El a fost organizat în clădirea nr. 513 din Caransebeş, în care se aflau şi
birourile Comunităţii de Avere. În aceasta, pentru internat, au fost pregătite
spaţiile, care înainte au fost folosite de procuratură şi de Şcoala de Industrie şi
Lemnărit din Caransebeş dar şi fosta sală de scrimă 1056 • În camere a fost introdus
curent electric, iar dormitorul, sala de mese şi bucătăria au fost dotate cu lenjeria,
vasele şi mobilierul necesar.
Pentru anul şcolar, 1907-1908 pregătirea mâncării, compusă din dejun,
prânz şi cină, a fost câştigată prin licitaţie, de către un întreprinzător, care primea
20 coroane pe lună pentru fiecare elev, cazat în internat.
Pentru a putea fi pregătit internatul, au fost cheltuiţi 35.750 coroane
astfel: 5.700 coroane pentru modificarea spaţiilor şi introducerea curentului
electric,12.000 coroane pentru mobilier, 8.800 coroane pentru uniforme, 7.700
coroane pentru alimentaţia elevilor şi a profesorilor de supraveghere, 450 coroane
pentru iluminatul şi încălzitul spaţiilor, 150 coroane pentru spălatul hainelor
elevilor şi 11 O coroane pentru plata profesorilor de supraveghere, 100 coroane
pentru prefect şi 21 O coroane pentru servitor 1057 •
Modul de organizare şi de desfăşurare a activităţii a fost clar stabilit, prin
„Regulamentul pentru funcţionarea internatului grăniceresc". Acesta menţiona
că internatul Comunităţii de Avere a fostului regiment con:finiar româno-bănăţean
nr. 13 din Caransebeş sau internatul grăniceresc, a fost înfiinţat, pentru a veni
în ajutorul fiilor de grăniceri, cu probleme financiare, care îşi făceau studiile la
Liceul Traian Doda din Caransebeş.
Administrarea şi finanţarea acestuia, erau în sarcina Comunităţii de Avere
din Caransebeş, din veniturile instituţiei şi din taxele încasate de la elevi. Internatul
era condus şi administrat de către director, sprijinit, în activitatea sa educativă,
de cei doi profesori de supraveghere, angajaţi la începutul fiecărui an şcolar,
de către Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere, iar de problemele
1056
1057

Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1907, f. 79-80.
Ibidem, Inv. 720, reg. 111907 f. 81-82.
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administrativ-gospodăreşti,

se ocupau: un administrator, o bucătăreasă, o
infirmieră şi personalul de serviciu, dimensionat în funcţie de necesităţi şi de
resursele financiare avute la dispoziţie. Activitatea sanitară era asigurată de către
medicul Comunităţii de Avere din Caransebeş 1058 •
În internat, erau primiţi doar elevii Liceului Traian Doda din Caransebeş, iar
numărul acestora, precum şi proporţia, între elevii bursieri şi cei care îşi achitau
taxa de întreţinere erau stabilite, la începutul fiecărui an, de către Consiliul de
Administraţie al Comunităţii de Avere. Analiza cererilor de primire în internatul
grăniceresc, se :rncea ţinându-se cont de: originea grănicerească, purtare, media
generală, condiţia materială a părinţilor şi starea sănătăţii elevului. În cazul în
care, solicitanţii aveau medii egale, erau preferaţi fii orfanilor de război, cu o
situaţie materială grea sau cei ai funcţionarilor inferiori, ai Comunităţii de Avere.
Elevii repetenţi sau cei cu o purtare morală necorespunzătoare nu puteau fi primiţi
în internat.
Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere, în şedinţa din luna
august a fiecărui an, stabilea elevii, care erau primiţi în internat. În acest sens, până
în luna iulie, publica concursul, în anunţ fiind menţionate taxele de întreţinere şi
condiţiile care trebuiau îndeplinite. Cererile doritorilor trebuiau să fie însoţite de
următoarele acte: dovadă de grănicer eliberată de şeful ocolului silvic, în raza
căruia solicitantul îşi avea domiciliul, adeverinţă de studii, în care să fie trecută nota
la purtare şi media generală, adeverinţă de avere, de la perceptorat şi o declaraţie
a părinţilor sau a tutorilor, prin care se angajau să respecte regulile. Cererile
trebuiau depuse în termenul fixat iar cele care nu îndeplineau condiţiile, nu erau
luate în considerare. Solicitanţii erau înştiinţaţi despre admiterea sau respingerea
cererii, de către direcţia comunităţii, într-o săptămână de la data şedinţei. Primirea
în internat era decisă, doar pentru un an şcolar, iar în cursul anului mai puteau
fi primiţi elevi, doar dacă unele locuri deveneau libere. Ultima procedură era
vizita la medicul internatului, care îi aviza, doar pe cei care nu prezentau nici
un simptom de boală contagioasă, ce putea pune în pericol sănătatea colegilor
lor. Cei identificaţi cu o boală contagioasă erau respinşi în baza avizului scris al
medicului 1059 •
Consiliul de Administraţie putea primi elevi externi, care să fie cazaţi în oraş
şi să poată lua masa la cantina internatului. Elevii admişi în internat beneficiau
de cazare, întreţinere, masă, educaţie şi îngrijire medicală. Masa era modestă,
iar meniul şi cantităţile de alimente pentru fiecare elev erau stabilite de către
Consiliul de Administraţie.
1058
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Ei beneficiau de aceste drepturi, atâta timp cât nu erau pedepsiţi pentru abateri
de la regulament. Eliminarea din liceu, chiar şi pentru o perioadă detenninată,
implica, în mod automat, obligaţia de a părăsi internatul pentru întregul an şcolar.
Mai puteau fi eliminaţi din internat, în timpul anului, elevii care aveau rezultate
slabe la învăţătură, datorate dezinteresului sau cei care nu îşi achitau taxele de
întreţinere, prin decizie a Consiliului de Administraţie.
Obligaţiile elevilor interni erau clasificate în materiale şi morale. Cele
materiale cuprindeau: îndatoririle elevilor, de a avea la ei, la începutul anului
şcolar haine, încălţăminte şi obiectele de igienă personală. Acestea erau cuprinse
într-un inventar, pe care îl prindeau cu pioneze pe partea interioară a dulapului,
pentru a putea fi controlate, atât la începutul cât şi în cursul anului şcolar 1060 •
În rândul îndatoririlor morale intrau: obligaţia de a învăţa, respectul faţă de
superiori şi purtarea corectă, atât în interiorul cât şi în exteriorul internatului. Faţă
de personalul de conducere al internatului, elevii erau datori să fie respectuoşi
şi ascultători, orice semn de nesupunere sau de necuviinţă fiind pedepsit cu
severitate. Faţă de colegii din alte clase, trebuiau să aibă o purtare frumoasă, să îi
ajute în toate împrejurările, să nu se certe şi să nu se pârască. Cu desăvârşire erau
interzise cuvintele necuviincioase, batjocurile, loviturile sau violenţele. Faţă de
persoanele străine erau obligaţi să manifeste o politeţe deosebită.
Când se adresau superiorilor, elevii trebuiau să aibă o ţinută corectă,
modestă şi cuviincioasă. Pe stradă, ei erau obligaţi să salute, ridicând complet
şapca sau căciula. Elevii din cursurile inferioare aveau datoria, de a se purta cu
respect faţă de cei din cele superioare şi reciproc. Abaterile, care aveau la bază
minciuna, furtul sau înşelăciunea, erau pedepsite cu severitate deosebită. Elevii
interni aveau îndatorirea de a fi, în orice împrejurare, îmbrăcaţi curat, tunşi scurt
şi spălaţi.

Cărţile

erau păstrate în pupitrele meselor de studiu, în ordine. Cele cu
conţinut demoralizator sau subversiv nu erau admise în internat, deţinătorii fiind
pedepsiţi, iar cărţile confiscate. Fumatul, scrierea pe uşi, pereţi, mese sau scaune,
schimbul sau cumpărarea de obiecte, între internişti sau între aceştia şi străini,
precum şi părăsirea internatului erau strict interzise 1061 •
Interniştii erau obligaţi să fie prezenţi la orele de studiu şi nu puteau să
introducă băuturi spirtoase, să joace cărţi sau alte jocuri de noroc sau să strice
bunurile internatului. Greşelile comise cu premeditare, cele repetate sau cele
săvârşite prin participarea mai multor elevi erau pedepsite cu asprime.
1060
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era considerată, orice abatere de la îndatoririle
morale ale elevilor şi, în funcţie de gravitatea ei, era stabilită pedeapsa: mustrarea
individuală sau în faţa colegilor, limitarea unor drepturi, anunţarea părinţilor sau
eliminarea din internat, pentru un an. Orice pedeapsă pronunţată contra unui elev
intern, mai puţin mustrarea în particular, era menţionată în rubrica pedepselor şi în
foaia personală a acestuia. Dacă, după aplicarea unei pedepse, elevul respectiv nu
mai primea o alta şi dădea dovezi de bunăvoinţă, directorul internatului, împreună
cu profesorul de supraveghere puteau anula, în condică şi în foaia personală,
pedeapsa.
Programul zilnic al elevilor era anunţat prin bătăi de clopot, fiind
diferenţiat între zilele de lucru şi cele de sărbătoare. În zilele de lucru, elevii
aveau în program: deşteptarea, orele de studiu, timp liber, în care se puteau face
ieşirile colective în oraş, plimbarea în oraş sau în afara acestuia, sub conducerea
directorului sau a profesorului de supraveghere sau rugăciunea comună de seară.
În zilele de sărbătoare, când nu se predau cursuri, deşteptarea era dată la ora 6.30,
studiul de dimineaţă nu se mai ţinea, iar la ora 9, elevii mergeau la biserică sub
supravegherea profesorului de serviciu.
La începutul fiecărui an, directorul stabilea, pentru fiecare internist, patul
în dormitor, locul în sala de studiu şi dulapul pentru obiectele de inventar. În
repartizarea elevilor, se avea în vedere ca, în fiecare dormitor, să fie aşezaţi elevi
din aceiaşi clasă şi diferenţa între clase să fie cât mai mică. În fiecare dormitor era
numit un şef, dintre elevii claselor a VII-a sau a VIII-a, iar pe perete era afişat un
tabel, care cuprindea numele şi prenumele elevilor din acel dormitor, în dreptul
fiecărui internist fiind scris numărul său de ordine. Acesta era însemnat şi pe o
tăbliţă, care era atârnată de patul fiecărui elev.
La ora culcării, anunţată prin prima bătaie de clopot, fiecare elev trebuia să
se găsească în dormitorul său, iar după 15 minute, la a doua bătaie de clopot, toţi
elevii trebuiau să fie culcaţi şi să înceteze orice vorbă sau zgomot în dormitor 1062 •
Masa era servită de trei ori pe zi: la ora 7 dejunul, la ora 13 prânzul şi la ora
19.15 cina. Toţi elevii trebuiau să înceapă masa în acelaşi timp, nefiind permis
ca nici unul dintre ei să întârzie, să intre în sala de mese cu cărţi de studiu sau de
citit, cu paltoane sau cu chipiuri sau să îşi schimbe locul, în care au fost repartizaţi
la începutul anului şcolar. Atât la începutul, cât şi la sfârşitul unei mese, elevii
trebuiau să rostească rugăciunea. Ordinea, în timpul mesei, era asigurată de câtre
profesorii de supraveghere, ajutaţi de către monitori, iar mâncarea era împărţită de
1062
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elevi, sub supravegherea şefului de masă, care era stabilit de către director la
începutul fiecărui an şcolar.
Lecţiile pentru şcoală erau pregătite, în timpul meditaţiilor, desfăşurate
dimineaţa între orele 6-7 şi după-amiaza între orele 5-7 şi 8-9. Singura pauză în
timpul de meditaţie era de 1Ominute, la ora 6 după-amiaza.
Ieşirile în oraş erau clasificate, în generale şi individuale. Cele generale erau
acordate în zilele de sărbătoare, între orele 2-6 după-amiaza, iar cele individuale,
în orice zi a săptămânii, de către profesorul de serviciu, între orele 2-5 după
amiaza, dar numai în cazuri bine motivate. După ora 6 după-amiaza, nici un elev
nu putea primi aprobare pentru a ieşi în oraş, iar cei care erau pedepsiţi, nu aveau
voie să iasă deloc. Evidenţa ieşirilor în oraş era ţinută, de către monitori, într-un
registru, care era controlat săptămânal de către profesorul de serviciu. În acesta
erau menţionate şi întârzierile, faţă de ora la care trebuiau să se întoarcă, ieşirile
fără învoire şi cele din timpul nopţii, ultimele fiind pedepsite cu eliminarea din
internat.
În ceea ce priveşte starea de sănătate a interniştilor, fiecare elev, care se
îmbolnăvea, trebuia să se prezinte la infirmerie, pentru a fi supus unei vizite
medicale după ce, în prealabil, îl anunţase pe profesorul de serviciu.
Elevii sănătoşi nu aveau acces în infirmerie, fără aprobarea profesorului de
serviciu, iar cei bolnavi, care nu rămâneau, permanent, în infirmerie, puteau intra
în aceasta, doar la orele la care trebuiau să ia medicamentele.
Medicul internatului vizita bolnavii o dată pe zi, iar în cazuri grave, putea
fi chemat de câte ori era nevoie. Bolnavii primeau mâncare, conform indicaţiilor
medicului, iar listele cu medicamente şi cele cu alimente erau prezentate, zilnic,
directorului internatului spre avizare, de către infirmieră. Elevii care erau infestaţi
cu boli contagioase sau venerice nu puteau fi trataţi, în infirmeria internatului şi
erau trimişi la tratament, în spitalul orăşenesc 1063 •
Directorul internatului încasa taxele de întreţinere lunară, elevii plătind
suma, până în data de 20 a lunii în curs, pentru luna următoare. Neachitarea taxei
atrăgea excluderea din internat.Taxele încasate erau virate caseriei centrale a
Comunităţii de Avere, în a 21-a zi a lunii.
Costurile reparaţiilor erau suportate de elevii vinovaţi.
Elevii interni nu puteau păstra banii, pe care îi primeau pentru nevoile
personale la ei, ci îi predau unuia dintre profesorii de supraveghere, care era
desemnat de către director şi ţinea evidenţa acestora într-un registru special.
1063
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Directorul internatului era numit de Consiliul de Administraţie al Comunităţii
de Avere, intrând în rândul funcţionarilor instituţiei şi putea participa, cu vot
consultativ la şedinţele acesteia, atunci când erau discutate probleme referitoare
la internat. El putea să locuiască în internat şi să mănânce la cantina elevilor.
Directorul era obligat: să întocmească evidenţa elevilor interni şi a taxelor de
întreţinere achitate, să prezinte trimestrial Consiliului de Administraţie situaţia
rezultatelor acestora la învăţământ şi să întocmească proiectul de buget al
internatului.
În momentul aprobării bugetului, directorul internatului trebuia: să
aprovizioneze cantina internatului cu alimentele necesare, să angajeze
personalul internatului, în afară de administrator, care era angajat de Consiliul de
Administraţie, la propunerea sa, să întreţină, în bună stare internatul, acordând
atenţie obiectelor de inventar, alimentaţiei şi bunei funcţionări a acestuia, din
toate punctele de vedere, să respecte aceleaşi reguli ca şi şefii ocoalelor silvice,
în privinţa ordonanţării plăţilor, să semneze chitanţele şi să prezinte lunar, în
şedinţele Consiliului de Administraţie, un raport despre „situaţia materială şi
morală a internatului".
Administratorul era subordonat directorului internatului, se ocupa de
obiectele de inventar şi de alimente şi era şeful nemijlocit, al personalului inferior.
Profesorii de supraveghere erau angajaţi, la începutul anului şcolar, de către
Consiliul de Administraţie, la propunerea directorului internatului, de regulă
dintre profesorii necăsătoriţi ai Liceului Traian Doda. Aceştia primeau cazare
şi masă în internat, iar salarizarea lor era stabilită, anual, de către Consiliul de
Administraţie. Ei îşi desfăşurau activitatea alternativ, câte o săptămână şi erau
obligaţi să supravegheze comportamentul elevilor interni şi să colaboreze, cu
directorul internatului, pentru respectarea tuturor obligaţiilor regulamentare 1064 •
Încă din momentul înfiinţării internatului s-a pus problema construirii unui
sediu propriu pentru acesta, dotat în conformitate cu exigenţele timpului.
Directorul gimnaziului de stat din Caransebeş, A. Kalkbrenner, în studiul
,,Internatul Comunităţii de Avere şi însemnătatea sa" prezenta modul, în care
urma să fie structurată clădirea intrenatului. Aceasta trebuia să cuprindă: un spaţiu
pentru elevii bolnavi, format din saloane şi încăperi pentru personalul medical şi
unul pentru cazarea şi educaţia elevilor, în care erau proiectate 4 săli de lectură,
cu câte 60 de locuri fiecare, camere pentru profesorii de supraveghere, bibliotecă,
sală de scrimă, 17 dormitoare, cu o capacitate de 14 elevi fiecare, grupurile
sanitare şi încăperile pentru personalul administrativ şi de supraveghere 1065 •
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Ibidem, Inv. 43, dosar 10711926, f. 15-19.
Severinu/, Caransebeş, II, 1908, din 5 aprilie, pag. 4.
https://biblioteca-digitala.ro

307
În partea din faţă şi în curtea internatului, urmau să fie amenajate o popicărie
şi un parc pentru joc, gimnastică sau lawn tenis.
Se arăta că Adunarea generală de toamnă a acceptat, în principiu, idea
construirii unui internat şi a desemnat 4 membrii, pentru a studia internatele cele
mai moderne din ţară. Aceasta a elaborat un program şi l-a prezentat Comitetului
Comunităţii de Avere, care a alocat 600.000 coroane, pentru acest scop 1066 .
Necesitatea unui spaţiu corespunzător, pentru internatul Comunităţii de
Avere a fost subliniată şi în şedinţa Comitetului, din 2 mai 1908, în care se arăta
că acesta funcţiona în clădirea centrală a Comunităţii de Avere, temporar, până la
cumpărarea unui teren, pe care să fie construit 1067 •
Pentru a putea observa contribuţia financiară a Comunităţii de Avere la
susţinerea internatului, prezentăm veniturile şi cheltuielile instituţiei, în data de
2 mai 1908.
Cheltuielile se ridicau la 93.000 coroane, dintre care: 72.000 coroane
- întreţinerea a 240 de elevi, cu 300 coroane/elev, 8.400 coroane - salariile
directorului, economului şi ale celor 4 profesori, 4.000 coroane - salariile
personalului, 2.000 coroane - pentru medic şi medicamente, 2.000 coroane salariul muncitorului de întreţinere, 6.000 coroane - cheltuielile cu încălzitul şi
iluminatul şi 600 coroane - cheltuieli neprevăzute.
Suma de 42.000 coroane, pentru venituri, era obţinută din taxele achitate de
către 60 de elevi, care plăteau câte 400 coroane, 60 de elevi, cu 200 coroane şi 60
de elevi, cu l 00 coroane fiecare.
Făcând diferenţa dintre cheltuieli şi venituri, putem observa un deficit de
53.000 coroane, care era suportat de către Comunitatea de Avere 1068 •
În anul 1908/1909 au fost primiţi 74 elevi, care au locuit în internat şi în
anul anterior şi încă 88 noi, în total 162 de elevi. Dintre aceştia, doar 92 erau
cazaţi efectiv, restul aveau gazde în oraş, însă luau masa şi studiau în internat, de
la ora 6 şi până la ora 19.
În privinţa stării de sănătate a interniştilor, în anul 1907/1908 medicul
internatului Dr. Constantin Popasu s-a confruntat, doar cu câteva cazuri de
scarlatină adusă în internat de părinţii elevilor, însă au fost luate măsuri, ca aceasta
să nu se extindă.
Discuţiile, în vederea obţinerii unui spaţiu, au fost continuate cu primăria
oraşului, fiind luat în discuţie un teren de 19,397 iugăre cadastrale, la preţul de
Idem, Caransebeş, II, 1908, din 5 aprilie, f. 5-6.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
111908, f. 156.
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cadastral, planurile internatului, urmând să fie întocmite de
către arhitectul Iosif Kauser, din Budapesta 1069 •
Aşa cum reiese, din şedinţa Comitetului Comunităţii de Avere, din data de
18 iunie 1909, cheltuielile pentru construirea internatului şi a celorlalte anexe
se ridicau la 686.971,75 coroane, repartizate astfel: 579.488,29 coroane pentru
clădirea principală, 24.250,92 coroane pentru infirmerie, 10.000,29 coroane
pentru spaţiul, în care era epurată apa uzată, 20.393,28 coroane pentru clădirea
maşinilor, 21.717,22 coroane -preţul maşinilor şi 21.121,75 coroane - conducta
de apă şi canalizarea 1070 •
Ziarul Severinul arăta că, pentru construirea gimnaziului, a fost ales un
spaţiu în centrul oraşului, pe locul sărăriei. Internatul Comunităţii de Avere trebuia
să fie ridicat, lângă acesta, pe un teren achiziţionat deja de instituţie. Schimbarea
locului de construcţie al gimnaziului, a pus Comunitatea de Avere din Caransebeş,
în situaţia de a înălţa internatul, la o distanţă de 1,5 km, considerată prea mare faţă
de şcoală.
Batalionul 2 al Regimentului 43 se mutase, din Cazarma Maria Theresa,
datorită faptului că parterul, fiind vechi şi umed, nu se poate utiliza. Comunitatea
de Avere din Caransebeş dorea să schimbe terenul, cumpărat de la oraş, pentru
Cazarma Maria Theresa, în locul căreia să construiască internatul. 1071
Ideea construcţiei unei clădiri noi cu greu a fost abandonată, la sfârşitul
anului 1913, când a fost obţinută aprobarea comisarului guvernial, pentru
adaptarea clădirii centrale a comunităţii pentru internat 1072 •
Izbucnirea primului război mondial a dus la ocuparea internatului şi
transformarea lui, în spital pentru soldaţii răniţi.
În acest context, Comunitatea de Avere, nemaiputând să asigure cazarea
fiilor împăduriţilor în internat, a recurs la soluţia sprijinirii elevilor silitori, prin
împărţirea ajutoarelor în bani.
În anul şcolar 1916-1917 au fost ajutaţi 60 de elevi ai gimnaziului din
Caransebeş dintre care: 15 elevi au primit 30 coroane/lună, 15 elevi au primit 20
coroane/lună, 15 elevi au primit 15 coroane/lună şi 15 elevi au primit 1O coroane/
lună. Pe lângă ajutorul în bani, aceşti elevi au mai primit câte o uniformă completă,
două perechi de ghete şi albiturile necesare, urmând ca acestea, la sfârşitul anului
să fie înapoiate, deoarece erau proprietatea internatului.
300

coroane/iugăr
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Puteau solicita ajutrorul în bani de: 30 coroane/lună, numai fii împăduriţilor,
care aveau rezultate foarte bune la purtare şi la învăţătură sau cei săraci, dar cu
rezultate bune, 20 coroane/lună fii grănicerilor, care au terminat 4 clase primare
sau o clasă gimnazială cu calificativ bun, 15 coroane/lună, cei cu purtare bună
şi calificativul suficient şi 1O coroane/lună, cei cu calificativul îndestulător, fără
a se ţine cont de situaţia materială a părinţilor. La cerere trebuiau să fie anexate:
adeverinţa şcolară, extrasul de botez, adeverinţa de vaccinare sau revaccinare şi
cea din care să reiasă starea materială a părinţilor şi certificatul de împădurit 1073 •
În anul 1918, internatul a fost redeschis pentru elevi, în el fiind investită suma
de 8.835,06 coroane, între 10 mai-15 iunie şi fiind votată, pentru modernizare,
suma de 129.311 coroane.
În anul 1918-1919, au fost primiţi în internat 76 de elevi, dintre care 32
plăteau taxă întreagă - 160 coroane, 1Otaxă redusă - 121 coroane, 18 taxă redusă
- 80 coroane, de asemenea 16 elevi au fost scutiţi de aceasta 1074 •
Episcopul Miron Cristea a solicitat, ca elevii institutelor teologic şi pedagogic
să poată lua masa, în cantina internatului Comunităţii de Avere din Caransebeş.
Comitetul a luat în discuţie solicitarea, în şedinţa din 4 iulie 1918 şi, ţinând seama
de preţurile foarte mari şi de greutăţile aprovizionării cu alimente, a decis ca
elevii institutului teologic şi ai celui pedagogic, însă numai fii împăduriţilor, să
poată servi prânzul şi cina la cantina internatului. Aceştia trebuiau să respecte
regulamentul de funcţionare al internatului 1075 •
În şedinţa Comitetului, din 1O februarie 1919, a fost acceptată cererea
direcţiei internatului, ca directorul, împreună cu familia sa, profesorii de
supraveghere şi întregul personal auxiliar, să beneficieze de întreţinere completă
în internat 1076 •
Tot în anul 1919, în internat a fost introdus curentul electric, costurile acestei
investiţii ridicându-se la 3.250,90 coroane 1077 •
Educaţia elevilor în internat era completată, ori de câte ori se ivea prilejul.
Astfel, Comitetul, în şedinţa sa, din 1O februarie 1919, a decis angajarea
instructorului de muzică instrumentală, Franscisc Stablo, ca profesor pentru elevii
internatului, pentru suma de 120 coroane/lună 1078 •
1073

Foaia

Diecezană, Caransebeş,

XXXI, 1916, nr. 26, din 24 ianuarie/6 februarie,

pag. 4.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
111919, f. 82.
1075
Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 49-50.
1076
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1919, f. 15.
1077
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1919, f. 34.
1078
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1919, f. 15v.
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La solicitarea Reuniunii de Cântări Române din Caransebeş, Comitetul
nu a putut vota un ajutor în bani, însă a făcut propunerea ca Sava Golumba,
conducătorul corului şi student al academiei de muzică, să fie angajat, ca instructor
de muzică vocală pentru elevii internatului. Acesta trebuia să organizeze un cor şi
să-i instruiască, câte 3 ore pe săptămână 1079 .
Medicamentele, pentru tratamentul elevilor din internat, erau achitate de
către Comunitatea de Avere. Astfel, în şedinţa Comitetului, din 1O februarie 1919,
s-a aprobat plata sumei de 414,71 coroane 1080 , iar în cea din 23 ianuarie 1920,
a sumei de 2.546, 18 coroane, către Farmacia Muller din Caransebeş, în acest
scop1os1.
După încheierea Primului Război Mondial, postul de director al internatului
a fost ocupat de către Pavel Magdescu 1082 , Vichentie Ardeleanu, Cornel Negrei 1083
sau Iancu Călţun 1084 . Dintre profesorii de supraveghere, îi amintim pe Ion
Drinca 1085 , Iancu Călţun sau Nicolae Domăşneanu 1086 iar dintre economi pe
Frideric Ruck sau Traian Nedelcu 1087 .
Pentru anul şcolar 1920-1921 Comitetul, având în vedere că preţul
alimentelor era foarte mare şi creştea continuu, a hotărât să modifice taxele, în
funcţie de această evoluţie 1088 . Această hotărâre a fost materializată în anul 19221923, când taxele de întreţinere au fost majorate cu câte 50 de lei pentru fiecare
grupă. Astfel 20 de elevi au fost primiţi în internat gratuit, 20 cu taxa de I 00 lei/
lună, 20 cu taxa de 150 lei/lună şi 20 cu taxa de 200 lei/lună 1089 .
Dificultăţile financiare reies şi din faptul, că la 5 februarie 1920, internatul
era dator la brutarul Atanasie Pasere, contravaloarea cantităţii de 3.288 kg de
făină1090.

Despre evoluţia, din şcolar 1929-1930, directorul internatului, profesorul
Nicolae Domăşneanu arăta, că din cei 90 elevi primiţi de Consiliul de Administraţie,
1079

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
1083
Ibidem,
1084
Ibidem,
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Ibidem,
1086
Ibidem,
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Ibidem,
w88 Ibidem,
1089
Ibidem,
w9o Ibidem,
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36 cu taxa anuală de 6.500 lei şi 54 cu 12.500 lei, s-au prezentat la internat 71, între
care 35 semisolvenţi şi 36 solvenţi. Ulterior au mai fost înscrişi 3 elevi grăniceri,
cu taxa anuală, de 12.500 lei şi un elev negrănicer, cu taxa de 15 OOO lei. La vizita
medicală efectuată, în ziua de 18 septembrie, de către medicul internatului, Dr.
Constantin Popasu, au fost găsiţi toţi sănătoşi. Reparaţiile şi curăţenia s-au făcut
la timp, la venirea elevilor, totul fiind în ordine, iar aparatul radio, instalat în
bibliotecă era ascultat, mai ales de elevii cursului superior 1091 •
Pentru anul şcolar 1929-1930, ca profesori de supraveghere, în internat
au fost numiţi Traian Topliceanu şi T. Dumitru, iar ca pedagog, E. Demetrescu,
secretarul Liceului Traian Dada din Caransebeş 1092 •
Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere, din dorinţa de a-i
promova interesele, printr-o mai strânsă legătură, cu factorii interesaţi de
funcţionarea, în bune condiţii a internatului, din punctul de vedere al creşterii
şi îngrijirii elevilor, a hotărât înfiinţarea unui comitet de supraveghere al
internatului. Acesta urma să fie format din 4 persoane: un delegat al Consiliului
de Administraţie al Comunităţii de Avere, un delegat al corpului profesoral, de
la Liceul Traian Dada din Caransebeş, un reprezentant al părinţilor şi directorul
silvic al Comunităţii de Avere. Rolul acestui comitet era unul consultativ, trebuind
să verifice, cât mai des elevii din internat, să se intereseze de alimentaţia, de
îngrijirea şi de educaţia acestora 1093 •
Evoluţia elevilor din internat, la sfărşitul primului trimestru, al anului
şcolar 1929-1930 era considerată una bună. În perioada analizată, au existat 34
cazuri de îmbolnăviri uşoare, cu durata de 1-4 zile, însă nu au fost înregistrate
boli contagioase. Purtarea elevilor a fost considerată mulţumitoare, nefiind
semnalate cazuri grave de indisciplină, doar un singur elev, exmatriculat din liceu
o săptămână, a fost eliminat şi din internat. Dintre cei 75 de elevi din internat, 40
au promovat la toate materiile, 16 au căzut la o materie, 13 la 2 materii, 4 la 3
materii şi 2 la mai multe materii - anexa 25 1094 •
Pentru internat, mai erau obţinute fonduri şi din cultivarea grădinii de
zarzavat, situată în zona Ţiglărie, unde, în anul 1929, au fost cheltuiţi 34.930 lei,
au fost încasaţi, din recoltă 49.553 lei, rămânând un beneficiu de 14.623 lei' 095 •
1091

Gazeta

Oficială

septembrie, pag. 5
1092
Idem, Caransebeş,
1093
Idem, Caransebeş,
1094
Idem, Caransebeş,
1095
Idem, Caransebeş,

a

Comunităţii

de Avere,

Caransebeş,

I, 1929, nr. 1, din 30

I, 1929, nr. 3, din 30 noiembrie, pag. 3.
I, 1929, nr. 1, din 30 septembrie, pag. 5.
I, 1929, nr. 4, din 25 decembrie, pag. 6.
II, 1930, nr. 1, din 31 ianuarie, pag. 1.

https://biblioteca-digitala.ro

312
În cursul trimestrului al Ii-lea al anului 1929-1930, 3 elevi au părăsit şi 2
s-au înscris în internat, au fost raportate 20 de îmbolnăviri uşoare, nici unul nu
a fost eliminat din liceu sau din internat iar, din 74 elevi, au fost promovaţi 49,
procentul de promovabilitate crescând, cu 13%, faţă de trimestrul anterior 1096 .
Comitetul de supraveghere, amintit anterior şi-a început activitatea, în
data de 6 ianuarie 1930, fiind compus din avocatul Dr. Antoniu Marchescu, din
partea Consiliului de Administraţie, Ioan Penţia, directorul Liceului Traian Doda,
inginerul Ioan Moldovan, directorul Direcţiei Silvice şi notarul Andrei Jula din
Glimboca, ca reprezentant al părinţilor. Preşedinte al comitetului a fost ales Dr.
Antoniu Marchescu, iar secretar Nicolae Domăşneanu, directorul internatului.
Încă din prima şedinţă, s-a luat hotărârea extinderii autonomiei şi libertăţii de
acţiune, pe lângă atribuţiile de supraveghetor, comitetul să primească şi sarcini
de administrator direct al internatului. Totodată, a fost subliniată necesitatea
intensificării legăturilor dintre internat şi liceu, pentru a crea armonia, atât de
necesară între şcoală şi internat, care ţine locul familiei 1097 .
În comitetul de supraveghere al internatului, pentru anul 1931-1932, au intrat
inginerul silvic Ştefan Bornuz, ca reprezentant al Direcţiei Silvice şi directorul
Liceului Traian Doda, Gh. Noaghea 1098 . Pentru anul 1933-1934, în comitet a
intrat Ion Ambruş, comerciant din Glimboca, ca reprezentant al părinţilor, în
locul notarului Andrei Jula, care a demisionat şi a fost cooptat şi profesorul Matei
Armaş1099.

Situaţia internatului, la sfârşitul anului şcolar 1929-1930 este ilustrată
în raportul directorului internatului, profesorul Nicolae Domăşneanu către
preşedintele Comunităţii de Avere din Caransebeş. Din cei 75 de elevi, primiţi
în internat, la începutul anului, s-au retras 13 şi au fost primiţi în loc 12. Din cei
70 elevi grăniceri şi 4 negrăniceri: 33 plăteau taxa redusă de 6.500 lei/an, 37 taxă
întreagă de 12.500 lei/an, iar cei 4 elevi, care nu erau urmaşi ai grănicerilor, taxa
de 15.000 lei/an.
Medicul Constantin Popasu a organizat 3 consultaţii medicale generale şi a
controlat bolnavii zilnic. Au fost raportate 92 de cazuri de îmbolnăviri uşoare, dar
nici unul de boală contagioasă.
Din punct de vedere al rezultatelor şcolare, promovabilitatea a fost de

Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 4, din 20 aprilie, pag. 6.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 1, din 31 ianuarie, pag. 3-4.
1098
Idem, Caransebeş, III, 1931, nr. 5, din 26 iulie, pag. 2.
1099
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1931-1934, f. 180.
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53,34%, pe trimestrul I, de 66,20%, pe trimestrul al Ii-lea şi de 75,70%, pe
trimestrul al Iii-lea, iar elevii au obţinut 8 premii şi 2 menţiuni. Făcându-se o
comparaţie, între promovabilitatea anuală a elevilor Liceului Traian Dada din
Caransebeş, de 60 % şi între cea a elevilor din internat, se observa că ultimii au
avut, cu 16 %, mai mulţi promovaţi, în anul 1929-1930, fapt îmbucurător, care
dovedea rezultatele muncii personalului internatului" 00 •
Pentru anul şcolar 1930-1931, condiţiile de admitere în internat au fost
publicate în Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, din 15 august 1930. În acesta
erau primiţi 100 elevi, care frecventau Liceul Traian Dada, fiii de grăniceri şi,
pentru locurile neocupate, fii de negrăniceri.
Toţi elevii trebuiau să plătească 1.450 lei/lună. Această taxă era achitată
anticipat, cel târziu în data de 1O a fiecărei luni. Taxa, pentru jumătate din luna
septembrie şi pentru luna octombrie, în valoare de 2.175 lei, era achitată la data
intrării în internat. Pentru vacanţele de Paşte şi de Crăciun nu se făceau reduceri
din taxa lunară stabilită. Cererile de primire trebuiau depuse, până la data de
25 august, la directorul internatului, însoţite de o dovadă de grănicer, pentru
fiii împăduriţilor şi de o declaraţie a părintelui sau a tutorelui, că va respecta
regulamentul plătind la timp taxa de întreţinere 1101 •
În anul 1930-1931, au intrat în internat, la începutul anului şcolar, 76 de
elevi, au mai venit în timpul anului, încă 6 şi s-au retras 7, deci la încheierea
anului internatul găzduia 75 de elevi.
Profesorul de supraveghere, E. Lurtz a cântărit de mai multe ori toţi elevii,
constatând o creştere a greutăţii acestora. Au fost înregistrate 105 cazuri de
îmbolnăviri uşoare, perioada, cu cele mai multe cazuri, raportându-se la sfârşitul
lunii ianuarie, când în infirmerie au fost internaţi 23 de elevi, simultan.
Lipsa selecţiei, la primirea în internat şi neacordarea de burse, au fost
resimţite şi la nivelul învăţăturii, unde rezultatele au fost satisfăcătoare - anexa
25. Din totalul de 75 de elevi, 48-64%, au promovat clasa, 23-31 %, au rămas
corigenţi, 17 la o singură materie şi 6 la 2 materii iar 4-5%, au rămas repetenţi.
Situaţia rezultatelor şcolare, ale elevilor din internat, a fost mai bună, comparativ
cu cea generală, a Liceului Traian Dada, unde s-au înregistrat 59,5% promovaţi,
33,5% corigenţi şi 7% repetenţi. Din cei 1O foşti elevi ai internatului, care au
susţinut examenul de bacalaureat, au promovat examenul 9, deci 90 % 1102 •
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Comunitatea de Avere a investit, în internat, ori de câte ori era necesar pentru
buna funcţionare a acestuia. Consiliul de Administraţie, în anul 1930, a aprobat
repararea capitală a internatului, repartizând pentru aceasta, suma de 200.000 lei.
De asemenea, a fost acordat un împrumut, de l 00.000 lei internatului, pentru a
putea fi făcută aprovizionarea, cu condiţia, ca acesta să fie restituit Comunităţii de
Avere, până la data de 1 ianuarie 19311 103 •
Pentru anul şcolar 1930-1931, bugetul internatului, aprobat de către
Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere, a cuprins 1.380.000 lei, la
venituri şi 1.380.000 lei, la cheltuieli 1104, iar pentru anul 1931-1932, 970.000 lei,
atât la venituri, cât şi la cheltuieli 1105 , dar şi această sumă a fost redusă, la 730.000
lei, prin hotărârea nr. 3.888/1931 1106 •
În anul şcolar 1933-1934, puteau fi primiţi în internat 80 de elevi, care
trebuiau să plătească, pentru cele 9 luni şi jumătate, suma de 8.500 lei. Interesant
de semnalat, este faptul că, faţă de anii anteriori, elevii trebuiau să aducă la intrarea
în internat şi o saltea pentru paie - storhsack 1107 • Pentru întreţinerea acestora,
Comunitatea de Avere punea, gratuit, la dispoziţia internatului, 1O vagoane de
lemne de foc şi un avans de 50-60.000 lei, pentru aprovizionare şi zugrăvit 1108 •
În anul şcolar 1932-1933, au fost adăpostiţi în internat 31 elevi. Din puct
de vedere al provenienţei sociale a acestora: 1O erau fii de preot, 6 de funcţionari
C.F.R„ 4 de învăţători, 4 de notari, 3 de funcţionari administrativi, 2 de comercianţi,
unul de antreprenor şi unul de agricultor. Dintre aceştia, 18 au promovat clasa: 1
cu media foarte bine, 7 cu bine, 9 cu suficient, 5 au rămas corigenţi la o materie şi
8 la 2 materii, nefiind înregistrat nici un repetent.
Din cele 39 de cazuri de îmbolnăviri, raportate, 37 au fost boli uşoare, iar
2 au fost boli grave şi contagioase, necesitând tratament în spitalul oraşului1 109 •
Deschiderea internatului, complet refăcut, pentru un nou an şcolar,
reprezenta un eveniment important pentru urbe, desfăşurându-se în cadrul unei
festivităţi solemne, în sala de studiu a internatului. La deschiderea din anul şcolar
1933/1934, au participat: comisarul guvernial, preşedintele, membrii consiliului
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 5, din 31 mai, pag. 1.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, din 15 august, pag. 1.
1105
Idem, Caransebeş, III, 1931, nr. 7, din 27 septembrie, pag. l.
1106
Idem, Caransebeş, III, 1931, nr. 8, din 10 decembrie, pag. 1.
1107
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 6, din 21 iulie, pag. 6.
1108
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
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de administraţie, directorul silvic, funcţionarii instituţiei, autorităţile militare şi
civile, corpul profesoral al liceului, părinţii, un numeros public şi cei 40 elevi
internişti.

Sfinţirea apei a fost oficiată de profesorii preoţi, ai liceului. Alocuţiuni au
fost rostite de către preşedintele comitetului internatului, Dr. Antoniu Marchescu,
directorul internatului, profesorul Nicolae Domăşneanu şi preşedintele Coriolan
Buracu. Comandantul Batalionului 11 Vânători de Munte, sprijinitor al mişcărilor
culturale, a oferit, un însemnat dar în alimente, pentru internat 1110 •
În şedinţa Comitetului provizoriu de gestiune, din 12 noiembrie 1933, s-a
hotărât ca internatul Comunităţii de Avere să poarte numele ,Jnternatul General
Traian Doda", în amintirea primului preşedinte al instituţiei 1111 •
Acţiunea coincidea cu demersurile Liceului Traian Doda din Caransebeş,
de a construi un internat propriu, în curtea liceului. Pentru aceasta, a fost
solicitat, gratuit, Comunităţii de Avere materialul lemnos. Răspunsul Comitetului
provizoriu de gestiune, din 15 septembrie 1933 a fost: „Comunitatea de Avere,
de 25 de ani întreţine în Caransebeş, pe lângă Liceul T Doda un internat, care
a corespuns şi crescut 25 serii de tineri. Acum internatul e renovat, mobilat din
nou şi înzestrat cu toate cele necesare şi corespunde tuturor cerinţelor de igienă,
educaţie şi pedagogie." Totodată a solicitat, Comitetului Şcolar al Liceului Traian
Doda să nu construiască un nou internat şi să susţină internatul Comunităţii de
Avere din Caransebeş 1112 •
Cu toate insistenţele, în data de 18 martie 1934, s-a desfăşurat solemnitatea
depunerii pietrei fundamentale a internatului Liceului Traian Doda din Caransebeş,
care a prilejuit o importantă manifestare culturală 1113 •
În acest context, în dat de 11 septembrie 1934, Consiliul de Administraţie, a
trebuit să aleagă, între solicitarea Batalionului 2 Grăniceri, de ai se ceda camerele
neutilizate pentru cazarea elevilor, în scopul utilizării lor ca magazii şi cea a
Liceului Traian Doda, de ai se pune la dispoziţie internatul Comunităţii de Avere,
până la construirea celui propriu. A fost acceptată cererea Liceului Traian Doda,
punându-i-se la dispoziţie, gratuit, clădirea şi inventarul vechiului internat.

Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 7, din 15 septembrie, pag. 3.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111931-1934, f. 178.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1931-1934, f. 172v.
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Direcţia silvică

era obligată, să predea liceului, fiecare obiect şi să
menţioneze starea, în care era la predare. Burse nu puteau fi acordate elevilor, în
acel an, datorită stării financiare a instituţiei1 114 •
În ultimul an de funcţionare al internatului, 1933-1934, în el au fost găzduiţi
41 de elevi, dintre care, la sfârşitul anului şcolar, au fost promovaţi 15, 5 au fost
corigenţi la o materie, 14 corigenţi la 2 materii şi 7 au rămas repetenţi1 115 •
În Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din Caransebeş, din 5 octombrie
1934, erau exprimate sentimentele trăite, la închiderea Internatului General Traian
Doda al Comunităţii de Avere din Caransebeş astfel:
,,După o activitate rodnică, de aproape trei decenii, internatul General
Traian Doda din Caransebeş, al Comunităţii de Avere şi-a închis porţile, ca
chemarea sa educatoare să şi-o continue sub numirea de internat oficial al
liceului din loc şi sub conducerea Comitetului şcolar al acestei şcoli.
Dorim, ca acest aşezământ, să crească asemenea elemente valoroase din
odraslele grănicereşti, cum sunt cei mai mulţi foşti elevi dintre „ cătanele lui
Burdia ", azi bărbaţi de seamă şi înainte mergători, în toate treburile „ cetăţii
lui Doda ". Afirmaţia aceasta o adeveresc cu prisosinţă nume în şir alfabetic
ca: Armaş, Bornuz, Burdea, Belamici, Călţun, Cloşan, Constantinovici,
Căpuşă, Cală, Ciurel, Ciuta, Domăşneanu, Drăgilă, Da/ea, Duicu, Drăghin,
Drăgulescu, Domilescu, Daia, Feneşan, Ferdian, Fara, Gurgu, Grozăvescu,
Goanţă, Iliescu, Janoşel, La/eseu, Luca, Mihăiuţiu, Muntean, Matei, Mihuţi,
Marchescu, Novăcescu, Novacovici, Negrei, Ostoia, Popeşti, Păşuică, Pungilă,
Popiţi, Rădulescu, Ruva, Roiescu, Roman, Stroca, Stroiescu, Ştiube, Sgăvârdea,
Şoimu, Şandru, Stepanescu, Talpeş, Urechiatu, Vasilescu, Weinfarther, Vlad,
Vernichescu: magistraţi, profesori, ofiţeri, învăţători, avocaţi, ingineri, medici,
preoţi, antreprenori, contabili, funcţionari, etc. şi alţii care acu ne scapă, dar cari
fără acest ajutor al Comunităţii de Avere cu greu ar fi ajuns în situaţia actuală.
Dispare un trecut, ca să nască viitorul, nădejdea celor încărunţiţi şi care cu
resemnare asistă la acest act, dar cu multă speranţă trec pragul zilelor pline de
încredere pentru mâine şi pururi'' 1116 •
La sfârşitul anului şcolar 1934-193 5, Liceul Traian Doda a predat
Comunităţii de Avere clădirea şi inventarul vechiului internat 1117 , însă Consiliul
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1934-1936, f. 39.
1115
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, VI, 1934, nr. 8, din 1 august,
pag. 2.
1116
Idem, Caransebeş, VI, 1934, nr. 10, din 5 octombrie, pag. 2.
1117
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1114
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de Administraţie a decis ca mobilierul să rămână în continuare, în folosinţa noului
internat al liceului, iar clădirea să fie transformată în birouri şi locuinţe pentru
angajaţii Comunităţii de Avere din Caransebeş 1118 •
III.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI LA
SUSŢINEREA MATERIALĂ A ELEVILOR
Comunitatea de Avere din Caransebeş a înţeles importanţa sistemului
de învăţământ, în dezvoltarea fostei graniţe militare bănăţene şi a acţionat,
permanent, pentru susţinerea materială a acestuia. Chiar dacă nu era o instituţie a
statului, ci reprezenta interesele locuitorilor din 94 de localităţi, foste grănicereşti,
ea a militat permanent, pentru dezvoltarea şi înfiinţarea şcolilor, mai ales a celor
de meserii sprijinind financiar, atât unităţile şcolare cât şi pe cei ce le frecventau.
Învăţământului i-a fost acordată atenţia cuvenită, încă din timpul graniţei
militare, când, rolul de învăţători îl ocupau şi ofiţerii, preoţii şi subofiţerii de
la companii, aceştia fiind inspectaţi, atât de inspectorul şcolar civil, cât şi de
comandanţii de companie 1119 •
În prima parte a acestui subcapitol, se va încerca o trecere în revistă,
cronologică, a materializării acestei susţineri, concretizată, printr-o diversitate
de modalităţi, de la cumpărarea de cărţi sau de instrumente muzicale şi până la
acordarea de bani pentru construcţiile şcolare.
Un exemplu, l-a constituit sprijinul acordat Oficiului Parohial Greco Ortodox
Român din Caransebeş pentru elevii săraci de la Şcoala Confesională Greco
Ortodoxă Română din Caransebeş, constând în: 2 exemplare din „Gramatica
română", partea I-a pentru învăţători şi 6 din „Gramatica română pentru şcolărei
şi şcolăriţe" de Vasile Mândrean, în anul 1882 1120 , în 7 exemplare, din a doua
lucrare în anul 1883 1121 , în 6 cărţi de geografie, în anul 1890 1122 şi 2 exemplare,
din ,,Istoria Banatului Severin" volumul al Iii-lea, de Patriciu Drăgălina şi 2 din
„Carte de învăţătură", de Iuliu Vuia în anul 1904 1123 •

1/1934-1936, f. 132V.
1118
Ibidem, f. 124.
1119
Almanahul Almăjului, Timişoara, 1930, pag. 23.
1120
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Oficiul Parohial Greco Ortodox Român
dosar 1/1882, f.1.
1121
Ibidem, dosar 1/1883, f.1.
1122
Ibidem, dosar 1/1890, f.1.
1123
Ibidem, dosar 1/1904, f.1
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Institutul Pedagogic Diecezan din Caransebeş a avut, în Comunitatea de
Avere a fostului Regiment grăniceresc din Caransebeş, un susţinător permanent,
din punct de vedere material. Aceasta, reprezentată de către Ilie Curescu şi de către
Patriciu Drăgălina, care era, în aceleşi timp, şi profesor al institutului, a aprobat,
în şedinţa din 28 decembrie 1893, suma de 51 florini, în vederea procurării de
manuale şcolare, pentru fii săraci ai foştilor grăniceri 1124 şi, în anul 1901, suma de
200 coroane, pentru nevoile şcolii 1125 • De asemenea, biblioteca generalului Traian
Doda, a fost donată celor două institute 1126 •
În anul 1900, la cererea Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeş, a
fost aprobată suma de 100 coroane, pentru cumpărarea de instrumente muzicale
- violine, pentru elevii săraci dar silitori 1127 •
Direcţiunea Şcolii Elementare de Stat din Caransebeş prezenta starea, în
care se aflau, o parte considerabilă a sălilor de clasă şi solicita, pentru aceasta, o
sumă din fondul şcolar de binefacere. Comunitatea de Avere, ţinând cont de faptul
că şcoala era frecventată de mulţi fii ai împăduriţilor, a acordat un ajutor de 30
coroane 1128 •
Ziarul Renaşterea, în numărul din 13/26 noiembrie 1905, arăta că, pentru ca
în zona grănicerească, să se răspândească prelucrarea lemnului, Comunitatea de
Avere a întemeiat, în Caransebeş, o şcoală, cu durata de 5 luni, unde 20 de tineri
învaţau să facă uneltele necesare în gospodărie şi, pe lângă aceasta, învăţau citire,
scriere, socoată şi religie. Fiecare tânăr primea, pentru întreţinere, 16 coroane
lunar 1129 •
Solicitarea lui Virgil Oniţiu, directorul gimnaziului şi administratorul
mesei studenţilor săraci din Braşov, de a fi acordat un ajutor permanent pentru
masa studenţilor săraci era bazată pe considerentul că la aceasta au participat şi
participau studenţi, fii ai împăduriţilor, în anul 1905-1906 fiind înscrişi 4 studenţi,
de origine grănicerească, pentru care se cheltuia suma de 516 coroane. Comitetul
Comunităţii de Avere a acordat suma de 200 coroane, pentru masa studenţilor
săraci 1130 •

S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Şcoala Pedagogică Caransebeş, Inv. 195, dosar
2/1893, f. 101.
1125
Ibidem, Inv. 195, dosar 4/1901, f. l.
1126
Ibidem, Inv. 195, dosar 4/1896, f. l.
1127
Ibidem, Inv. 195, dosar 4/1900, f. l.
1128
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg.
111904, f. 333.
1129
Renaşterea, Caransebeş, I, 1905, nr. 2, din 13/26 noiembrie, pag. 2.
1110
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg.
111905, f. 89-90.
1124
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Una din cele mai importante probleme a fost înfiinţarea unui gimnaziu la
Caransebeş. Şcoli civile existau la Orşova şi la Caransebeş dar în acestea se preda
în limba maghiară. La propunerea profesorului Ionescu a fost aleasă a comisie,
care să studieze modul de realizare şi să demareze acţiunea. Un gimnaziu la
Caransebeş putea schimba complet situaţia învăţământului din graniţă şi era
considerat mai necesar decât linia ferată proiectată 1131 •
Dacă oraşul Caransebeş şi comunele aparţinătoare Comunităţii de Avere,
contribuiau cu suma de 400.000 coroane şi puneau la dispoziţie, gratuit, un teren
pentru construirea gimnaziului, acesta putea să-şi înceapă activitatea la data de 1
septembrie 1908 1132 •
Referitor la importanţa şi la necesitatea înfiinţării gimnaziului în Caransebeş,
sub titlul „ Viitorul nostru" ziarul Sever inul arăta că, în spaţiul grăniceresc
bănăţean, nu s-a putut parcurge dezvoltarea firească, treptată a societăţii, fiindcă,
în grabă s-a trecut, de la viaţa de iobag, la cea modernă, unde fiecare se putea
afirma în mod individual. Crearea unei inteligenţe şi înjghebarea clasei burgheze,
a meseriaşilor şi negustorilor era considerată foarte importantă, deoarece, după
desfiinţarea Regimentului de graniţă româno-bănăţean nr.13 din Caransebeş, în
cadrul căruia românii au avut posibilitatea să se afirme, în acest spaţiu nu s-a făcut
aproape nimic, în acest sens 1133 •
Deşi, după ce şi-a început activitatea, cu toată opoziţia elementului
românesc, gimnaziul din Caransebeş a fost o şcoală cu predare în limba maghiară,
până la 1918, Comunitatea de Avere, pe lângă contribuţia materială covârşitoare,
la ridicarea construcţiei, l-a sprijinit material, constant şi pe parcursul evoluţiei
acestuia. Un exemplu elocvent constituindu-l cele 4.000 coroane, care au fost
donate pentru fondul de carte al liceului 1134 •
Asociaţia învăţătorilor români din Ardeal, Banat şi părţile ungurene solicita
un ajutor, în bani, pentru fondul orfelinatului, pe care intenţiona să îl înfiinţeze.
Comitetul a hotărât să sprijine proiectul, însă ca ajutorul să fie acordat, în
momentul demarării construcţiei 1135 •

1131

Renaşterea, Caransebeş,

II, 1906, nr. 2, din 21 mai, pag. 1.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg.
1/1907, f. 80-82.
1133
Severinul, Caransebeş, II, 1908, 5 aprilie, pag. 1.
1134
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Liceul Teoretic Traian Doda Caransebeş, Inv. 362,
reg. 23/1916-1921, f. 167v; Anuarul I al Liceului de Stat Traian Doda Caransebeş pentru
anul 1919-1920, Tipografia Drapelul Lugoj, 1920, pag. 63.
1135
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1919, f. 49.
1132
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Sprijinirea românilor refugiaţi, în zona comunităţii, a fost luată în considerare
de către organele de conducere ale acesteia. În acest sens, profesorul Pavel Grecu,
punea problema angajării, în cadrul Comunităţii de Avere, a celor 3-4 studenţi
teologi şi pedagogi refugiaţi, până se puteau întoarce acasă. Comitetul a fost de
acord cu propunerea şi a transmis Oficiului de Economie să le ofere o ocupaţie,
iar pentru serviciile aduse să le ofere cazare şi masă, în internatul Comunităţii de
Avere şi un salariu lunar de 100 coroane 1136 •
Liceul din Caransebeş propunea, în luna martie 1920, Comunităţii de
Avere să înfiinţeze în cadrul său o Şcoală Industrială de Lemn. Deşi ideea era
una benefică locuitorilor fostei graniţe bănăţene, datorită specificului forestier al
zonei, aceasta nu a putut fi materializată, datorită lipsei resurselor financiare şi
umane 1137 . De aici se poate observa că, datorită bogăţiilor forestiere ale acestei
părţi a Banatului, se încerca specializarea tinerilor absolvenţi, atât în exploatarea,
cât şi în prelucrarea industrială a materialelor lemnoase.
Consistoriul Diecezan din Caransebeş solicita Comunităţii de Avere, 5
vagoane de lemne de foc, pentru Şcoala Normală din Caransebeş. Comitetul
a hotărât aprobarea cererii, urmând ca şcoala să primească lemnele cu taxă
de regie 1138 • Această reducere era importantă, pentru instituţia de învăţământ,
deoarece preţurile lemnelor produse direct de comunitate, erau mai mici, decât
cele practicate pe piaţa liberă.
În şedinţa Comitetului, desfăşurată în data de 8 septembrie 1920, a fost
discutată şi aprobată solicitarea clubului sportiv Ferdinand, de a primi un spaţiu
pentru exerciţii 1139 • Se poate observa, din aceasta, că sportul devine important
pentru locuitori, dar cererea venea din parte unei comune, care nu era locuită de
urmaşi ai grănicerilor.
În perioada 2-6 iulie 1921, 45 de cercetaşi, elevi ai Liceului Traian Dada din
Caransebeş au participat la o excursie pe teritoriul Comunităţii de Avere. Aceasta
a suportat toate cheltuielile, iar cu acest prilej băieţii şi-au îmbogăţit cunoştinţele
geografice, etnografice şi ştiinţifice, iar poporul de la sate a rămas impresionat de
progresul şcolii române 1140 •
În anul 1920, pentru ca Liceul Traian Dada din Caransebeş să deţină tabloul
patronului său, Comunitatea de Avere a pus la dispoziţia liceului originalul
1136

Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 52v.
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 20v.
1138
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 21.
m 9 Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1920, f. 63.
1140
Anuarul II al Liceului de Stat Modern Real Traian Dada Caransebeş pentru anul
1920-I92I, Editura Tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1921, pag. 15-16.
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acestuia, din sala de şedinţe a instituţiei şi suma de 1.200 coroane, necesară pentru
plata manoperei 1141 •
Pentru repararea băii liceului, Comunitatea de Avere a donat o cantitate de
3
50 m lemne 1142 şi suma de l.500 lei 1143 •
În conferinţa extraordinară, a corpului profesoral al liceului, desfăşurată în
data de 20 martie 1920, erau solicitate, de la Comunitatea de Avere din Caransebeş:
răsaduri de pomi, pentru plantarea curţii, angajarea a încă 1-2 profesori de
supraveghere la internat şi material pentru dotarea atelierului 1144 • De asemenea
a fost subliniată ideea rolului important, pe care putea să îl aibă Comunitatea de
Avere, în înfiinţarea câte unui atelier, în fiecare şcoală secundară, în care elevii să
înveţe meserii 1145 •
În vederea sprijinirii financiare a şcolilor, care erau în construcţie sau la care
se efectuau lucrări de renovare, Comunitatea de Avere a solicitat Revizoratului
Şcolar Lugoj, lista celor situate în zona fostului regiment româno-bănăţean. Ziarul
Viitorul Graniţei, sub titlul „Comunitatea de Avere în sprijinul culturii poporului"
menţiona că adunarea generală a votat, în acest sens suma de 500.000 lei 1146 •
În anul 1924, a fost acordat materialul lemnos, necesar pentru construirea
şcolilor din localităţile: Buchin, Goleţ, Petroşniţa, Bucoşniţa şi Var 1147 •
La solicitarea Şcolii primare Ogradena Veche, de a primi ajutor pentru
reparaţiile urgente, care trebuiau efectuate la clădirea şcolii, Comitetul le-a
acordat o cantitate de 2 m3 lemn de lucru, gratuit 1148 •
Decizia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, de a înfiinţa o şcoală
inferioară de agricultură în Dalboşeţ, pe Valea Almăjului a fost primită cu
satisfacţie de către Comunitatea de Avere din Caransebeş.
Înţelegând importanţa şcolii pentru instruirea practică a tinerilor din zonă,
Comitetul provizoriu de gestiune a repartizat un teren potrivit, pentru realizarea
lucrărilor practice şi a pus la dispoziţie, din parchetele prevăzute pentru exploatare,
gratuit, lemnul de foc transportat în curtea şcolii. De asemenea, cursurile de
1141

Anuarul l al Liceului ... , pag. 61.
Anuarul I! al Liceului ... , pag. 18.
1143
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Liceul Teoretic Traian Doda Caransebeş, Inv. 362,
dosar 17/1921-1925, f. 73.
1144
lbidem, Inv. 362, reg. 23/1916-1921, f. 177.
1145
Ibidem, Inv. 362, reg. 23/1916-1921, f. 168.
1146
Viitorul Graniţei, Caransebeş, I, 1924, nr. l, din 23 noiembrie, pag.3.
1147
S.J .A.N. Caraş-Severin, Fond Primăria comunei Obreja, dosar 116/ 1924, f. 8-11.
1148
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 43, dosar 175/1929-1935, f.
141.
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pomicultură şi

ai

Comunităţii

de sivicultură erau susţinute, de către ingineri silvici, angajaţi
de Avere, iar la prelegeri putea participa şi personalul silvic din

zonă''49.

Şcoala Inferioară

de Arte şi Meserii Eftimie Murgu din Bozovici a fost
în anul 1924 şi a început activitatea, în luna decembrie a aceluiaşi an, cu
secţiile de tâmplărie, fierărie şi rotărie. Condiţiile de înscriere la această şcoală se
limitau la: absolvirea a patru clase, vârsta maximă de 14 ani şi, pentru o parte a
elevilor, achitarea taxelor de întreţinere.
În primul an şcolar, au fost înscrişi 23 elevi şi au predat 8 cadre didactice,
unele dintre ele fiind plătite cu ora, deoarece erau titulare la gimnaziul de stat din
localitate. Din anul 1929-1930, la cele trei secţii existente s-a adăugat încă una
de lăcătuşerie dar, din anul şcolar 1931-1932, datorită lipsei de fonduri, au fost
desfiinţate secţiile de rotărie şi fierărie.
În anul 1933, printr-un ordin al Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor
- Direcţiunea Învăţământului Profesional, şcoala a fost contopită cu cea similară
din localitatea Cornea, funcţionând doar cu secţiile de tâmplărie, dogărie şi cu una
nou înfiinţată, specializată pe construirea de case, până în anul 1934, când a fost
mutată la Oraviţa.
În anul 1925, conducerea şcolii a intervenit pe lângă Prefectura judeţului
Caraş Severin şi Comunitatea de Avere din Caransebeş, pentru acordarea unor
subvenţii necesare dezvoltării instituţiei, dar şi întreţinerii internatului şi a cantinei
înfiinţată

şcolare

1150

•

Societatea de Lectură Ioan Popasu a Studenţilor de la Academia Teologică
din Caransebeş a solicitat acordarea gratuită, a unei cantităţi de 2 m 3 lemne de
foc, necesare pentru încălzirea spaţiilor în care urmau să se desfăşoare, în data de
2 februarie 1925, şedinţa festivă urmată de o seară de dans. În cerere se motiva
că societatea era săracă şi că organiza şedinţa festivă urmată de dans, în scopul
dotării bibliotecii, dar şi că, în fiecare an, Comunitatea de Avere a dăruit lemnele.
Cererea a fost luată în considerare, fiind acordată, gratuit, cantitatea de 1 m3 de
lemne 1151 , la fel procedându-se şi pentru şedinţele din 1926 1152 şi 1927 1153 •

1149

Ibidem, Inv. 720, reg. 111931-1934, f. l 65v.
C.Brătescu, op. cit„ pag. 110-111.
1151
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Societatea de Lectură Ioan Popasu a Studenţilor de
la Academia Teologică din Caransebeş, dosar 39/1925-1927, f. 1-2.
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Ibidem, dosar 39/1925-1927, f. 3.
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În iama anului 1922, Comunitatea de Avere a acordat 2 vagoane de lemne
de foc, gratuit, internatului Institutului Teologic Diecezan din Caransebeş şi un
vagon, cu preţ redus, pentru Şcoala civilă de fete din Caransebeş 1154 •
Tot în acelaşi an, Eforia şcolilor secundare din Orşova a solicitat, acordarea
a 5 vagoane, lemne de foc, gratuit sau cu preţ redus, pentru internatul şcolii de
comerţ iar Comitetul a aprobat repartizarea, gratuită, a 2 vagoane lemne de foc 1155 •
În iama anului 1923, pentru internatul Şcolii de comerţ din Orşova au fost
repartizate 2 vagoane lemne de foc şi 3 vagoane cu preţ redus, dintre lemnele
exploatate de armată în zona Feneş 1156 , iar pentru internatul susţinut de Consistoriul
Diecezan al Episcopiei Caransebeşului, 6 vagoane lemne de foc, cu preţ redus,
fixat pentru funcţionarii Comunităţii de Avere 1157 •
Internatul Şcolii Comerciale din Orşova a fost ajutat şi financiar prin
acordarea unei sume de 60.000 lei 1158 •
Şcoala Politehnică din Timişoara, în anul 1923, a solicitat să i se pună la
dispoziţie 500 m steri, lemne de foc, cu preţul de regie şi a primit o cantitate 100
m clădiţi1 159 , iar direcţiunea Gimnaziului din Bozovici, a primit 50 m steri, lemne
de foc în mod gratuit 1160 •
Inginerul Pavel Goanţă, în calitate de preşedinte al Comunităţii de Avere din
Caransebeş, a intervenit pe lângă prefectul judeţului Caraş, Dr. Maxim Radovan
rugându-l să ia măsuri, ca, din fondurile aflate la dispoziţia judeţului, să acorde
o sumă, pentru efectuarea reparaţiilor necesare la Şcoala din Moceriş, a cărei
clădire era deteriorată 1161 •
În septembrie 1937, au fost acordaţi 5 m 3 lemn de brad, gratuit, la solicitarea
Comitetului şcolar Vârciorova, pentru confecţionarea băncilor necesare
elevilor 1162 •

S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg.
211922, f. 63.
1155
Ibidem, Inv. 720, reg. 211922, f. 69.
1156
Ibidem, lnv. 720, reg. 1/1923, f. 57.
1157
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1923, f. 70.
1158
Ibidem, Inv. 720, reg. 211922, f. 48v.
1159
Ibidem, Inv. 720, reg. 111923, f. 47.
1160
Ibidem, Inv. 720, reg. 111923, f. 36.
1161
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comitetul Şcolar a/judeţului Caraş, dosar. 20119321933, f. 431.
1162
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 78.
1154
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Societăţii

Române de Cântări şi Muzică din Caransebeş i-a fost acordat,
gratuit, 1 vagon de lemne de foc, în anul 1938 1163 şi 10 m steri, în anul 1945 1164 •
Laboratorului, de pe lângă catedra de botanică a Şcolii Politehnice din
Bucureşti, Secţia silvică a primit, pentru continuarea cercetărilor ştiinţifice, câte
5.000 lei în anii 1937 116 ~ şi 1938 1166 şi 2.000 lei în anul 1939 1167 •
Pentru împrejmuirea teritoriului şcolii cu gard, în anul 1939, au fost
acordate, gratuit, următoarele cantităţi: 9 m 1 gorun şi 11 m 1 fag Comitetului şcolii
Lindenfeld 1168 şi 5 m 1 gorun şi 5 m1 fag Comitetului şcolii Pecinişca 1169 •
Pentru şcoala ţărănească, organizată sub patronajul ASTRA, Despărţământul
Caransebeş, a fost acordată suma de 6.700 lei în anul 1939 1170 •
Excursiile de studiu organizate de elevi, au fost avute în vedere de către
conducerea Comunităţii de Avere.
Pentru excursia desfăşurată în zona Comunităţii de Avere, în perioada 2326 mai 1936, la care au participat profesorii şi elevii de la Şcoala de conductori
silvici Casa Verde, din Timişoara au fost suportate cheltuielile, în valoare de
12.182 lei 1171 , iar pentru cea efectuată de elevii Liceului Traian Doda Caransebeş,
pe Clisura Dunării, au fost achitaţi 3.000 lei 1172 •
Importantă este şi atenţia acordată ridicării clădirilor şcolare. În şedinţa
din 23 iulie 1943, Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere a aprobat
contribuţia, la lista de subscripţii a Episcopiei Caransebeşului, pentru ridicarea
unui palat Academiei Teologice din Caransebeş, cu suma de I.OOO.OOO lei 1173 •
În anul 1946, Gimnaziului din Bozovici i s-a acordat posibilitatea să utilizeze
drept sală de curs, una din încăperile de la sediul Ocolului Silvic Bozovici 1174 •
Articolul 47 din „Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti
din averea comună" prevedea ca, în limita disponibilităţilor bugetare, Consiliul
Ibidem, Inv. 720, reg. li 1936-193 8, f. 159.
S.J .A.N. Caraş-Severin, Fond Societatea Română de Cântări şi Muzică Caransebeş,
dosar. 65/1945, f. 2.
1165
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 67v.
1166
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. 94v.
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ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 48.
1168
Ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 48v.
1169
ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 49v.
1170
Ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 75v.
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ibidem, Inv. 720, reg. 111934-1936, f. 173.
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ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 155.
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de Administraţie putea acorda burse sau ajutoare de studii coproprietarilor lipsiţi
de mijloace materiale, care aveau copiii la şcoli 1175 •
În acest sens, locuitorii din comuna grănicerească Borlova au cerut
acordarea unei cantităţi de 4.000 m st, lemn de foc, gratuit şi a uneia de 4.000
m st, cu preţul de vânzare, pentru valorificare iar banii obţinuţi urmau să fie
folosiţi pentru construcţia noii clădiri a şcolii. Comunitatea de Avere a aprobat
repartizarea primei cantităţi, din vârfurile şi lemnele aflate în parchetul exploatat,
iar cea de a doua, contra sumei de 3.000 lei/m st. 1176
În anul 1902, Adunarea generală a Comunităţii de Avere din Caransebeş a
decis să acorde, ajutoare de studii copiilor împăduriţilor, care frecventau şcoala
industrială din Timişoara 1177
Revista Biserica şi Şcoala din Arad publica, în luna martie 1904, un anunţ
dat de preşedintele Comunităţii de Avere, Ilie Curescu, pentru tinerii împăduriţi,
care doreau să dobândească cunoştinţe de agronomie, pomicultură şi zootehnie,
în cadrul Şcolii de Agronomie din Lugoj. Erau oferite 1O burse, în valoare de 300
coroane fiecare, iar cursurile durau 2 ani. Prioritate aveau fii împăduriţilor, care
îşi satisfăcuseră obligaţiile militare. Raţiunea acordării acestor ajutoare financiare
reiese din faptul că majoritatea împăduriţilor Comunităţii de Avere se ocupau
cu agricultura, cu creşterea vitelor şi cu pomăritul iar de practicarea raţională a
acestora depindea bunăstarea materială a familiilor lor 1178 •
În şedinţa Comitetului Comunităţii de Avere, din 29 octombrie 1904, au fost
discutate problemele legate de recrutarea personalului de supraveghere, dintre
angajaţi temporari din anii anteriori. Aceasta a fost o dorinţă greu relizabilă, fiindcă
pădurarii, fiind ocupaţi cu serviciul nu s-au putut ocupa suficient de instruirea
teoretică a subordonaţilor pentru susţinerea examenului. Soluţia adoptată a fost
aceea, de a acorda, în fiecare an, câte 2 burse, la şcoala de codreni de stat din
Timişoara şi de a efectua demersuri, pe lângă Ministerul de Agricultură, pentru
acordarea acestor locuri 1179 •
În luna octombrie 1904, membrii comitetului au dezbătut: 81 de solicitări,
pentru acordarea de burse, cererea Gimnaziului din Lugoj, pentru sprijinirea
materială a studenţilor săraci, care îl frecventau, a Şcolii civile de fete din Orşova,
Ibidem, Inv. 720, reg. 111946-1947, f. 12.
Regulamentul pentru exercitarea„„ pag. 5.
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Foaia Diecezană, Caransebeş, XVII, 1902, nr. 12, pag. 5.
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Biserica şi şcoala, Arad, XXVIII, 1904, nr. 9, pag. 1
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S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1904, f. 296-297.
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pentru ajutor financiar şi a învăţătorului Traian Vuia din Comloş, care oferea
spre cumpărare lucrarea „Curs practic de constituţiunea patriei pentru şcoalele
poporale" 1180 •
Ziarul Renaşterea, în noiembrie 1905, aducea la cunoştinţă caransebeşenilor,
faptul că a fost votată o sumă de către Comunitatea de Avere, împreună cu primăria
şi cu Consistoriul diecezan, pentru angajarea unui grădinar. Acesta trebuia ca, în
cursul iernii, să pregătească, în domeniul pomiculturii, un număr de tineri, atât
teoretic, cât şi practic, apoi, în primăvară, să poată lucra în grădinile ocoalelor
silvice.
Referitor la cele I Oajutoare de studii, în valoare de 3 .OOO coroane, acordate
în fiecare an, celor înscrişi la Şcoala de agricultură din Lugoj, era important, ca
după absolvirea cursului de 2 ani, tinerii să se aşeze în comuna lor ca agricultori
şi să-i înveţe şi pe ceilalţi locuitori din comună 1181 •
În primii ani ai secolului al XX-iea, sumele acordate ca burse studenţilor
din fosta graniţă militară au crescut de la 5.000 coroane, la 15.000 coroane. La
împărţirea acestora, în anul 1906, elevii Institutului Pedagogic au primit 1.000
coroane şi, pentru prima oară, au primit burse şi elevii Institutului Teologic
Diecezan din Caransebeş 1182 •
Sprijin financiar primeau şi funcţionarii Comunităţii de Avere, care îşi
perfecţionau studiile. De exemplu Alexandru Balaş a primit înapoi cheltuielile şi
diurnele, avute cu prilejul călătoriei făcute la Şcoala Maghiară Silvică 1183 •
În şedinţa din 13 noiembrie 1906, Comitetul, din cele l 00 de solicitări, a
acordat 84 de burse între 50-800 coroane după cum urmează: 3 studenţilor de la
Academia Teologică, 22 elevilor de gimnaziu, 3 elevilor şcolilor reale, 15 elevilor
şcolilor comerciale, 3 pentru pedagogie superioară, 24 pentru pedagogie, 5 pentru
teologie, 6 pentru elevii militari şi 5 pentru alte specializări 1184 •
Pentru anul şcolar 1908-1909, au fost acordate 87 de burse, în valoare totală
de 8.690 coroane 1185 •
Ajutoare de studiu erau acordate şi în cazuri excepţionale. În data de 16
octombrie 1915 Comitetul a acordat un ajutor de 250 coroane, elevului Sava
1180

Ibidem, Inv. 720, reg. 111904, f. 289-292.
I, I 905, nr. 2, din 13/26 noiembrie, pag. 2.
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Idem, II, 1906, nr. 45, din 5118 noiembrie, f. 3.
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111905, f. 24.
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Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1906, f. 29-31.
1185
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Golumba din anul al II lea, de la Institutul Teologic Diecezan din Caransebeş, ai
cărui părinţi au fost nevoiţi să-şi părăsească casa din cauza războiuluil 186 •
Pentru anul şcolar 1916-1917, Comitetul a votat, pentru ajutoarele şcolare,
suma de 10.000 coroane, din care 3.500 coroane destinate elevilor înrolaţi1 187 •
În anul 1919, Şcoala Agronomică din Lugoj a solicitat Comunităţii de
Avere, să achite suma de 7 .500 coroane, restantă pentru cele 1O locuri. Deşi,
noile modificări ale normelor au ridicat gradul de dificultate pentru obţinerea
burselor 1188 , Comunitatea de Avere şi-a respectat obligaţiile, achitând suma
restantă 1189 •

În anul şcolar 1919-1920, Comunitatea a acordat burse, în valoare de 500
coroane, la 18 elevi din clasele I-VJil 1190 •
Primăria oraşului Caransebeş aducea şi ea la cunoştinţa celor interesaţi
acordarea de burse, pe anul şcolar 1922-1923 studenţilor universităţilor, ai
şcolilor superioare şi ai academiilor, elevilor secundari şi ai altor şcoli, de către
Comunitatea de Avere 1191 •
În 23 marte 1920, Comitetul Comunităţii de Avere a acordat, la solicitarea
Şcolii de Agricultură din Lugoj, pentru bursierii săi: Vasile Băcilă, din Valea
Bolvaşniţa şi Aurel Doncea, din Prilipeţ un ajutor extraordinar de 1.200 coroane 1192 •
În 24 mai 1923, a fost suportată suma de 4.000 lei, reprezentând costul
excursiei, pentru 1Oelevi săraci, dar buni la învăţătură din internatul comunităţii 1193 •
Pentru anul şcolar 1929-1930, ajutoare financiare au fost repartizate,
pe domenii de învăţământ după cum urmează: l - Politehnica din Timişoara,
1 - Facultatea de Electrotehnică din Bucureşti, 1 - Politehnica din Viena, 4 Facultatea de Drept din Bucureşti, 4- Facultatea de Drept din Cluj, 5 -Facultatea
de Filozofie şi Litere din Bucureşti, 3 - Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, 3
- Facultatea de Ştiinţe din Cluj, 3 - Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1
- Facultatea de Farmacie din Bucureşti, 2 - Facultatea de Medicină Veterinară
din Bucureşti, 2 - Facultatea de Medicină din Cluj, 3 - Conservatorul de Artă
Dramatică, 2 - Facultatea de Arte Frumoase Bucureşti, 1 - Şcoala de Ştiinţe de
stat Bucureşti, 1 -Facultatea de Teologie din Bucureşti, 5 -Facultatea de Teologie
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18 - Academia Teologică Caransebeş, 2 - Universitatea Bucureşti
şi Cernăuţi, 6-Academia Comercială Bucureşti şi 1 - Şcoala Militară Sibiu 1194 •
Pentru anul şcolar 1933-1934, erau puse la dispoziţia studenţilor, de la
şcolile superioare şi de la academii 20 de burse, în valoare de 1.000 lei fiecare 1195 •
În anul 1933, preşedintele Comunităţii de Avere a hotărât, ca din salariul
său, redus la 1O.OOO lei, prin decizia din 28 mai 1933, o sumă de 2.500 lei să fie
reţinută lunar şi, din aceasta, să fie acordate 5 burse pentru ajutorarea elevilor,
câte o bursă, pentru un elev sau o elevă, proveniţi din fiecare ocol silvic. Se aveau
în vedere, în primul rând orfanii de război, orfanii foştilor funcţionari silvici ai
comunităţii şi ai grănicerilor, iar ajutoarelor trebuiau acordate în fiecare lună,
altor tineri merituoşi1 196 • Acesta purta numele de „Fondul de ajutoare Dimitrie
Zgaverdea", urma să fie administrat de către contabilitatea centrală, iar ajutoarele
erau distribuite de către preşedinte 1197 •
În anul 1933, trebuia să fie ales acela, care avea posibilitatea de a fi coleg
al Marelui Voievod Mihai, dintre următorii elevi grăniceri: Ambruş I. Petru din
Glimboca, media bine, tatăl comerciant, invalid de război, Bogoevici Gheorghe
din Bănia, media bine, tatăl preot, Curiţa Maxim din Orşova media bine, tatăl
funcţionar, Fişteag Nicolae din Globu Craiovei, media bine, tatăl învăţător, Frenţ
Vuia din Caransebeş, media bine, tatăl fierar, Goanţă Victor din Cuptoare, media
bine, tatăl preot, Hamat A. Petru din Buchin, media foarte bine, tatăl econom,
Jurchescu G. Ioan din Petnic, media bine, tatăl învăţător, Olariu David din Şopotu
Vechi, media 7,66, tatăl econom şi Suciu M. Mihail din Petroşniţa, media foarte
bine, tatăl econom 1198 •
Pentru efectuarea alegerii ministrul D. Gusti a însărcinat pe inspectorul
general şcolar Sasu 1199 • Aceasta s-a oprit asupra unui elev din Petnic, iar drept
mulţumire, preotul Nemaianu, primarul Bidiviu, directorul şcolar Jurchescu,
din partea comunei şi senatorul Buracu, preşedintele Comunităţii de Avere îşi
exprimau mulţumirea, în numele comunei grănicereşti Petnic, printr-o telegramă
trimisă regelui 1200 •
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Ioan G. Jurchescu era elev al Liceului Diaconovici Loga din Timişoara,
în clasa a II-a, iar vestea a fost comunicată populaţiei din Petnic şi părinţilor
elevului, de către preşedintele Coriolan Buracu şi de către Ştefan Bomuz, director
silvic al Comunităţii de Avere 1201 •
Tot pentru acordarea de 2 burse, în valoare de 500 lei, pentru doi elevi
silitori şi lipsiţi de mijloace din Eşelniţa şi Şopotu Vechi, a fost utilizată şi suma
de I .OOO de lei, cu care a fost răscumpărată, de Comunitatea de Avere, cununa de
pe mormântul Episcopului Dr. Iosif Traian Badescu.
La Şcoala de Brigadieri Silvici din Gurghiu, judeţul Mureş au fost trimişi,
ca bursieri ai Comunităţii de Avere, în luna noiembrie 1933, Ioan Stoica din
Slatina Timiş şi Petru Purdelea din Şopotu Vechi1 202 • În anul următor au fost
trimişi 5 bursieri1 203 : Altmann Lupu, Isac Petru, Curescu Pavel şi Şandru Petru
la aceiaşi şcoală şi Sadovan Ioan la Şcoala de Conductori Silvici Casa Verde din
Timişoara 1204 •

Asemenea antecesorului său şi Coriolan Buracu în calitate de preşedinte al
de Avere a înfiinţat un fond de ajutorare pentru tinerimea studioasă din
graniţă şi a acordat burse următorilor studenţi: Novăcescu Petru 500 lei, Schubert
Ion 200 lei, Peia Nicolae 2.000 lei, Schubert F. Ioan 1.000 lei, Herac Matei 1.000
lei, Dorea Afilon 500 lei, Domilescu Jurca 500 lei, Călţiun Ion 500 lei, Mateevici
Ştefan 500 lei, Oancea Caius 1.000 lei, lmbrescu Ilie 300 lei, Marescu Ilie 100
lei, Ruja Ion 100 lei, Martin Iancu 500 lei şi Eichinger Pavel 500 lei, în valoare
totală de 9.200 lei.
Comunitatea de Avere, pentru anul 1933-1934 a acordat burse următorilor:
doctorandului în teologie Ilie Ambruş - 1.000 lei, studentului teolog Vichentie
Lupşescu - 1.000 lei, studentului la arte frumoase Corneliu Baba - 1.000 lei,
studentei la arte frumoase Sidonia Cădariu - 500 lei, studenţilor în drept Ioan
Cîrpan - 1.000 lei, Petru Sârbu - 1.000 lei şi Ioan Gander - 1.000 lei, studenţilor
la medicină veterinară Moise Românu - 1.000 lei, Otto şi Ioan Marcovici - 1.000
lei, studenţilor la medicină veterinară Petru Sârbu - 500 lei şi Ioan Fişteag - 500
lei, studenţilor academiei comerciale Gh. Boldea - 1.000 lei, Ioan Caraiman 1.000 lei şi Mihail Fusariu - 1.000 lei, studenţilor academiei teologice Nicolae
Goanţă - 500 lei, Trifu Grozăvescu - 500 lei, Rusalin Trica - 500 lei, Traian
Dobromirescu - 500 lei, Gheorghe Păleanu - 500 lei, Alimpie Aldescu - 500
lei, Marcu Bănescu - 500 lei şi Victor Vlăduceanu - 500 lei şi studenţilor şcolii
Comunităţii
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de notar Constantin Paidola - 500 lei şi Nicolae Miclău - 500 lei 1205 . Ulterior au
mai primit ajutoare şcolare: studentul şcolii de notar Ionel Rădulescu - I.OOO lei
şi studenţii la teologie Pavel Bogoeviciu - I .OOO lei şi Petru Novăcescu - I .OOO
lei1206.
Pentru anul şcolar I 934-I 93 5 din, Fondul „Dimitrie Sgaverdia" au fost
acordate următoarele ajutoare: Ioan Nimu, teolog-500 lei, Constantin Stoichescu,
teolog - 500 lei, Nicolae Dragomir, liceu - 500 lei, Ştefan Mateevici, liceu - 500
lei, Zaharie Drăgan, teolog - 500 lei, Ilie Terfeloagă, teolog - 500 lei, Ilie Miloş,
teolog - 500 lei, Gheorghe Golopenţa, teolog - 500 lei, Lucia Oprea, drept - 500
lei, Căminul Cultural Caransebeş - 800 lei, Nicolae Ursulescu, student - 500
lei, Ioan Stoica, elev brigadier silvic - I .OOO lei, Vichentie Lupşescu, teolog 500 lei, Alexandru Gruia, teolog - 500 lei, Zeno Jumanca, politehnică - 500 lei,
Pavel Dochin, liceu - 500 lei, Ilie Adamescu, teolog - 500 lei, Ilie Ivan, liceu
- 500 lei, Emilia Călţun, universitar - 500 lei, Liga antirevizionistă - l.OI2 lei,
Afilon Verca, liceu - 500 lei, Ioan Eichinger, şcoala normală - 200 lei, Melania
Haţegan, şcoala normală- 250 lei, Nicolae Fusariu, academia comercială- I .OOO
lei, Iuliana Jebelean, drept - I .OOO lei, Reuniunea Pompierilor Caransebeş - 200
lei, bustul Generalului Traian Doda - I .OOO lei, monumentul eroilor grăniceri
- 500 lei, Societatea ,,Nicolae Iorga" - 200 lei, Traian Dobromirescu - 500 lei,
Gheorghe Păleanu, teolog - 500 lei, Gheorghe Adam, drept - 500 lei, Crucea
Roşie - 500 lei, Moise Cristescu, drept - 500 lei, Coriolan Ionescu, drept - 500
lei, Plinius Oancea, teolog - 300 lei, Ioan Rachitovici, teolog - 400 lei, Porfir
Ştiopu, student la universitate - 800 lei, Nicolae Posa, student la universitate
- 800 lei, Ioan Ramat, academia comercială - 500 lei, Cornel Cismaş, drept 500 lei, Batalionul I I Vânători de Munte - 600 lei, tineretul evreiesc - 400 lei,
Dimitrie Dona, liceu - 300 lei, Jurca Domilescu, liceu - 500 lei, Filip Ţăran,
liceu - 500 lei, Ilie Loziei, student la universitate - 500 lei, Gheorghe Budugan,
liceu - 300 lei, Simion Cincheza, universitar - 500 lei, Dimitrie Băloi, liceu
- 400 lei, Nicolae Şerengău, liceu - 300 lei, Dimitrie Imbrescu, universitate 500 lei, „Corul Catedral" Caransebeş - I .500 lei, Victor Pârvu, student drept
- 500 lei, Afilon Dorea, liceu - 400 lei, Iacob Todor, liceu - 300 lei, Touring
Club Caransebeş - 250 lei, Cultul Eroilor Teregova - I .OOO lei, Trăilă Jompan,
şcoala normală - 300 lei, Societatea femeilor evreieşti - I .OOO lei şi artiştilor de
la „Teatrul Naţionaf' -400 lei1 207 .
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Pentru acordarea ajutoarelor de studiu, pe anul şcolar 1936-193 7, a fost
stabilită suma de 150.000 lei, din care 99.000 lei au fost repartizaţi bursierilor
silvici. Ţinând cont de numărul mare al cererilor depuse, de fii grănicerilor
îndreptăţiţi Consiliul de Administraţie a mai suplimentat suma rămasă cu încă
100.000 lei 1208 •
Pentru acordarea ajutoarelor de studii studenţilor merituoşi rectorul
Academiei Teologice a înaintat, în data de 8 decembrie 1941, tabelul acestora
Consiliului Eparhial Caransebeş cu rugămintea de a face demersurile necesare
pe lângă conducerea Comunităţii de Avere, în vederea acordării burselor. Pentru
a deveni bursieri erau propuşi următorii: Cocârlă Ioan, an I, din Ruieni, Găvan
Ioan, an II, din Bănia, Şuşoi Nicolae, an I, din Var, Sârbu Eftimie, an I, din Var,
Novac Martin, an II, din Marga, Boldea Zamfir, an IV, din Cireşa, Stanca Simeon,
an IV, din Ohaba Bistra, Olariu Comei, an IV, din Buchin, Adam A., an I, din
Caransebeş şi Băloni Dimitrie, an I, din Caransebeş 1209 •
În data de 17 martie 1936, Consiliul de Administraţie al Comunităţii de
Avere a decis acordarea câte unui ajutor de studii, în valoare de 3.000 lei, pentru
doctoranzii Dimitrie Beuca şi Virgil Ţurcanu, de la Facultatea de Teologie
Bucureşti 1210 •

Pentru fiul inginerului silvic Vizantie Murgu, decedat în timpul activităţii
în cadrul Comunităţii de Avere, s-a hotărât, în data de 27 aprilie 1944, acordarea
unui ajutor de 8.000 lei lunar, în timpul celor 4 ani de studii la Facultatea de
Medicină Umană din Bucureşti 1 rn.
Ajutoarele de studii se acordau de preferinţă elevilor şi studenţilor, care
alegeau domenii practice, precum: politehnica, facultatea de medicină umană
sau veterinară, Farmacia, şcoala superioară de comerţ, liceele industriale, şcolile
agricole sau silvice 1212 •
Pentru anul şcolar 1944-1945, din suma de 1.379.000 lei, votată pentru
ajutoare se acordau câte: 6.000 lei pentru elevii şcolilor secundare teoretice,
8.000 lei pentru elevii şcolilor secundare practice, 10.000 lei studenţilor de la
facultăţile de drept, ştiinţe, litere şi teologie, 15.000 lei studenţilor de la facultăţile
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111936-1938, f. 3.
1209
Idem, Fond Academia Teologică Caransebeş, dosar 36/1941, f. 1-2.
1210
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, lnv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 166.
1211
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/ 1942-1946, f. 125.
1212
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Academia Teologică Caransebeş, dosar 18119451946, f. 1.
1208
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de medicină umană sau veterinară, precum şi celor de la politehnică şi 20.000 lei
pentru studenţii facultăţii de sivicultură 1213 •
Un an mai târziu, suma repartizată era obţinută dintr-un credit şi era împărţită
studenţilor astfel: politehnică, secţia silvică - 200.000 lei, politehnică, celelalte
secţii - 150.000 lei, medicina umană şi veterinară - 150.000 lei, facultatea de
drept sau de ştiinţe - 110.000 lei, facultatea de teologie - 60.000 lei şi şcolile
secundare tehnice - 15.000 lei 1214 •
Pe lângă susţinerea directă, prin ajutoare financiare, a tinerei generaţii,
Comunitatea de Avere a înţeles importanţa scrierilor şi rolul lor în dezvoltarea
culturală a popoarelor în general şi a „coproprietarilor împăduriţi" din raza
fostului regiment confiniar româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş, în special.
În anul 1904, lucrările ,,Istoria Banatului Severin", partea a III-a, scrisă de
către Patriciu Drăgălina şi „Cartea de învăţătură", împreună cu celelalte 200 de
cărţi cumpărate în baza deciziilor comitetului, din decembrie 1903, au fost donate
şcolilor din 85 de comune împădurite, pentru a fi păstrate în bibliotecile şcolare.
Pentru celelalte 9 comune împădurite germane, au fost cumpărate şi trimise,
în vederea împărţirii între elevii silitori, fii ai împăduriţilor: 18 abecedare germane
de Lederen, 18 cărţi de cetire pentru clasa a II-a de Gaşpar, 20 cărţi de cetire
pentru clasa a III-a de Gaşpar şi 14 cărţi de cetire pentru clasa a IV-a de Gaşpar 1215 •
La solicitarea redacţiei ziarul Economia, Comunitatea de Avere, în anul
1905, a hotărât să aboneze 100 de exemplare pe un an, care apoi să fie distribuite
gratuit de către Oficiul de Economie între reprezentanţii şi împăduriţii săi 1216 •
Aceiaşi hotărâre a fost reînnoită şi în anii 1906 1217 şi 1907 1218 , când pentru cele
100 de exemplare abonate, a fost achitată suma de 400 coroane anual.
Despre apariţia ziarului Economia la Caransebeş, Mihai Drecin scria că
nu era întâmplătoare. Această zonă geografică era masiv populată de români
întreprinzători, orientaţi atât spre agricultură şi creşterea animalelor, cât şi spre
meserii, exploatarea pădurilor, pomicultură şi stupărit.
În oraş şi împrejurimi existau un număr apreciabil de bănci şi cooperative
de credit, cu capital românesc, iar altele cu capital german, maghiar sau evreiesc,
importante surse de credit pentru populaţie. Ţăranii şi intelectualii achiziţionau
1213

Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 164v.
Ibidem, Inv. 720, reg. l/1942-1946, f. 244v.
1215
Ibidem, Inv. 720, reg. 111904, f. 314.
1216
Ibidem, Inv. 720, reg. l/1905, f. 20.
1217
Ibidem, Inv. 720, reg. l/1906, f. 4.
1218
Ibidem, Inv. 720, reg. l/1907, f. 8.
1214
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suprafeţe tot mai importante de pământ, de asemenea se făcea simţită, în continuare,
forţa economică

a Comunităţii de Avere a fostului Regiment confiniar românobănăţean nr. 13. În consecinţă se impunea editarea unei reviste economice, care
să dea sfaturi practice tuturor categoriilor sociale interesate, implicate în diferite
domenii ale economiei1 219 •
Titus Haţeg, juristul Comunităţii de Avere, pentru ca împăduriţii să cunoască,
cât mai multe, în privinţa îndreptăţirii lor, ca proprietari la averea comună, a propus
să fie adunate toate documentele, referitoare la înfiinţarea Comunităţii de Avere,
la dreptul de proprietate al foştilor grăniceri, la administrarea averii comune şi
apoi să fie publicate. Pentru realizarea acestui scop, propunea o înţelegere între
vicepreşedintele Comunităţii de Avere, Patriciu Drăgălina, Dr. Valeriu Branişte
din partea ziarului Drapelul din Lugoj, Alesandru Diaconovici şi Iosif Bălan
din partea ziarului Economia din Caransebeş. În foaia săptămânală ce apărea ca
supliment al ziarului Drapelul trebuiau să fie publicate datele menţionate mai sus,
cu avizul preşedintelui, iar Comunitatea de Avere abona 500 de exemplare. Ziarul
Economia trebuia să publice, în avans articolele, care urmau să apară în suplimentul
Drapelului, iar numerele urmau să fie tipărite pe cheltuiala Comunităţii de Avere,
în vederea împărţiri lor gratuite între împăduriţi 1220 •
În luna februarie 1919 Comitetul, luând în considerare oferta învăţătorului
Gheorghe Neamţu din Caransebeş, a decis procurarea a 100 de exemplare, din
lucrarea „Cântece naţionale şi doine'', contra sumei de 12 coroane 1221 •
În anul 1919, sub egida comunităţii a fost editată broşura „Programul de
activitate în viitorul apropiat al Comunităţii de Avere sub scutul României Mari",
cheltuielile de tipar ridicându-se la suma de 4 70 coroane 1222 •
Petru Borţun, în şedinţa Comitetului, din 24 iulie 1919, propunea înfiinţarea
unei publicaţii săptămânale, numită „ Grăniţerul", însă ideea, deşi salutară, nu a
putut fi realizată, datorită lipsei resurselor financiare şi umane 1223 •
Liceul Traian Doda din Caransebeş a solicitat, să i se acorde suma de
3 .600 coroane, pentru dotarea cu cărţi a bibliotecii liceului şi, în şedinţa din 31
octombrie 1919, a fost votată suma de 4.000 coroane, în acest scop 1224 • Tot pentru
1219

M. Drecin, Economia - foaia economică ilustrată în Caransebeş (1905-1910), în
Caransebeş, 1988, pag. 243.
1220
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111905, f. 36-37.
1221
Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. Sv.
1222
lbidem, Inv. 720, reg. 1/1919, f. 62.
1223
Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 59v.
1224
Ibidem, Inv. 720, reg. 111919, f. 79v.
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acest liceu a fost aprobată, în luna septembrie 1920, suma de 500 lei în vederea
tipăririi primului anuar 1225 şi în luna mai 1923, suma de 200 lei, pentru apariţia
ce lui de-al treilea 1226 •
De la Gheorghe Neamţu, directorul Şcolii Primare din Caransebeş au mai
fost cumpărate 25 de exemplare din cartea ,,Micul declamator", care au fost
distribuite bibliotecii internatului Comunităţii de Avere 1227 •
În primul număr al ziarului Viitorul Graniţei, editat de către profesorul
Dr. Dimitrie Ciolaca legat de apariţia unei gazete la Caransebeş, centrul vechii
graniţe se titra: ,,Acest orăşel, cu vechi tradiţii naţional-culturale şi economice,
a fost şi in trecut şi e şi azi centrul de unde se dirigă interesele materiale şi
morale ale întregii populaţii din cele 94 de comune grănicereşti prin vechia
instituţie grănicerească Comunitatea de Avere „. E spre binele populaţiei Graniţei
Severinului să servim interesele populare. Să ţinem la curent grănicerii noştri
preoţi, învăţători, meseriaşi, comercianţi şi ţărani cu tot ce se face şi se lucră la
Comunitatea de Avere, instituţie menită să fie primul factor in propăşirea morală,
economică şi culturală a grănicerilor" 1228 •
Demnă de semnalat este şi intervenţia Bibliotecii „1 G. Bibicescu", din
Turnu Severin, care a donat biblioteci în mai multe localităţi bănăţene. Prima
donaţie a fost făcută localităţii Mehadia, prin acest gest încercând să răspândească
lumina aprinsă în Mehedinţi, de către I. G. Bibicescu şi peste hotarele judeţului,
către fraţii bănăţeni, lipsiţi multă vreme de căldura scrisului românesc. Inaugurarea
bibliotecii a avut loc, în data de 28ianuarie1923, în prezenţa comitetului de direcţie
al bibliotecii din Severin. Evenimentul a fost organizat de către conducătorii
Mehadiei, în frunte cu preotul Buracu, fiind o adevărată sărbătoare locală.
Formată din peste 500 volume, biblioteca a fost dăruită împreună cu un
dulap, pe care erau inscripţionate următoarele: „Donaţia Bibliotecii Bibicescu din
Turnu Severin" şi „Luminează-te şi vei fi" şi a fost primită cu mult entuziasm
de către locuitorii, care au strigat „Trăiască Domnul Bibicescu". În scrisoarea,
în care preşedintele bibliotecii, T. Costescu îl informa pe I. G. Bibicescu despre
desfăşurarea evenimentelor de la Mehadia, se arăta intenţia ca în viitor să mai fie

1225

Ibidem, Inv. 720, reg. l/1920, f. 58v; Anuarul II al Liceului.„, pag.2.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
l/1923, f. 28.
1227
Viitorul Graniţei, Caransebeş, I, 1924, nr. I, din 23 noiembrie, pag. I
1228
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, I, 1929, nr. 1, 30 septembrie,
pag. 1.
1226
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donate încă 5 astfel de biblioteci în spaţiul bănăţean 1229 •
Iniţiativa a fost concretizată în acelaşi an, cînd s-au

făcut donaţii

de

cărţi

localităţilor Iablaniţa, Prilipeţ şi Eşelniţa 1230 •

În perioada 1929-1941, sub îngrijirea Direcţiei Silvice a apărut Gazeta
a Comunităţii de Avere a fostului regiment con.finiar româno-bănăţean
nr. 13, redactată de către directorii silvici Ioan Moldovan şi Ştefan Bomuz sau de
către preşedinţii Coriolan Buracu şi Pavel Goanţă.
Şcoala primară din Bârza a solicitat să i se pună la dispoziţie 1O m 3 de
stejar, în vedere valorificării, iar din suma obţinută, să fie cumpărate şi legate
cărţi pentru biblioteca şcolii. De acesta se bucurau cu 504 români, localitatea fiind
situată într-o regiune de munte foarte săracă. Prin urmare se urmărea să se evite
împrumutarea de cărţi, cu tentă socialistă din biblioteca muncitorilor de la Fabrica
din Topleţ 1231 •
În anul 1935 au fost achiziţionate 180 de exemplare din studiul inginerului
silvic al Comunităţii de Avere Pavel Goanţă intitulat „Peştii nobili din apele
noastre de munte", care a fost distribuit personalului de supraveghere silvică
pentru completarea cunoştinţelor de specialitate 1232 •
În luna februarie 1935, ziarul Curierul Banatului solicita Comunităţii de
Avere achitarea sumei de 20.000 lei, reprezentând costul abonamentului 1233 •
Comunitatea a hotărât, în luna decembrie 1935, la cererea conducerii acestui ziar
să se livreze cantitatea de 1 vagon lemne de foc, pentru preţul abonamentului pe
anul 1936 şi pentru datoriile din trecut 1234 •
Alte ziare, la care Comunitatea de Avere a fost abonată erau: Buletinul
Agricol1235 editat de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Viitorul 1236 sau revista
România aeriană 1237 •
Dintre ajutoarele în bani, care au fost acordate pentru cercetare sau pentru
publicarea unor lucrări menţionăm: 5.000 lei Institutului Social Banat Crişana
Oficială

C. Aniţa, Biblioteca I.G.Bibicescu în documente, Editura Craiova, Craiova, 2003,
pag. 58 -59.
ma Ibidem, pag. 68-69.
lm S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1934-1936, f. 84.
1232
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 77v-78.
1233
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. l 39v.
1234
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 3.
1235
Ibidem, Inv. 720, reg. I11934-1936, f. 28v.
1236
Ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 78v.
1237
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1936-1938, f. l 58v.
1229
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din Timişoara, pentru cercetările monografice efectuate în localitatea Ohaba
Bistra 1238 , 5.000 lei profesorului Traian Topliceanu, pentru tipărirea lucrării
,,Eftimie Murgu." 1239 , 2000 lei profesorului Victor Vlăduceanu, pentru lucrarea
,,Monografia Mănăstirii Bodrog'' 1240 , 2.000 lei profesorului Constantin Năsturaş,
pentru ,,Pământul României'' 1241 , 1.000 lei ziaristului Pompiliu Şerbescu, pentru
lucrarea „Pe aceiaşi brazdă'' 1242 , 1.000 lei pentru cumpărarea lucrării „ Viaţa de
basm a lui Badea Cârţan" a ziaristului Octavian Metea 1243 , 1.000 lei lui Ion
Lăzăruică, redactor şef al Ziarului Biruinţa din Timişoara, originar din Feneş,
pentru tipărirea lucrării „Cultul Monarhiei " 1244 sau 2.500 lei lui Matei Armaş,
directorul Liceului Traian Doda din Caransebeş şi consilier al Comunităţii de
Avere, pentru editarea lucrării ,Jncrezători tot înainte" 1245 •
În anul 1941, Dr. Antoniu Marchescu, juristul Comunităţii de Avere a
publicat lucrarea „Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de Avere", tot cu sprijinul
financiar al instituţiei. În anul 1944, a fost publicată broşura „Ce este Comunitatea
de Avere grănicerească din Caransebeş", cheltuielile de tipar ridicându-se la
suma de 150.000 lei 1246 • În şedinţa din 5-6 iunie 1944, Comitetul Provizoriu de
Gestiune al Comunităţii de Avere a hotărât editarea unui ziar lunar, numit Noul
Grănicer, pentru educaţia şi susţinerea intereselor grănicereşti, în problemele
legate de gospodăria Comunităţii de Avere, de educaţia culturală, socială şi
politică a grănicerilor, în noua conjunctură politică.
Putem conchide că Comunitatea de Avere a fostului Regiment confiniar
româno bănăţean nr.13 din Caransebeş a înţeles, pe deplin, rolul esenţial pe care
îl are învăţământul în dezvoltarea unui popor şi prin acordarea anuală de burse
pentru fii săraci, dar merituoşi ai grănicerilor, prin sprijinirea instituţiilor de
învăţământ şi prin răspândirea cărţilor şi-a îndeplinit pe deplin acest deziderat.

1238

Ibidem,
Ibidem,
1240
Ibidem,
1241
Ibidem,
1242
Ibidem,
1243
Ibidem,
1244
Ibidem,
1245
Ibidem,
1246
Ibidem,
1239

Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.

720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.
720, reg.

111936-1938, f.
111939-1940, f.
111939-1940, f.
li 1939-1940, f.
111939-1940, f.
111939-1940, f.
li 1939-1940, f.
111942-1944, f.
111936-1938, f.

l45v.
48.
52v.
52v.
72v.
82.
92.
48.
l58v
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111.6. DEZVOLTAREA TURISMULUI PE TERITORIUL FOSTEI
GRANIŢE BĂNĂŢENE

Deviza sub care comunitatea a

funcţionat

a fost ridicarea

materială şi

culturală a localităţilor graniţei militare. În acest sens, pe lângă alte activităţi

economice, sociale, şcolare, culturale sau spirituale, instituţia s-a implicat activ în
promovarea şi în dezvoltarea turistică a acestei părţi a Banatului.
Dintre turiştii care au fost impresionaţi de frumuseţile zonei şi şi-au lăsat
impresiile pentru posteritate s-au numărat: Evlia Celebi 1247 , Miron Costin 1248 ,
Dinicu Golescu 1249 , Vicenţiu Babeş 1250 , Johann Kaspar Steube 1251 , Josseph
Domer 1252 , Domenico Sestini 1253 , Baronul lgnaz von Bom 1254 , H.L. Sazerac 1255 sau
Ulysse de Marsilac 1256 •
Inginerul silvic Cornel Negrei, aflat în slujba comunităţii şi-a publicat
impresiile unei scurte călătorii, de doar două zile, prin zona Văii Almăjului, în
care fusese însoţit de către preşedintele Ilie Orzescu şi de către directorul silvic
Alexandru Balaş, în ziarul Viitorul Graniţei. Este o încercare de a prezenta şi
altora, imagini ale unor locuri, localităţi sau persoane aflate atât de aproape, dar
totuşi atât de departe. Sunt surprinse aspecte din Iablaniţa, cu coastle sterile, ce
se înalţau în spatele satului şi albia lată şi împietrită a râuleţului, de pe drumul
Bozoviciului, din ValeaAlmăjului sau din casa preotului Traian Călţun 1257 •

"'* Călători străini despre ţările române, voi. 6, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1976, pag. 694-696.
1248
I. D. Suciu, Unitatea poporului român - Contribuţii istorice bănăţene, Editura
Facla, Timişoara, 1980, pag. 52-53.
1249
Dinicu Golescu prin Banat în Analele Banatului, vol I, Timişoara, 1928, pag.76-77.
1250
L. Groza, Restituiri istorice, voi. 2, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1994,
pag.75-76.
im J. K. Steube, Nouă ani în Banat, Editura de Vest, Timişoara, 2003, pag. 33-48.
1252
L. Groza, Contribuţii la istoria Regimentului de graniţă româno bănăţean Nr.13
din Caransebeş, voi. III, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2002, pag. 61-68.
1253
D.A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, voi. I, Editura Sport Turism,
Bucureşti, 1985, pag. 228-229.
1254
Ibidem, pag. 240-246.
1255
S. Vărzaru, Prin Ţările Române - călători străini din secolul al XIX lea, Editura
Sport Turism, Bucureşti, 1984, pag.124.
1256
Ibidem, pag. 127-129.
1257
Viitorul Graniţei, Caransebeş, I, 1924, nr. 4, din 14.decembrie, pag.2.
1247

•
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O altă perspectivă asupra spaţiului bănăţean îi aparţine lui Dumitru Imbrescu,
care face o diferenţiere între Banatul, văzut din goana trenului sau a maşinii şi
adevăratul Banat, cu valori, care se descoperă, celor, care îşi făceau timp să le
caute. Interesante sunt impresiile pe care le-a lăsat despre Băile Herculane, dar
mai ales despre Comereva 1258 •
În anul 1922, în baza unui permis primit de la Oficiul pretorial Orşova, şeful
Ocolului Silvic Orşova al Comunităţii de Avere, inginerul silvic Petru Mihalescu
relua cercetările începute în peştera veteranilor din Cazane, pentru a aduce la
lumină comoara, care se credea că fusese îngropată acolo, în anul 1776 de către
turci, căutările fiind impulsionate de găsirea unui plan al acesteia în peşteră 1259 •
Importante de menţionat sunt excursiile de studiu, de pe teritoriul
Comunităţii de Avere, în sprijinirea cărora aceasta s-a implicat activ.
În anul 1922, G. Vâlsan, directorul Institutului de Geografie, membru al
Academiei Române printr-o scrisoare, mulţumea Comunităţii de Avere din
Caransebeş pentru sprijinul pe care l-a dat excursioniştilor, de sub îndrumarea
profesorului Emm. de Martone 1260 • Această călătorie a fost resimţită la un alt nivel
în viaţa grănicerului simplu. Astfel, locuitorul Ion Drăghicescu din Bogâltin a
cerut Comitetului Comunităţii de Avere din Caransebeş, o despăgubire pentru
calul mort în timpul excursiei menţionate şi a primit suma de 2.500 lei 1261 •
În data de 3-5 iulie 1923, elevii Şcolii Superioare de Silvicultură din
Bucureşti au poposit în Caransebeş. Comitetul, în şedinţa sa din 12 iunie 1923,
a decis primirea şi găzduirea excursioniştilor, pe cheltuielile Comunităţii de
Avere 1262 •
La începutul aceluiaşi an, a avut loc excursia Institutului Pasteur din Cluj.
După încheierea acesteia, codreanul Pavel Câmpenu a solicitat şi primit înapoi
cheltuielile, pe care le-a avut cu acest prilej, în valoare de 320 lei 1263 •
Tot în categoria călătorilor de cercetare, se încadra şi vizita consilierului
Petru Antonescu, profesor al secţiei silvice din cadrul Şcolii Politehnice Bucureşti,
din vara anului 1930. Însărcinat de Comisia Dunăreană, să studieze exploatările
de păduri, din bazinele apelor ce formau afluenţii Dunării şi ai Tisei, care izvorau
D. Imbrescu, Popasuri bănăţene, Editura Cercului Bănăţenilor, Bucureşti, 1939,
nr. 4, pag. 17.
1259
Grănicerul Banatului, Orşova, I, 1922, nr. I, din 12 februarie, pag.2.
1260
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
211922, f. 5.
1261
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1922, f. 13.
1262
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1923, f. 31 v.
1263
Ibidem, Inv. 720, reg. 2/1923, f. 13v.
1258
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din România, a fost ghidat de către personalul silvic al Comunităţii de Avere, în
călătoriile sale pe teritoriul fostei graniţe bănăţene 1264 •
În festivităţile organizate, în perioada 5-7 octombrie 1936, Comunitatea de
Avere s-a implicat în mod activ şi văzând că comitetul de organizare nu a dispus
de fonduri suficiente, a aprobat achitarea cheltuielilor de 2.000 lei avute pentru
întreţinerea a 5 ziarişti. De asemenea ziariştilor G.M. Ivanov, I. Banciulescu şi M.
Lecca le-a fost aprobat câte un vagon de lemne de foc gratuit 1265 •
Pentru Asociaţia grănicerească Traian Doda din Timişoara, a fost aprobată
suportarea cheltuielilor, în valoare de 13.304 lei, avute cu primirea şi oferirea unei
mese câmpeneşti, în data de 21 iunie 1937, când 200 de membrii ai acesteia au
vizitat mormintele tuturor preşedinţilor, funcţionarilor şi fruntaşilor grăniceri din
Caransebeş 1266 .
Datorită

specificului silvic al activităţii Comunităţii de Avere din
solicitarea Societăţii Studenţilor Ingineri Silvici din Bucureşti, luată
în discuţie, în şedinţa Comitetului Provizoriu de Gestiune al Comunităţii de Avere
din Caransebeş, din l 0-11 iulie 1946, a fost rezolvată favorabil, fiind încuviinţată
suma de 1 milion de lei, pentru practica de vară pe teren 1267 •
Dezvoltarea turismului „a fost îmbrăţişat cu căldură" de către conducerea
comunităţii titra, în anul 1933, Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere din
Caransebeş 1268 • În acest sens, publicaţia tăcea cunoscut celor interesaţi, în
numerele din 16 iunie 1269 şi 4 august 1932 1270 , Caransebeşul şi zona limitrofă
Teiuş, ambele ridicate la rangul de „staţiuni climaterice".
Teiuşul era situat la poalele munţilor şi dealurilor din partea de vest şi
sud vest a oraşului Caransebeş, între hotarele satelor Rugi şi Poiana, de care era
despărţit de coama Corcanei (450 m). La sud se mărginea cu dealurile de o rară
frumuseţe Ioanţa şi Stoeneşti iar la nord sălbatica Valea Cenchii completa brâul
încântător al staţiunii.
Sezonul turistic era deschis întreg anul, vara oferind vilegiaturiştilor o
climă plăcută, lipsită de curenţi, iar iama zăpada bogată, oferea sportivilor cel
Caransebeş,

Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. 8, 15 august, p. 3.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1934-1936, f. 133v.
1266
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 69v.
1267
Ibidem, Inv. 720, reg. l/l 936-1938, f. 47v.
1268
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 7, din 15
septembrie, pag. 3.
1269
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 4, din 16 iunie, pag. 4.
1270
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 5, din 4 august, pag. 4.
1264

1265
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mai indicat loc pentru săniuţe şi sky-uri. Pentru cazare şi masă erau recomandate:
Vila Popoff, cu 22 camere, alte vile particulare sau restaurantele Popoff, Mimler,
Lexman şi al Plajei.
În ce privea petrecerea timpului liber şi practicarea sporturilor, se găsea o
terasă cu muzică, terenuri de tenis, o popicărie şi o plajă, iar în Timiş se putea
pescui. Ca puncte de atracţie pentru excursii erau: Muntele Ţarcu, de 2.110 m,
Muntele Mic de 1.600 m, Turnul lui Ovid, de lângă Turnu sau uzinele din Reşiţa,
Ferdinand şi Nădrag. Informaţiile puteau fi obţinute de la secretariatul Comisiei
Locale Climaterice din cadrul Primăriei oraşului Caransebeş.
Prin hotărârea Comitetului Provizoriu de Gestiune al Comunităţii de Avere
din Caransebeş, din 12 ianuarie 1945, consilierul Simion Mageriu a fost delegat,
ca membru, din partea instituţiei, pentru a face parte din Oficiul Local de Turism
Caransebeş-Teiuş 1271 •

Numele Teiuş, se leagă de pădurile de tei, care în veacurile trecute se întindeau
între localitatea Rugi şi poalele Muntelui Semenic. Precizăm că existenţa viilor,
în dealul Teiuşului a fost menţionată în documente civile din perioada anului
1642, fiind strâns legată de transmiterea proprietăţii asupra acestora 1272 •
Începuturile Teiuşului, ca şi spaţiu de agrement, pot fi stabilite la începutul
secolului al XX lea. Până în acel moment, aici exista doar un modest restaurant,
situat lângă izvor, în preajma căruia se adunau orăşenii, cu ocazia sărbătorii
populare numită ,,Maial". Pitorescul loc, cu vile luxoase construite în diferite
stiluri arhitectonice, îşi are istoria lui, care a început în jurul anului 1900, când,
după moartea celor doi proprietari ai terenurilor, generalul Theodor cavaler de
Seracin şi căpitanul George Andreevici, urmaşii acestora au vândut pământurile.
Omul care a dat importanţă locului a fost farmacistul Filăp MUiler. Acesta,
fiind şi preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii Noua Casă de Păstrare
din Caransebeş, a cumpărat întinse terenuri în zona Teiuşului, pe care Ie-a parcelat
şi apoi le-a vândut celor interesaţi, cu condiţia ca aceştia să construiască aici
vile 1273 •
Încă din anul 1902, Adunarea generală a reprezentanţilor Comunităţii a
decis să construiască două „case alpine", una pe muntele Cuntu, iar cealaltă pe
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
2/1942-1946, f. 155v.
1272
C. Feneşan, Documente medievale bănăţene (I 440-1653), Editura Facla, Timişoara,
1981, pag.179.
1273
L. Groza, M. Rădulescu, Legendă şi istorie în Banatul grăniceresc, Editura Dacia
Europa Nova, Lugoj, 2004, pag. 15-16.
1271
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Dragomir1274 • Imobilele urmau să fie folosite de către personalul silvic al instituţiei
dar şi de iubitorii de drumeţii.
Printre cei, care au beneficiat de sprijinul Comunităţii de Avere, s-a numărat
şi Batalionul 11 Vânătorii de Munte din Caransebeş care, în baza autorizaţiei
nr. 1l8/c.1931, pentru adăpostirea ofiţerilor şi a trupelor cu ocazia exerciţiilor
de alpinism, a construit pe cheltuiala sa, cu materialul lemnos şi cu piatra, pusă
la dispoziţie, gratuit, de Comunitatea de Avere, pe Muntele Mic o cabană, în
lungime de 21,80 m şi în lăţime 6,32 m. Aceasta era în proprietatea Comunităţii
de Avere, Batalionul 11 Vânătorii de Munte având doar drept de folosinţă asupra
ei şi obligaţia, de a o păstra în stare bună 1275 •
În anul 1932, Casa Roşia din Poiana Mărului a fost pusă la dispoziţia
Direcţiei Silvice, pentru problemele de serviciu, dar putea fi folosită şi de către
funcţionarii Comunităţii de Avere, în schimbul unei taxe de 1O lei de cameră pe
zi 1276.
În 27 iunie 1934, Consiliul de administraţie, la solicitarea Clubului Rotary
din Timişoara, a aprobat, gratuit, livrarea a 500 de bucăţi stâlpi de molid, din
pădure, având fiecare 7-8 m lungime şi 16 cm diametru la capătul subţire, din
lemnele atacate de carii şi recoltate din pădurea de protecţie Muntele Mic, pentru
stâlpii necesari la instalarea telefonului la cabana societăţii 1277 •
În acelaşi an, la solicitarea inginerului Alexandru Andrei şi a Dr. lsac
Rădulescu, de a li se permite construirea unei cabane pe Muntele Mic şi de a
primi lemnul necesar, Consiliul de Administraţie a aprobat construirea acesteia,
pe teritoriul Comunităţii de Avere şi concesionarea terenului necesar, pe 20 de ani,
în schimbul unei taxe de 20 de lei pe an. La încheierea perioadei de concesionare
cabana trecea în proprietatea Comunităţii de Avere. Piatra şi lemnul de construcţie
puteau fi întrebuinţate în mod gratuit 1278 •
În 23 septembrie 1938, Consiliul de Administraţie a aprobat cererea
preotului maior Coriolan Buracu, fost preşedinte al Comunităţii de Avere, de a
i se acorda un teren de 200 m2 , pe Muntele Semenic în vederea construirii unei
cabane de adăpost. Arendarea a fost aprobată pentru o perioadă de 1O ani, cu o
Foaia Diecezană, Caransebeş, XVII, 1902, nr. 12, din 24 martie, pag.5.
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, III, 1931, nr. 8, din 27
septembrie, pag. 3.
1276
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 4, din 16 iunie, pag. l.
1277 S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111934-1936, f. 3lv.
1278 Jbidem, Inv. 720, reg. 1/1934-1936, f. 30;
1274

1275
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de 50 lei/an, în locul fixat de către Ocolul Silvic Bozovici' 279 .
Asociaţia Muntele Mic, a funcţionarilor primăriei din Timişoara, a solicitat,
în anul 1934, să cumpere o suprafaţă pe Muntele Mic pentru construirea unei
cabane şi lemnele necesare pentru aceasta. Comunitatea de Avere a aprobat
vânzarea, cu preţul de 2.000 lei/iugăr cadastral şi cu condiţia, de a i se pune la
dispoziţie, o cameră în pavilionul respectiv. Pentru ridicarea cabanei asociaţia
putea achiziţiona materialul lemnos, cu 35 lei/m3, din arborii doborâţi, în urma
atacului bostrichizilor, din pădurea de scut de pe Muntele Mic 1280 .
În şedinţa Consiliului de Administraţie, din 3-4 octombrie 1938, a fost luată
în discuţie solicitarea Societăţii Amic din Timişoara, de a achiziţiona lemnele de
foc necesare cabanelor. Cu acest prilej s-a aprobat, ca proprietarii de cabane de
pe Muntele Mic să-şi poată tăia combustibilul necesar, din doborâturile de vânt,
din anul 1936, iar ca şi contravaloare să predea Comunităţii de Avere, la Cabana
Cuibul Nostru, 20% din materialul lemnos realizat 1281 .
În aceiaşi şedinţă, a fost refuzată cererea Liceului Traian Dada din
Caransebeş, de a i se aproba, în mod gratuit, cantitatea de lemn de construcţie
pentru cabana, pe care o construia pe Muntele Mic. Decizia Comunităţii de Avere
a fost determinată de faptul, că reprezentanţii liceului nu au prezentat proiectul
de construire al cabanei, din care să rezulte cantitatea necesară iar, în apropierea
staţiunii din munte, nu mai exista material lemnos autorizat pentru exploatare,
pădurea de protecţie fiind diminuată prin atacul de insecte şi doborâturile de
vânt•2a2.
Cu aceiaşi ocazie a fost aprobată cererea Touring Clubului României, de a i
se arenda 2 ha teren, pe Muntele Nedeia pentru construirea unei cabane. Clubul a
primit 300 m 2 de teren, pe o perioadă de 10 ani, cu o arendă de 50 lei/an 1283 .
Preotul maior Coriolan Buracu a solicitat, în şedinţa din 17 aprilie 1939,
să i se aprobe 30 m 3 fag pentru ridicarea cabanei de pe Semenic, care urma să fie
utilizată de către echipele regale din jurul acestui munte. S-a aprobat cantitatea de
15 m 3 lemn de construcţie gratuit şi 15 m3 cu taxă grănicerească 1284 .
În acelaşi an a fost aprobat, în mod excepţional, un ajutor în valoare de
2.000 lei pentru tabăra străjerească de vară, din Valea Mracuniei, solicitat de
Legiunea de străjeri Severin 1285 .
taxă anuală
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Utilizarea resurselor climaterice ale zonei grănicereşti şi pentru foştii
grăniceri, a fost unul dintre drepturile câştigate, încă din perioada regimentului de
graniţă. Acest fapt reiese şi din scrisoarea înaintată protopopului George Popovici,
din Lugoj, de către Titus Haţeg, juristul Comunităţii de Avere, în 20 decembrie
1905, în care se arăta că, folosirea gratuită a băilor, de către foştii grăniceri, care
au trăit în comunioane de casă, se baza pe legea fundamentală a graniţei din anul
1850 şi că acest drept nu a fost şters prin nici o lege, dovadă stând faptul că, după
anul 1872, a fost stipulat în cantractul de arendare cu Tatarzi1 286 .
Nerecunoaşterea dreptului de folosire gratuită, de către împăduriţii
Comunităţii de Avere, a băilor din staţiunea Băile Herculane a fost discutat, în
cadrul Adunării generale din 15 aprilie 1905, luându-se hotărârea de a interveni,
prin comisarul guvemial, pa lângă Ministerul de Agricultură 1287 •
În baza ordinului comisarului guvemial nr. 107 din 1905, Comitetul a decis
să intervină pe lângă protopretorii din teritoriul Comunităţii de Avere, pentru
a le pune la dispoziţie, adeverinţe de venit, pentru fiecare comună, pentru a se
putea interveni pe lângă Inspectoratul Băilor Herculane, în vederea întrebuinţării
grabnice a băilor poporale publice pentru împăduriţii săraci' 288 •
Comisarului guvemial comunica, în august 1905, hotărârea ministerială,
prin care erau aprobate modificările în valoare de 800 coroane, pentru instalarea
unui local, în casa grănicerească dar şi cheltuielile de 2.300 coroane, cu planurile
pentru ridicarea unui hotel în staţiune 1289 •
Construcţia hotelului era un proiect îndrăzneţ pentru Comunitatea de Avere.
Aceasta urma să aibă o suprafaţă de 1.600 m 2 şi să coste 500.000 coroane. Spaţiile
urmau să cuprindă un restaurant şi o cafenea, cu o capacitate de 300 de locuri,
iar hotelul, 30 de camere mai mici, de 12-20 m2 , 50 camere mai mari, de 20-36
m2 precum şi 6 apartamente cu, 2 sau 3 camere, unul cu 5 şi unul cu 6 camere,
la care se adăugau celelalte zone administrative 1290 • Cu toate diligenţele depuse,
construcţia hotelului a fost începută de o nouă generaţie de împăduriţi, 31 de ani
mai târziu.
Regulamentul pentru exercitarea drepturilor grănicereşti din averea
comună, stabilea condiţiile de utilizare ale căminului grăniceresc din Băile
Herculane.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Colecţia de documente, manuscrise şi foi volante, dosar
174/1904-1910, f. 15-16.
1287
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 1/1906, f. 122.
m 5 Ibidem, Inv. 720, reg. 111906, f. 48.
1289
Ibidem, Inv. 720, reg. 1/1906, f. 59.
1290
Ibidem, Inv. 720, reg. 111906, f. 63.
1286
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Coproprietarii aveau dreptul să locuiască în acesta, în limita locurilor
disponibile cu plata taxelor fixate în tariful grăniceresc.
Căminul grăniceresc era deschis în :fiecare an în perioada 1 aprilie-31
octombrie. Distribuirea camerelor se făcea la cerere, de către Direcţia Silvică,
cu prioritate coproprietarilor bolnavi. Pentru camerele mobilate, cererile trebuiau
depuse, cel târziu până la sfârşitul lunii mai, iar pentru celelalte, cu cel puţin 14
zile înaintea termenului solicitat. În termen de cel mult 1Ozile, de la data primirii
avizului de aprobare, solicitantul era obligat a plăti la Direcţia Silvică, taxele
pentru cameră, iar la administraţia caselor, din Băile Herculane taxele de cură,
muzică, ş.a.

Coproprietarii primeau, în schimbul taxelor, din tariful grăniceresc, pe
cazare şi consultaţia gratuită a medicului Comunităţii de Avere.
În baza biletului eliberat de Direcţia Silvică, administraţia Băilor Herculane
acorda gratuitate sau reducere la băile termale, în virtutea legii grănicereşti din
anul 1879, art. 50.
Transmiterea biletelor de camere, aprobate şi eliberate de direcţiune, altei
persoane era interzisă. Cel care nu se prezenta în 48 de ore de la data fixată în bilet
îşi pierdea dreptul pentru restul zilelor stabilite. Taxele plătite nu mai puteau :fi
restituite iar, în camerele comune femeile erau cazate separat de bărbaţi. Bolnavii
de tuberculoză sau de alte boli contagioase, precum şi copiii foarte mici, nu erau
primiţi în cămin.
Locatarii puteau utiliza bucătăriile comune, dar erau obligaţi să respecte
liniştea şi ordinea. În camerele de dormit nu puteau intra cu cojoace sau cu
alimente alterabile. La sosirea în cămin acestea erau lăsate la magazie şi erau
luate la plecare 1291 •
În anul 1922, direcţiunea Şcolii Normale de Învăţători din Caransebeş
a solicitat, ca şi profesorii neîmpăduriţi să beneficieze de aceleaşi favoruri, la
preţurile camerelor din Băile Herculane, ca şi cei împăduriţi. Cererea a fost
respinsă datorită faptului, că în căminul Comunităţii de Avere nu erau suficiente
locuri nici pentru împăduriţi 1292 •
În anul 1930 Comunitatea de Avere deţinea 2 imobile în Băile Herculane „Casa grănicerească" şi „ Vila Comunităţii de Avere", care erau puse la dispoziţia
doritorilor 1293 •
lângă

1291

Regulamentul pentru exercitarea„„ pag. 4-5.
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
2/1922, f. 40.
1293
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, II, 1930, nr. I, din 31 ianuarie,
pag. 2.
1292
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Consiliul de Administraţie stabilea, în data de 15 aprilie 1930, următoarele
preţuri pentru camerele care se închiriau: 30 de lei/zi, pentru un pat, în camerele
de oaspeţi de la Direcţia Silvică şi de la ocoalele silvice: Ohaba Bistra, Teregova,
Orşova şi Bozovici, 30 de lei/zi de persoană, pentru cabanele Casa Roşie din
Poiana Mărului şi Godiana, 40 de lei/zi în lunile mai, iunie şi septembrie şi 60 de
lei/zi în lunile iulie şi august pentru o cameră cu două paturi la Băile Herculane,
30 de lei/zi în lunile mai, iunie şi septembrie şi 40 de lei/zi în lunile iulie şi august
pentru o cameră cu un pat la Băile Herculane sau 5 lei pentru un certificat eliberat
în vederea cazării în camerele comune din Băile Herculane 1294 •
Împăduriţii, cazaţi în clădirile Comunităţii de Avere din Băile Herculane
beneficiau şi de o reducere de 15% la consumaţia din Restaurantul Modem (fostul
restaurant Schuller) din Casa Grănicerească 1295 .
Pentru întreţinerea „caselor" din Băile Herculane, Comunitatea de Avere
a cheltuit: 13 .293 lei, în perioada 15 iulie - 22 septembrie 1930 1296 , 10.622 lei,
între 12 mai-4 iulie 1931 1297 , 1.722 lei, între 1ianuarie-1mai1932 1298 , 2.444
lei, între 1 mai - 31 iulie 1932 1299 sau 6.996 lei, între 1 august - 31 decembrie
1932 1300 , iar pentru investiţii au fost cheltuiţi 32.284 lei în anul 1930 1301 sau 7.825
lei în anul 1933 1302 •
Unele spaţii, din imobilele Comunităţii de Avere au fost închiriate şi
întreprinzătorilor. Este cazul lui Heinrich Marschall, care în anul 1932 a închiriat
ospătăria „La omul sălbatec" din Teregova, pe 5 ani cu o chirie de 6.000 lei pe
an 1303 , a lui Schuller Marton, care a închiriat ospătăria din casa grănicerească pe
perioada mai 1917 -aprilie 1922 cu o arendă de 2.200 lei pe an 1304 , al lui Alexandru
Moruzzi şi Roza Victorin, care au închiriat acelaşi local, pentru perioada mai 1933
- aprilie 1936, cu suma de 42.000 lei pe an 1305 , al lui Francis Roos, care a închiriat
camera nr. 24 din casa grănicerească pentru perioada noiembrie 1932 - noiembrie
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 4, din 20 aprilie, pag. 1.
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 5, din 31 mai, pag. 2.
1296
Idem, Caransebeş, II, 1930, nr. 11, din 20 octombrie, pag. 1.
1297
Idem, Caransebeş, III, 1931, nr. 6, din 15 august, pag. 1.
1298
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 5, din 4 august, pag. 1.
1299
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 6, din 6 noiembrie, pag. 1.
1300
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 1, din 28 ianuarie, pag. 2.
1301
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 4, din 20 aprilie, pag. 1.
1302
Idem, Caransebeş, V, 1933, nr. 8, din 1 octombrie, pag. 2.
1303
Idem, Caransebeş, IV, 1932, nr. 5, din 4 august, pag. 1.
1304
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
111917, f. 34.
1305
Gazeta Oficială a Comunităţii de Avere, Caransebeş, V, 1933, nr. 4, din 27
aprilie,pag. 3.
1294
1295
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1935 contra sumei de 3.000 lei pe an pentru un magazin de pâine sau a lui Teodor
Peia, „maestru păpucar'', care a închiriat camera 23, din casa grănicerească tot
pentru perioada noembriel932- noiembrie 1935 1306 •
Situaţia dificilă financiară, prin care a trecut instituţia în perioada crizei
economice, este reflectată şi în dotarea spaţiilor turistice 1307 •
Dorinţa de construire a unui hotel, în Băile Herculane a devenit realitate din
anul 1937.
În raportul către Adunarea generală, din 26 februarie 1937 se arăta: „Băile
Herculane este o staţiune balneară de prim rang, din punct de vedere european,
fapt ce asigură o rentabilitate deosebită clădirilor de acolo şi s-a hotărât, sub
rezerva Dvs, construirea unui hotel mare şi modern, pe locul casei grănicereşti,
cu scopul, ca, după ce va fi amortizat să aducă un venit constant bugetului
Comunităţii de Avere. Considerând că stabilimentul destinat până acum uzului
grăniceresc este absolut nesatisfăcător şi impropriu cerinţelor elementare de
igienă şi unui confort minim, tot sub rezerva aprobării Dvs a hotărât ca edificiile
actuale să le transforme şi să le amplifice în aşa fel, ca să putem da uzului
grăniceresc un cămin potrivit scopului ce se urmăreşte."
Pentru alegerea proiectului hotelului, Comunitatea de Avere a publicat un
concurs, având ca premiu 15 .OOO lei, urmărindu-se şi studierea plasării hotelului
şi a utilizării terenului disponibil.
În concurs au fost luate în discuţie 7 proiecte, ,fiecare reprezentând câte
o construcţie modernă şi frumoasă", însă Consiliul de Administraţie a premiat
lucrarea ing. arhitect Comei Liuba, directorul Liceului Industrial din Timişoara,
iar pentru definitivarea proiectului, pentru executarea anexelor necesare la
obţinerea autorizaţiei de construcţie de la minister, pentru ţinerea licitaţiei publice
pentru darea în antrepriză, pentru realizarea devizului, a calculelor de rezistenţă, a
caietului de sarcini şi a controlului tehnic la lucrării a fost aleasă oferta arhitectului
Ioan Precop din Arad. Acesta a cerut suma de 120.000 lei plătibili în 3 rate, mult
mai mică decât cea de 264.000 lei cerută de către Ing. arhitect Cornel Liuba sau
faţă de 264.000 lei cât prevede legea.
Proiectul hotelului se compunea din: subsol, parter, 3 etaje şi mansardă.
La subsol urmau să se găsească: pivniţele pentru restaurant şi personalul
administrativ, cazanele pentru calorifere, motoarele şi spaţiile, în care urma să fie
introdusă apa termală în cabine.
La parter: restaurantul, cu vestibulul, holul, camere pentru portar, telefon,
ziare, garderobă, administratorul hotelului, biroul salon, coafor pentru dame şi
1306
1307

Idem,
Idem,
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IV, 1932, nr. 6,din 6 noiembrie, pag. I.
III, 1931, nr. 1, din 27 februarie, pag. 2.
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pentru domni, lift, casă principală şi scara personalului.
La etajele I, II şi III erau proiectate, în total 42 camere, cu 2 paturi, baie, 24
camere cu un pat şi 6 camere de serviciu.
La mansardă erau proiectate spaţiile pentru personalul, care deservea
hotelul.
Proiectul căminului grăniceresc cuprindea: subsol, parter, 2 etaje şi
mansardă. La subsol urma să fie situată spălătoria şi baia cu duşurile, la parter
bucătăria, sala de mese şi sala de lectură. La etaje erau proiectate 8 dormitoare
comune destinate separat femeilor, bărbaţilor sau bolnavilor, 16 camere de
închiriat, mai ales intelectualilor grăniceri, cu preţ redus sau în mod gratuit. La
mansardă era o cameră pentru personal şi pentru obiectele de inventar.
Hotelul, a cărui construcţie era estimată la suma de 7 milioane lei, avea ca
scop obţinerea de venituri, iar căminul grăniceresc al cărui cost se ridica la circa
600.000 lei urma să fie pus la dispoziţia grănicerilor cu preţ redus sau în mod
gratuit.
Bugetul pentru realizarea proiectelor amintite anterior cuprindea: 1,5
milioane lei, excedentul din bilanţ depus la Banca Naţională Lugoj, 3 milioane
lei, obţinuţi din vânzarea a 13.000 m3 gorun, vânzare aprobată de Ministerul de
Domenii direct pentru acest scop şi din care o jumătate era depusă deja la Banca
Naţională Lugoj, 1,7 milioane lei - răscumpărarea, de către U.D.R. a cantităţii
de 750 vagoane lemne de foc, disponibil din pădurea Pleşiva, 900.000 lei valorizările de molift angajate, 900.000 lei sumă aflată în depozit la Comunitatea
de Avere, obţinută din vânzarea de ocupaţiuni şi terenuri şi 250.000 lei alte creanţe
sigure la buget, în total 8.250.000 lei 1308 •
Pentru supravegherea lucrărilor de la hotel a fost constituită o comisie
formată din: Gh. Popoviciu, Ioan Duicu şi Mihail Feneşan în luna iunie, Virgil
Musta, Constantin Giurginca şi Gheorghe Bona în luna iulie sau Virgil Musta,
Matei Armaş şi Mihail Şuveliu în luna august 1937.
Preşedintele şi directorul Comunităţii de Avere aveau drept de control
permanent conform cu caietul de sarcini 1309 •
Consiliul de Administraţie a solicitat Serviciului Tehnic, al Casei Şcoalelor
un specialist pentru verificarea calcului betonului armat de la construcţiile din
Băile Herculane 1310 •

S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere
1/1936-1938, f. 44-45.
1309
Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 60.
nio Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 68.
1308
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Proiectul hotelului, care urma să fie construit fără acoperiş. în stilul modem,
după sistemul Bloch, a fost depus la Oficiul Naţional Central de Turism, care l-a
respins „pe motivul că stilul nu cadrează cu staţiunea Băile Herculane şi ne-a
îndrumat în alegerea unui alt stil". Datorită acestui fapt a fost ales un proiect în
stil românesc, cu faţadă bogată şi încărcată cu cerdacuri şi balcoane, fiind necesară
o supradimensionare a zidăriei şi a lucrărilor de beton armat şi cu acoperiş adaptat
la acest stil.
În momentul în care clădirea hotelului era terminată, „în roşu'', precizăm
că în ridicarea ei fusese investită suma de 6.350. 702 lei, iar pentru terminarea,
mobilarea şi înzestrarea acestuia mai era necesară suma de 6 mii. lei.
Deşi la adunarea generală din anul 193 7 a fost prezentat un proiect de
transformare al căminului grăniceresc s-a hotărât să se ridice „un edificiu propriu,
cu extensiune, un cămin modern şi cuprinzător necesităţilor coproprietarilor
ţărani şi intelectuali"', însă doar după încheierea lucrărilor la hotel. Proiectul
noului cămin a fost întocmit de către ing. arhitect E. Precop şi cuprindea:
La subsol: 5 camere pentru personal, cu coridor, magazia şi spaţiile pentru
spălat şi călcat.

La parter: hol, vestibul cu cameră pentru portar şi garderobă, dispensar
medical cu antreu, sală de aşteptare, camera medicului şi cea pentru consultaţii,
locuinţa administratorilor cu 3 camere, antreu, bucătărie şi cameră de alimente,
locuinţa intendentului cu 2 camere, antreu, bucătărie şi cameră de alimente şi
camere pentru combustibil, zarzavat şi cazanul de apă caldă;
La etajul I: hol, coridor, 17 camere de locuit, cameră pentru personal, baie
unelte şi WC-uri pentru bărbaţi şi femei, sala de mese cu bucătărie, veselă, oficiu,
sală de alimente şi grup sanitar;
La etajul al 11-lea: hol şi coridor, 17 camere de locuit, cameră pentru personal,
baie şi WC-uri pentru bărbaţi şi femei, dormitor comun pentru bolnavii-bărbaţi,
dormitor comun pentru bolnavii-femei, 2 camere pentru personal, lavabou pentru
bărbaţi, lavabou pentru femei şi WC-uri domni şi doamne;
La etajul al III-iea: hol, coridor, două dormitoare comune pentru bărbaţi,
patru dormitoare comune pentru femei, o sală de lectură şi o sală de conversaţie.
Pentru ridicarea clădirii era necesară suma de 4.740.370 lei, iar pentru
mobilarea acesteia suma de 2-2,5 milioane lei. Această lucrare urma să fie
efectuată după definitivarea lucrărilor de la hotel şi ar fi durat 3 ani. Finanţarea
lucrării implica ca „pe lângă disponibilul in numerar, ce vom avea, să putem
încopcia la aceasta şi veniturile hotelului, deoarece principiul nostru a fost şi
trebuie să rămână ca principiu al viitoarelor conduceri ca să nu angajăm datorii,
să nu atacăm fondul forestier şi să finanţăm lucrările succesive pe măsura
https://biblioteca-digitala.ro
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posibilităţilor" 1311 •

Pentru încheierea lucrărilor la hotel mai era necesară suma de 6 milioane
lei iar pentru construirea şi înzestrarea căminului suma de 6,5 milioane lei, deci
un total de 12,5 milioane lei care urma să fie obţinută din: excedentul bugetar
din anul 1936-1.445.015 lei, excedentul bugetar din anul 1937 - 1.789.089 lei,
exploatarea de gorun din Moceriş - 2.000.000 lei, exploatarea de gorun din
Bozovici - I .OOO.OOO lei, exploatarea de gorun din Plavişeviţa - 2.000.000 lei,
suma obţinută din vânzarea ocupaţiunilor - 1.700.000 lei, valorizarea buştenilor
de fag - 2.200.000 lei, valorizarea altor esenţe la buşteni - 500.000 lei, venitul
Pădurii Cerneţ scadentă la exploatare - 2.000.000 lei şi vărsămintele pe anul 1938
la fondul de pensie - 460.000 lei, în total 15. l 03.104 lei 1312
În hotel a fost instalat un ascensor pentru persoane, care suporta o greutate
de 600 kg şi unul pentru alimente, care avea capacitatea de 30 kg, de către firma
Eliud din Cluj în schimbul sumei de 390.000 lei1 313 •
În data de 21 iulie 1938, Consiliul de Administraţie al Comunităţii de Avere
a decis aşezarea unei pietre comemorative în holul hotelului 1314 •
Firmele care s-au înscris la licitaţia pentru confecţionarea mobilierului
hotelului trebuiau să îndeplinească următoarele: să facă dovada că erau înregistrate
şi nu erau în stare de faliment, judecată, neefectuarea sau efectuarea greşită a unei
lucrări, că aveau fabrică sau atelier propriu şi că au executat lucrări de proporţii
similare. Nu se admitea ca lucrarea adjudecată să fie predată fie parţial, fie integral
unei alte persoane sau firme şi ca mobila să fie procurată de pe piaţă sau din
magazin.
Consiliul de Administraţie, în şedinţa din 4 februarie 1939, a hotărât ca
publicitatea hotelului să se facă prin afişe, diferite publicaţii, reviste interne şi
internaţionale precum şi prin radiofonie 1315 •
În ziarul Curierul Banatului anunţul cuprindea toate facilităţile de care
beneficiau turiştii, care doreau să viziteze Hotelul Cerna: "Nou construit, situat
în centrul staţiunii, construit ultramodern, camere de baie, apă caldă şi rece,
încălzire centrală, restaurant, sală de lectură, apartamente elegante, preţuri
moderate, deschis permanent"rn 6 •
1311

Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. l 15v-116.
Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 117-118.
1313
Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 160.
1314
Ibidem, Inv. 720, reg. 111936-1938, f. 145.
1315
Ibidem, Inv. 720, reg. 111939-1940, f. 6.
1316
Curierul Banatului, Timişoara, XIX, 1939, nr. 26, din 24 iunie, pag. 2.
1312

https://biblioteca-digitala.ro

350
Ca recunoştinţă pentru participarea episcopului Dr. Vasile Lăzărescu, care
personal s-a deplasat la Băile Herculane, în data de 4 septembrie 1937, unde a
săvârşit sfinţirea apei la punerea pietrei de temelie a hotelului şi a târnosit lucrările,
s-a decis achiziţionarea unui rând de odăjdii arhiereşti, pentru capela episcopală
din Caransebeş 1317 •
În timpul construirii hotelului a mai fost nevoie pentru alinierea terasei, de o
suprafaţă de 26 m 2 tern, care a fost cedat în acest scop de către Ministerul Sănătăţii
prin Administraţia Staţiunii Băile Herculane. În schimbul terenului s-a solicitat ca
Comunitatea de Avere să realizeze, chiar în faţa terasei hotelului, o scară de acces
la drumul în serpetină care ducea spre „Crucea Albă" şi spre Poiana Domogled.
Lucrarea urma să aibă o diferenţă de nivel de 8,64 m, o înclinaţie de 100 % şi
traseul în zigzag, cu trei schimbări de direcţie 1318 •
Inaugurarea hotelului din Băile Herculane a fost realizată cu tot fastul
cuvenit.
În luna martie 1945, proiectul căminului grăniceresc din Băile Herculane
nu fusese abandonat, însă realizarea acestuia, datorită imposibilităţii de finanţare
momentane şi a lipsei materialului de construcţie, a fost amânată „până când
împrejurările vor fi maifavorabile" 1319 •
În acest scop, în luna iulie 1946, Comitetul Provizoriu de Gestiune al
Comunităţii de Avere a hotărât iniţierea unor demersuri pe lângă Ministerul de
Război şi pe lângă Consiliul de Miniştrii, pentru a primi una din casele militare din
Băile Herculane, în care să fie amenajat un cămin încăpător „pentru ca populaţia
nevoioaşă să poată întrebuinţa efectele izvoarelor termale din staţiune" 1320 •
După 1948, primăriile erau cele care se ocupau de programarea locuitorilor
din fosta graniţă militară la Băile Herculane. Spre exemplu, în anul 1952, Sfatul
Popular al comunei Cruşovăţ, prin secretarul organizaţiei P.M.R. a înaintat
Comunităţii de Avere tabelul nominal cu cei 20 de cetăţeni din Cornea şi Cruşovăţ
programaţi a merge la băi în 2 serii: din 15 şi din 25 mai 1321 •
Alături de Hotelul Cerna din Băile Herculane trebuie amintită şi
achiziţionarea Hotelului ,,Pomul Verde" din Caransebeş, în anul 1942 contra
sumei de 6 milioane lei 1322 •
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg.
1/1936-1938, f. 159v.
1318
Idem, Fond Direcţiunea Balneară Băile Herculane~ dosar 3/1945-1946, f. 12-13.
1319
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 1/1942-1946, f. 164.
1320
Ibidem, Inv. 720, reg. 111942-1946, f. 67.
1321
S.J.A.N. Caraş-Severin, Fond Primăria comunei Cruşovăţ, dosar 24/1952, f. 6-7.
1322
Idem, Fond Comunitatea de Avere Caransebeş, Inv. 720, reg. 111940-1943, f. 237.
1317
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Pe lângă suma de 6 milioane de lei, care a fost plătită pentru hotel, au mai
fost achitate impozite în valoare de 866.485 lei şi au fost efectuate reparaţii la
clădire, la cafenea, la restaurant, la bucătărie şi la magazie, în valoare de 1. 278.
960 lei. După investiţiile arătate urmau să fie efectuate lucrări de reparaţii şi în
interiorul hotelului 1323 •
Un an mai târziu, în luna august 1943, hotelul a continuat să fie exploatat în
regie proprie însă cafeneaua-restaurant şi birtul economic au fost arendate, pe un
an lui Adam Budici din Caransebeş cu o arendă lunară de 15 OOO lei pe lună 1324 •
Aşa cum s-a putut observa din cele prezentate, Comunitatea de Avere
din Caransebeş a sprijinit constant dezvoltarea turismului pe teritoriul graniţei
bănăţene, facilitând excursiile pentru cei interesaţi din afara teritoriului
grănăceresc, dar mai ales, implicându-se în trimiterea la băile termale de la
Herculane a copărtaşilor îndreptăţiţi la averea grănicerească comună.
Construirea unui edificiu, precum este Hotelul Cerna din Băile Herculane
a reprezentat apogeul politicii de investiţii al instituţie şi a fost realizat într-o
perioadă de stabilitate financiară, reuşind şi în zilele noastre să fie o mărturie a
ceea ce a reprezentat, pentru cele 94 de localităţi grănicereşti situate între Marga
şi Orşova, Comunitatea de Avere din Caransebeş.

1323
1324
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Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc româno-bănăţean Nr.
13 din Caransebeş în cei 81 de ani de existenţă şi-a lăsat amprenta inconfundabilă
asupra „graniţei bănăţene", teritoriu în care au intrat cele 94 de sate militarizate
dintre Marga şi Orşova, aşezate pe Valea Bistrei, Valea Timişului, Valea Cemei şi
Valea Almăjului.
Iniţiativa generalului Traian Dada de a înfiinţa această instituţie, prin
punerea împreună a tuturor bunurilor imobile: păduri, păşuni, munţi şi terenuri
improductive, primite ca răscumpărare a drepturilor de servitute ale grănicerilor,
de la Imperiul Austro-Ungar, şi-a dovedit eficienţa de-a lungul timpului.
Administrarea în comun a celor 250.000 iugăre cadastrale, a înlăturat
pericolul fărâmiţării „averii" prin împărţirea acesteia pe comune şi apoi în cadrul
acestora pe locuitorii grăniceri.
Această instituţie a ocupat un loc important în spaţiul Banatului, atât prin
valoarea capitalului, dar mai ales prin implicarea factorului uman, care era estimat
la începutul perioadei interbelice la aproximativ 30.000 de familii sau 120.000
locuitori.
Făcând o comparaţie între regimul silvic practicat pe teritoriul Comunităţii
de Avere din Caransebeş şi cel de pe teritoriile silvice ale Societăţii Uzinele de
Fier şi Domeniile din Reşiţa putem conchide că ultimul era superior. Această
diferenţă era rezultatul unei abordări diferite, în privinţa finalităţii exploatării
silvice. Teritoriile silvice ale U.D.R. erau administrate în conformitate cu
amenajamentele silvice şi erau destinate valorificării în totalitate.
Pădurile Comunităţii de Avere din Caransebeş erau împărţite în trei serii:
seria de protecţie, cea de exploatare, pentru acoperirea cheltuielilor administrative
ale instituţiei şi cea destinată acoperirii drepturilor forestiere ale împăduriţilor
coproprietari.
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Într-un studiu realizat de serviciul silvic al comunităţii, se estima că jumătate
din volumul creşterii anuale a pădurilor era utilizată pentru „acoperirea nevoilor
împăduriţilor". De aici se observă că, pentru obţinerea de venituri la bugetul
instituţiei, putea fi utilizată doar o jumătate din venitul total al pădurilor.
Împăduriţii primeau în cadrul ,foloaselor principale", în fiecare an, o
cantitate fixă de lemne de foc gratuit şi puteau obţine lemn de construcţie la un
preţ redus. De asemenea, ei beneficiau în cadrul ,foloaselor laterale", de o serie
întreagă de alte produse ale pădurii numite ,,producte silvice" precum: lemne
uscate, ghindă, jirovină, ferigă, plante medicinale, frunze pentru aşternut, păşuni
pentru animale în păduri şi pe islazurile comunităţii, piatră, nisip, ş.a., cu un preţ
redus.
Se poate observa că activitatea silvică a Comunităţii de Avere din
Caransebeş a fostului Regiment confiniar româno bănăţean Nr. 13 din Caransebeş
a fost deosebit de complexă, acoperind întreaga gamă de procedee de extragere
a materialelor lemnoase pentru foc, construcţie şi produse finite, a produselor
accesorii forestiere precum: jirovina, piatra, plantele medicinale, fructele de
pădure, vânatul, pescuitul şi iarba şi de reîmpădurire a suprafeţelor exploatate.
Pădurile erau cele asigurau acoperirea nevoilor împăduriţilor coproprietari
din cele 94 de comune grănicereşti. Pentru aceasta, aşa cum se poate observa,
era alocată o cantitate egală cu jumătate din creşterea totală anuală a pădurilor.
Din arendarea şi din exploatarea în regie proprie, practicată mai ales după 1918,
erau obţinute resursele necesare pentru plata funcţionarilor Comunităţii de Avere
şi pentru ajutoarele băneşti acordate grănicerilor în mod individual sau colectiv.
Regenerarea şi protecţia suprafeţelor exploatate, ca o condiţie sine qua
non în existenţa societăţii a fost în mod realist percepută de-a lungul anilor de
conducerea comunităţii care a alocat sume importante pentru aceasta.
Pe lângă drepturile individuale, comunele grănicereşti împădurite primeau
anual o cantitate de lemne de foc gratuită pentru şcoală şi pentru biserică şi de
câte ori era necesar lemne de construcţie cu preţ redus pentru clădirile de interes
public.
Deviza sub care a funcţionat Comunitatea de Avere din Caransebeş a fost
„promovarea intereselor economice şi culturale ale graniţei bănăţene". Acest
scop a fost urmărit cu tenacitate de conducători, care s-au implicat în: reconstrucţia
clădirilor şi a podurilor distruse de inundaţii, în organizarea pepinierelor de pomi
nobili şi a fermelor agro-zootehnice „de modef', în distribuirea de burse pentru
elevii şi studenţii, fii de grăniceri, în dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi a
elevilor cu manuale, în înfiinţarea şi funcţionarea unui internat pentru fii de
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grăniceri

la Caransebeş, în construirea Liceului Traian Doda din Caransebeş, în
ridicarea de monumente, în construirea liniei ferate Caransebeş-Haţeg, în cazarea
gratuită a grănicerilor la Băile Herculane ş.a.
În structurile de conducere ale Comunităţii de Avere au fost implicaţi
oameni de seamă ai graniţei, dovedind importanţa instituţiei în spaţiul bănăţean.
Aceştia erau întâlniţi şi în conducerea unor alte instituţii de la mina din Baia
Nouă, Banca Poporală, Institut de Credit şi Economii S. A. din Caransebeş, Banca
Severineana din Caransebeş, Camera de Industrie şi Comerţ din Lugoj şi până la
Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului.
De asemenea, în structura adunărilor generale au avut loc modificări din
punct de vedere al componenţei sociale. „Căciulanii rumeni", care formau
majoritatea reprezentanţilor în perioada de începuturi a comunităţii au fost
înlocuiţi după primul război mondial cu intelectualii ieşiţi din lumea satelor.
În cele trei capitole ale lucrării, am încercat să abordez aspecte mai puţin sau
deloc aprofundate legate de implicarea Comunităţii de Avere a fostului regiment
confiniar româno-bănăţean nr. 13 din Caransebeş în dezvoltarea economică,
socială şi culturală a graniţei bănăţene.
Primul capitol cuprinde cinci părţi şi se ocupă de organizarea şi evoluţia
comunităţii. Este prezentată originea Comunităţii de Avere din Caransebeş şi
principalele aspecte în care aceasta a continuat activitatea Regimentului grăniceresc
româno bănăţean Nr. 13 din Caransebeş, organizarea, sistemul de conducere prin
intermediul organelor alese şi cel de gestionare a pădurilor, păşunilor, golurilor
de munte şi terenurilor improductive de către structurile silvice, controlul statului
prin intermediul comisarilor guvemiali sau evoluţia financiară a acesteia.
În capitolul al doilea, care cuprinde patru subcapitole sunt abordate aspecte
referitoare la exploatarea directă sau în regie proprie şi prin arendare către firmele
exploatatoare, a produselor forestiere principale, secundare sau accesorii şi la
protecţia sau regenerarea complexelor exploatate.
Ultimul capitol cuprinde şase părţi şi tratează probleme referitoare la
impactul activităţii Comunităţii de Avere asupra societăţii din Sudul Banatului
în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, culturală, a învăţământului sau a
turismului, dar şi beneficiile împăduriţilor de la averea comună primite în mod
individual sau colectiv.
Conducerea acesteia a înţeles pe deplin rolul important al sistemului de
învăţământ modern în dezvoltarea unei intelectualităţi şi a unei clase mijlocii.
Au fost anual acordate burse de studiu elevilor silitori dar lipsiţi de mijloace
financiare, subvenţii pentru achiziţionarea sau tipărirea unor lucrări ştiinţifice
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sau beletristice şi ajutoare materiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor existente în
şcolile de pe teritoriul graniţei.
Internatul „Traian Doda" al Comunităţii de Avere din Caransebeş a
funcţionat timp de trei decenii. Scopul declarat la înfiinţarea internatului a fost
ca acesta să suplinească elevilor casa părintească. Rezultatele şcolare obţinute an
de an de către internişti, care au obţinut rezultate mai bune decât ceilalţi elevi ai
Liceului Teoretic Traian Doda, au demonstrat pe deplin viabilitatea acestuia.
Prin această lucrare am încercat să readuc la lumină o administraţie silvică
din trecut cu mare impact asupra celor 30.000 de familii de urmaşi ai grănicerilor
între anii 1879-1948, care a avut un rol esenţial în dezvoltarea economică, socială
şi culturală a zonei bănăţene la sfârşitul secolului al XIX-iea şi în prima jumătate
a secolului XX.
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ANEXA1
TABLOU COMPARATIV, PRIVIND SITUAŢIA PĂDURILOR COMUNITĂŢII DE AVERE DIN CARANSEBEŞ, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
EXPLOATABILITĂŢII, ÎNTRE 1879-1926
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ANEXA 2
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I

I

-------~

248.68

315.50

1.229.88

3.406,92

Ocupa~uni

1.771,66

Păşune

3.540,12

3.874,91
i
----·----'--------------l------i
!I
30.667,36
30.667,36

5.981,68

I

Pădure de păşune - r ·

Goluri de munte

30.667.36

Improductiv

12.104.44

:

3.508.13

:

TOTAL

r---38.763,48

f

39.204.17

i ----42.728,SO---

'--------------

2.682,25

-·--··-------------·-·-------·---·j _________________ L__ __________________ ___L_.
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ANEXA3
TABEL CUPRINZÂND SUPRAFEŢELE OE VALORIZARE ŞI CELE DESTINATE
PENTRU GRANICERI, ÎMPARŢITE PE OCOALELE SILVICE

I Vârsta
I

pădurilor

SUPRAFAŢA PACURILOR

•

I

r--------·····GrinlCereti ______ T'_______ „oevaiorTiii-e_________ ~----1

r: ;,~;---~==~T~~!t~!*:~===:.;:;,=~:~
[~;:~Jl;~TJ~~1:~1:;~r-r!:~:: ~~- 1
Total

• 6.816,15 :

~c~~:·:~LVIC1:RA~~:~~:5

·

--1·a~3ofT6T-focr·1

•

1

[_.„~~-~~~--- 1.69_2.~~--'·---j__2.94.~66 l.~-1 4.36~.:_~J-·---·-~=~:~„.... „:~·80 J

i

Mijlocii

•

688,81

•

i

1.196,96 :

29

•

j

Bătrâne

;

3374,20

:

I

5.863,45

l

58

• 3.385,23 ;

i 10.002,07 i

~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••• .j. ••••••••••• -1 •••••••••••••••••••••••••••••••• :.. •••••••••••••••••••• :.... •••••••••••••••••••••••• 1

Total

: 5.755,88 ·

100

i

346,22

[ 8.094.23

•

••••• ; •••••

f

601.50

. 4,20 !

[ 5.883,32

42

·······--1·;f66552"·-·······fo(j"····

.,ocoL~L s~~vtci-:~ao~A _ .
_
1
• 5.048,81 [ 30
I Tinere
i 2.905,41 :
[ 2.972.46 [
5.165,24
23 I
l............................................................................1································'·····················'-······························-'····································································
i Mijlocii l 778.88 •
l 1.353,53 l 8,20 l
35,83
! , 62.21 . 0,27 I
i······-·······-···--------·-·--··-·····-·-:--·--····-·t···---·-··-····--··-t·-···-~-----·····-·--·----t-···-·-·1-···--··--·-··-··-··-!'-···-·······-····1
1
Bătrâne
• 5.956,07 i
1 10.349,95 j 61,80
! 9.937.33 i
; 17.268,38 ' 76,73 I

J.

I··· ........................... -~···· ............................ i............ .i ............................... l .................... i ............................... L..... ·······I· .............................. ·~ ................ ····~

i

Total

9.640,45 '

~--„--„·····-·-----~-·------„--.„._

i

16.752.11 · 100
OCOLUL SILVIC

: 2.499.77 .

r·

.MijlOcii

·-rTfoo.se----,-

l.

I

Bătrâne

5.749,39

i

1

r·· ···rotai

·e.3.4e.a2

9.990,91

• 61.60

6.695,39

·10.t2s:os··

100

-·--5~12a:15-·-··3Q"Jo
•.

Tinere

Bătrâne

I

I

1

T273,72 .. ···a.76··1
11.634,80 ' 62,60 [

„„„ . 1a:637:2i

100· I
!

......................... ···············-r·„····························································································· ·····························-····················i

4.228,22

~~~.09

•

! 7.347,53 [ 24.30 [ 1.585,04 i

•

Î

· 11.348,54 •

i

!Mijlocii

l

ORŞOVA

100

OCOLUL SILVIC BOZOVICI

····························
1

i 22.495,83 ·

„

„. ·· ·116:247.sr-·

i

!

___ T··:f29ifee·r ·
f.912.ss··'-Ts:4o
732,98 l -

·T-4~343:94_T_23"

Tinere

[ 12.945,62

3.126.34

•

1~,30

. 1.626.76 !

' 2.754,38 ' 8,20 I

;

2.826.92-.._~

19.720,74 : 65,40 • 1.5901,03 [

27.631,77 · 83,20

··········rCit&f"········:····1·f:375·;55···t············1"···30:·:;94:rfi····:--····1"00„....1 ··fiff:;::z-:85···"·

··---"J3:·:z-1·3:os···:······:i"o6

:

.

~

:
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ANEXA 4
TABEL COMPARATIV. REFERITOR LA SITUAŢIA PĂDURILOR COMUNITĂŢII DE AVERE, DIN PUNCT DE VEDERE AL
EXPLOATABILITĂ111, ÎN PERIOADA 1879-1926

J~~,:;

Date staiisifoe Ciiii anii- --- -- ------- -- --- -

.~. F ~~~""; :.,= F ~=i~i~··i9"

I
I
l ____ J~~~~-~-a~J _ ~---l
1 1~.~~J
----:.4~~~--~s [- 7~~j

-~~-~~~-J 5.:~·~~

-~ ~::~1

Total

8

l~~~~~d~J-~1o_J ____ ~,____ L_lu~::_a~~

______

--V01w.i

su!>iărată
lug. Cad.

m'

%

1924~1926

T

-Volum

m'

%

OCOLUL SILVIC OHABABISTRA

_ -__ _ _ ~-~:~~ .2.~:~~ , _ - - -_ J ii'_~2.s.20-L~5.·~~
~~Z;~:a -; ~-~: ;- _ _ _ - - - -._ 1 ~:~~-; :~:~:
T ::~~;:: I :~;:~ '
~:_s1~:~ r2~.s~r--

3

:

~ _ _3.3.:~~:3.3._J _1~J_33.·3.2.~:_1~ _f_1~--' 5~~~:~~13._2.~.8.~~:~-

·

1()0 __

·- ~

--

~~~~~~2._:31~-~~~:~~-i

1()0_"2.661.919

OCOLUL SILVIC CARANSEBES

J 1:~~~5 f_ 4:~~--J_ 2:~-2~.~1 I ifsci I -_____1--~-~~·~~ +1~.-~a . _ I 1051~.~~ L~~·~4f
f- :~::~--~-;~~;~;0 1--~~;+:~~;;j +-~-~~---- ---- -- 2~~~54-----~~:-· ---- i ~:7;~;2 j--~:
1----~~~ __ L:~~-~~~~-L_,~ _
_L!_~~~~ ---~~_J__~:~-~o~~~-J!.~8.~~:~ ____1()() __ 4~~:4-~~~-i _24_7~~:~~-_L-~ ~--'---~---,-~--7~-~--s2____~

1

-

-~i~~r~

I

1
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1

-f

!

I J!i~:~r

' · · · · · · ·1379

I

1889-1897

Date statistice

di·~9:~~i912

T

. . . 1924~1926~

1- 1-_~_:_~-~- ~ :::~~--f-~11;0+ ::::-·; -=:~ - ;_T_2~1-~_-:48_·-_,r~~=:~ T~_~_76_-1_·-,_1_~ ~-~·-J:· ~ ~ : :-·r_·~1_6o1·_~-:~_-9.71~.560-j
OCOLUL SILVIC

Tinere
1

Mijlocii
Bătrâne

i 3.699,09 I 8.98
\ 3.280,07

j
i

7.92

3677.33

. 9,11

j

·

3.431.15

: 8.49i°

-

j

ORŞOVA

8.504,57

· 20,81 :

•

4 764,33

: 11.67

-

l

10.154,49 , .. 28,16
3.685,15

!------

10,21 :

•

- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - ' - · - - - - - - - - - - - - · - - - · - - ------ ---- - - - - ... - - - - - - - 1 . - - - - -

~

[ 34.202.63

83,05

33.283,90 ; 82,40

!

·

I..... . .................. ... ,.,„.,.,,„, .., „:.:. f··················· .. ······················· ··'-········ ·········1 ........ ···················J······
j~(){)

J 40392.~ .l .. 100 __ !

~

27613.93 [ 67.52

~:6~~~

..... .............. , ························· ··i·· .... ... . ..

40.882,83 .. L 100

OCOLUL SILVIC BOZOVICI

f:!~f!~~:[:~l ::'

22.219,22 : 61,63

3.705.099 ····· 36058.86

!

: ....... !

i

100

.......................... .
4.303.602 .

I

J!;::-:::~T :-:::1

j ;,:~[~~ ~ _ ::-: -

'---:----~

-

64191,36 '

100

______; __________
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ANEXA 5
TABEL CUPRINzAND RAMURILE DE CULTURA ŞI TERENURILE DESPĂDURITE
ŞI

I

Ramura de cultură adoptată

IMPRODUCTIVE, PE OCOALELE SILVICE

•

Date statistice din anii

l„ . . . . „. . .„„„„·. .-„...........
„. . . . . . . . . . .F~:--~-.-~.-=~~~~~=·····:.··.:_:_._-r_~~-~-~:_=.~~-~~~~-We.r.~.t~1~)~5.IY.i~r.~·~~~~~ţ~~1.2.::.~.-.-.~~---··.·::.~.--:.„„
. .„. . . . . ~-~~~~~-~-~~---·················
-------·
- O~OLUL SILVIC OHABABISTRA

I

-

1==~~ţf.~r~~~~-„ --~-~ --~---~-~.:~~ -=~:l~ ~~- ~;~~;-~~= =-t~-~ ~- -~~r· -~~:~:

I .

r

Păiune

•

320,85

··=f~~i:-::=_r:=-!ti:;!--=r=-

..

329.36

•

f-~_i}:=:=+==:1~,~;:==::

f=:·~-~~-~~·····=:_==·····.-.-.-„_··················.-.·. ·.····~r~~~-~-Şlh~~~~-~~-~-~-i.=. „ . . ·.·.·.·_·.-.=„~-~~=~=-:_:_._.:
I
Fânaţ
.
479,89
.
215.44
206,66
1·I ·::.:::=: :·:=:=. :.:.:~ş~~~·······
.
.
:
:
:
·
.
:
·
:
.
:
.
:
.
:
.
.
:
·
:
.
:~ .:· =:::·; ::::: . . :::·3?.~.?t::::: . --·-··· .. :1f~j_(
Ocupatiuni
·
I
_ _-_ _ _ ___,
„

„Ter~n ~fdu~i~ ....... „„„„T . . „„ . . . $;$:~ ·:. . .: : : J::::. ::·::.·:::J~t'.tl: ...::::·:.:.:J„
. $~.4~
OCOLUL SILVIC TEREGOVA
-. _____...~„_,,,,._::::=-=-'=--==--=~=--=
:: ,-=I _::_::-_::::_::,---=--=
:: =r=-= ==-:=,
=--_:=-=-=·i
I
•
228,94
229.57
1=== .. „~âi~~F .
I „„.„„„1 ~$4~61„ -:
~~'.~
~
20?.,63

'

Arătură

m

m

„.

„ . . „/::2'.;s - -
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16.66
883,71

:,g~
565.18
375,50
155,89
151,81
1.272.93

1.101.„
230,98

,s~;o~"-'-5-----c

,...... Ramu·r·ă Cie.cufr"liră. aCiOFitată · T·····

····· · ·····

1979

······ ···· ···············
!

··············oate.statlstfoe ciin.aliii ··

1889-1897

.

1908-1912

'

1924-1926

.

27.69
612.09

!

4.485,12

···················~~18~·······················•············· ······3~i~;2"·····················i

s5:~6~is

~~-~-~~~~=~-=l ~
OCOLUL SILVIC ORŞOVA

Pădure de păşune
············· ··· .„ .........Aitii"ură"············

.....

f

·········· ··· T ............ ·················
I

Fânaţ

762, 14

Păşune

,. . . . . . . . .:!~.r~7fur~t0.i.Y.. . . . ··········"!-·········· ···1~~~~7

- ........T9-:1T ......................,............. .. . 19.11
170,43

176,46

......... ·445:57-· ..

. -- ··439·,57·
... 1.771,66

---* =;;~;~~=;:______ ----

.....

OCOLUL SILVIC BOZOVICI

Pădure

de păşune

Aiăiură

- "°'C
·Păşune

L

I

558.16
6~9:3"·

,--··········-·-'-···--··········T:G30:64------·-·,_·----0-.1-9----i
,-----1:940-;-41-·--·-·--1.670"]6
i
2.355,12

·

__

~-;~~~L:; 3------ ~~::;~~ ==: ==~~~- = ~ : : ,i~;;=_: __;~:
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ANEXA 6
TABELUL TAXELOR PENTRU PORCII ÎMPĂDURIŢILOR ŞI CEI Al NEÎMPĂDURIŢILOR TRIMIŞI LA JIROVINĂ

---PENTRiiFiEIMPADURifisAu ---1--·---------------------·--;:;EfifRillMPAD""tJRFff"______________

ANUL

-------1
!
i

SPECULANŢI

î
········1 ································"

j..

r 1s1a

Sezonul întreg

· 1 porc mare

I 1 porc mic

: 8 coroane - ------------

i 4 coroane

----

!

'

- ---- --- --- --- - - --------+
• 4 coroane
t 2 coroane
'

--1 sezonui întreg

1919

.

!

! Sezonul întreg

• 12 lei

!

-- .!. ---················

!193f

--1 s eoroane

12 coroane

I'- - - - - - - - - - - - - - - - - -·- ·- - - _ _ _ _ ;•___

1920

.......

:„..

i 1 porc mare

-------- +I 8 lei
t

!

1

-• 0,20 coroane

ro:2o«::oroane

; 0,10coroane

.j. ...

i

porc mic

t 0,40 coroane
•

!

;'

f--- - --- --- --O lună

„

····-···----- ----

1 coroane

: 2 coroane

- - '! 2 lei

-----

-

-• 1 leu

i

„ ........................ ································

! Sezonul întreg

• 40 lei

i

•

---~-

.

--~---

.......................................... .;. .. .

: ----

I

----

.. .
~~~~ _
_
_
_
__ _ _ L1! o
_
!
I
l___________.________1~-j'U.~~::----=:·-~-:=:~~:_:·~-~~T-~~,:~i=:-~_ _:_ - - - -~=~: :· =1
_ ;: ~ '~_i: :_: :_ _ :_-::_ :__-~~ __ I~:-i~!=~-=-:~---~-~:„:_„~--~-~~-i_: „-::. : _ :_: ~ ~ -~=~:_:·:~ ~-: _ =j
_

.

1934

__

!------

!?I~~~

I Sezonul întreg
.

--

__

+

.

_~o lei
• 16 lei

.

·+····

! 20 lei
T

______________________

10 lei

;

·c

lei
8 lei

_. ______ -------------------------------------• 5 lei
'

__
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ANEXA 7
SITUAŢIA ÎMPĂRŢIRII SECTOARELOR DE VÂNĂTOARE. PE RAZA OCOLULUI SILVIC OHABABISTRA LA 11 DECEMBRIE 1929

Sectorul I
de

Numirea

Localitatea

pădurii

sau

păşunii

----·-----·-·----- ---------·-···

Arendatorul

' - - - · - - - · · '.@_'!.S_!UI
Permanent

~1-T~re_c_ă-to-r

vânătoare

1.

Măru.

Marga

Bolvaşniţa

Mare şi Mică. Săltrucu.
Valea Mare, Zănoaga.Valea Rea,
Fătăciunea. Dosu Măgurii, Nermeşul.
Muchia Tilvelor:
Mun~i: Muntele Mic, Nedeia, Corcina,
Bloju, Lolaia. Zănoaga, Măgura.
Băile,

2.

3.

4.

Marga. Voislova, Valea
Mare, Zăvoi, Cireşa.
Ohababistra. Glimboca.
Obreja, Ciuta

Stârrui, Meria, Cocinu. Bobu. Vlădoane.
• Cirelul, Valea Ohăbii. Sghiabu, Baia,
· Porcăreaţa. Cihol, Calova. Godiana,
Mijlocirea, Obârşia Văii, Glirrboca şi
· Valea Ohăbii

Urşi - slab
Lupi - mediocru
Comunită~i de Avere, Mistre~ - bun
cu o arendă de 2000 Capre - foarte bun
le~an.
Ţapi roşii- foarte bun
Pisici - mediocru
Jderi - mediocru
Vulpi - mediocru
..
Iepuri - mediocru
Inginer N. ljac cu o Mistreţi - bun
arendă de 2000 leiian. Căprioare - bun
Ţapi roşii - bun
Pisici - mediocru
Jderi - mediocru
Vulpi - mediocru
··~l~-Ll~~:::-~cli.ocru
Simion
Bohariu şi ' Mistre~ - slab
; Căprioare - slab
tovarăşii
: Ţapi roşii - slab
: Vulpi - mediocru

Inginer Pavel

Goanţă,

:

·--·-----1-·····-··----··· -..„„..

·--··--·----„·-·······---··-···-.··-·-··--····--····-···-··-····----·
Mal, Ohababistra,
Petroasa, Scorţa, Măceşu, Merişoru,
Glimboca, Mărul
: Cermaz, Strâmba şi Găunoasa

·-· __,var·---··-··---·-···

·-~fu-9a:-valeâ-safuîiii şr·oeisu1.Mare

Capre negre

preşedintele

_. „.J _Le..P.Ll.r!_=.1111!.?J.()C.!'J ..

····

' Mistreti - bun
• Căprio'are - slab
Ţapi roşii- slab
. Vulpi - slab

Lupi

Lupi
Urşi

Lupi
Urşi

-----·---- - - - - - - - -

w
-...J
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ANEXA8
SITUAŢIA ISLAZULUI COMUNAL, A TERENULUI DE PĂŞUNE ŞI A EFECTIVULUI DE ANIMALE
PENTRU LOCALITĂŢILE OCOLULUI SILVIC ORŞOVA

-----------------------------------------------------------------_----------------------------------,----------------------------------------------------·-----------------1----------------------------------Suprafaţa islazului comunal, a mun~lor şi păşunilor
: Numărul de j Numărul de I Numărul
Numărul j Numărul de :
primite de la Comunitatea de Avere Caransebeş
: vite cornute j
cai
[
de
de
:
porci

Satul

~~~~, ~1

oi

-

~~:s:

capre

z-t :

:-.-m i :~ 1 :!+

Plavişeviţa
751.43 ha
:
125
j
35
i
1101
203
j
251
_
·----------------------·----------------------------------------------------------·-------··------·-·····-······---------------------------------------------------·-----------------··---·--·-------:----------····-·····-··-·······-1----------------------------R---------------·-·--------··------·-·--·-·-·····-··--------·

j

·

541,08 ha

-

229

68o.77 ha

.

~-~--!~008-

--

:

i

Dubova

Ogradena Veche

48

1386

606

:

350

:

559--r----v1--~

c.~-~;~if:~-~--- -----~----=----~-=-=~:-~-~-=-~1:.--~:--~_-.-_-_:_--~---~.-.-.-. -.-.-.-.-.~-~-~-~-~.-.:.-.-..~.-.-.:_-_-.;··--.=-~~~--------=----------=;~-~-~--.-_-.:r.-.--.=-~r-----~r---~-:-~~~---=r~-~-~:;.---~-~-.-i
j

~

Coramnic

457,81 ha

... ·JupafriiC . .

::...__ ________________
Tufări
Topleţ

Bârza

---- ---- - 690,69 ha
---

t

1

•
„

...

... - „......

-

...

„

t ...

116

„

„

:

16

295 ······-·· ( ··95

955,27 ha
1360.98 ha

'
:

253
620

432.85ha

:

·112

i
j

27
38

j

.„ ....

529

•

„

!

76
1798

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ___________ ; ________________ __.j. _ _ _ _ _ _ _ _ ; __________

r

I

i... ·545 ...... 1 ·500··· r
[

3o--·1

97

392

-

'

t----------=--------·=_
697
:
238
:
405

:

339

j

6ss·l114·r14o:

,~i~~t-----~ •~;1~--~=:~j~~:t ~id ir:=~--tt=J
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ANEXA 9
SITUAŢIA ANIMALELOR ŞI A TERENURILOR DE PĂŞUNAT ÎN OCOLUL SILVIC CARANSEBEŞ LA NIVELUL ANULUI 1927- ÎN HA

0--0-~l-TI

~

Satul

~ ~

- :: ~

3

S.

'

Qi

f

1. Zlagna

a. I! ;,..: ;- . I

! 2621 ··

~ 124
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ANEXA 10
SITUAŢIA ANIMALELOR ŞI A TERENURILOR DE PĂŞUNAT ÎN OCOLUL SILVIC BOZOVICI, LA NIVELUL ANULUI 1927- ÎN HA
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ANEXA 11 PARTEA A
SlnJAŢIA TERENURILOR OE PĂŞUNAT, ÎN OCOLUL SILVIC TEREGOVA, LA NIVELUL ANULUI 1923, ÎN IUGĂRE CADASTRALE
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ANEXA 11 ·PARTEA 8
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ANEXA 12
SlnJATIA ANIMALELOR ŞI A TERENURILOR DE PĂŞUNAT ÎN OCOLUL SILVIC TEREGOVA,
'
LA NIVELUL ANULUI 1927- ÎN HA
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ANEXA 13
SITUAŢIA ANIMALELOR ŞI A TERENURILOR DE PĂŞUNAT.ÎN OCOLUL SILVIC OHABABISTRA
LA NIVELUL ANULUI 1927 - IN HA
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············-~····

!106,45

rota1

Poieni
distribuite

Th,30 2so'::'. ...................: 1ss,7s : -~ş1:11?E! • 1sa:12 ·. „ ········
• 78,26 j 46,03
: 7o.7s ..... ; ~
.~ 590,99 . 22,55

t 211 ···

;3015

: .. ',,,,., ·········- .................... ,, ........ ,__ ,, .. ,,, ...... !.................. !..................................... „

• 7. 0breja

u1t:.__12_f!..~.f.~P..1:11J!.ts._t~~-g_'!_~~~-------- ···----------'

!

_:720
J 174

,.... ! ~ ~ -g "11 ~
t!: ! 01 ~ :i· ~
~
Ql, Ql
~

!l.

~

ii"

Terenuri de păşune

Jl

()

~

f34s · J41s r 2214 :·38

crâJina

_3.M,arga

3
c: ~I

----~~.4~_

• 1686,07

Ii

'2211.27

j

.--~~:~~~~;- ---·-------·T~~~:-~:·]·1·?~~-=:L!?.i! :=--~~=-··::·=··:~:~~-:=--·~r·12~29·~=L~~~-5.~-·:_~_-~[L~~1-~~=~-- ~:·:~·J:~~:~~=I~~~~:~:=:::~:~--+-~:~-:··--:i
13. Mărul

J

14. Mal

I 308

950

J

350

• 6100

....................... ·········· ........ ···-················ ................ :.

I 75

! 1384

........

300

• 450

'528,27

............ :.............. ·····•·

i-

: 1107,90 • -

[ 2371.44 . 22,14

! 190.47

[ 81.99

! 158,19

.......... :.............................. L................... ;.................. ; ............... .......

· 9~__:__2E__ . 157.30
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ANEXA14
TABEL CUPRINZÂND ZONELE ŞI PROPORŢIA ÎN CARE AU FOST AFECTATE, DE INUNDAŢIILE DIN ANII 1910 ŞI 1912

Nr
cr.

Suprafaţa

Valea

gravitează

Km'
.

Bistra.Mâruiui,.
până la Cireşa

1.

2. -- - - - Râui Aib
J: · · ----·--·i'!ie9--~ ----·
4.

Belareca

până

I

f
1

--r

130

.. -·ce.rna" pâ-nii'îa .
gara Băile
Herculane

6. .
i
'
~-

Nera până la
pârâul Prigor
Craiova

~

Mehadica şi
Cornea

;

53,7

106,8

'.

10

+„.

77,1

184.2
184,2
184,2

·so -

170

i

25

77,1
77,1

560

+---- --

60

39

85

91,7

119

77,1

184,2

77,1

184,2

i

r

'

faţa

totală

%

73

i Supra- i

13.Vl.1910 ' 1·2 IX.
1912

„____

Bolvaşniţa

5.

! . ..

Pagubele în
coroane/km2
în raport cu

Comunele situate aici

F>Ciiă na--Mării1iii:-M"a1:· ci;eşă·

54

Total

Suprafaţa

' despădurită

„, .

·104

-

Feneş
~?„.
-···· .......... .
65
Rusca
Cornereva, Bogâltin, Globu ! 5.168
,
Rău, Plugova
;

.;. ------ .~! . .

,
,____ 22rs·-•-- Băiie-H"ircliiane·:··p;cin.iŞCii···r······a····----·---

163
6.891

.

-- '

i

.,.„ ioo

la

Din care
. împădurit

:
280 .

Cantitatea de pioaie ·
în mim. la

care
aici

15.135

„„.:„„„f~~--------'
;

12.352
878.641

.

---·---·39·-···------1·······4:4J5·······:

'
150

155--,---30 ·-

220

20

Pătaş

174

1.120

26.105

Pârvova. Lăpuşnic, Globu
Craiova, Petnic, lablaniţa

2.805

4.088

434.817

Luncavita. Verendin,
Mehadic'a. Cuptoare.
Cornea, Domaşnea,

1.936

2.419

425.800

Borlovenii Vechi,

Cruşovăţ

w
00
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ANEXA15
SITUAŢIA SUMELOR CHELTUITE PENTRU PEPINIERE ŞI REÎMPĂDURIRI ÎNTRE 1934-1942, ÎN LEI

l-:---~~-~~1°s~~-i~-:::r --~:~::4 -1
Ohababistra

6;_:::71 ·1::.::6 rl·1::.::5

j

i

Ocolul silvic

1939

145.035

62.nci

··········1·940··- ·· ··--·
289_169

.

·'-------

-----

106.506

1938

1941

-r · ·

463.747

I

.

1942

820-075

I

"----·-------518.900 · 746.022 I 1.727.656

430.730

195.690 ·

84.533 -+

64.515

Caransebeş

· · ocotuf s"ilvic

37.9o2

88.761

13.713

41.579

89.962

72.833

164.490

242:288

. - 365.276

Teregova

,----0colulsilvfo--

r

Bozovici

!

1

414.837

l~~;,j_::~ ::~:-r::t.':':-: sKm~·· ~2· ~ -2~7-4BT1~~~~114r.

https://biblioteca-digitala.ro

ANEXA 16
SITUAŢIA SUMELOR CHELTUITE PENTRU PEPINIERE ŞI REÎMPĂDURIRI ÎNTRE 1943-1946, ÎN LEI

o:i~1us~1vi·c· ·

I-

Ohababistra

I

1943

1944

·r

1945

1946

1.019.047

328.350

!

2.558.015

8.271.000

•

.

~----~---- · - - - - - - - _________l_ ______________ ----·- ····-· ·-··· . ----4-----------··--·--·-·---··
I _colul silvic !
2.542.447
'
815.428
i
6.269.005
Caransebeş I
Ocolul silvic
Teregova

I

-o<:oiuiSTlvic-T ·
I
Bozovicl
I
· «:iCC:iilifsiiviC

Orşova

605.140

199.316

1.072.968

540.960

·i · · · · · · fs41~ai7 ·········
1·

680~439· ········ ·····

: ·
j

·-------------t- ------- -

/..... ·····totAL·· .. ··.. ·.-.l ...·.····················5~·50·1·:479··· .................., · · _· ·_·_·_·_·_·_·

i
i

t

72.715.712

1.405.610

7.819.750

913 090

5.976.000

2.538.383 ···· ··· ···; ·····

s:ss2:sci~f

I

~:61.8:.493···· ..·.-. ·.·.-..-..·.·_·_·_·_·_·_·.: . ·.·.···················13.684.163····························

........

····1·00·.664:966 ........ ···-·'

w
OCI
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ANEXA 17
TABEL CUPRINZÂND LUCRĂRILE iN PLANTATU ŞI PEPINIERE EXECUTATE ÎN RAZA
OCOLULUI SILVIC CARANSEBEŞ PÂNĂ 'iN 5AUGUST1941, ÎN HECTARE

Specii

•

r Supratefe necultivate _I___

--·· . Suprafeţe cultivate

-------------------------·--·-·· ·--------------------'- -----------· -----------· ·-----·-·-------·---··-------·--··--·-····------·-----·--·---· ··r ____________________
Lucr~ă

poteci

„,„;o,„---~=-::-r-,,.,- -~t~~Foioase

·r=t-

Drumu~i,

ln acest an

antenor

Frasin

2.000

1

-----

·---p;:;"-- -------- T -~~;! - Fra~in

,

j

1.337

•

„„

;oo

I

Odihnă

Suprafaţa totală

···------·------------·-----,·--·--·----·-····--·····---·--·-------·r·-------------·

I

---·-----··-·----·······--

Cultivată

!

Necultivată

1

Total

-i- "."--ţ- ",„___:_ -„,--J,,~-i

1

T---:- ·

~·

·=:i - ·

l;:;„J"

-· r--1-~~~----- 1- -~~~o --1---:~5!_____ -.--:-:~~------1-9~ -:
-

I -

j

-

t~1.oo;o.„,;,~;~~:;~~:T •~1 ~ :~-;--I-;~~[:;;.
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ANEXA18
EVOLUŢIA SUMELOR NEÎNCASATE DIN DELICTELE SILVICE ÎN PERIOADA 1904-1910, ÎN COROANE

Pei-ioaciă„„

,„ Sem. 11

~~1

1904

analizată;

Ocolul silvic

s:~ ic' ---~~/_l_ s:~u 1----~~;r· -~~i-Tse~----T~~ ·rse~~~------:-se~~~i

5

I
----- ---------

-----

Ohababistra • 1.043,52

.

!

l________________

I ·1.667,23

:_ ------------------------------------------------

1.005.42 • 2.175,20 •

746,7

1

__

Ii
- -

I

-

------ -

1.111.2511.254.18

-

J__ 291.14
- - - --- - - - 785,15
- - - - - - - - --1--------1.024,33
-------i------------------------922,33
J

j

I

.

_::ca~~s~~~~i- 566.~ :~ _4:~:-~_::454~4 _: :~~~01 ___[_~46~~--- -· ~~~~s-~ _1J_~~~~:- [_
~01 ~~-_:~-:~::·:~ _: ··:·:·--~~~~: +385~3-- _
Teregova

I """"'

2581.2 ' 4 593.19 2.234.92

~ 4.436.23 • 2.330.15 -..470.38 •

I 949,59

503.26

„ sso.• ,„6,4

_1_982

966,63

1
[

Bozovici

850,15 . 7123,97 1.518.92 ·

1.957

966,94

I

518.27 I 1.605,45

„ 1......„

•.•7••
1

r-982.121 7 6 8 . T I 1.197,64

1

j '..,·"

1141.31 .

955.::.

:

22,35

7.847.85

•.857.37

2.120,~-

1.460

w

oe
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ANEXA 19
TABELUL CUPRINZÂND CANTITATEA ŞI VALOAREA LEMNELOR PRIMITE CU
TAXĂ GRĂNICEREASCĂ DE COPROPRIETARII DIN OCOLUL SILVIC ORŞOVA,

ÎN ANUL 1928-1929

https://biblioteca-digitala.ro
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ANEXA 20
TABELUL CUPRINZÂND MATERIALELE LEMNOASE PRIMITE, ÎN MOD
INDIVIDUAL ŞI COLECTIV, DE GRĂNICERII DIN OCOLUL SILVIC ORŞOVA,
LA 30 IANUARIE 1931

.„ .• - . ··--·-·- ..

„.

Comuna împădurită

- · •.. „ .•.••

Tisoviţa

I

-·

·-

-~~·····--··------··-······-······1·~~·-·

Competinţa

j

i

comunală

!

i

72

:

Material scos de

g<ănic<,;
880

952

1.200

1.272

Plavi~eviţa

72

tI

960

1.032

72

I

2.000

2.072

2.000

2.072

1.000

1.072

3.000

3.072

I

Ogradena Veche

I . _Ţ~ .„. .„ . .„„.J. . .
·r·········· 72

Eşelnita

72

~

Orşova

·

Jupa Inic

-·-- -·-rUfăfi_____

I

mm
2.620

I

..............................

!

.....

~~~

,

3.ooo

,. .. ... .

I

400

I

900

972

aogâltin

12

I

soo

s12

. .„„.„. . „„.~.~;ă~i~. . . „„. . . . .

1.................

•

I

•

....

1

I
..

3.ooo

72

Cr~:~ăţ „„. . .

j

1~
2.620

Globu Rău

~~~~ ~~i~~~i

·--·········1

···--·-·--·-·· -·----··-··t~·-···--··450-······-··· ····----···400-····---

................ Coramnic ...... I
Tople~

i

„.

m'

72

········09;:aci6iia Nouă·

........

I

..

Total

Eibenthal

Dubova

•

1

1

„. . . .;~. . . . . . . . „.„.„+.„„„„.„„. .„::::„.„.„.„. . .„.„.I. . „„. „.„„„.:. :;~„„.„„.„„„.„.
I

L.

:

12

............

L.

i

2.040

.....

!_

J. . . . „.1.~~----- 4:: J
!...„„„..
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ANEXA21
SITUAllA LE\U•iELOR DE CONSTRl'CŢIE Cll TAXE DE COMERT ŞI REDUSE ŞI:\ LEMNELOR DL HX: GR:\llJffE SAU CU
TA.XE GRĂNICEREŞTI PRIMITE DE COPROPRIETARI ÎN ANll 1936-1937 ŞI .1937-1938

ocoiliisiiVJc

T·

..\,"IUL

1936-1937

ANlTL 1937-1938

Lemne de foc cu

Lemne de foc
gratuite mst

taxe

msl

Lemne de foc cu

Lerrne de foc
gratu~e mst

Lemne de
cu taxe
de comerţ şi
reduse

construcţie

grănicereşti

taxe

grănicereşti

Lerme de
construcţie

rri'

rri'

~n

Ohababistra

I

17.387

~~:~:~ş ·I . 1:.~:2
Bozovici

Orşova

I

~

6.015

[

4::~~

26.692
10.013

10.238

i

872,70

1

1.824.82

I
I

::::::

cu talCe

de coinerţ şi
reduse

m st

-~l-6347J

1,910

1.514

:4~o:

. >;:o ..

~::::::::

j

2.532.73

:

29.716

11.326

31,96

1.968,67

'

11.579

4.190

2.494,71

.„„. .~.~~~-~~~!~
„. „ ........~1.:~2.~ „.. .....1.... · · · · · ~-=:~ - -· · · · . J . . . . . . ~-~~~:.1=········ .1.„.... ·····-~=:~~~ „..„.„ ............ ~~:.~~~~~---·
Total valoare
I 8.849.040 lei L_ 380.724 lei I 1.663.822 lei : 3.190.400 lei
406.470 lei
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ANEXA22
SITUAŢIA MATERIALELOR LEMNOASE PRIMITE DE COPROPRIETARI GRATUIT SAU CU TAXE REDUSE, ÎN ANUL 1939-1940

OcolulsiMc

.

lemn Cie ioc in st

Î·

·· · ·

Lemn de coiistroc~e ~ r,;•

.

'------------T ------- - . --------4---- ·--------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

•

·

Gratuit
m st

I

l

Cu taxe
reduse

i

Gratuit

I

m•

:

:------ Fai/___ !

Cu taxe reduse
Tei
Brad
I
Molid

-GorunT...

!

,

·-···-··--··············-···········
·························
t··
i Ohababistra i
17.712
1

I

Î

I
················-i
-

:

-

•

..........• ·················
235, 10
i 1,96

+

22,87

···-

-

129,76

I c:a:_:~~-:- -·~::_jI __=::J:=::_=~-·„~-t~_.._.- I __-___
- __:=_
!

213
J
! 938,50
i 23,85
i----·-··-··--·-·········-······---------····--·L------------------------- --------------·-·--ţ ___________________________ 1_______________ ) __________
Orşova
8.836
j 7.396 ! 217,60
292,82
Teregova

f

i
l
f

I
l

!

12.217

i

-

Bozovici

L--

„

TOtala.....
Total preţ

-

·

22.923

I!
765

I

79, 188

1

l

8.374

i

39

I

39

i

i

L-

i

f

1 .391 .47

i .

i

'

. L
! ............ . . . L
,
· 7.126.920 lei l 669.920 lei ! 9.750 lei ·

! _______ _j ________ _J ______

·-···-.
120,66

34,14

... ----------···-·· ... ··---··-·

6.47
0,98

. "'""·""

453.61
54,45

f

Mesteacăn

!

Plop

-==j

i
···-----···-------------~
9,95

i

----

-------i

-

!

i

1.889.793 lei

_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:_
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ANEXA23

SffiJATJA LEMNELOR DE FOC GRA1UITE SAU Cl.i TAXE GRANICEREŞTI ŞI A LE~Il\El.OR DE CONSTRlTflECU TAXA
GRĂNICEREASCA PRIMITE DE COPROPRIETARI ÎN :\NUL 1940-1941

-·--·-·-·--oco1Uf511vic·--·········r········

···-·---··-······--·-···cemne-·cie tac···-··

----·····--············-··-··---~

"Lerme--cie.co

-·-··-------·-·····-· ·-· ..... ....i. ·-·--·····-··Gratuit
. __ ······-------·-·· ···--Cu··--·
···-- ····-··-····-· ..... _j'
taxă grănicerească

· Ohababisfra

'

Caransebeş

Teregova

Or so va

~-t

Total

·+

····

Total

taxă gră ni cerească
m•

mst

mst

12.169

40

134

12.343

18.463

101

288

18.852

9.656·

148

864

··10:068

-+---Tom5--~--- 21

Bozovici

nstruc~-e-cu

16.483

i27

66.186

537

793 -

i

·-1340

··t . . .

i419

I
--

10.829

18.050
70.142
------·-----~
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ANEXA 24

sm !AŢI:\ LEMNELOR DE roc ŞI A LEMNELOT{ DE CONSTRlJCl!E GRATUITE, cu T:\XE REDl'SE S.\li DE V;\N/,.\RE PRIMITE
DECOPROPRIET.\Rl ÎN ANII 1942-1943 ŞI 1943-1944

Ocolul

Ai1uieconomic' ' I ,,,,,,,,,,,,,,,,, ' '

silvic

:
:. . .

Ohababistr<i
I

:::::

Caransebeş

1942-1943

12.854

11:slfa'''

!

..

.

1

Gratuite
.
. .

j Cu taxe reduse i
. j . . . .. . . . . i

rI :::-· ;.•.• is~"'

1943-1944
-r
,___ _T_e-re_g_o_va---+-1__1_94_2--1-94_3_ _
'6iŞova"

Teiiliie de foc ' ' ' ,,,,,,,, ''''''''''''''''''' ,-

'''

8. 120

:

1ss

r--·

···

!

!;
!

. · - - 42
...........

I
I

r

Total

I

„~:!~~~-- „ T

1.„.„.. „„„.„.„„.„„„„„„„„„.„„„„ „„J„.......)~~~-1-~~---

'.

„„„ ~::::~
„„

I

2.775.22

I

:-·

284,86

...

„

;
........

1.087,80

369,53

''''''''
965,69

J ..

;
„

852:25

:

1-~60--L

----·---r--·-- ·505,45·--- 1-„-·1·5s.25---

J „ t4~~~ „ „I ~~„: 1
~-:~„.„......T.„.. ---~--- .i„„„ . . . ~:~.®.„. !. „.. ~~'-~- .. J „.~!.~T~~~ „.„„„.1
:

75~~ „„

!
! ' .,.

ibis
-

1943-194-4- : - '--a05a----:--45--[·
125------:--·-403 ----1----357

Cu taxe de
.. comert ..

172.1s

:-- ' 648,56'

j
.......... L

621

Cu taxe reduse i
.
.j

l

„„

1--

'ao-z-ov_ic_i---+l--,-s-4-2:~-r--·19

!
:

l

construcţie

l ·: :i m=~-]

1.385

. : '''

-········· ... .! ........................ L.
1943-1944
I
10-885
•
404
1942~'1943
' :'
4.624 '' ;· '' '' 86 .....
„

Cu taxe de
!
comert .. . . i

1 ;:;

!

i-

Lemne de

;_________,,,,,_,,, __________________,„_.„_„,_,___,,,,,,._„___ „„________ „i„___„,_-„.-.„„_„„_, __„____ ,,,,,_,„,, ____„___, ,„„1·

L

2~4

„ „ ••.

„ ••

w

I.O
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A.NE:'\A 25
SITUAŢIA ŞCOLARA A ELEVILOR DIN INTERNAT PENTRU TRIMESTRUL I

AL ANULUI

I

ŞCOLAR

1929-1930

-9~

1

Î:::::::

r~~ : : :L: : : :şi:%.~: : : :-T: : :~:1 ~: : : :f: : :j:f:ţ~: : : : .: : : : :ş~f-: : : : : : : : : : ~:~r::::::: J-J(ji_:·
:

:!

SITUA'fJA ŞCOLARA A EI ,EVILOR DIN INTERNAT PENTRU ANUL ŞCOLAR
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PERSONALUL OCOLULUI SILVIC

CARANSEBEŞ

AL

COMUNITĂŢII DE AVERE, ÎN ANUL 1947, CU OCAZIA PRIMIRII

DRAPELULUI DE OCOL SILVIC FRUNTAŞ
De la stânga la dreapta şi de sus în jos:
Suru Mihai, Paica Mihai, Suru Petru, Suru Martin, Băcilă Ion, Cocârţău
Nicolae, Madincea Păun, secretara, contabila, Bona Simion, Smaia Simion,
Lupşorean Simion, Şoanda Ion, casierul Dancia, contabila, ing. şef Cădariu
Teodor, tehnicianul, brigadierul Butari Marin, Buruian Iosif, Lupşorean Rusalin, Duma Toma, I. Pi:fi, Peia Mihuţ , Buruian Iosif jr. , Hoarca Mihai.
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Fotografiile din exploatări au aparţinut lui Dimitrie Jianu, contabilul
Comunităţii de Avere din Caransebeş
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