
Din 1\;Jonografia toponimică a localităţii 

Cloşani - Gorj 

ADRIAN, POPESCU 

„ ... oamenii simt nevoia, de ordin prac
tic, să dea un nume şi celui mai neîn
semnat Ioc, pe care împrejurările vieţii 
de toate zilele îi pun în situatia de a-l 
cunoaşteu. 

IORGU IORDAN 

I. CADRUL NATURAL 

Salul Clo7ani face parte din comuna Padeş (22.294 km2 

şi peste 475~ io·--:u1tori) alături de alte şapte sate componen
te: Apa NeaJră, Vc1ieni Gilugăreni, Orzeşti, Motru (Motri
şor) şi Cernil-Sat. 

Aşezat în partea c~c nord vest a judeţului beneficiază 
ele influenţa maselor de aer sudic, avînd în general veri 
secetoase iar primăveri şi toamne ploioase. Clima permite 
creşterea unor soiuri de plante submediteraneene „Quercus 
frainato, Quercus cerris, Fagus silvatica, Alunus gentinosa 
ş.a., a pădl,Jrilor de liliac (pe cornete), a carpenului de pădu
re, a narciselor, a iederei, iar viţa de vie nu se· îngroapă. 

Este ultimul sat aşezat pe şoseaua ce du'ce spre munţii 
Vîlcanului, la 6-7 km de el aflîndu-se, în amonte, hidrocen
trala Val2a Mare. La nord-vest şi est se mărgineşte cu 
înălţimea Mu:;;etoaica şi r---1otru-Sec, iar la sud cu satul Că
lug]rcni, reşedinţa poLtico-administrativă a comunei. 

Şoseau'l asfaltată, ce trece prin Cloşani, face legătura 
Valea Mare - Tg.-Jiu; Valea Mare - Baia de Aramă şi 
Valea Mare - Motru~ Drobeta Turnu Severin, urmînd 
a.Ibia rîului l\Iotru pe tot cupdnsul ·comunei. 

Reţeaua hidrografică are în principal rîul Motru, care 
izvorăşte din muntele Gîrdomanu (Furca Motrului) şi care, 
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pe parcurs colectea.tă apele unor pîrîuri ca : Mileanu, Va
lea Mare. Runcu, Valea Calului, Motru-Sec, ca să le n\l· 
mim pe cele mai importante. 

Relieful de regulă muntos şi ·constituit, în marea majori
tate din calcare, tavorizează creşterea vitelor, oieritul, po
micultura şi meşteşugurile casnice. Tot datorită reliefului 
existent, se conturează cîteva „minuni" săpate în piatra 
muntelui de aici : Peştere Cloşani, Peştera Cioaca cu bre· 
benei, Peştera Motru-Sec şi Cheile Motrului, importante nu 
numai prin frumuseţea lor ci şi prin interesul ştiinţific pe 
care-l prezintă. 

Pădurile abuadcntc, de pe vîrfurile înconjurătoare (Ciu
ta, Păltinei, Capra, Dobrota s.a.) au determinat, în ultimii 
ani, un salt hotdrîtor, de la vechile îndeletniciri individuale 
(şindrilitul, dogăritul, rotăritul etc.) la extinderea exploată
rii lemnului în mod organizat, în cadrul întreprinderii fo
rcstiE::re, care a dus la apariţia unor noi meserii : fasona-

, tori, _drujbişli, tractorişti forestieri. ln acelaşi timp, prin da
r2a în fclosintă a minelor de la Motru şi Bala de Aramă, a 
d::zYoltat ocupaţiile prin apariţia minerilor, constructorilor, 
a conduUilorilor auto ş.a. La ora actuală o serie intreagă 
de lo.=uitori pria darea în folosinţă a hidrocentralei de la 
Valea Marc, au îmbrăţişat meseria de energetician. Şi înfiin
tarea Cooperatlvei ,.Arta casnică" de la Tismana a avut o 
mare înrîurire asupra elementului feminin, care şi-a găsit 
şi el un cudru organ'.zat In practicarea vechilor tradiţii de 
ţesut-cusut. 

Specificul bogăţiilor natura-le ale localităţii se contu
rcazil şi prin varietatea de specii de animale sălbati'ce: mis
treţi (pe Capra, pe Dobrota, pe Frumosu), iepuri (pe Cor
netu Mare, pe Roşu, pe Ciuta), vulpi (la Piatra Mare şi la 
Muşetoaica), viezuri (pe Şesuri pe Valea lui Pătru, la Poieni 
rlc Jos). ciiprioare (la Valea Ciutei). Apele zglobii ale Motru
lui sînt săgetate de o gamă variată de specii piscicole : 
mrearia, coarci. cleanul şi păstrăvul. 

Datorită climei şi reliefului, aici sînt semnalate : Vipera 
cu corn, broasca ţestoasă de uscat, 'cărăbuşul de stejar, o
mida păroasă şi omida verde de stejar, capra neagră, jde
rul, veveriţa, vidra, cocoşul de munte, potîrnichea, pisica 
sălbatică ş1 dihorul. 

Pe baza acestor considerente, localitatea Cloşani 

plai străvechi - nu este o·colită de ghidurile turistice : 
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„Deasupra Cioşanilor ( i2 km de la Apa Neagră) situat în a
monte de confluenţa Motrului cu Motru-Sec, răsfirat pe am
bele părţi ale şoselei, care merge de-a lungul Motrului cu 
Apă, la poalele dealului Cornetu Muşetoaicu de sub Pietre
le Cloşanilor ( 1 427 m.) se af!.ă Peştera Cloşani („.) una din 
cele mai frumoase din Europa „." 2

) 

II. CîTEV A CONSIDERA ŢII ISTORICE 

Denumired satului vine de la faptul că acesta este în
temeiat de un anume CLOŞANU din Cornereva - Banat.J) 

· Vorbind insă despre atestarea documentară a localităţii 
beneficiem, ca sursă de cunoaştere, de lucrarea lui Alexan
dru Ştefulescu: „12 ianuarie 1650. Tîrgovişte - Matei Vo
dă confirmă M-rii Tismana stăpînire peste moşiile Groşanii, 
Ploştina Dră~oieştilor şi Racoţi de moştenire şi de cumpără
rătură. 

A venit înaintea D-Mele în marele Divan şi înaintea 
cinstiţilor dregători ai D-Mele, mari şi mici, şi-au luat 12 
boieri hotarnici pe răva1;;e domneşti, anume din .Glogova 
Necula Pîrcălabul şi Poznan căp. din Baia (de aramă) şi 
Stoia şi din \' ălari Drăghici Post. şi din Băleşti Oprea Post. 
şi din Curte '.\Jecula Post. şi din Padeş Tudosie Log. şi din 
Negoiesti Gherghina Post şi din Cloşani Stupă şi din Cos
teşti Vlădica Vornicul şi hotarni'C Gheorghe mai sus scris, 
pentru ca să caute şi să hotărască şi să aleagă aceste mai 

. sus zise moşii ale Sf. m-ri Tismana şi să le lipească moşie 
lîngă moşie, precum este legea moşiei şi cum a găsit ei cu 
sufletul lor mai pe dreptate decît toţi megiaşii şi de către 
toţi boierii şi de către t<Jţi oamenii de acolo„. "4) 

Observăm ·că la 1650; numele acestei localităţi este po
menit cu exactitate aşa cum il auzim şi-l pronunţăm în zilele 
noastre. 

Despre Plaiul Cloşani, ca unitate administrativ-teritori
ală apare consemnat pentru prima dată în lucrarea lui Dio
nisie Fotino , Istoria generală a Daciei sau a T,ransilvaniei, 
Ţărei Munteneşt,l şi a Moldovei" scrisă la începutul sec. al 
XIX-lea 5, care în urma împărţirii administrative din 1831, 
în baza regulamentului organic avea 27 de sate. Pe la sfîr
şitul secolului al XIX-lea Plaiul Cloşani cuprindea 1 oraş şi 
71 de sate, grupate în 17 ·comune între care şi comuna Clo
şani (~otru Mare şi Motru Sec). Legea administrativă din 
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1936 regrupează 82 de sate într-o singură unitate adminis
trativă, numită de această dată Plasa Cloşani. 

După război Cloşa.nii dispar ca unitate administrativă. 
Fostul teritoriu va aparţine de acum înainte plăşilor şi apoi 
raioanelor Turnu Severin 'Şi Baia de Aramă, iar din 1968 
şi pină în prezent localitatea Cloşani se va contsitui ca sat 
compvnent al comunei Padeş judetul Gorj. 

De Cloşani, şi implicit de Padeş, se leagă într-o foarte 
mare măsură numele uneia dintre personalităţile de frunte 
ale istoriei poporului român; la 25 august 1806 îl qăsim a
testat documentar 'Ca vătaf de plai pe Tudor Vladimirescu, 
pe atunci avind şi rangul boieresc de sluger8• 

Ul. INTRE LEGENDA ŞI ISTORIE 

Trecînd de la datele certe, istoric consemnate, despre 
numele localităţii Cloşani s-au disputat diferite păreri (evi
dent etimologie pClpulară) care merită însă a fi consemnate 
pentru izul de poveste, care l-a înconjurat întotdeauna, de la 
lovan Iorqovan, ale cărui urme se pot vedea şi azi în munţii 
Cernei (Piatra Ti'iiată, unde şi-a tn·cercat paloşul, inainte de 
a .se lupta c11 sarpele uriaş), la Aaria hadu'cilor, amintiţi în 
minunatele balade, care au circulat pe aceste locuri, mai 
apoi Ia Tudor Vladimirescu, ~rou naţional intrat în legendă 
(s~ spune că ar fi vrut să ridice o mînăstire pe Piatra Calului;, 
că ar fi ascun-. ll'1 10.zaur ne la „varniţe", pe care îl păstr!'l 
spre folosul o<;lirh lui etc.). 

Astfp} Ioc;ii+orul Ion Vintilescu a comunicat o părere, 
ri'imasă din b,11rîni. cum că numele satului Cloşani ar veni 
rie la Cloşca. r'H'kit ne acestP. locuri de nriqoana ungurilor 
la 1784 si refu".liat în Pester·a Vacilor7 ; o altă nă.rere, a lui H. 
Araintaru, n,.., suopr~azl'\ că numele IocalWitii s-ar datora 
'rlontnrilor d.-. niatr~ e"<istentP în vîrful Pietrei Cloşanilor 
{Clonturi > Cl0nta!li > Closani)7. 

Prima vatr.i a localiti'ltii. cluoă cum SP afirmă tot clin bă
trîni. ar fi fost la Gura Luosii. de unde, în urma deposedări
lor de nămînt, namenii s-au strămutat şi s-au ridicat cele două 
sate : Closani (Motru Mare} si Motrişor (Motru Sec). 

Din documente reiese clar că la 8 mai 1818, exista în 
Cloşani două trupuri de mo5ie moşnenească - Motrişorul 

sau Motru-S2c şi Motru Mare, care se împărţeau în teie, stă
pînite de moşi mari8, 
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Memoria tolectivităţii păstrează din tată în fiu, numele 
unor boieri de mai tîrziu, care au dominat aceste locuri. 
Este vorba de Barbu Vicşoreanu şi ,Tibne, urmaţi de Marghi
loman. Acesta împarte generalului Anghelescu, porţiunea de 
pe Motru Mare, iar generalului Palade, ceea ce stăpînea pe 
Motru Sec. Prin căsătoria moştenitoarelor, pămînturile ajung 
la Butculescu şi lui Alimăneşleanu, care le exploatează, prin 
arendă, pînă în anul 1945. 

Totuşi, reţmem că pentru localitatea Cloşani, figura re
prezentativă, ce"i situează existenţa în rîndul localităţilor. ţă
rii, este comandirul de panduri Tudor Vladimirescu, vătaful 
de plai, rămas definitiv în conştiinţa locuitorilor, care, şi 
astăzi, îşi zic cu mîndrie „panduri de-ai lu' Tudor". Aici 
Tudor a construit „eruga morilor" - un braţ din rîul Motru, 
ce trece prin sat, şi. pe ·care a ridicat mori, pentru a asigura 
făina de porumb necesară atît sătenilor Cit şi pandurilor săi. 
Tot aici a deschis şase varniţe, avînd în vedere piatra de 
calcar existentă din abundenţă. Memoria sătenilor îl păstrea
ză în acelaşi timp, ca pe un vaşnic hotarnic, aşa după cum 
îl prezintă si do'Cumentele vremii. 

NOTE 

1) Iorgu Iordan - „Toponimia românească", Ed. Academiei R.P.R. 
1963, pag. 15. 

2) Elisabeta Ancuţa Ruşinaru - Gorj, ghid turist·lc - Buc„ 1973 
· :;) I. Canea - „Observaţii ale unui nespecialist asupra graiului din 

Clopotiva" Saciologia românească, IV, 1939, 1-3, pag. 43 şi urm. 
4) Alexandru Ştefulescu - Documente slavo-române relative la Gorj 

(1'106-llJG~J. Tg.-Jiu, Tip. Nicu D. Miloşescu, 1908, pag. 549. 
5) Pavel Ciobanu - Plaiul Cloşanilor - editat de CICPMAM Mehe

dinţi, vol. I, 1977, Dr. Turnu .Severin, pag. 5. 
6) S.I. Gîrleanu - Tudor Vladimirescu - Buc„ 1971, pag. 44 şi 57. 
î. Schiţă monografică a comunei Padeş, 1971 (dactilografiată) din Ar

hi·:a fostului Consiliu popular comunal. 
B) Arhivele statului Drobeta Turnu Severin - fond. Judecătoria Baia 

de Aramă, dosar 420 /1914, filele 102-109. 
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IV. TOPONIME TOPOGRAFICE 

1) Forma sau aspectul exterior al locurilor 

- ARIE (Aria haiducilor) - suprafaţă întinsă spre plaiul 
dinspre Cerna-Sat, unde se spune că se adunau haiducii 
la sfat (lat. area) - D.E.L.R. 

- BUZĂ (Buza plaiului) culme a unui deal, a unui pisc (cf. 
alb. buza) - D.E.L.R. 

- CUPTOARE (La cuptoare) formă de teren în munte ase
mănătoare cu nişte cuptoare uriaşe (lat. co·ctorium) 

- CHEIE (Cheile Motrului) vale îngustă, lipsită de albie ma
joră între doi pereţi înalţi şi abrupţi, unde apa rîului 
intîlnind roci compacte exercită o puternică eroziune 
în adînc.ime (lat. clavis) - D.E.L.R. 

- CIOACĂ (Cioaca Runcului) vîrf de munte, (cf. D.A. cuka) 
se găseşte 'cu acelaşi înţeles la aromâni, la megleniţi 
şi la sîrbi - T.R. 

- COLŢ (La Colţul Pietrei) unghi (lat. cubitus) 
- CROV, adîncitură, groapă unde se adună apa şi formează 

o baltă, gropiţă - D.F., depresiune mică, rotunjitură, 
aflată într-un cîmp plan fără scurgere (ser. Kristov) 

- CULME s.f., partea cea mai înallă, cea mai de sus şi pre
lungită orizontal, a unei clădiri, a unui munte (lat. 
culmen) - D.E.I. 

- CURĂTURĂ(-i), singur ori determinat indică la origine 
locul pe care s-au scos copa'cii pentru a-1 reda agri
culturii - T.R. (cură + suf. ătură) - D.E.L.R. 

- CURMĂTURĂ(-uri) magh. Krometura, un prislop, un pas 
la munle (F. Petrovici - „Studii de dialectologie) ; 
(lat. vulg. Kormare a tăia în bucăţi) - D.E.I, 

- DEAL (De:i.lul Orzeştilor) formă de relief pozitivă, care se 
prezintă. ca o ridicătură a scoarţei pămîntului mai mică 
de'cît muntele dar mai mare decit colina (sl. delu) -
D.E.L.R. 

- GURĂ (Gura Motrului) s.f. cu un determinativ substanti
val la genitiv este de obicei nume de apă; determina
tivul poate fi şi un apelativ ideatic sau sinonim cu rîu 
(Gura Cheii Motrului) (lat. gula) - D.E.I. 

- GROAPĂ (Groapa Balmoşului) gură, cavitate în pămînt 
(cf. alb. propa) - D.E.L.R. · 

- GRUI (La Grui) o ridicătură pe un şes, deluţ frumos, 
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coast3. de deal, un munte conic - O.A., etimologie 
necuno5cută 

- IZLAZ(-uri), loc de păşunat pentru vitele locuitorilor (srb. 
izlaz) - D.E.I. 

- LIVADA, (Su' Livezi}, suprafaţă de teren plantată tu pomi 
fructiferi. lntindere de pămînt pe care creşte iarba 
pentru cosit sau păşunat (din bg. livada, ucr. levada) 

MĂGURA (La Măgură), s.f., deal mare izolat, tăiat de ape (cf. 
alb. magule) - D.E.L.R. 

- MUŞUROI (La Mu;;uroaie) s.n., ridicătură mică de pămînt, 
movilă, deal (lat. mus araneus) - D.E.L.R. 

- MUNTE, s.m., ridicătură a scoarţei pămîntului inai mare 
decît dealul, de obicei stîncos şi depăşind 800 m. (lat. 
mons-tem) - D.E.L.R. 

- PEŞTERĂ, cavitate, s·cobitură naturală subterană, adîncă 
şi mare, formf!lă prin dizolvarea unor roci solubile 
de .cătr~ apele de infiltraţie (sl. pestera) 

- PISC, singular şi cu atribute (ex.: ascuţit) - T.R., vîrf de 
munte - D.E., vîrf ascuţit de munte sau deal, top. (ho
tarul merge.„) apare în primele documente la 1427 -
D.L.R.V. (lat. picouleus) - T.R. 

- POIANĂ(-eni), loc în pădure, lipsit de copaci, acoperit 
cu iarbă şi flori (v. sl. poliana) - D.E.I. 

- POD, trecere peste apă, din lemn sau piatră (v. sl. podu) 
- D.E.L.R. . 

- PRIPOR(-oare), suiş sau ·coborîşi foarte povîrnit ; coastă 
r~pede (rus. priporu, rut. pripir) - D.E.I. 

- RlPA(-e), coastă de munte ori deal deasupra unei pră
păstii (lat. rîpe) - D.E.I. 

- SCĂRIŞOARĂ, deal sau munte de formă asemănătoare 
cu o scară (lat. scala) - D.E.L.R. 

- SCAUNE (La Scaune), înălţimi pe deal sub. formă de 
scaune (lat. scaunum) - D.E.L.R. 

- SCORBURA, scobitură mare în trunchiul unui copac pu-. 
trezit pe dinăuntru (etimologie necunoscută) - D.E.L.R. 

- ŞES (Pe Şesuri), neted, podiş, platou, întindere de teren 
fără ridjcături (lat. sessus) - D.E.L.R. 

- T ARNJŢĂ (Tărnidoară), culme, coamă de munte sau de 
deal în formă de şea (ucr. tarnyca) - D.E.L.R. 

- V AD, loc pe unde apa poate fi trecută cu piciorul sau cu 
căruţa (lat, vadus) - D.A. 
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- BALTĂ, Ioc cu apă (v. sl. biato) - D.E.I„ probabil autoh
ton traco-dac (cf. trac. baltum, alb. halte) - D.L.R.V. 

- TOAIE, Ioc adînc în apă unde se poate scălda (fem. de la 
tău, magh. to) 

- ZATON(-oane), canal între două ostroave, sau intre os
trov şi mal, închis la gură (v. sl. zaton) - T.R. 

2) Natura şi terenul aparţinînd localităţii 

- ALUN (Aluniş) fruct ; Ioc acoperit cu aluni, producător 
de alune (lat. alun) 

- CORl\IET, crîng, păduri de corn (lat. cornus) 
- FERIGĂ (Feregar), nume dat mai multor specii de cripto-

grame vasculare, ·cu frunze mari şi dinţate (lat. filix -
icis) - D.E.L.R. 

- GÎRLĂ (La Gîrlă), apă curgăloare mai mică, brat al unei 
ape curgătoare (bg. gîrlo) - D.E.L.R. 

- FRĂSINET, pădure de frasini (lat. fraxinetum) - D.E.L.R. 
- IZVOR(-elc). apă subterană care iese sau ţîşneşte la su-

prafaţa pămililului (sl. izvoru) - D.E.L.R. 
- LAC, hidronim, mare întindere de apă stătătoare în mij

locul unui uscat (lat. Iacus) - D.E.I. 
- LUNCĂ, după Tiktin, vale păduroasă pe marginea unui 

rîu şi clmpie umedă acoperită cu iarbă - T.R., (v. sl. 
lonka) - D.L.R.V. 

- LESPEDE (Su' Lesµezi), formă poligonală de piatră (etimo
logie necunos·cută) - D.E.L.R. 

- NUC (Nucet), arbore al cărui fruct este nuca, loc cu nuci'• 
Refăcut din pluralul nuce (lat. nuc - nucem) - D.E.I·. 

- OCHI (Ochi de pădure), toponim 'cu deosebire pentru lo
curi. mlaştini. vîrtejuri de apă, luminiş în stufăriş sau 
în crînq. (lat. ocullus) - T.R. 

- PIATRĂ (Piatra Cloşanilor), (lat. petra) - D.E.L.R. 
- PALTIN (Păltinei). arbore înalt cu frunze crestate, cu flori 

m'.ci şi fructele prevăzute cu aripi, avînd trunchiul 
din lemn te.re (lat. platanus) - D.E.L.R. 

PlRIU, ap<l. curgătoare mică, rîu mi'C (cf. alb. pennue) -
D.E.L.R. 

- SOCET, pilciure, crînq de soc (lat. sabacus) - D.E.L.R. 
- TURUGĂ (ln Turugi), Olt., Banat - buturugă, copacul 

căruia vîntul i-a rupt crengile din vîrf şi a rămas rete
zat (lat. torus + suf. uga) - D.E.I. 
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- ŢARINĂ(-ini), cîmp semănat. ogor, holdele şi fîneţele cu
prinse la un loc. (v. sl. ·carrina) - D.E.I. 

- ULIŢĂ(-iţi), stradă, drum (v. sl. ilica) - D.E.I. 

3) Care arată însuşiri ale locului 

- ARSURĂ, iocuri arse în păduri (lat. arsura) - D.E.L.R. 
- ARŞIŢA (Arşiţa Mocerîţii), care arde, cu căldură (lat. ar-

sica) - D.E.L.R. 
- BOLBOROASE, care bolboroseşte, care face spume (ono-

matopee) - D.E.L.R. 
- FRUMOSU, munte în Vîlcan (lat. formosus) - D.E.L.R. 
- LARGA (Valea Larga), (lat. !argus) - D.E.L.R. 
- MARE (Valea Mare). (lat. maris) - D.E.L.R. 
- MIC (Piatra Mică). probabil lat. mi'cus 
- NEGUROS(-oase), întunecos, fără lumină (negură + suf. 

os) - D.E.L.R. 
- RECE (Peştera Rece), lipsit de căldură, (lat. receus) 
- ROŞU (La Roşu), înălţime care poartă numele după pă-

mintul roşu pe care-l conţine (lat. roses) 
- RĂU (Vadul Rău), loc de trecere prin apă, accidentat (lat. 

reno) 
- SEACĂ (Valea Seacă), fără apă (lat. sic'cara) - D.E.L.R. 
- ŞTIOROFEIE, loc unde apa face vîrtejuri (onomatopee) 

4) Care arată poziţia faţă de punctele cardinale sau faţă 
de toponime mai ·cunoscute. 

- LA BALTA - v. ant. 
- CIOACĂ - v. ant. 
- LA CULME - v. ant. 
- DOS(-uri), Joc aparat de soare, de ploaie, (lat. vulg. dossus. 
donsus) - D.E.I. 
- FAŢĂ-eţe). parte a muntelui sau dealului întoarsă spre 

soare (lat. vulg. facia, lat. clasic. facies) - D.E.I. 
- JOS (Poieni de Jos), adj. scund, ·cu altitu::line mică, sino

nim cu cîmp, vale - T.R. 
- SUS (Poieni de Sus), lat. susum 
- OGAŞ(-şe). vale îngustă (magh. vagas), comp. Făgaş Ho-

gaş - D.E.I. 
- PE ŞESURI - v. ant. 
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5. Care au în competenţa lor ,nume plante Şi animale 

- BOUL (muntele ... ) 
- CALUL (Valeai ... ) 
- CAPRA (m.unte1e ... ) 
- CIUTA (plrîul ... ) 
- IA.PA (muntele Iapa Mică, Iapa Mare) 
- BROASCA (zăvoiul Broaştei) 
- ŞOIMUL (La Soimu') 
- .URS, (Cracul Ursului) 
- VACA (La muntele Văcării) 
- ANIN (1n Anini) 
- CORN (Pe Cornet) 
- ORZ (Dealul Orezeştilor) 
- BRAD (Muntele Bradului Mic, Bradul Mare) 
-- MAR (Valea Merişorului, Dealul Merişului) 
- PALTIN (Valea Păltineiului) 
- PĂR (Dealul Păroasa) · 
-- VIE (Dealul Viilor) 

V. TOPONIME SOCIAL-ISTORICE 

1) Funcţii şi stări sociale din trecut 

- CALUGARENI, sat vecin cu localitatea Cloşani (sl. kalu-
geu - gr.) - D.E.L.R. 

- 'BOIER (Peştera boierească), v. sl. boliaru - D.L.R.V. 
- HAIDUC (Aria Haiducilor), · v. ant. 
- LOGOFĂl!l (Conacu lu' logofătu), titlu de boierie (negr. lo-

ghotetia) - D.E.L.R. 

2) Care arată ocupaţii 

- ARGINT AR (La Argintaru), persoană care lucrează sau vin-
de obiecte de argint (argint + suf. ar.). 

- COLONEL (Boldu lu' Colonelu), fr. colonel - D.E.L.R. 
- DANCAL (La DaS1Călu Tiie). 
- PORCAR (Muntele Porcăreţ). , 

VI. PSIHOLOGICE ŞI EXPRESII PLASTICE 

1. Porecle 

- PIIDICA (Uliţa lui Pitica). 
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- BOBOANEA (Toaia de la Boboanea). 
- COACA (Conacul lui Coacă). 
- GHIGOSU (Uliţa lui Ghigosu). 
- FLEORCEA (Copacul lui Fleorcea). 

2. Expresii plastice 

- LA ZA VOIUL BROAŞTEI 
- VADUL RAU 
- RIPA ROŞIE 
- CORNETUL DRACULUI 
- CRACUL URSULUI 

Atît toponimele social-istorice cît şi cele psihologice se 
dovedesc a fi mai variate. Vom menţiona pentru primele (so
cial-istorice) că, deşi ele denumesc vechi stări de lucruri, n-au 
fost date uitării, fiind folosite încă în vorbirea curentă,· mai 
ales de cătrîni datorită conservatorismului tradiţional, care a 
existat pînă de curînd. 

V.<I. NUME DE PERSOANA CARE INTRA IN FOrnHAITA 
TOPONIMELOR 

- ANGHELUŞ (Conacu lu' ... ) 
- ACHIM (Poteca lu' ... ) 
- BOBOTNEA (Conacu lu' ... ) 
- BOEŢ (Conacu .lu' ... ) 
- BIRSANU (Cosîtura lu' , .. ) 
- BALO! (Conacu lu' ... ) 
- BORDINC (Conacu lu' ... ) 
- IOANA BABII (Conacu lu' ... ) 
- COTOI (Toaia lu' ... ) 

. - CORLAN (Conacu lu' ... ) 
- CAPCEA (la Capcea) 
- CORNEA (Uliţa lu' •.. ) 
- Cîrşu (Conacu lu' Cîrşu) 
- CEAŢĂ (La Dumitru Ceaţă) 
- OILCIOI (Toaia lu' Cîlcioi) 
- DRACEA (Pătuleagu lu' ... ) 
- DRAGHESCU (La Drăghescu) 

- FILIP (Toaia lu' ... ) 
- GHIOSU (Uliţa lu' ... ) 
- IOSAM (Poteca lu' .. :) 
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- ILIEŞ (Cracu lu' Ilieş) 
- LUCA (Uuliţa lu' ... ) 
- GENA LU' MĂNICA (Toaia de la Gena lu' Mănică) 
- POPA (Zăvoiul lu' ... ) 
- MARCOANEA (La Marcoanea) 
- MOTEA (Toaia lu' ... ) 
- M2ILAA LU' ACHIM (C12nacu lu' ... ) 
- MANTA (Via lu' .. . 
- NIŢA (Moara lu' ... ) 
- NOAJBA (Peştera lu' ... ) 
- PETREASCA (Moara lu' ... ) 
- PATRU (Cracu .lu' Pătru) 
- PITICA (Coveiul lu' ... ) 
- REZAN (Conacu lu' ... ) 
- STANCIU (Conacu lu' ... ) 
- SPINEANU (Teiul lu', : .. ) 

Analizînd cele prezentate pînă aici se pJate trage con
cluzia că : 

a) Peste 70 la sută din toponime au Ia bază nume de 
oameni; 

b) Circa 20 la sută reprezintă nume de plante şi animale ; 
c) Restul de IO la sută sînt datorate caract.2risticilor g20-

grafice ale terenului. 

VIII. LISTA NUMELOR TOPICE 

- LA ALUNIŞ - pădure de aluni ,pe dealurile din împre
jurimile satului, în Poieni de Jos. 

- LA ALDESCU - deal în partea Motrului-Sec, care p'Jar
tă numele proprietarului. 

- ALUNU - pîrîu ogaş, yale, unde se află aluni. 
- ARŞIŢA MOCERIŢII - loc mereu însorit pe înălţimea 

cu acelaşi nume (la fel : Arşiţa Frumosului). 
- )ARSURĂ - (de la Micota, de la Dobrota), Ioc unde a ars 

pădurea. 

_::_--ARIA HAIDUCILOR - poiană înspre buza plaiului, unde 
se spune că se strîngeau haiducii Ia sfat. 

- LA ANINI - crîng de anini în Rădoteasa, în Scăriţa sau 
Oslea. Sătenii foloseau coaja lor pentru vopsitul dimiei. 

- LA ARGINT ARU - loc de muncă în Poieni, unde familia 
~ acelaşi nume are ogorul. • 
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- LA' BALTA - loc puţin adîncit în sol, pe lingă albia rîu
lui Motru, cu apă stătătoare. 

- BALMOŞU - plai şi munte. 
- BOLDU LU' ILIEŞ (LU' COLONELU) - Bolovan mare de 

piatră pe locul proprietarilor, al cărui nume îl poartă. 
- BUZA. PLAIULUI - marginea plaiului. Mai nou locul se 

numeşte şi LA WUDOR, după fosta staţie CFF, cu ace
laşi nume/. 

- LA BOLBOROASE - porţiune pe rîul Motru, unde apa 
face spume şi în trecerea ei printre stînci parcă bol-
boroseşte. · 

- BULZU - munte cu păşuni înspre Cerna. 
- BOU - munt~ cu păşuni alpine înspre Cerna. 
- BUCINIŞ - loc pe albia rîului Motru-Sec, rămas cu aceas-

tă denum~re după o pădure de fag, care ar fi existat pe 
malul apei. · 

- CAPRA - înălţime cu păduri masive unde sînt exploatări 
forestiere. 

- CHEILE MOTRULUI - loc strîmt printre pereţii stîncoşi, 
. pe care îi străbate apa Motrului. 
r- CLOŞANI - sat de munte al cărui nume vine de la un 

anume Cloşanu din Cornereva, Banat. 
CALUGARENI - sat aparţinător comunei Pad·~ş. în ho

tar cu Cloşanii, al cărui nume ar veni de la un anume 
Călugăru. 

CRACU LU' PATRU (CRACU URSULUI) - coamă de deal 
cu povîrnişuri, foarte greu de urcat. A luat nume de 
persoană (animale). 

COSITURA LU' LAZARESCU - loc cosit, pe care se trag, 
cu caii. porşorii de fin pentru a-i grămădi, să-i face claie. 
I s-a dat numele proprietarului, celui care munceşte la 
fin. 

- CULMEA CERNII - partea cea mai înaltă ,pe muntele 
Cerna. 

- LA CUV\1[ - locuri de muncă pentru focuitorii satului, in 
Poieni de Sus. 

- CURMĂTURA MOTRIŞORULUI - şa, loc de trecere peste 
deal, care leagă Motru-Sec de Cloşani. 

-- CIŞMANU - izvor de munte. 
- CROVU LU' SURDU - adincitură în albia rîului Motru. 
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- LA CUPTOARE - ridicături mari şi izolate în muntele 
Scăriţa. 

- CIŞMEA (CIŞMEAUA DE LA GURA CHEII) - fintînă fă
cută de oameni dintr-un izvor natural captat. 

·- CICIORUL RECE - izvor natural captat pe un scoc de 
lemn în punctul numit Poiana. (ln zilele noastre a fost 
zidit în ciment). I se mai spunea şi Ciaiorul de la Poiana. 

- CIOLANU - deal înspre Motru-Sec. 
- CORNETUL PEŞTERII - pădure de corn, împreună cu alţi 

arbuşti în jurul Peşterii Cloşani. 
- PE COASTĂ - loc înclh1at în dreptul Lun::::anilor, -greu de 

urcat şi vijelios la coborîre. 
- CREASTA _GODEANULUI - vîrfuri de stînci, asemătătoa

re cn_ nişte muşuroaie mari în Godeanu. 
- CIUCEVELE CERNII - stînci ascuţite, asemănătoare cu 

creasta găinii, de unde izvorăşte Cerna. 
- COLIBA LU' BOATĂ - adăpost pentru om şi vite făcut din 

blane şi frunze, pe timp de vară, în Scărişoara. 
- COLŢUL GORGANULUI - stîncă ascuţită ca un dinte pe 

înălţimea cu acelaşi nume. 
- LA COLŢ - loc în Piatra Mică, unde se organize:iză vină

toare şi este pote::::ă de trecere.. · 
- LA CUŞCAE - punct pe Capra, unde au fost construite 

scocuri pe care alunecă lemnele tăite în exploatări fo
restiere. 

- CODRU DIN DOSU CERNII - suprafaţă mare acoperită cu 
copaci, care au media de vîrstă de ,peste 60 ani, pe muntele 

Cerna. 
- LA CIUT A - înălţime acoperită de pădure, unde sînt în

grămădiri de copaci scorburoşi. 
- CĂRPINIŞU DIN PADINA CHEII - suprafaţă acoperită cu 

pădure de carpen. 
- LA CIMITIR - locul unde se îngroapă morţii, pe curmă-

tura Tîrni::::ioara. 
- CARPINEI - înălţime, ogaş şi pîrîu, ce poartă numele ar

borelui cu care este populată - carpenul. 
CLEANŢURILE DE LA MICOTA - stînci ascuţite pe înăl-

timea Micota. 
- COVEIUL DE LA PITICA - drup de pielar, înt0rtocheat, 

care duce la scara locuitorului Pitica. , 
- CONACU LU' COTAN - casă din lemn, la cîţiva kilometri 

depărtare de sat, unde vara locuitorul se mută cu strictul 
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necesar şi vitele, pentru a-şi întreţine culturile de pe cu
cata de pămînt pe care o are. Aproximativ 80 la sut5. din 
săteni au astfel de -onace. 

- LA CURMEZIŞ - loc de trecere, curmătură, peste dealul 
cu acelaţi nume. 

- LA DIG - întăritură d'.n piatră de rîu, făcută pe malul 
Motrului, în dreptul fostei Peşteri a Va::;ilor, p:::ntru a-l 
apăra de cotul apei. 

- DRAGUTELEA - crac în dreptul ogaşului Valea Ma:e. 
- DOSU CERNII - loc în Cerna, unde nu ajunge soRrele. 
- LA PO?.ROGI ! - loc cu qropi adîn'Ci străjuite de maluri 

abrupte şi înainte pe ogaşul pîrîurilor. 
- LA FIRIZ - punct, pe apa Motrişorului, unde se tăiau lem

ne cu firizul. 
- FEREGARUL DE LA MICOTA - suprafaţă acoperită în în

tregime de ferigă. 
- FRASANETUL DE LA MILEANU - pădure de fra~ini pe 

Mileanu. 
- FAŢA CERNII - ·ioc luminat din plin de soare pe muntele 

Cerna!. · · ""'· ···-·~0-..,,...,:=-

- FURCA DOBROTEI - loc unde izvorăo:;te pîriul Dcbrota. 
- FRUMOSU - munte în hotarul Cloşanilor. 
- LA ·FINTINELE - loc unde se află i:i:voare cu ană de băut, 

p?ntru oameni şi animale, spre Poieni de Sus. 
- LA GRTTI ridicătură de piatră şi pămînt pe înălţimea ·va

lea Calului. 
- GURA MERIŞULUI - loc unde-şi au obîrşiJ oga-:;elp ~i ;;î

rîurile din înălţimea Merişului. 
- GROAPA OLANULUI - adîncitură în înălţimea C'J "':'-Pl:i::;i 

nume. · i , 

:-~ __ , .. , .--. -- ·~· 
- LA GORUNI - loc unde se găsesc pilcuri de goruni, în h')· 

tarul Cloşanilor. 
- r;TT n \T1l, PARO '\SET - lor: în muntele Păroas;i. 
- np î-î /\ c;,-. - nr> 11;ni;1 l'~s;it:) în ?)\n."lrii'\ de sălbăticiuni. 
- LA HUROI - loc, la i<:>şirea din CJoşani. !';P'"e Valea Ma-.·c>, 

unde sînt suruoături de piatră şi pămînt. 
- HULOM - adăpost de vară pentru vite C"Vn m'1i nviri. 
- HODINATOAREA DETA POIENI DE JOS - 10(' în dreptul 

izvoarelor pentru odihna oamenilor si animelelor. 
- LA HELESTEU - ochi de apă. la capătul satulu~, tmde Mo

tn1 se bifurcă. o parte curi;!înd pe erugă. 
- IERUG\ MORILOR - canal, săpat pe vremea lui Tudo: 
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Vladimirescu, prin sat_ pe lingă şosea, pe care a fost di
rijat un braţ de apă din Motru. Pe această erugă au fost 
amplasate mori, care măcinau boabe de griu şi porumb. 

- LA JZVORELE ! - loc cu izvoare în dreptul hodinătoarei. 
- IAPA M,ARE (MICA) - pîrîu şi vale în hotarul. satului 

Motru-Sec. 
- IEZERUL SCĂRIŢA - apă stăvilită, forrnînd un lac arti:

ficial în muntele Scăriţa, 
- LA IZLAZ - porţiune permisă pentru păşunatul vitelor. 
- SU' LIVEZI - locuri în hotarul satului plantate cu porni 

frt1ctiferi. 
- LA LAST ARIŞ - porţiuni de teren acoperite cu lăstăriş în 

hotarul .Cloşanilor. 
- LUNCANI - parte a satului Cloşani, peste apa Motrului. 
- SU' LESPEZI - loc pe Cheile Motrului, unde stîncile, de 

deasupra apei şi şoselei, sînt înalte şi lespezuite. 
- MOTRU-SEC (MOTRIŞOR) - sat în hotar cu Closanii. 
- MOARA PETREŞTII - moară aşezată pe eruga Motrului 

în dreptul casei Petrescu. Un timp a purtat şi denumi
rea de „Moara Tudor Vladimirescu", azi dărîmată. 

- MOARA LU; NIŢA - moară pe eruga satului, în dreptul 
locuitorului. Azi nu mai există. 

- LA MAGURA - înălţime peste Motru. cultivată cu vie. 
- LA MARCOANEA - loc de scăldat, toaie, în albia rîului 

Motru. 
- LA MORMINŢI - punct pe drumul' Cloşani - Motru-Sec, 

undP au fost. înainte vreme, morminte. 
- LA NEGUROASA - pădure întunecoasă pe sosea'..!a Clo

şani - Valea Mare', azi dispărută prin modernizarea ~p
selei. 

- NUIELIŞUL DE LA CIUTA - loc- bogat în nuiele, arboret, 
pe Ciuta. 

- NUCETUL DE LA POIENI DE SUS - poiană cu grup com
pact .de nuci. 

,.-- LA NAPROR - loc de odihnă pentru animale, de obicei 
în zăvoiul Popii. 

- OGAŞUL ŞTEVARULUI - vale adîncă cu frunze moarte, 
pe :::are şerpuieşte de obicei Wl· fir de apă şi de la care 
îşi ia denumirea' ogaşul. · 

- OSTROVUL DE LA P'ETREASCA - un fel de insuliţă for
mată la reîntîlnirea apei din erugă cu apa Motrului, spre 
ieşirea din sat. 
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- PĂTULEAGUL LU' DRACEA ! - copac curăţat de crengi
le din vîrf. unde se depozitează finul cosit, penrtu a-l 

feri de vite. 
PODUL LUNCANILOR - trecere pentru oameni şi ani

male, peste apa Motrului, în partea satului numită Lun
cani. Celor ce locuiesc aici li se mai spune şi luncăneni. 

PUNTEA DIN CHEIE - trecere numai pentru oameni, cu 
piciorul, peste apa Motrului. 

POTECA ROŞULUI - drum de picior, strîmt, pentru oa
meni şi animale. Toţi munţii sînt străbătuţi de asemenea 
poteci. . · 

PEŞTERA CLOŞANI (BOIEREASCA) -,---- cavi_tate în stînca 
bo!erească pentru că era vizitată de cei avuţi, care la 
plecare luau cu ei, drept amintire, stalactite sau stalac
mite rupte fără discernămînt. Azi peştera nu este des
chisă · vizitatorilor rămînînd în cercetarea Acad.'.:)meii 
României, pentru valoarea faunei şi florei specifice exls
tente. 

PEŞTERA VACILOR - în dreptul Cheilor Motrului. Aici se 
duce:iu vacile, cînd se punea căldura spre a se feri de 
muşte. Azi a dispărut prin modernizarea şoselei Cloşani 
Valea Mare. 

PEŞTERA RECE (LU' NOAJBA) - înainte de Peştera Va
cilor ru rîtev;i sute de mQtri si mai mică, ca o gaură la 
baza şoselei, din care adia un curent foarte rece chiar si 
în cele mai călduroase zile de vară. Azi disp:'irută prin 
modernizarea drumului Closani - Valea Mare. 

- PIRIUL CIUŢII - apă mică p~ ogaşul cu acelao;;i nume. 
- PADINA CHEII - loc mai înalt, deasupra şoselei, pe Cheile 

Motrului. · 
.- PRIBOAIA - drum care leagă Cloşanii - Călugărenii şi 

Baia-de-Aramă, peste înălţimea cu acelaşi nume. Azi 
nu mai este practicat, decît rar cu piciorul sau călare. 

LA PIGUI - stei mare de piatră, 'ţuguiat, lingă albia rîului 
Motrn. cu o în.lltimP <lP anroximativ 20 de metri. Legen
da spune că din vîrful lui s-a aruncat cu copilul în bra
ţe, o feme1e alergată de turci. 
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LA POGARA - teren de păşunat, lingă pădure, în Cornetul 
Cloşani. 

POIENI DE SUS - locuri bune de agricultură şi fineţe, în
spre l1rnnte. la o distantă de 6 km. de sat. Aici se ampla
sau conace. 



- POIENI DE JOS - Ia o distanţă de 1,5 km. de sat, în ace
eaşi direcţie cu ·Poienile· de-Sus~ Şi aici erau amplasate 
conace. 

- POIANA - loc spre ieşirea din satele~bifurcate drumului 
dintre CloşanLşi Motru-Sec. 

- PLAIUL CERNII - drum şi loc de muncă pe înălţimea cu 
acelaşi nume. . , 

- PIRLEAZ - loc de tre[!ere, dintr-o grăi:Iină în alta,··făcu:t de 
om, fără a avea portiţă.· · • 

;__ PlRLITURĂ DIN PAROASA .,..._ loc .unde· a luat foc: pădu-
rea în muntele Păroasa. . 

- PĂDUREA· LALULUJ - mat tînără decît codru .in hotarul 
satului. 

- LA PIS .\TOARE - casca,{ă d€ 40-:so m. in s·căriţa. 
- LA PIVA - loc pe albia rîului Motru unde a existat. o piuă 

de făcut dimie. 
- RĂRITURA DE„LA PA:LTINEJ ~ loc.gol,.)n păc;l.urea Pălti

neiului. 
- SU' ROŞU - loc unde se pasc vitele, ·1a poalele muntelui 

HoŞ.tr.· 

- RĂDOTEASA - înălţime cu pîr_aie.. şj văi. în .hotarul Clo
şanilor. 

- RIPA ROŞIE - prăpastie pe dealul Cloşanilor .cu argilă 
roşie. 

- RASTOACA DE LA GURk PLOPULUI _;__ loc cu apă stă
tătoarP.. orhi de apă în Motru-Sec. 

- LA RĂSPI~ECI :.._ loc unde se încrucişează drumurile ·pe 
înălţimea Zapodinilor .. 

- SCĂRIŢA ~munte în hotarul: satului Motru..-:Sec, sub for
mă de scară, cu suişuri grele Şi abrupte. . . 

- SCAUNUL IADULUI ,..... ridicătură. de .teren ..cu ripL: .. 
- 1N SCAUNE - parte. a satului: CloŞan,i aşezată pe p ridică-

turii de teren în aval. 
- STINA MARE - munte în hotarul MotrişoruluL · 
- LA SURUPiŞURT ·- Ioein ·afara· satului; spre munte, unde 

se surpă nisip şi pietriş. 
- ST ANIŞETEA BULZUIJUI' J_ -locul unde· se ~face. strungă · 

pentru oi în ·muntele BulZu:lut~.~ 
'- SMEURIŞUL DIN. PALT!NEl r-:- k>c·eu .multă zmeură Jn 

Păltinei. 

- LA ŞOIMU. - vîrf în muntele_ ou. acelaşb~ume;. unde se 
vînau .urşi. ~· 

285,., .. 



- PE ŞESURI - cîmpii, ceva mai întinse, pe la Poieni de Jos, 
unde sînt şi ogoare de ale sătenilor. 

- LA SOCETU - înălţime în apropiere de Valea Mare cu 
cu mulţi arbuşti de şes. 

- LA SOHODOALE - loc cu izvoare ce dispar în pămînt, pe 
Mcitru-Sec. 

- LA ŞTIOROFEIE - loc pe albia rîului Motru-Sec unde apa 
face vîrtejuri şi apoi dispare în pămînt. 

- TIRNICIOARA - înălţime şi curmătură, care face legătura 
între Cloşani şi Motru-Sec. 

- LA TOPILI - loc în albia rîului Motrişor, unde se murează 
cînepa. 

- TULUJARU t.U' C::0I:.ONELU - copac în care se îngrămă
deau cocenii de porumb, pe proprietatea fostului colo
nel Popescu. 

- ULIŢA LU' CORNEA - drum, potecă strîmtă de pidor, din 
şosea spre casa locuitorului Cornea. 

- VADUL RAU - trecere de picior prin apa rîului Motru, 
care prezintă însă pericol, din cauza nisipurilor mişcă
toare. 

- VALEA MARE - înălţime, pîrîu şi ogaş. Aici se află lacul 
de acumulare al hidrocentralei cu acelaşi nume din sal
ba Ct'rna-Motru-Tismana. 

- VALEA CALULUI - înălţime, pîrîu şi ogaş în vatra satului 
Cloş ani. · ··~-r.-,;1 

- LA VIRTOAPE - teren accidentat, cu gropi, la hotarul Cla-· 
şanilor cu satul Muşeteşti. 

- VIRFU' PIETRII - cel mai înalt capăt al Pietrii Cloşanilor. 
- VĂRATECUL.- munte în hotarul satului Motru-Sec, me-

reu însorit. 
- VARNITA DE LA HODINATOARE - loc special amena.iat 

pent~ a face var din piatră de calcar, pe lîngă apa Mo
trului. 

- LA VINTURIŞ - loc larg, în Motru-Sec, unde bat vînturile 
foarte tare. 

- LA VACARII - munte în hotarul satului Motru-Sec. 
- ZAII'ONUL (DE LA DOBROTA) - Iac natural. 
- ZA V O IUL BROAŞTEI - loc mlăştinos în Poieni de Jos, cu 

vegetaţie deasă şi populat cu broaşte. 
- LA ZACARITOARE - Ioc unde stau oile la odihnă. 
- LA ZAPODI'\JI - o cîmpie mai înaltă Ia Poieni de Sus. 
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IX. CITEV A CONCLUZII 

Din cele aproximativ. 150. de apelative~ cuprinse în 11sta nu
melor topice, o fo~ mare parte o compune cele atestate pînă 
în secolul al XVI-lea1 p ecare le-am stabilit a-stfel : 

a) Sec. al XII-l'ea 
dQ:::umente di n1222-1228 1 (mic) 

b) Sec. al XIV-lea

documente din 1318 
documente din 13.91-1400 

c) prima jumătate a sec. al 
al XV-lea 

~ 

documente din 1400:---1410 
documente din 1410-1420 

documente din 1421-1430 
~:•'. :~ . 

documente din 1431-1440 
documente din 1441-1450 

d) a doua jumătate a sec. al 
XV-iea 

1 (urs) 

6 (aniniş, nucet, piatră, 

poiană, vară, surd) 

--
(măgură, plop, p.atin, 

logofăt, frumos) 
-= 10 (a lu(i), ripă. vale, 

fîntînă, bîrsaa, bul
boană, capră, călugăr, 
Popescu (eşti). Zapo
die). 

3 (prun. sec, cărare) 

- 2 (gîrlă, mal) 

documente din 1451-1460 5 (stînă, prislop, grui, 

f, 

drac, corn) 

documente din 1461-1470, - S. (coastă, rîu, lac ,roşu, 

documente din 1471-14.B.O 

documente din 1481-1490 

bou, fîneaţă, munte, 
larg) 

_. 5. (culme, boier, pîrlitu
ră. muntean, la) 

6 (brad, izvor, mare, 
lup) 

documente din 1491--:1500 = 13 (de, livadă, rece, iaz, 
vîrtop, crîng, şindrilă, 
loc, buză, răspîntie) 
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e) începutul sec. al XVI-iea 
documente din 1501-1510 

documente din 1511-1520 

Total general 

-== 7 

=22 
„ 

(baltă, frăsinet, bolo
van, crac, curmeziş, 

plai, păros(oasă) 
(cornet, curmătură, 
deal, dos, faţă, fag, 
pădure. luncă, rîu, tei, 
iaz, pe, zănoagă, mor
mînt, cheie, groapă, 

babă, văcar, vîrf, ie
zer, bold, furcă) 

94 atestări 

Din punct de vedere al originii ele se grupează astfel : 

- latine = 43 
- autothtone 

traco-dace 11 
- V. slave 16 
- slavone 10 
- bulgare 4 
- derivate româneştş 4 
- origine necunoscută 4 
- turceşti 1 

săseşti 1 

Total general 94 

fMajoritatea toponimelor au la bază termeni entopici (geo
grafici populari). După origine aceştia sînt : 
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a) Latini - corn, fag, nucet, frăsinet, plop, tei cornet, pal
tin, soc, alun, pădure (din lumea vegetală) ; iapă, lup, 
urs, capră, cal, iepure (din lumea animală ; culme, curmă
tură, ripă, turugă, vale, fîntînă. coastă, cheie, runc (for
me de teren) ; 

b) Vechi slave - zăvoi, bolovan, deal, 1uncă, poiană, poei. 
uliţă, obîrşie, pimniţă ; 

c) Slavone - boier, călugăr ; 
d) Alte imprumuturi ~ pripor (rus., ucr.), pirlit, bujor, 

gîrlă, livadă (bulgar), bolovan (turc), ogaş (maghiar), iz-



laz (sîrb}, logofăt (neogrec} ; 
e} Formate pe teren românesc (prin sufixaţie) - 'curmă
- tură, frăsinet, cornet, nucet, surupătură, curătură, ne

guros, argintar; 
f} Cuvinte vechi ale .căror sens s-a pierdut azi - (la} na

pror, runc; 
g} Creaţii onomatopeice - bolboroase, ştiorofeie. 

De reţinut că termenul „morminţi" (cimitir}, întîlnit aici, 
este o caracteristică a graiurilor de tip bănăţean. De altfel, 
limba vorbită în această parte a judeţului prezintă importante 
influenţe ale graiului bănăţean. 




