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1.1.Localizare geografic� 

                                                                                                    
   Padina este o comunitate rural� din Extremul Sud-Est buzoian1 situat� la 
hotarul dintre Câmpia Buz�ului si B�r�gan, un sat aparent periferic, dar nici-
decum în afara istoriei si civiliza�iei. La margine de lume, cu o geografie 
centrifug�, Padina se afla la intersec�ia a trei jude�e: Buz�u, Br�ila si Ialomi�a. 
   Pe o ax� de la nord la sud, aceasta localitate poate fi descoperit� la mijlocul 
DN 2C care leag� Buz�ul de Slobozia,respectiv la 54 Km si 700 metri de 
Buz�u2. Limitele geografice includ la Nord si vest vecinat��ile cu ora�ul 
Pogoanele, comunele Largu, Luciu si Scutelnici; la sud hotarul cu satele 
ialomi�ene Cocora, Colelia, Milo�e�ti pân� la Movila Ciocilor, unde se termin� 
hotarul jude�ului Ialomi�a; la est se afl� limitele cu comuna buzoian� Ru�e�ul �i 
cu cea br�ilean� - Ciocile3. 
   Conform http://�����������	
, site specializat în loca�iile geografice de pe 
glob,localitatea Padina are urmatoarele coordonate:�����������	���
�����
���
      
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
                                                
1   Marele Dic�ionar Geografic al României (În continuare, M.D.G.R.), Editura Socec, Bucure�ti, 1898-
1902, vol. IV,  p. 624 
2   Ibidem,  p.624. 
3   Basil Iorgulescu, Dic�ionarul geografic, statistic, economic si istoric al jud.Buzau, Bucure�ti ,1892, p.370-

371 



 
1.1. Caracteristici geografice 
 
    Suprafa�a comunei Padina (15350 ha sau, dup� alte surse, 18680 ha.)4 o 
plaseaz� printre cele mai întinse din jude�ul Buz�u5, în primul rand datorit� 
p�mântului arabil (peste 12.000 ha.), la care se adaug� vatra satului, islazurile �i 
p�durea de salcâmi. Dealtfel, înc� din sec. al XIX-lea, mo�ia Padina-Macoveiul 
era catalogat� ca fiind cea  mai întins� din jude�ul Buz�u6. 
    Relieful poart� amprenta câmpiei, un �es monoton întrerupt din loc in loc 
de câteva movile7. Dac� partea de sud a teritoriului are rezonan�e ale 
B�r�ganului, în nord dunele de nisip au f�cut ca zona sa fie considerat� în trecut 
“arenos� �i care produce colelie, f�când mult r�u oilor”8. Îns�, calitatea solului 
este deosebit�, în buna parte fiind cernoziom de fânea�� (freatic umed), iar în 
sud un sol cu cernoziom incipient si slab levigat9. (...) Pentru detalii vezi monografia 
istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.21-22. 
    

1.2. Omul si mediul 
   Istoria �i-a spus cuvântul asupra mediului, a�a cum acesta în bun� m�sur� a 
influen�at evolu�ia istoric� a a�ez�rii. Mediul geografic se rezum� în cazul 
istoriei Padinei, la p�mânt, chintesen�� a civiliza�iilor str�vechi, antice si medie-
vale. 
    P�mântul Padinei a oferit locuitorilor s�i din vechime pân� ast�zi, cerno-
ziomul vital pentru agricultur�, islazurile pentru p��unat, locuri sterpe, lacuri si 
smârcuri, dune de nisip, p�durea de salcami. Iat� de ce afirma Basil Iorgulescu 
despre Padina, c� este „foarte veche”10, p�mântul acesta fiind locuit din timpuri 
imemoriale de oameni cu ocupa�ii agricole, de la popula�iile str�vechi neolitice, 
la s�la�urile t�t�re�ti din Evul Mediu, la ��ranii megie�i sau rumâni de pe mo�iile 
boiere�ti sau m�n�stire�ti; negustorii din secolul al XVI-lea care f�ceau comer� 
cu Bra�ovul11, ��ranii cl�ca�i din secolul XIX, ��ranii frunta�i �i mijloca�i din 
secolul XX, pân� la supravie�uitorii experimentului comunist la sfâr�it de secol 
XX.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.22-23. 
                                                
4  M.D.G.R., vol. IV, p. 624 
5  Jude�ul Buzau, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1971,  p. 11 
6  M.D.G.R, vol. IV, p. 625 ( Padina- Macoveiul: 14 600 ha- „cea mai mare mo�ie din jude�”) 
7  Ibidem, p. 624 
8  Basil Iorgulescu,op. cit.,p.370-371 
9  Atlas geografic si istoric jude�ul Buzau, Casa Corpului Didactic, Buz�u, 1979,  p. 36 
10  Basil Iorgulescu, op. cit., p. 370-371 
11  Ilie Mândricel, op. cit.,,p. 16 



    
 
1.4. Toponimie local� 
 

Geografia �i istoria Padinei se întâlnesc în cadrul unei toponimii locale cu 
rezonan�e istorice �i cu trimiteri la ocupa�ii str�vechi ale locuitorilor acestor 
meleaguri. 
      Izvoarele scrise, lucr�ri istoriografice, dic�ionare �i lucr�ri lingvistice, la 
care se adaug�, nu în ultimul rând, memoria colectiv�, istoria oral�, cu toate 
prezint� o toponimie variat� a Padinei �i împrejurimilor, nume de sate, de sili�ti, 
de locuri umblate, izolate sau sterpe din vechime, lacuri, smârcuri, 
movile,drumuri vechi, cruci de piatr�,mo�oroaie , pietre de hotar  �i islazuri. 
      Toponime esen�iale pentru istoria local�, atestate de izvoare istorice , 
unele p�strate pân� ast�zi , sunt acele nume de sate, mo�ii si sili�ti care au 
existat înc� din Evul Mediu în perimetrul  actual al comunei. Padina, Bora, 
Padina Bor�i, Macoveiul, Macoveanca, Mocoveni12, Unteni, Maz�rea, Greaca 
sunt toponime medievale, vechi denumiri ale satului sau ale unor vetre de sat 
disp�rute din aceasta zon�. 
      Toponimul „Padina” reprezint� un caz aparte prin vechime �i semnifica�ia 
acestuia. Dic�ionarele limbii române vorbesc despre un loc „aproape plat situat 
pe vârful unui deal13. Mai mult, cuvântul este de origine slav�, fiind întâlnit atât 
în zona montan� de unde au coborât cu turmele lor în Evul Mediu oierii 
ardeleni, venind pe islazurile buzoiene, dar �i în Oltenia, depa�ind spa�iul româ-
nesc, pân� în Serbia �i Bulgaria,unde frecven�a acestui toponim este foarte mare. 
  (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.27-33 
    

1.5. Crucea Curiganului 
 
      Crucea Curiganului are o semnifica�ie aparte pentru satul Padina, deseori 
fiind invocat� de memoria colectiv� ca un fragment de piatr� din istoria acestei 
comune, m�rturie a trecutului, prezent� în tradi�ia popular� dar �i în cataloagele 
de monumente feudale. 
       Monument votiv  ridicat în anul 1832 (dupa alte surse 1836) pe movila 
Curiganul, aceast� cruce se afl� pe marginea unui str�vechi drum medieval- 
„drumul Buz�ului’’, care la începutul secolului al XIX-lea va face parte din 
re�eaua de drumuri de po�t� ce asigura legatura între Buzau �i Slobozia.(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 

                                                
12  Harta Szathmary, 1864 (reproducere) 
13  Vasile Breban, Dic�ionar al limbii române, Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�, Bucure�ti, 1980. 



din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.34-35. 
     
1.6. Cartografia. Har�i istorice din sec. XVIII-XIX 
referitoare la Padina 

Macoveiul �i Padina sunt dou� sate �i mo�ii des întâlnite pe har�ile datând 
din secolele XVIII- XIX, reprezent�ri cartografice care redau detalii asupra 
num�rului de gospod�rii, locuitorilor �i topografia împrejurimilor.(...) Pentru 
detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-
1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din 
Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.36. 
    
����� O alta men�ionare cartografic� a  Macoveiului dateaz� din anul 1788, pe 
harta „Mappa specialis Walachiae”, redactat� de topograful militar austriac F. 
Jos. Ruhedorff.14        
       Satul Macovei figureaz� cu denumirea derivat� de Makovei, alaturi de alte 
localit��i din zon� precum Pla�cul, pe drumul Buz�ului, vechi drum medieval al 
oilor în transhuman�� de la Buz�u la Piua Petrii, pe o hart� care cuprinde multe 
am�nunte: a�ez�ri omene�ti izolate, carantine, c�r�ri �i drumuri. Aparut� la 
Viena, aceast� hart� a fost tip�rit� �i la Sibiu la 1788.(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.39 
       Harta austriacului F. Ruhedorff  prezint� cel mai bine „drumul Buz�ului” �i 
locul satului Macovei, pe marginea acestuia între Buz�u �i Pla�cul, pe o cale a 
transhuman�ei oierilor ardeleni c�tre gurile Ialomi�ei, la Vadu Oii pe unde 
treceau mai departe în Dobrogea. De asemenea, este prezentat� �i pozi�ia satului 
în cursul Evului Mediu între cele dou� târguri: Buz�u �i Piua Petrii- „Orasch 
Flost” (Floci, ora� medieval disp�rut, centru al comer�ului cu lân�, de unde vine 
denumirea)(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.42-49. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14  Ibidem, p. 83 



 

                                             
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Padina  vazut� din satelit. Loca�ie geografic� dup� 
http://wikimapia.org 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
     Movila Bândau. Crucea de pe vechea vatr� a   satului,cunoscut� 
în tradi�ia popular� �i sub denumirea de “Crucea Cioroiului”. Aici 
Bândea Mocanul, venit din Ardeal, �i-a a�ezat târla în jurul c�reia 
se va forma satul medieval. 
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2.1. Preistoria . Istoria str�veche a p�mântului Padinei 
 
        P�mântul Padinei a fost locuit din vechime de popula�iile str�vechi ale 
spa�iului românesc, pornind de la premisa unui mediu geografic favorabil 
comunit��ilor umane, un mediu ale c�rei caracteristici au fost prezentate în 
capitolul anterior,îns� �i prin dovada izvoarelor istorice. 
        Cercet�rile arheologice  din zona jude�ului Buz�u au dat la iveal� urme ale 
prezen�ei umane înca din paleoliticul mijlociu, neoliticul aducând cu sine 
dovada unei diversit��i de obiecte ce reflect� o intens� �i bogat� via�� material� 
�i spiritual�.  
      În epoca nou� a pietrei, neoliticul (mil. VII-IV I.Hr.), când uneltele din 
piatr� se ob�ineau prin �lefuire, în acest spa�iu au locuit creatorii aspectului 
cultural local "ceramica liniar� cu capete de note muzicale", identificat de 
arheologii buzoieni în satele de câmpie. Neoliticul mijiociu este ilustrat de 
cultura Boian, iar odat� cu crearea ceramicii pictate, caracteristic� pentru cultura 
Gumelni�a, ca �i pentru aspectul cultural Aldeni II, comunit��ile din zon� intr� în 
ultima faz� de evolu�ie a epocii pietrei �lefuite15. 
 

           
 
           Ceramic� str�veche descoperit� pe teritoriul comunei Padina 
 

                                                
15  www.cjbuzau.ro (referiri la istoria jude�ului Buz�u) 



     (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.59-60 
    

2.2. Antichitatea 
 
      Raportându-ne la acest spa�iu istoric de referin��  din Extremul Sud - Est 
buzoian, putem vorbi de o antichitate dacic�, roman� �i post-roman�. 
      Cu certitudine, zona Padina �i de altfel întreg B�r�ganul nu au fost pustii 
în antichitate, ge�ii, al�turi de sci�i �i sarma�ii roxolani fiind locuitorii acestor 
meleaguri16. 

P�mântul Padinei era situat în antichitate în triunghiul dintre a�ez�rile 
geto-dace de la Piscul Cr�sanilor (jude�ul Ialomi�a), Netindava (pe râul Ialomi�a 
cu denumirea antic�  Naparis) �i Zusidava(pe râul Buz�u). 

B�r�ganul �i întreaga parte de r�s�rit a Munteniei, erau cuprinse la 
începutul secolului III î.Hr. în uniunea de triburi condus� de Dromichaites, al 
c�rui centru se g�sea în dava dacic� de la Piscul Cr�sanilor (antica cetate Helis). 
Dup� spusele lui Diodor din Sicilia, în lucrarea sa Biblioteca istoric�, în anul 
292 î.Hr., armata macedonean� condus� de regele Lisimah s-a r�t�cit prin 
B�r�gan, suferind de sete, fiind în final capturat� de Dromichaites. Nu se 
cunoa�te itinerariul armatei lui Lisimah, îns� acest eveniment scoate pentru o 
vreme zona din anonimatul istoric.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a 
comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.66 
    
      
2.3. Illo tempore. Colonizarea rural� la începutul Evului 

Mediu 
 
    Padina este „foarte veche”, spune Basil Iorgulescu în al s�u Dic�ionar 
geografic, statistic, economic �i istoric al jude�ului Buz�u. Cât de veche este 
istoria unei comunit��i medievale pe aceste meleaguri este greu de spus în lipsa 
unor documente certe17, începuturile medievale �i ale unei popula�ii române�ti 
�inând de vremuri foarte îndep�rtate - „illo tempore”.  
    Avem pu�ine informa�ii pentru perioada secolelor VII-XI pentru istoria 
p�mântului Padinei, ca dealtfel întreaga zon�  a Buz�ului �i B�r�ganului. Pe fon-
dul complexului cultural arheologic Ipote�ti – Cânde�ti, o  popula�ie cre�tin� lo-
cal� evolueaz� asimilându-i pe ultimii slavi r�ma�i în nordul Dun�rii, „str�-
                                                
16  Radu Vulpe, B�r�ganul în antichitate, Imprimeria Funda�iei Culturale Carol I, Bucure�ti, 1923, p.13 
17  Basil Iorgulescu, op. cit.,,  p.370-371 



românii” transformându-se treptat în acei „oameni ai p�mântului” de la înce-
putul Evului Mediu - poporul român. Ace�tia colonizeaz� treptat jude�ul Buz�u, 
fiind atesta�i arhelogic de la Pietroasele  c�tre câmpie la Gher�seni �i Albe�ti,�i 
tot mai mult c�tre sud18. 
     Secolele XI-XIII reprezint� perioada domina�iei pecenego-cumane în zona 
Buz�ului �i a B�r�ganului. Pecenegii preferau câmpiile întinse, de step� unde 
turmele lor puteau g�si mai u�or hrana necesar�, cel mai bun p�mânt în acest 
sens fiind B�r�ganul19. 
     Prezen�a pecenego - cuman� în zona care ne intereseaz� este dovedit� de 
topice precum B�r�ganul (denumire turcic� de sorginte pecenego-cuman�, 
însemnând „furtun� mare de z�pad�”) sau C�lm��uiul (hidronim de origine 
pecenego-cuman�). 
    Avem dovezi istorice �i lingvistice certe c� ace�ti pecenegi �i cumani �i-au 
p�storit turmele �i �i-au exercitat domina�ia asupra p�mântului Padinei. Astfel, 
Movila Curiganului este cel mai bun exemplu, un monument funerar ridicat 
pentru o c�petenie cuman�, denumirea popular� Curiganul derivând din cuvântul 
pecenego-cuman Kurgan (men�ionat în „Codex Cumanicus”), care însemna 
tumul sau movil� ridicat� din p�mânt de mâna omului20. Spre deosebire de alte 
movile din zon� , scitice sau cu origine incert�, Curiganul demonstreaz� 
prezen�a cuman� în zon�.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: 
Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 
2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-
a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.68-69 
   
 

2.4. Atest�ri mult mai vechi decât prima men�ionare 
documentar� precis� despre satul medieval Padina 

 
     Vechimea satului medieval Padina este de net�g�duit, discutabil� fiind doar 
cu cât este mai îndep�rtat� în timp aceast� comunitate rural� de data primei 
atest�ri documentare cunoscute �i certe - 28 mai 1536. 
      Pornind de la afirma�ia lui Basil Iorgulescu c� Padina este foarte veche, 
descoperim �i alte atest�ri incerte, satul fiind inclus de Atlasul istoric �i 
geografic al jude�ului Buz�u, editat în 1979 de Casa Corpului Didactic, în rândul 
localit��ilor buzoiene atestate documentar în secolele XII-XV21.(...) Pentru detalii 
vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor 
prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.69 
    

                                                
18  www.cjbuzau.ro, Album monographic (referiri la istoria jude�ului Buz�u). 
19  C.C. Giurescu, Is toria românilor, p.197-198 
20  Ibidem, p. 199. 
21  Atlas geografic �i istoric jude�ul Buz�u, Casa Corpului Didactic, Buz�u, 1979, p. 106-112 
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3.1. Originile satului medieval. 
 
      Padina este o comunitate rural� veche al c�rei trecut se pierde în negura 
vremurilor, originile �i întemeierea satului �inând de colonizarea rural� de la 
începutul Evului Mediu. Pe de o parte, Dic�ionarul geografic, statistic , 
economic �i istoric al jude�ului Buz�u,, men�ioneaz� localitatea ca fiind un sat 
vechi t�t�r�sc, probabil un s�la� al t�tarilor robi de pe mo�ia boiereasc�, infor-
ma�ie sus�inut� �i de tradi�ia local� de la sfâr�itul secolului XIX22. Pe de alt� par-
te, întemeierea satului medieval pe movila Bând�ului este legat� de numele unui 
anume Bândea Mocanul, p�stor ardelean care î�i aducea turma de oi în Câmpia 
B�r�ganului. Fenomenul nu este singular, având în vedere c� majoritatea locali-
t�t�lor rurale din Câmpia Buz�ului �i B�r�gan au la origine “târle” �i “co�ere” în 
jurul c�rora au luat fiin�� satele propriu-zise. 
     (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole 
de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura 
Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta 
reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.75-76 
   Originile acestui sat a�adar, se pierd în Evul Mediu, �i în baza primelor 
documente scrise de pe la începutul secolului al XVI-lea se profileaz� aceea�i 
concluzie la care a ajuns Basil Iorgulescu c� Padina este veche, chiar foarte 
veche. 
 
3.2. Prima atestare documentar� cunoscut� (28 mai 1536) 
 
    Dac� în capitolele anterioare am argumentat vechimea �i originea Padinei, 
cu p�mântul �i locuitorii acesteia, în baza unor atest�ri colaterale, iat� c�, înce-
pând cu prima jum�tate a secolului al XVI-lea avem dovada începutului unei 
istorii scrise pentru satul din Extremul Sud-Est buzoian, care debuteaz� cu un 
hrisov domnesc emis în anul  1536. 
     Prin exegeza acestui hrisov medieval se deschide o pagin� din istoria 
scris� a satului arhaic Padina-Bora-Padina Bor�i, men�ionat în documente în 
perioada 1536-1832, situat o bun� perioad� pe vechea vatr� de la Movila 
Bând�ului. 
    A�adar, prima atestare documentar� cunoscut� �i cert� a satului �i mo�iei 
Padina dateaz� din 28 mai 1536, printr-un act al voievodului Radu Paisie prin 

                                                
22  Bazil Iorgulescu, op. cit., p.370-371 



care acesta înt�rea (confirma proprietatea) boierului Stroe  mare sp�tar23, satul 
Padina, care-i fusese luat pentru o datorie de Toma ban.(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.77. 
    
          Iata un fragment din documentul lui Radu Paisie din 28 mai 1536: 
   + Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voievod �i domn a toata �ara 
Ungrovlahiei, fiul preabunului �i marelui Radul voievod. D� domnia mea 
aceast� porunc� a domniei mele cinstitului dreg�tor al domniei mele jupanului 
Stroe mare sp�tar �i cu fii lui, câ�i Dumnezeu îi va l�sa ca s�-i fie un sat care se 
chiam� Padina,  pentru c� îi este veche �i dreapt� ocin� �i dedin�. Ci a fost luat 
deToma banul pentru o datorie…pe care a pus-o Toma banul n�past� pentru c� 
a spus Toma banul c� a r�mas Calot� vornic dator lui Horvath logof�tul. 
       Iar apoi a venit jupan Stroe înaintea dommniei mele �i  (...)Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.80. 
    �i eu, Stan gr�m�ticul, al lui Du�ul care am scris cuvintele în cetatea de 
scaun Târgovi�te, luna mai 28 zile, în anul 7044(1536). 
     
     +Io Radul voievod, din mila lui Dumnezeu, domn24. 
 
      Istoria scris� a Padinei începe a�adar la 28 mai 1536 cu acest document 
slavon emis de voievodul Radu Paisie,prin care se înt�re�te o proprietate 
funciar� �i un sat cu rumâni lui Stroe mare sp�tar, prima atestare documentar� 
cunoscut� �i cert� a unuia dintre cele mai vechi �i mai mari sate din jude�ul 
Buz�u.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole 
de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura 
Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta 
reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.80 
     
3.3. Atest�ri documentare inedite: Bora, Padina Bor�i �i 

Macoveiul. 
 
     Exist� alte trei topice care definesc Padina medieval�, ca mo�ie cu mai 
multe sate �i sili�ti, îns� în baza unei sinonimii pân� la identitate cu unul �i ace-
la�i p�mânt. Bora, Padina Bor�i �i Macoveiul sunt vechi denumiri care de-a lun-
gul timpului au alternat cu perenul �i ancestralul toponim Padina. 
                                                
23  Dreg�tor domnesc în secolul XVI în �ara Româneasc�;  boier cu dreg�torie în Sfatul Domnesc 
24  D.I.R.,veacul XVI, B. �ara Româneasc�,vol I-VI (1500-1600), Editura Academiei RPR, Bucure�ti, 
1952. 



      Bora este o veche denumire a mo�iei Macoveiul - Padina din jude�ul Bu-
z�u, conform Marelui Dic�ionar Geografic al României editat în 189925. Îns� pe 
lâng� simpla men�ionare într-un dic�ionar, avem nenum�rate documente din 
Evul Mediu (secolele XVI-XVIII), care pomenesc satul Bora din jude�ul Buz�u  
(a nu se confunda cu Bora ialomi�ean�).(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a 
comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.81 
   Prima atestare cu denumirea de Bora  dateaz� din 30 ianuarie 1577 într-un 
document emis de Alexandru Mircea voievod, domn al ��rii Române�ti, prin 
care acesta înt�rea satul �i mo�ia Bora lui Iva�cu mare vornic �i so�iei sale, 
jupani�a Elina.26.  (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-
cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, 
la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.84. 
    
 

3.4.Padina (Bora) în secolul al XVI-lea. 
 
      Veacul al XVI-lea este primul secol de istorie scris� a Padinei, începând 
cu registrele vigesimale bra�ovene �i prima atestare documentar� cunoscut� prin 
hrisovul lui Radu-Paisie din 28 mai 1536. 
      Satul din Extremul Sud-est buzoian a  fost o comunitate tipic medieval�, 
mai întâi, în perioada 1536-1589, fiind sat �i mo�ie boiereasc�, iar apoi, în 
ultima faz� a secolului al XVI-lea, în perioada 1589-1600, fiind închinat 
m�n�stirii Sf. Troi�� (Radu-Vod�) din Bucure�ti. 
      Satul Padina-Bora a cunoscut în secolul al XVI-lea alternan�a unor 
perioade de relativ� prosperitate �i stabilitate cu restri�tea provocat� de n�v�lirile 
turce�ti sau t�t�r��ti. 
      Înc� de la sfâr�itul secolului al XV-lea negustorii din satele jude�ului 
Buz�u f�ceau comer� cu Bra�ovul, de-a lungul unui drum comercial ce urma 
Valea Buz�ului, cobora de la Buz�u pe a�a numitul “drum al Buz�ului”, pe 
lâng� Padina – Bora, c�tre Cetatea de Floci ( Piua Petrii, la v�rsarea Ialomi�ei în 
Dun�re). (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.85 
 
     Padina – Bora a supravie�uit îns� evenimentelor tulburi de la cump�na 
secolelor XVI-XVII din timpul domniei lui Mihai Viteazul, satul �i mo�ia fiind 
men�ionate ulterior în documentele din secolul al XVII-lea. Atestat� documentar 

                                                
25   M.D.G.R, vol. I, p. 525 
26  D.I.R.,veacul XVI, B. �ara Româneasc� , vol. IV, Editura Academiei RPR, Bucure�ti,  1952, p. 259 



în perioada 1536-1589, ca sat �i mo�ie  aflate în proprietatea unor boieri ai 
timpului - Calot� vornic, Stroe mare sp�tar, jupani�ele Anca �i Neac�a, jupani�a 
Elina, Iva�cu mare vornic sau Tudoran slugerul, Padina- Bora a fost d�ruit�, 
dup� cum am v�zut în 1589, de c�tre Mihnea Turcitul, m�n�stirii Sf. Troi�� din 
Bucure�ti. 
                            
3.5. Bora (Padina Bor�i) în secolul al XVII-lea 
 
       În secolul al XVII-lea, satul medieval Bora �i mo�ia Padina Bor�i au f�cut 
parte pe rând, mai întâi din marea proprietate boiereasc�  �i apoi din domeniul 
funciar al m�n�stirii Sf. Troi�� (Radu Voda) din Bucure�ti, fiind men�ionat� în 
documente succesive din perioada 1602-1699, incluse în arhiva m�n�stirii Radu 
Vod�.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.92-109.   
       Dup� o scurt� perioada, 1602-1621, timp în care Bora s-a aflat în posesia 
unor boieri milui�i cu ocin� de voievozii Radu �erban sau Gavril� Movil�, în cea 
mai mare parte a secolului al XVII-lea, între anii 1621-1699, Bora �i Padina 
Bor�i au apar�inut m�n�stirilor Tutana, Radu Vod� �i Iviron. 
 
 
3.6. Bora ( Macoveiul) în secolul al XVIII-lea. 
 
      În secolul al XVIII-lea, satul arhaic medieval din zona Padina cunoa�te o 
fragmentare accentuat� a teritoriului în dou� trupuri de mo�ie: Bora (Macoveiul) 
�i Padina, la care se adaug� �i un toponim nou, care apare în documente, 
binecunoscutul mai sus pomenit - Macoveiul. Existen�a mai multor ocine 
(mo�ii) �i a mai multor sate locuite sau sili�ti, este un fenomen frecvent întâlnit 
în Evul Mediu pe teritoriul Padinei. Dealtfel, documentele medievale pomenesc 
de sate �i mo�ii disp�rute, situate pe pamântul Padinei, sau în proximitatea 
acesteia, precum: Untenii, Greaca, Maz�rea, M�ne�tii. Tradi�ia local� localiza la 
început de secol XIX dou� astfel de sate medievale, în zona de vest a teritoriului 
Padinei de ast�zi.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-
cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, 
la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.110-115 
    
      Iat�, secolul al XVIII-lea se încheie într-un context sumbru care anun�a 
sfar�itul satului arhaic medieval de pe mo�ia Bora-Macoveiul, dar în acela�i 
timp prezint� o continuitate de vie�uire pe p�mântul Padinei, atestat� de 
documentele Condicii m�n�stirii Radu Vod�, care amintesc de aceea�i mo�ie 
Bora, fragmentat� �i z�logit� cu boierii Filipe�ti, la care se adaug� un trup de 



mo�ie de 700 stânjeni denumit Padina. Se adaug� pentru acest secol �i atest�rile 
cartografice inedite care prezint� satul medieval Macoveiul-Bora pe h�r�ile 
autorilor str�ini: Gussefeld, C.M.Roth, F.Jos. Ruherdorf, Von Reilly sau Specht 
Toate la un loc demonstreaz�, prin puterea de convingere a  izvorului istoric 
scris, c� Bora,Macoveiul �i Padina au existat ca sate �i mo�ii pe aceste 
meleaguri,de multe ori identificându-se, iar comunitatea aceasta rural�, cu o 
tripl� denumire �i r�d�cini adânci, n-a pierit în negura acelor vremuri tulburi. 
 
3.7. Declinul satului medieval (1806-1832) 
 
       Satul arhaic medieval de pe Movila Bând�ului, Bora-Macovei a intrat în 
faza finala a existen�ei sale în perioada 1806-1832, început de secol XIX 
tulburat de dou� razboaie ruso-turce, de mi�carea lui Tudor Vladimirescu �i 
inevitabil purtând amprenta moderniz�rii române�ti dup� revolu�ia de la 1821 �i  
Regulamentele Organice. 
      Contextul declinului �i sfâr�itului satului medieval Bora - Macovei este ex-
trem de complex, �inând de muta�iile politico-militare de la începutul secolului 
XIX, vecin�tatea cu raiaua Brailei, desfiin�at� în 1828, dezechilibrul dintre om �i 
mediu - secarea Lacului Bând�u �i nisipul zbur�tor adus de vânturi, factorul 
epidemiologic, nemul�umirea social� a ��ranilor cl�ca�i de pe mo�ia Bora –
Macoveiul, toate la un loc contribuind la stricarea liniei vechiului sat 
medieval.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.116-121. 
   Cantecul popular “Macoveiul” a fost cules de folcloristul G. Dem Teodorescu 
in 1884, de la Petru Cretul Solcanul,lautarul Brailei.Iata un fragment: 
 
                                                MACOVEIUL 
 
                                           Frunzuli�� lemn de tei 
                                           Drumul pân’ la Macovei 
                                           Nu-i b�tut de car cu boi, 
                                           Nici de ciob�na�i cu oi, 
                                           Ci-i b�tut de murgii mei, 
                                           Când de unul, când de trei, 
                                           Trep�dând la Macovei 
                                           S�-mi iau b�ni�orii mei, 
                                          (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: 
Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 
2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-
a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.121. 
    
 



     Cântecul acesta, a c�rui origine trebuie plasat� între anii 1832-1884, este o 
balad� cu valen�e sociale, un cântec de lebad� al satului medieval, o poveste în 
versuri despre sfâr�itul satului arhaic de pe Movila Bând�ului, prin acel final 
apoteotic; “Satul mi se sf�râma/ Satul mi se p�rasea/De se ducea pomina/ Din 
Buz�u în Slatina”. 
       A�a se încheia istoria satului arhaic medieval, denumit succesiv �i alternativ 
Padina, Bora, Zboora, Padina Bor�i, Macoveiul. Anul 1832 pune cap�t Evului 
Mediu pentru istoria acestor locuri,satul reînfiin�at pe o nou� vatr� raliindu-se 
tendin�elor de modernizare ale societ��ii române�ti în secolul al XIX-lea.(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p121-122. 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 
 
            Cruce medieval� pe locul vechiului sat de pe Movila Bând�ului 
 
 

  
 
 
 
 
 
                   
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Vedere din satelit asupra p�r�ii de Vest teritoriului comunei Padina, unde 
pân� la 1820-1832 au existat dou� sate medievale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

                   Satul secolului al XIX-lea.  
            Tradi�ie �i  modernitate(1832-1921)  
 
4.1.Începuturile satului de secol XIX pe o noua vatr�             

(1832-1838) 
4.2.Locuitorii. Demografie �i onomastic� 
4.3.Proprietari �i arenda�i 
4.4.Economia rural�: agricultura, p�storit �i cre�terea 

animalelor, comer�ul si târgurile, meserii �i “industrie”. 
Transhuman�a mocanilor ardeleni pe mo�ia Macoveiul-
Padina.    

4.5. Structuri, evolu�ii �i conflicte sociale: cl�c��ia, 
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4.8.Implica�ii politice în constituirea României moderne.   

Padina �i revolu�ia de la 1848 
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4.1.Începuturile satului de secol XIX pe o noua 
vatr� (1832-1838) 
Padina începe  secolul al  XIX-lea cu o noua vatr�, cu o nou� linie pentru 

satul de claca�i din Extremul Sud-Est buzoian. Str�mutarea definitiv� dateaz� 
din anul 1832, dupa informa�iile din Marele Dic�ionar Geografic al României �i 
dup� Dic�ionarul lui Basil Iorgulescu27, îns� deplasarea de pe vechile vetre  din 
partea de vest, a avut loc se pare treptat înc� din jurul anului 182028. 

În mod cert în anul 1832  s-a destr�mat satul Macovei de pe Movila 
Bând�ului, iar o parte din locuitori s-au refugiat spre sud punând bazele noului 
sat Padina, afirmându-se în Marele Dic�ionar Geografic al României c� Padina a 
mers din ce în ce prosperând” 29. 

Dupa 1832, noul sat s-a numit mult� vreme Macoveiul, datorit� unei 
majorit��i de locuitori macoveni, care cu greu î�i uitau originile din satul Bora-
Macovei,  de pe Movila Bând�ului, îns� treptat s-a impus denumirea mo�iei  pe 
care se afla de acum satul,  respectiv Padina, toponim  care s-a perpetuat în zon� 
ca denumire de sat �i mo�ie înc� din secolul al XVI-lea.(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.133 

 
4.2.Locuitorii. Demografie �i onomastic� 
 

Statisticile de la începutul sec. al XIX-lea  atest� faptul c� satul Padina        
(Macoveiul) a fost unul dintre cele mai populate sate ale plasei Câmpul din 
jude�ul Buz�u, înc� de la str�mutarea sa pe noua vatr� în 1832. Sat vechi, cu 267 
de gospod�rii în acel an - 1832, Padina era cel mai important sat din cele 69 
a�ez�ri rurale ale plasei Câmpul, având la vremea respectiv� un nou �i rapid spor 
demografic, a�a cum reiese din  „  T�bli�a statisticeasc� a Prin�ipatului Valahiei 
p� anul 1832” , un tablou demografic asupra celor 3560 sate existente în �ar� 
Româneasc� în anul 183230.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei 
Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in 
doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.134 

                                                
27  M.D.G.R.,vol. IV, p. 625 
28  Paroh preot Gheorghe Negulescu, lucr. cit. 
29  M.D.G.R., vol. IV, p. 625 
30  A.N.I.C., fond Diplomatice, nr. 147 



 

4.3. Proprietari �i arenda�i 
 

În secolul al XIX-lea s-au unit cele doua trupuri de mo�ie Macoveiul-Bora 
�i Padina, formând o singur� proprietate – mo�ia Macoveiul (Macoveanca), 
intrat� dup� 1832 în posesia domnitorului Gheorghe Bibescu. 

Mo�ia Macoveiul-Padina avea o suprafa�� de 15.350 ha, din care la 
sfâr�itul secolului XIX, 11877 ha. reprezentau suprafa�a arabil�, 336 ha. sterpe, 
750 ha. acoperite cu p�dure, iar 2387 ha. islazuri31. Cu acest poten�ial funciar, 
Padina-Macoveiul era în secolul al XIX-lea cea mai mare mo�ie din jude�ul 
Buz�u32. 

Din secolul al XVII-lea pân� la începutul secolului al XIX-lea, mo�ia 
Macoveiul (denumit� în Evul Mediu �i Bora) a fost proprietatea m�n�stirii 
Iviron de la  Sf. Munte Athos. (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei 
Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in 
doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.138 

  

A�adar pân� la 1845, mo�ia Bora sau Macoveiu a apar�inut familiei Mosh, 
care o preluase de  la George Filipescu,dup� actul de v�nzare al p�rin�ilor Exarhi 
de la m�n�stirea Iviron.În acel an îns�,c�minarul �tefan Mosh, fiul vistierului 
Ioan Mosh, se pare c� avut serioase probleme financiare, din moment ce mo�iile 
sale sunt scoase la mezat.Una dintre ele, mo�ia Bora sau Macoveiu a fost 
cump�rat� prin cartea de mezat nr. 286/1845 de chiar domnitorul Gh. 
Bibescu.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole 
de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura 
Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta 
reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.139 

În sfâr�it,în 1884 ,contesa Maria devine proprietar� deplin� a mo�iei 
Macoveiul. Printr-un act al tribunalului Ilfov din 9 februarie 1884 se ordon� 
punerea în posesie a fiicei lui Bibescu asupra mo�iei Macoveiul din jude�ul 
Buz�u33.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole 
de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura 
Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta 
reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.144 

Proprietatea contesei Odon de Montesquieu- Fezensac asupra mo�iei 
Macoveiul-Padina, a încetat în urma decretului de expropriere din 1918 �i 

                                                
31  M.D.G.R.,vol. IV,p. 624 
32  Ibidem, p. 625 
33  Ibidem 



reformei agrare din 1921, când mo�ia de 14.200 de hectare �i acareturi evaluate 
la 300.000 lei, care au apar�inut acestei urma�e a lui Gheorghe Bibescu, a fost 
expropriat� �i atribuit� celor îndrept��i�i la împropriet�rire34. (...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.vezi p.147 

Un caz aparte îl reprezint� arenda�ii mo�iei Macoveiul-Padina în secolul 
al XIX-lea, începând cu primii de la 1833 �i pân� la arenda�ul G�etan de dupa 
1900. În statistica cu privire la Arenda mo�iilor în Muntenia la 1831-1833 sunt 
men�iona�i ca arenda�i în Padina  comisul  Dumitrache F�lcoianu pentru mo�ia 
Macoveiul f�r� sat �i c�minarul �tefan Hagi Moscu, pentru mo�ia Padina cu sat.  

     (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.149 

    

4.4.Economia rural�: agricultura, p�storit �i cre�terea 
animalelor, comer�ul �i târgurile, meserii �i “industrie”. 
Transhuman�a mocanilor ardeleni pe mo�ia Macoveiul-
Padina. 

 

P�mântul Padinei a fost bun �i folosit pentru agricultur� din vremuri 
imemoriale. Secolul al XIX-lea a adus cu sine acel entuziasm al des�elenirii 
B�r�ganului, fapt consacrat �i în cazul Padinei, unde pe la 1832 p�mântul arabil 
forma o mo�ie de 10.000 de pogoane 35, pentru ca la sfâr�itul secolului al XIX-lea, 
suprafa�a arabil� s� ajung� la 11.877 de hectare36(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a 

comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 

Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul 

primei editii de 396 pagini.Vezi p.149. 

În ciuda unor diferende sociale obi�nuite în epoc� cu arenda�ii mo�iei 
Macoveiul-Padina, ��ranii cl�ca�i de aici au fost în bun� parte ��rani „ frunta�i” , 
circa 199 de familii în 1864, dovedind c� Padina a cunoscut o prosperitate 
economic� deosebit� în perioada 1832-1864, în ciuda sistemului cl�c��iei �i a 
lipsei p�mântului în proprietatea ��ranilor. Chiar se poate vorbi de un „ fenomen 

                                                
34  Arh. Na�. Bz, fond Tribunalul Buz�u S.I, dosar 68/1924 

35  Ion Dedu, op. cit. 
36  M.D.G.R. vol. IV, p. 624 



Padina” , datorit� poten�ialului economic agricol excep�ional al acestui sat de 
��rani cl�ca�i.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.155. 

   Macoveiul-Padina  a fost în secolul XIX un sat tradi�ional, în care 
me�te�ugurile casnice erau la mare pre�, în cadrul unei gospodarii ��r�ne�ti 
autarhice �i limitat� schimburilor comerciale p�guboase. De la  meli�atul 
cânepei, torsul lânei, prepararea brânzei cu unelte de c���rie, la r�zboiul de �esut, 
aceast�  lume ��r�neasc� cuno�tea me�te�uguri �i meserii diverse, unele 
uitate.Astfel pe la 1890 existau în Padina meseria�i precum: doi rotari, un 
opincar, un boiangiu, 15 fierari, 2 brutari... (...) Pentru detalii vezi monografia istorica 
a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.156 

Transhuman�a mocanilor ardeleni în B�r�gan �i c�tre b�l�ile Dun�rii a fost din 
vechime o component� a economiei rurale cu implica�ii în formarea �i 
dezvoltarea a�ez�rilor din Câmpia Român�. În jurul târlelor (stânelor), 
ad�posturi de vite ale acestor oieri din Transilvania, C.C. Giurescu g�se�te în 
cuprinsul B�r�ganului, pe harta rus� întocmit� în 1835, un num�r de 178 c�tune, 
mici a�ez�ri de câmpie37. La o privire atent� pe aceeea�i hart� rus� de la 1835, se 
observ� cu usurin�� c� Macoveiu era înconjurat de astfel de târle ...(...) Pentru 
detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-
1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din 
Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.157 

4.5.Structuri, evolu�ii �i conflicte sociale: cl�c��ia 
,reforma agrar� din 1864 �i r�scoala din 1907.  

 
       Din punct de vedere social, Padina-Macoveiul era la începutul secolului al 
XIX-lea un sat vechi cl�c��esc, a�ezat pe o mare proprietate de peste 10.000 
pogoane. Din cele 322 de gospodarii câte num�ra satul Padina în anul 1838, 282 
erau gospod�rii de cl�ca�i38, care tr�iau din prestarea cl�cii obi�nuite pe mo�ia 
lui �tefan Mosh �i apoi Gheorghe Bibescu, boierul care avea s� ajung� în 1842 
domnitor al ��rii Române�ti. 

      Situa�ia cl�ca�ilor din Padina este diferit� fa�� de modelul clasic al 
“ exploat�rii nemiloase”  la care erau supu�i ��ranii secolului al XIX-lea de c�tre 
proprietarii de mo�ii. Catagrafia din 1838, studiat� cu aten�ie, ofer� un astfel de 

                                                
37  C.C. Giurescu, Principatele Romane la începutul secolului XIX, p. 88 
38  Ion Dedu, op. cit. 



tablou. Altfel spus, cele 282 gospodarii de cl�ca�i erau în mare majoritate familii 
active �i productive, care datorit� muncii lor în cadrul zilelor de clac�, au primit 
de la proprietar o suprafa�� de 1830 pogoane în folosin�� personal�. Mai mult, 
63 de gospod�rii de cl�ca�i au angajat slugi pentru (...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.Vezi p.166 

   Satul secolului al XIX-lea, Padina-Macoveiul, a fost un sat f�r� p�mânt, 
de�i locuitorii s�i lucrau pe una dintre cele mai mari mo�ii din jude�, proprietatea 
de 16.000 de hectare a fiicei prin�ului Bibescu. Problemele sociale ale acestui sat 
se vor perpetua pân� la reforma agrar� din 1921, când se va face o împ�r�ire 
just� a p�mântului str�vechi al Padinei. 

4.6.Biserica �i via�a religioas� (1832-1921) 
 

       Istoria bisericii pe aceste meleaguri este tot atât de veche ca �i cea a 
satului, tradi�ia cre�tin-ortodox� �i istoria neamului românesc confirmând c� 
acolo unde  a fost o a�ezare omeneasca s-a construit �i un l�ca� de închinare. Cu 
mult înainte de 1832, în Evul Mediu, al�turi de voievozi �i boierii au fost mari 
ctitori de biserici �i m�n�stiri, gândindu-ne în primul rând la acei mari boieri 
care au st�pânit satul Padina-Bora în secolul al XVI-lea, precum Stroe mare 
sp�tar sau Iva�cu mare vornic. 

      De asemenea, pentru secolul al XVII-lea avem documente istorice care 
atest� influen�a în zon�  a episcopiei Buz�ului, fondat� înc� în vremea domniei 
lui Radu cel Mare (1495-1508), dar mai ales dependen�a mo�iei Padina Bor�i de 
m�n�stirile Radu Voda (Sf. Troi�a), Tutana �i Iviron (de la Sfântul Munte 
Athos). Pe la 1680-1681, c�lug�rii de la m�n�stirea Radu Voda (închinat� 
m�n�stirii Iviron) veneau frecvent la Bora si Padina Bor�i . 

      Cu siguran��, pe lânga via�a agricol� si pastoral�, a existat aici la Padina -
Bor�i-Macoveiul o via�a religioas� intens� înca din Evul Mediu. În secolul al 
XVIII-lea au fost ridicate ultimele biserici de pe vechea vatr� a satului de pe 
Movila Bând�ului. La începutul secolului al XIX-lea, odat� cu enoria�ii, au fost 
mutate mai la sud biserica, od�jdiile �i odoarele sfinte. 

          Dup� anul 1832, odat� cu întemeierea satului pe actuala vatr�, au fost 
construite  dou� l�ca�uri de cult: biserica Sf. Nicolae (1835) �i biserica Sf. 
Ioan (1837-1838)39. Biserica “Sf. Nicolae” a fost sfin�it� la 13 septembrie 
1835, fiind construit� în trei ani de la mutarea  satului pe noua vatr�. Ca �i în 
vremurile medievale, în ridicarea acestei biserici s-a aplicat ca donator un 
mare boier, Constandie Vernescu, din vechea  familie boiereasc� a Verne�-

                                                
39  Nicolae Stoicescu, op. cit., vol. I, M-Z, 1970, Mitropolia Olteniei, p. 470 



tilor, care... (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-
cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 
2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a 
II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.167-174. 

 

     4.7.�coala (1832-1921) 
 
          �coala �i biserica au constituit suportul spiritual al satului tradi�ional din 

secolul al XIX-lea. Într-o vreme în care locuitorii satului nu obi�nuiau s�-�i 
dea copii la înv��atur�, biserica, prin preo�i �i dasc�li, a oferit posibilitatea 
revela�iei divine prin cunoa�tere �i, totodat�, un cadru modest pentru a înv��a 
carte în mediul rural. 

        Vechea biseric� Sf. Nicolae ,sfin�it� la 13 septembrie 1835, a servit din 
toamna aceluia�i an ca l�ca� de înv��atur�, în tinda acestei biserici, prin grija 
postelnicului Costache Vernescu, func�ionând prima �coal� din Padina40, 
men�ionat� �i de Fr. Dame în lucrarea “ Recens�mântul copiilor de vârst� 
�colar� din comunele rurale” , ap�rut� la Bucuresti în 1894. 

        Dac� prima �coala a satului întemeiat pe noua vatr�  la 1832, a func�ionat 
la biserica sf. Nicolae, primul înva�ator este atestat �ase ani mai târziu, în 
1838, în persoana lui Panait Ioan, din satul Macoveiu, de 29 de ani, inclus în 
“ Catalogul candida�ilor hot�râ�i de înv��atori pe la sate în jude�ul Buzau (1 
august 1838” )41. �i-a ocupat postul în anii 1839-1840, în baza unui examen 
organizat de Eforia �coalelor, el figurând în “ Catalog al candida�ilor 
egzamina�i cu prilejul egzamenului dat 1839-1840”  (29 iulie 1840)42. 

        Afl�m din documente de arhiva �i ce înv��au copiii de la �coala Padina din 
anii 1835-1838: citire, aritmetic�, caligrafie �i ...(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor 
prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.178-180. 

        Pentru satul secolului XIX, �coala s-a dovedit o institu�ie omniprezent� de 
la întemeierea pe noua vatr�, având aceea�i vârst� cu biserica Sf. Nicolae 
(1835). De la primii elevi din “ tinda bisericii” , pân� la zecile de elevi din 
�coala modern� construit� la 1896, s-a parcurs un secol de educa�ie �i 
spiritualitate pe aceste meleaguri, �coala având în perioada 1835-1921, acel 
prestigiu deosebit care a f�cut din primii înv��atori, veritabili apostoli ai 
�tiin�ei de carte în lumea satului tradi�ional. 

          
 
 
                                                
40  Ilie Mândricel, op. cit. , p. 74 
41  Ibidem, p.144 
42  A.N.I.C., fond  M.C.I.P., dosar 3391/1840, f. 124, 25, 40 



 
 
 
4.8.Implica�ii politice în constituirea României moderne. 

Padina �i revolu�ia de la 1848 

      Sat de ��rani cl�ca�i, Macoveiul-Padina a fost antrenat în prefacerile politice 
ale secolului al XIX-lea, care au dus la constituirea României modene, începând 
cu revolu�ia de la 1848, Unirea Principatelor, Independen�a de stat �i Marea 
Unire de la 1918. 

     Nu au fost str�ini locuitorii Padinei de evenimentele de la 1848 din �ara 
Româneasc�, un rol deosebit în propagarea ideilor revolu�ionare în zon� avându-
l Ion Costinescu, comisar de propagand� pentru jude�ul Buzau. Pân� la 2 august, 
acesta a vizitat 34 de sate din jude�, printre care �i satul Macoveiul-Padina, 
afirmând ulterior:Am cercat duhurile �i inimile poporului s�tean... (...) Pentru 
detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-
1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din 
Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.180-181. 

     În vara anului 1848, ��ranii din Padina au socotit ca a sosit vremea drep-
t��ii, prin emanciparea din cl�c��ie �i împropriet�rire, a�a se  face c� ace�ti cl�-
ca�i, de pe mo�ia Macovei –Padina, a lui George Bibescu, au l�sat bucatele 
nesecerate pe camp. 43. Iat� un document semnificativ: D. Petrache Fillitis, 
arenda�u mo�iei Macoveiu dintr-acest jude�, prin jalb� c�tre Cârmuire au f�cut 
aratare, c� de la 23 ale trecutului Iulie anul urm�tor, ar fi protestat c�tre ...(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini. 

      Padina a contribuit însa substan�ial la acel eveniment de gra�ie al 
neamului românesc, care a marcat începutul procesului de constituire a 
României moderne. Atât prin atitudinea colectiv� a �aranilor cl�ca�i, 
solidari cu idealurile revolu�iei, dar �i prin personalita�i locale cu 
rezonan�� regional�. Amintim aici pe Iordache Buga, deputatul �aranilor 
cl�ca�i buzoieni în Comisia Propriet��ii, pe  Mihail Macedonescu, preot 
din Padina, care ...(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: 
Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua 
editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini. 

                                                
43  Gabriel Cocora, Pentru libertate �i unitate. Studi , articole �i documente de istorie buzoian�, Bucure�ti, 

1983, p.  53 



 

4.9.Iordache Buga - deputat al ��ranilor cl�ca�i 
buzoieni in Comisia Propriet��ii de la 1848 

 
        Macovei-Padina  a fost în seolul. al XIX-lea un sat tipic de ��rani cl�ca�i, 

iar dintre ace�tia s-a dovedit a fi cel mai de seam� Iordache Buga, care a 
r�mas pentru posteritate ca o personalitate local�, atât a satului Padina, cât �i a 
jude�ului Buz�u. 

        ��ran obi�nuit, cl�ca� pe mo�ia lui Gheorghe Bibescu, b�rbat de circa 40 
ani la 1848, Iordache Buga f�cea parte dintr-o familie numeroas�, ca mai toate 
familiile satului tradi�ional de alt� dat�. În iulie 1848, este ales deputat al 
��ranilor cl�ca�i din jude�ul Buz�u, participând la cele nou� �edin�e ale Comisiei 
Propriet��ii de la Bucure�ti, care s-au desfa�urat în perioada 10-19 august 1848. 
Dac� din partea ��ranilor cl�ca�i era delegat Iordache Buga, din partea 
proprietarilor de pamânt din jude�ul Buz�u era deputat �i boierul Sibiceanu.    

        Iordache Buga, în calitate de deputat cl�ca�, a luat cuvântul la trei �edin�e 
ale Comisiei Propriet��ii: �edin�a a III- a, din 12 august 1848, �edin�a a VI-a, din 
16 august 1848 �i �edin�a a VIII-a, din 18 august 1848, ap�rând cauza s�tenilor 
f�r� pamânt �i... (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-
cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, 
la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.184-188. 

4.10.Eroii p�dineni ai r�zboaielor de independen�� �i de 
întregire a neamului 

 
      Dincolo de vorbe mari �i orice patriotism local, satul Macovei-Padina a 

contribuit în a doua jum�tate a secolului al XIX-lea  la constituirea României 
moderne �i prin jertfa de sânge a zecilor de ��rani - solda�i care au c�zut în 
r�zboiul de independen�� �i de întregire na�ional�. 

        Recru�ii �i rezervi�tii din Macovei - Padina au fost încadra�i  în bun� parte 
în cele dou� unit��i militare din ora�ul Buz�u: Regimentul 8 Doroban�i Buz�u 
�i Escadronul 6 C�l�ra�i din Regimentul 4 C�l�ra�i. Pân� la 1877, fiii 
��ranilor din Padina au servit tân�ra patrie român� ca solda�i, doroban�i �i 
beketa�i - gr�niceri la Bechet, pe Dunare.(...) Pentru detalii vezi monografia 
istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.190. 

        



         Arma Ion �i Sp�taru Stan sunt cei doi eroi din Padina ai R�zboiului de 
independen�� de la 1877-1878, care au dat tributul de sânge patriei neatârnate 
în luptele din sudul Dunarii. Cei doi ��rani-solda�i au luptat în Regimentul 8 
Buz�u  �i Regimentul 6 linie, în “ amintirea vitejilor Arma Ion �i Sp�taru 
Stan”  tip�rindu-se apoi un tablou comemorativ p�strat în încinta �colii din 
Padina timp de mai bine de  o sut� de ani. 

  R�zboiul de întregire na�ional� (1916-1918) s-a dovedit un eveniment dra-
matic pentru “ comuna rural� “ Padina, datorit� num�rului mare de militari origi-
nari din sat, care �i-au dat via�a pe câmpurile de b�t�lie de la Turtucaia, M�r��ti, 
M�r��e�ti �i Oituz. Rezervi�ti �i recru�i din Padina, încadra�i în Regimentul 8 
Buz�u �i Regimentul 7 Artilerie, ambele incluse în Divizia V Infanterie, au 
luptat sub comanda generalului Traian Epure pe Valea Buz�ului �i apoi pe 
frontul din ...(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.191 
        
 
                                         EROII DIN PADINA 
                    C�ZU�I ÎN R�ZBOIUL DE ÎNTREGIRE 
                                      (1916-1918) 
 
 

1. Cpt. Andrei Costea 
2. Andrei Stan 
3. Andrei �tefan 
4. Anghel Stan 
5. Anghel Stere 
6. Anghel Tudor 
7. Stanciu Dumitru 
8. Badea Nicolae 
9. Baghilovici Tudor 
10. Basamac Dumitru 
11. Basamac Gheorghe 
12. Ba�turea Andrei 
13. Ba�turea Mu�at 
14. Ba�turea Nicolae 
15. Ba�turea Stan 
16. Ba�turea Ion 
17. B�icoianu gheorghe 
18. B�jan Irimia 
19. B�jan Zaharia 
20. B�jenaru Dobre 
21. B�l�ceanu Grgore 
22. B�rl��eanu Petre 
23. Beceru Ilie 
24. Beceru Marin 
25. Beceru Vasile 



26. Bâlboie Constantin 
27. Bocioac� Cristea 
28. Bolboceanu Costea 
29. Bordei Gheorghe 
30. Bosneanu irimia 
31. Botea Ichim 
32. Bounegru Vasile 
33. Bran Marin 
34. Bran Neagu 
35. Buga Marin 
36. Buriceanu Nicolae 
37. Burlacu Marin 
38. Cazan Ion 
39. Cazan Sandu 
40. Casaru Petre 
41. C�tan� Vasilache 
42. Ciuc Ion Iordan 
43. Col�eanu Rusen 
44. Coman R�ducanu 
45. Corneci Dragomir 
46. Cr�ciun Gheorghe 
47. Cr�i�� Constantin 
48. Cr�i�� Gheorghe 
49. Cristescu Ion 
50. Diaconu Alexandru 
51. Dobre Gheorghe 
52. Dragomir Chiri�� 
53. Dragomir Chiriac 
54. Dragomir Stoian 
55. Dr�ghici Chiriac 
56. Dr�goi Neagu 
57. Dumitrache Constantin 
58. Dumitrache Dobre 
59. Dumitru Gheorghe 
60. Dumitru Marin 
61. Feraru Ghi�� 
62. Fleoarc� Costea 
63. Fleoarc� Vasile 
64. Fleoarc� V. Vasile 
65. Fleoarca Tudorache 
66. Fogor Vasile 
67. Fr�tica Ion 
68. Fr�tica Nae 
69. Fr�tica Vasile 
70. Gavril� Gheorghe 
71. Gavril� Marin 
72. Ghebeanu Gheorghe 
73. Gheorghi�or Stere 
74. Ghiol Constantin 
75. Grozavu Ion 



76. Gu�u Petcu 
77. Gu�u �tefan 
78. Hogea Andrei 
79. Hogea Urse 
80. Hogea Grigore 
81. Iacob Ghi�� 
82. Iacob Marin 
83. Iazageanu Iordache 
84. Iazageanu Neagu 
85. Ion Ion 
86. Iord�nescu Mihai 
87. Iosif Ion 
88. Iosif Nicolae 
89. Ivan Mihai 
90. Jega Grigore 
91. L�cust� �tefan 
92. L�utaru Zaharia 
93. Lipan Nedelcu 
94. Lipan Vlad 
95. Luca Ion 
96. Matache Radu 
97. Matei Gheorghe 
98. M�rg�rit Coman 
99. Micu Irimia 
100. Mih�il� Alexandru 
101. Mih�il� MIhai 
102. Mih�il� Oprea 
103. Militaru Vasile 
104. Mitrea Panait 
105. Mocanu Constantin 
106. Mocanu Gh. Marin 
107. Mocanu Mu�at 
108. Moc�ni�� Mirea 
109. Moc�ni�� Gheorghe 
110. Moise Aurel 
111. Moldoveanu Mihai 
112. Mircea Constantin 
113. Miroi Gheorghe 
114. Miroi Mu�at 
115. Mitu Vasile 
116. Mu�at grigore 
117. N�n�u Radu 
118. N�n�u B�nic� 
119. Neagu Damian 
120. Neam�u Ion 
121. Negoi�� Ghi�� 
122. Negoi�� Nicolae 
123. Negoi�� �erban 
124. Negru B�nic� 
125. Negru R. Grigore 



126. Negru B. Grigore 
127. Negulescu Andrei 
128. Nica Dumitru 
129. Nica Marin 
130. Nica Vasile 
131. Oancea Constantin 
132. Mavrodin Marin 
133. Man�oiu Vasile 
134. M�n�il� Constantin  
135. M�n�il� Mihai 
136. Petru Irimia 
137. Parapancea Nedelcu 
138. Pastrama Grigore 
139. Panciu Dumitru 
140. Petrescu Costache 
141. Petrescu Grigore 
142. Pitic Costache 
143. Pârvu Iordache 
144. Popa Avram 
145. Popa B�nic� 
146. Popescu Dumitran 
147. Popescu R�ducanu 
148. Potrivitu Mu�at 
149. Preda Gheorghe 
150. Puiu Andrei 
151. Puiu Vasile 
152. Radu Anghel 
153. R�ducanu Petre 
154. R�dulescu Nicolae 
155. R�ghin� Ion 
156. R�ghin� Nicolae 
157. Ro�ca P�un 
158. Ruseru Ion 
159. Samoil� Gh. Ion 
160. Seceleanu Gheorghe 
161. Simeon Gheorghe 
162. Sârbu Gheorghe 
163. S�rbu Petre 
164. Sp�taru Cosma 
165. Sp�taru Miu 
166. Stanciu Dumitru 
167. Stancu Stan 
168. �erban Gheorghe 
169. �omoioag� Grigore 
170. Tei�an Andrei 
171. Târlan Neagu 
172. Tudor Dumitru 
173. Tudor Tudor 
174. Tudoran Gheorghe 
175. Tulumb� Ion 



176. �ig�nu� Vasile 
177. �i�eica Ioan 
178. Urse Constantin 
179. Urse Gheorghe 
180. Urse Trandafir 
181. Varga Constantin 
182. Vasile Dobre 
183. Vasile Ionescu 
184. Vasile Costache 
 

 
 
 
 

                                                    
 
                                     Crucea Curiganului (1832-1836) 
 

                        
 
                    Macoveiul �i târlele din jur, conform H�r�ii ruse de la 1835.Sunt 
men�ionate 120 de cur�i, o biseric� �i nenum�rate stâne sau târle 



 
 

                                     
 
Domnitorul Gheorghe Bibescu (1842-1848), proprietar al mo�iei Macoveiul-

Padina în secolul XIX 
 
 

 
 
                Fa�ada �colii din Padina, construit� cu contribu�ia material� a satului 

în anul1896. Pe aceast� intrare principal� au p��it dasc�li �i 



genera�ii de elevi mai bine de o sut� de ani.Ast�zi se afl� în 
ruin�,transformata in magazie de lemne. 
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5.1.Reforma agrar�. Satul micilor proprietari 
 
     Reforma agrar� deschide istoria interbelic� a comunit��ilor rurale din 
România , fiind un eveniment istoric anun�at de o lung� perioad� de legiferare 
între anii 1917-1921, care include decretele lege de expropriere din 14 �i 15/28 
decembrie 1918, cu stabilirea normelor concrete ale exproprierii în Vechiul 
Regat, apoi ad�ugându-se legile definitive ale exproprierii ce au fost publicate în 
Monitorul Oficial nr. 82 din 17 iulie 1921 �i nr. 93 din 30 iulie 1921. 
    Se expropriau toate propriet��ile rurale ale mo�ierilor supu�i str�ini �i 
absentei�ti, printre care �i mo�ia Macoveiul – Padina, aflat� în proprietatea 
contesei de Odon de Montesquieu-Fezensac, care locuia la Paris44. Mo�ia Ma-
coveiul era pe atunci una din cele mai întinse din jude�ul Buz�u, având o 
suprafa�� de 15.350 ha., din care 11.877 ha. arabile, 750 ha. de p�dure, 2387 ha. 
islaz45. În urma exproprierii din 1918, mo�ia s-a împ�r�it ��ranilor, care ...(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini. 
        
    În urma reformei agrare din 1921, Padina devine un sat al micilor 
proprietari, cu suprafe�e de 3-5 hectare, majoritatea s�tenilor fiind ��rani mijlo-
ca�i pentru care p�mântul însemna totul , o no�iune greu traductibil� ast�zi.  
 
5.2.Popula�ie �i structuri sociale 
 
    Popula�ia satului Padina a fost în perioada interbelic� în bun� parte 
statornic� �i format� din ��rani plugari, în majoritate, mici proprietari de p�mânt. 
Recens�mântul general al popula�iei din 29 decembrie 1930 ne ofer� o imagine 
general� asupra st�rii demografice �i a structurii popula�iei satului, Padina fiind 
al doilea sat din plasa Câmpul, jude�ul Buz�u, ca num�r de locuitori, dup� locali-

                                                
44  Fragment din Legea reformei agrare din 17 iulie 1921( Lege din 17 iulie 1921 

pentru reforma agrar� din Oltenia, Muntenia, Moldova �i Dobrogea) :   

 Art. 7. - Se declar� expropriate în întregime: a) propriet��ile rurale în cuprinderea lor total� ale supu�ilor 
statelor str�ine, fie c� sunt str�ini prin originea lor, fie c� au devenit str�ini prin c�s�torie sau alt mod;  

45  M.D.G.R., vol. IV, p. 624 



tatea Pogoanele. Datele recenzate în 1930 indic� pentru Padina: 942 de cl�diri, 
1084 de gospod�rii �i 4743 de locuitori46. 
     Padina cre�te din punct de vedere demografic, având ...(...) Pentru detalii 
vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor 
prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.208 
        
 
     5.3.Economia rural� interbelic� 
 
   Padina interbelic� s-a rezumat la o economie rural� axat� pe cultivarea 
p�mântului, cre�terea animalelor, comer�ul cu cereale, b�c�nii �i cârciumi, mori 
�i alte întreprinderi comerciale. Suportul economic era reprezentat de mica 
proprietate, gospod�ria ��r�neasc� fiind motorul produc�iei agricole �i al me�te-
�ugurilor casnice. Agricultura din primii ani interbelici purta din plin amprenta 
marilor dificult��i l�sate mo�tenire de r�zboi �i ocupa�ia str�in�.(...) .Înc� din 
anul 1919, cei care au constatat distrugeri la propriet��ile lor în anii ocupa�iei 
vremelnice a Vechiului Regat, au solicitat evaluarea pagubelor spre a li se 
acorda desp�gubirile legale cuvenite. Printre cei care au cerut anchet� s-au 
num�rat: contesa Odon de Montesquieu-Fezensac, Cleopatra B�rbulescu, 
proprietara unor terenuri pe mo�ia Macoveiul, ca avere dotal�, �i arenda�ul 
Constantin Polihroniade47. În afar� de acestea îns�, agricultura continua s� aib� – 
ca �i înainte de r�zboi – un pronun�at caracter extensiv.(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.212 
       

5.4. Banca popular� “Macoveiul”����������

�În condi�iile economice de la începutul secolului al XIX-lea, gospod�riile 
��r�ne�ti sim�eau nevoia de credit. Pentru nevoi urgente, ��ranii mai erau înc� 
nevoi�i s� apeleze la c�m�tari. Dar chiar �i b�ncile particulare ce operau în 
mediul rural percepeau dobânzi ce se ridicau pîn� la 25%. 

     Pentru ��ranii din Padina o solu�ie de credit financiar a fost banca popular� 
“ Macoveiul” , înfiin�at� înc� de la 30 ianuarie 1904. Aceasta s-a constituit ca 
societate de credit �i economie s�teasc�, având sediul în comuna Padina din 
plasa Câmpul, jude�ul Buz�u. Suma capitalului subscris era de 7347 de lei, 

                                                
46  Indicatorul statistic al satelor �i unit��ilor administrative din România, Bucure�ti, 1932, p. 76 
47  Arh. Na�. Buz�u, Fond Tribunalul Buz�u, S. I,dosar 194/1919 



acesta fiind m�rit ulterior f�r� ca vreun membru  s� aib� o parte social� mai 
mare de 5000 de lei48. 

    La fondarea acestei b�nci populare au participat 173 de s�teni  în frunte cu 
înv���torul Radu Bocioac�. (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei 
Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in 
doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.213 

        

�5.5.Via�a politic�, administrativ� �i juridic�  
 
   Statutul politico-administrativ al Padinei interbelice a fost acela de comun� 
rural�, încadrat� în plasa Câmpul din jude�ul Buz�u. Era a doua mare comun� 
din plasa Câmpul, dup� Pogoanele, pozi�ia geografic�, extrem de marginal�, 
având îns� consecin�e în evolu�ia satului. 
   Comuna  a avut în frunte o administra�ie local� reprezentat� de un primar, nu 
totdeauna ales, comisii interimare �i consilii comunale, ulterior delega�ii 
comunale, func�ionari, jandarmi. 
    Primarii comunei în perioada 1921-1941 au fost: �t. Parapancea, �tefan 
Fleoarc�, Iordache Piticescu, Nicolae P. Dragomir, Neagu Com�nescu. Dintre 
ace�tia cel mai longeviv politic �i cel mai cu prestigiu a fost primarul �tefan 
Fleoarc�, care reprezenta Partidul Na�ional Liberal, de care �i-a legat �i destinul 
politic local. Acest primar este un fel de Ionel Br�tianu  în variant� local�, 
dominând func�ia de primar în acea decad� br�tienist� a anilor '20. 
   (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.214. 
        

5.6.Incursiune în cotidianul unui sat de câmpie 

   Documentele de arhiv�, dar �i m�rturiile de istorie oral�, reconstituie 
imaginea satului Padina din anii '20 �i '30, o comunitate rural� buzoian� cu 
reguli trasate de tradi�ie sau calendarul liturgic �i agricol. 

    Rapoartele pretorilor Pl��ii Câmpul sunt o modalitate  de reconstituire obiec-
tiv� a universului Padinei interbelice, cu remarci �i observa�ii neutre. Astfel, la 3 
ianuarie 1925, pretorul pl��ii Câmpul a inspectat Padina �i a fost relativ 

                                                
48  Statutele B�ncii Populare “Macoveiul” din comuna Padina, Plasa Câmpul, Jud. Buz�u, Tipografia �i 

Leg�toria de c�r�i I. C�linescu, Buz�u, 1924 



mul�umit, de aprovizionarea cu combustibil pentru iarn� �i de între�inerea 
localului Prim�riei, doar drumul Padina - C�ld�r��ti i s-a p�rut detestabil, cu o 
circula�ie imposibil�. Un an mai târziu, la 20 ianuarie 1926, acela�i pretor 
constata starea sanitar� bun� a comunei, frecventarea regulat� a �colii, dar �i 
starea impracticabil� a drumurilor49.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a 
comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.vezi p.218 

5.7.Biserica (1921-1941) 
 
      Via�a religioas� a continuat la fel de intens în satul tradi�ional interbelic, 

biserica fiind o institu�ie respectat� atât de autorit��i cât �i de enoria�i. 
        În aceast� perioad� Padina a avut dou� parohii �i dou� biserici, îns� 

cl�direa bisericii Sf. Nicolae, construit� în 1835,  se afla într-un stadiu avansat 
de degradare, aflându-se în ruin� înc� din anul 1909. Ca urmare, s-a luat 
decizia construirii unei noi biserici în Padina. Vechea biseric�, de�i avea 
sp�rturi, a fost folosit� ca l�ca� de închin�ciune pân� în anul 1937, dup� care , 
abandonat�, se va pr�bu�i par�ial în 1943. R�zboiul, schimb�rile politice au 
avansat degradarea acelui monument arhitectonic religios, devenit incomod �i 
demolat în 1964. 

        În 1927 s-a început construc�ia unei noi biserici cu hramul Sf. Nicolae, cu 
cheltuiala enoria�ilor, prin osârdia preotului Iorgu Tomescu �i a Consiliului 
Parohial, cu concursul Prim�riei Padina.(...) 

       La 9 mai 1937, în Duminica Tomii, noua biseric� Sf. Nicolae a fost sfin�it� 
cu mare pomp� de episcopul Buz�ului, Ghenadie Niculescu. Au participat 
al�turi de s�teni �i ...(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: 
Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua 
editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. 
Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.221. 

        
�������5.8.�coala (1921-1941) 
   
     �coala interbelic� înc� mai persist� în amintirile celor care i-au p��it pragul. 

Dincolo de statistici pr�fuite si de cataloage uitate, imaginea înv���torilor-
apostoli  a r�mas peste decenii ,fiind rememorat� de acei autentici fii ai 
satului50. 

       Localul �colii folosit  în aceast� perioad� este cel construit în 1896 prin 
str�dania locuitorilor satului. �coala a fost distrus� în timpul primului r�zboi 

                                                
49  Arh. Na�. Buz�u, Fond Prefectura jude�ului Buz�u, dosar 1/1926, fila 23 
50  Valeria M. Urse Blidaru, n�scut� în Padina la 8 iunie 1931, a urmat cursurile acestei �coli primare, iar peste 

ani �i-a prezentat memoriile în cele dou� c�r�i ale sale- “ �coala din Padina”  �i”  Padina copil�riei mele” . 



mondial �i a ocupa�iei germane �i a�a cum reiese dintr-un raport c�tre 
prefectur� din 6 noiembrie 1926, nici pân� la acea dat�  nu s-a putut repara �i 
înzestra cu mobilier51. 

         
       �coala a func�ionat în perioada interbelic� cu opt posturi de înv���tori, dup� 

pensionarea înv���torului Radu Bocioac�, director fiind R�ducanu Dr�goi.(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura 
Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta 
reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.222. 

        
�5.9.Tradi�ii �i obiceiuri. Spiritualitate �i cultur� în satul 

interbelic 
 
      Padina interbelic� a fost tipul de comunitate agricol� - pastoral�, un sat 

adunat, caracteristic zonei de câmpie, a c�rei popula�ie se ocup� cu lucrarea 
p�mântului, comun� mare dispus� în lungul unor uli�e principale, cu un plan 
neregulat. Dincolo de re�eaua de uli�e, se distinge un centru civic unde erau 
dispuse institu�iile administrative �i social-culturale: prim�ria, �coala, biseri-
cile, c�minul cultural, banca popular�. 

        Casele �i gospod�riile anexe sunt situate de-a lungul drumului, structura 
acestora modernizându-se pe m�sura cre�terii bun�st�rii. Planurile locuin�elor 
satului interbelic sunt specifice arhitecturi satului de câmpie. Casa se desf�-
�oar� liniar, cu tind� �i dou� sau trei înc�peri. Înc�lzirea se bazeaz� pe vatra 
din tind� �i soba oarb� în camer�. Dealtfel, Padina se distinge în rândul 
celorlalte sate de câmpie prin gospod�riile tradi�ionale52. 

          Casele ��r�ne�ti din acea vreme se f�ceau din lemn de salcâm, lut, care era 
folosit la casele cu schelet din lemn �i ...(...) Pentru detalii vezi monografia istorica 
a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu 
Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv 
Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 
396 pagini.Vezi p.226 

        
 
     5.10 Personalit��i interbelice: Alexandru Moser-Padina, 

Radu Bocioac�, Stelian Teodorescu 
 

Padina interbelic� a l�sat posterit��ii oameni de seam�, care au r�mas în 
memoria comunit��ii �i mai ales în istoria local� �i regional� prin atitudinea �i 
faptele lor. Astfel, din Padina s-au ridicat: un pictor de renume al �colii 

                                                
51  Arh. Na�. Buz�u, fond Prefectura jude�ului Buz�u, dosar 2/1926, fila 35 
52  Olga Hor�ia, Zona etnografic� Buz�u, Editura Sport Turism,  Bucure�ti, 1981, p.19-20 



române�ti de gen din perioada interbelic� - Alexandru Moser-Padina, un 
înv���tor charismatic al satului - Radu Bocioac� �i un profesor de litere �i 
publicist, lider al extremei drepte buzoiene-Stelian Teodorescu. 
 structurile vaste ale continentului,  
de prAlexandru Moser – Padina (1904- 1992) s-a n�scut în localitatea Padina, 
de unde a luat numele, fiind unul dintre pictorii reprezentativi ai picturii 
române�ti interbelice. P�rin�ii s�i ,Adela Faluta, românca, iar Louis Moser , 
elve�ian de origine evreiasc� stabilit în România,unul dintre supu�ii austro-
ungari care au ajuns în Padina pe la 1900.A p�r�sit apoi România în 1947, 
stabilindu-se în Elve�ia, la Zurich53, unde a murit în 1992. (...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.226. 
        
    Radu Bocioac�, un înv���tor-apostol din genera�ia lui Spiru Haret,acel 
ministru reformator al  înv���mântului românesc, s-a n�scut în anul 1868 în 
comuna Padina. Dup� ce a urmat cursurile �colii primare din sat, a intrat la 
seminarul din Buz�u, dup� absolvirea c�ruia îmbr��i�ând cariera de dasc�l în 
satul natal din  anul 189054. (...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei 
Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in 
doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.229. 

       Stelian Teodorescu este o personalitate interbelic� controversat� a satului 
interbelic.Apartenen�a sa la mi�carea legionar� este rupt� uneori din contextul 
acelei lumi interbelice, în care elite intelectuale �i tinerii genera�iei anilor '20 au 
pactizat cu aceast� mi�care politic� extremist�. 

   Student la Ia�i, Stelian Teodorescu a fost unul dintre apropia�ii lui Corneliu 
Zelea-Codreanu, care i-a apreciat calit��ile, motiv pentru care a f�cut din el unul 
din oamenii s�i de încredere. Dup� mutarea lui Codreanu la Bucure�ti, în 1931, 
St.Teodorescu a r�mas la Ia�i, fiind unul dintre responsabilii legionari cu 
chestiunile studen�e�ti �i având o activitate publicistic�55.(...) Pentru detalii vezi 
monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. 
Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.230-231. 

        
 

                                                
53   Alexandru Padina-pictor integrat in istoria interbelica a picturii romanesti, articol de Mihaela Dub in 

revista Muzeul National, nr.XI/1999,  „ Muzeul National” , l nr. XI / 1999. 
54  Valeria M. Urse Blidaru, �coala din Padina (1835-1945), Editura Alpha, Buz�u, 2005 
55  "Cuvântul Ia�iului", anul I, Nr. 1, Ianuarie 1931. Din comitetul de coordonare al ziarului -redactare si 

editare, au facut parte Ilie Gârneatã, Nellu Ionescu si Stelian Teodorescu. 



 
 
 

      Biserica cu hramul “Sf. Nicolae” din Padina, construit� în perioada 1927-
1937.  
 
 
 



              
 
 Locuitori ai Padinei din anii ‘20. Primarul �tefan Fleoarc�, înv���torul Radu 

Bocioac�, prefectul, pretorul pl��ii, al�turi de s�teni, v�duve �i orfani 
de r�zboi , la inaugurarea monumentului eroilor. 

 
 
 
 
 
 
 



      
 
               Monumentul Eroilor din Padina interbelic�, ini�iat �i construit în 

perioada 1921-1923. Dup� ce a suferit profanarea regimului 
comunist �i intemperiile naturii, resturi ale acestuia se p�streaz� la 
biserica Sf. Nicolae. 

 
 
 
 



 
              
  
  
 

                               
 
“Autoportret”, tablou al pictorului interbelic Alexandru Moser -Padina, n�scut 

în anul 1904 
 
 
 
    
 



                    

 
 
 
 
       Membrii filialei Padina a Societ��ii Corale “Spiru Haret”.Acest cor al 

înv���torilor a activat în Padina interbelic�. 
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            Agonia satului micilor proprietari  
                             (1941-1962) 

 
6.1.R�zboiul (1941-1945) 
6.2. De la r�zboi la colhozul “Drumul p�cii”. Tranzi�ia 
c�tre regimul comunist ( 1944/1945-1949/1950) 
6.3.Colectivizarea. R�stignirea satului micilor 

proprietari(1949/1950-1962) 
6.4. Sovietizare �i comunizare. De la satul tradi�ional la 
modelul sovietic 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.R�zboiul (1941-1945) 
 
   Doar dou� decenii au trecut de la reforma agrar�, care a consacrat constituirea 
satului micilor proprietari printr-o rezolvare just� a chestiunii ��r�ne�ti, pentru ca 
nori negri sa apar� pentru comunit��ile rurale din România, odat� cu al doilea 
r�zboi mondial, un r�zboi pentru Basarabia, Bucovina de nord �i �inutul Her�a 
dar �i pentru îndep�rtarea spectrului bol�evismului. 
  Frumoasa epoc� interbelic� se încheia cu z�nganit de arme �i pierderi 
teritoriale dramatice în vara anului 1940. Recru�ii �i rezervi�tii din Padina au 
fost chema�i din nou la arme, participând la concentr�rile din 1939-1940, în 
cadrul unit��ilor militare buzoiene-Regimentul 8 Buz�u, Regimentul 7 artilerie 
dar �i în Regimentul 5 de cal�ra�i cu schimbul sau regimentul 4 vân�tori de 
munte.Concentr�rile prelungite duc la lipsuri materiale în gospodariile ��rane�ti 
r�mase f�r� bra�e de munc�. 
    B�taia clopotelor satului laolalt� cu gornistul Primariei-Canu Hogea,au vestit 
începutul sfâr�itului pentru lumea satului tradi�ional-mobilizarea general� �i 
începutul r�zboiului la 22 iunie 1941.Floarea satului a plecat la Ras�rit pe...(...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.241. 
        
 
                            EROII DIN PADINA  
      C�ZU�I ÎN AL II-LEA R�ZBOI MONDIAL 
                                   (1941-1942) 
 
 
1. Anghelu�� Dumitru 
2. Baciu Cr�ciun 
3. Badea Andrei 
4. Baghilovici Constantin 
5. Lt. Basamac Ion 
6. Ba�turea Anton 
7. Ba�turea Ion 
8. B�lan Dumitru 
9. B�rl��eanu Radu 



10. Bocioaca Chiriac 
11. Bocioaca Marin 
12. Bolache Nicolaeî 
13. Brebu Radu 
14. Buga Costache 
15. Bunea Mirica 
16. Bunea Marin 
17. Bunea Teodor 
18. Bunea Petre 
19. Bunghe� Ilie 
20. Buzea Sandu 
21. Caloian Stan 
22. Cazan Ion 
23. Cazan Nicolae 
24. Cazan Marin 
25. Casaru Petre 
26. Ciocan Dobre 
27. Ciocan Ion 
28. Ciocan Vasile 
29. Chi�uleasa Ion 
30. Codreanu Titu 
31. Cr�i�� Stan 
32. Cr�i�� Marin 
33. Dumanea D. 
34. Dobre �erban 
35. Dogaru Gheorghe 
36. Dogaru Marin 
37. Dragomir R�ducanu 
38. Dragomir Sina 
39. Dr�ghici R. Gheorghe 
40. Dr�ghici M. Gheorghe 
41. Dr�ghici Ghi�� 
42. Dr�goi Gheorghe 
43. Dr�goi Marin 
44. Dumitrache M. Costea 
45. Dumitrache Costea 
46. Dumitrache Dobre 
47. Dumitrache Gheorghe 
48. Dumitrache Panait 
49. Dumitrache Vasile 
50. Dumitrache Constantin 
51. Ene Constantin 
52. F�tu Gheorghe 
53. Feraru R�ducanu 
54. Filip Radu 
55. Leoarca Gheorghe 
56. Fleoarca Grigore 
57. Fleoarca R�ducanu 
58. Fleoarca Vasile 
59. Frangulea Dumitrache 



60. Fumea R�ducanu 
61. Gheorghe Nedelcu 
62. Gheorghe Constantin 
63. Ghinea Vasile 
64. Ghi�� Ion 
65. Grama Gheorghe 
66. Grigore �tefan 
67. Grigore Tudor 
68. Grozavu Ion 
69. Baciu Radu 
70. Gu�u Iancu 
71. Hogea Dobre 
72. Iacob Gheorghe 
73. Iazageanu �erban 
74. Iazageanu �tefan 
75. Ileana Chiriac 
76. Ileana Constantin 
77. Ileana Gheorghe 
78. Ileana Radu 
79. Ivan Vasile 
80. Lipan Vlad 
81. Mavrodin Aurel 
82. Mavrodin Marin 
83. Mantoiul Vasile 
84. M�n�il� Constantin 
85. Mihai Anton 
86. Mihai Nicolae 
87. Cpt. Mihalascu D. Vasile 
88. Mihala�cu St. Vasile 
89. Micu Stan 
90. Miu Cosma 
91. Miu Chiri�� 
92. Miu Neagu 
93. Miu Nicolae 
94. Miu Vasile 
95. Miroi Iordache 
96. Lt. Mocanu Alexe 
97. Mocanu Constantin 
98. Mocanu Radu 
99. Moc�ni�� Mirea 
100. Moldoveanu Dumitru 
101. Moldoveanu �tefan 
102. N�n�u R�ducanu 
103. Nedelcu Grigore 
104. Nedelcu Ion 
105. Nedelcu Vasile 
106. Negoi�� Dumitru 
107. Negoi�� Tudorache 
108. Negoi�� Radu 
109. Negru Constantin 



110. Cpt. Negru Ion 
111. Sg. Negru Vasile 
112. Negru Oprea 
113. Negulescu Coman 
114. Negulescu Gheorghe 
115. Olaru Ion 
116. Olaru Stan 
117. Or��an Tudor 
118. Or��an Mu�at 
119. Paraschiv Vasile 
120. Pavel Gheorghe 
121. Pastrama Marin 
122. Petre Constantin 
123. Petre Ilie 
124. Pitic Alexandru 
125. Pitic Gheorghe 
126. Pitic St. Gheorghe 
127. Pitic Nicolae 
128. Pitic Tudor Iordan 
129. Pârvu Gheorghe 
130. Popescu Dumitru 
131. Popescu Dumitru 
132. Potrivitu Radu 
133. Potrivitu Dumitru 
134. Popârlan Ion 
135. Potrivitu Vasile 
136. Preda Radu 
137. Pre�mereanu Ion 
138. Purcea Vasile 
139. Purcea N. Vasile 
140. Radu Dumitru 
141. Rotaru Chiriac 
142. R�dulescu Nicolae 
143. Sârbu Alexandru 
144. S�raru Dobrin 
145. Silvestru Dobrin 
146. Smaranda Dumitru 
147. Stoinescu Radu 
148. St�nicel �tefan 
149. Stoicescu Constantin 
150. Stoicescu Nicolae 
151. Stoicescu Vasile 
152. Stroe Grigore 
153. �cheaua Ion 
154. Tei�an Marin 
155. Tei�an R�ducanu 
156. Tifor Ghi�� 
157. Tifor Iordache 
158. Toader Petrea 
159. Toader T�nase 



160.    Trandafir Constantin 
161.    Tudoreanu Pandele 
162.    Tudor Grigore 
163.    �ig�nu� Grigore 
164.    Ungureanu Dumitru 
165.    V�c�roiu Ion 
166.    V�d�noiu Gheorghe 
167.    Vi�an Ion 
168.    Vi�inescu Nicolae 
169.    Vl��ceanu D. 
170.    Vl��ceanu Gheorghe 

 
 
 6.2. De la r�zboi la colhozul “Drumul p�cii”. Tranzi�ia 
c�tre regimul comunist ( 1944/1945-1949/1950) 
     
    Odat� r�zboiul pierdut, România a intrat în sfera de influen�� a Uniunii 
Sovietice, perioada 1944-1947 fiind caracterizat� printr-o evolu�ie accelerat� 
c�tre totalitarismul comunist.Atitudinea primilor solda�i sovietici care au intrat 
în Padina la 30 august 1944 �i care au întrebat de s�tenii mai înst�ri�i, este la fel 
de elocvent� ca acele cuvinte celebre ale lui Stalin c�tre liderul comunist 
iugoslav Milovan Djilas, cu privire la soarta statelor din Europa de est ocupate 
de Armata Ro�ie.Sensul era clar-un regim de tip sovietic avea s� se instaureze în 
România.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci 
secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la 
Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a 
revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.248. 
 
    În 1950 a luat fiin�� primul colhoz din Padina- Gospod�ria Agricol� Colectiv� 
“ Drumul p�cii” .Se încheia tranzi�ia �i satul micilor proprietari intra în faza final� 
a agoniei sale.Colhozul tinde sa devin� institu�ia economic� în jurul c�reia va 
gravita satul în perioada experimentului comunist,în dauna propriet��ii �i a vie�ii 
private. 
                                                                
6.3.Colectivizarea.R�stignirea satului micilor proprietari 
(1949/1950-1962) 
 
    Colectivizarea agriculturii a fost un proces deosebit de complex, conceput si 
aplicat în virtutea modelului stalinist de sovietizare a României,  „ transformarea 
socialista a agriculturii”  însemnând exproprierea celei mai mari p�r�i a suprafe�ei 
arabile – �i nu numai – a ��rii, proletarizarea fo�tilor proprietari, care nu erau 
numai ��rani, schimbarea sistemului de cultivare, oficializarea unui raport 
artificial între fostul proprietar si pamântul lui .  



    Padina, sat de câmpie de la hotarul B�r�ganului �i Buz�ului, este un exemplu 
de comunitate rural� tradi�ional� crucificat� din ra�iuni politice �i ideologice în 
obsedantul deceniu 1950-1960.Padina a cunoscut experien�a colectivizarii în 
perioada 1950-1962, în paralel cu tot ce a însemnat politica regimului fa�� de 
lumea rural�-exproprieri, dona�ii, comas�ri, colect�ri –cote,contract�ri.(...) Pentru 
detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-
1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din 
Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.251. 

     Una dintre  cle mai cunoscute întov�r��iri agricole din Padina anilor ’50, era intitulat� 
sugestiv Drumul socialismului, de fapt un în�el�tor popas în drumul spre colhoz. Aurel 
Dumitru, batrân din Padina  î�i amintea �i povestea unui reporter de la un ziar 
comunist jude�ean prin vara lui 1984, cum a reu�it el , împreun� cu un leat s� 
fac� întov�ra�ire agricol� într-o noapte- “ c�ci a�a socoteam noi c� trebuie s� 
fie legea cea nou�, de�ii unii ne atr�geau aten�ia c� suntem stric�tori de 
tradi�ie”56. Campania propriu-zis� în favoarea colectiviz�rii, a a�a-ziselor întov�r��iri, 
fusese început� înc� din 1949, adresându-se în special popula�iei rurale s�race.   (...) 
Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de 
istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet 
din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce 
integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.260. 

     În general, p�mânturile ce li se ofereau în schimb fiind s�race, ��ranii au fost 
nevoi�i s� accepte mai degrab� înscrierea în gospod�ria agricol� colectiv�.Pu�ini 
s-au înc�p��ânat s� reziste presiunilor regimului comunist �i s� accepte  terenuri 
neproductive, precum a fost în Padina cazul ��ranului M. Vasile , care a fost 
deposedat de p�mântul s�u prin comasare  �i a primit câteva hectare pe nisipurile 
de lâng� p�durea de salcâmi.Tenta�ia libert��ii a fost mai puternic� decât 
binefacerile �i ispita colectivului.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei 
Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in 
doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din 
Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini. 
     În martie 1962, odat� cu încheierea previzibil� a colectiviz�rii, regimul 
comunist î�i proclam� legitimitatea �i autoritatea deplin� în cadrul comunit��ii 
rurale îngenuncheate.Intelectualii satului, de forma�ie agronomic� sau didactic�, 
sunt chema�i la ordin �i supu�i indica�iilor venite de la raion sau de la Comitetul 
Executiv al Sfatului Popular din Padina.Inginerii agronomi ai celor dou� unit��i 
socialiste mai importante, GAC Drumul p�cii �i GAC 16 februarie, respectiv 
Lomaca Constantin �i Zaharia Cosma,sunt sili�i s� prezinte... (...) Pentru detalii 
vezi monografia istorica a comunei Padina: Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor 
prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si 
respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-a revazuta reproduce integral textul primei 
editii de 396 pagini.Vezi p.269. 

                                                
56  „ Via�a Buz�ului”  din 23 iunie 1984 



        
    Prim�vara anului 1962 a fost “ prim�vara”  comunismului într-o lume rural� 
stalinizat� �i o trist� „ toamn�”  pentru satul  micilor proprietari de alt�dat�.Satul 
Padina , ca  �i celelalte comunit��i rurale din România, era r�stignit �i 
condamnat la resemnare, fiind supus  experimentului comunist,care va altera 
societatea rural� în mod ireversibil. 
       
6.4. Sovietizare �i comunizare. De la satul tradi�ional la 
modelul sovietic 
    Padina,  comun� de câmpie din jude�ul Buz�u, exemplu tipic  de sat 
tradi�ional, a cunoscut în perioada 1944/1945-1962 sovietizarea �i comunizarea, 
prin neutralizarea institu�iilor sale de prestigiu-�coala �i biserica, atenuarea 
spiritului liber al  culturii populare �i înlocuirea acesteia cu realismul socialist, 
un surogat cultural pentru o lume docil�, pe care  partidul a vaduvit-o pân� �i de 
nelipsita hor� de pe “ muchia târgului” . ��ranul de odinioara s-a vazut astfel un 
om nou , transformat, prin pauperizare, într-o fiinta anonima, care asigura 
unanimitatea proprie comunismului, prin proletarizare si neantizare. Abolirea 
proprietatii private a modificat fondul si deci identitatea satului românesc si a 
lumii rurale, în general.(...) Pentru detalii vezi monografia istorica a comunei Padina: 
Padina-cinci secole de istorie(1536-1962),autor prof. Miu Gheorghe,aparuta in doua editii in 
2007, la Editura Rafet din Ramnicul Sarat si respectiv Editura Omega din Buzau. Editia a II-
a revazuta reproduce integral textul primei editii de 396 pagini.Vezi p.271. 

����Un sat f�ra pamânt, hor�, libertatea de a-�i urma tradi�iile �i obiceiurile, 
s�rb�torile religioase, calendarul agricol,cu �coala �i biserica supuse 
propagandei comuniste,iat� ce era Padina în 1962.�De�i ��r�nimea a fost ultima 
categorie subjugat� de regim, sovietizarea, colectivizarea �i socialismul 
triumfaser�, satul tradi�ional �i al micilor proprietari �inând  doar de memoria 
colectiv�. 
 
 



                     
                        ��rani-solda�i din Padina în plin� iarn� ruseasc� . 
                                Campania militar� din Est (1941-1944) 
                                                                                                                                                                                           

 
 
 

 
• Epilog  

 
  Cinci secole de istorie alcatuiesc cronica trecutului Padinei: secolul al XVI-
lea, cu prima atestare documentar�, secolul al XVII-lea, cu dependen�a de 
m�n�stirile RaduVod� �i Iviron, secolul al XVIII-lea, cu primele men�ion�ri 
cartografice, secolul al XIX-lea, cu str�mutarea vetrei satului �i secolul al XX-
lea, cu crepusculul lumii ��r�ne�ti tradi�ionale. 
    F�r� a mai pune la socoteal� preistoria, antichitatea �i vremurile de început ale 
satului medieval, avem cinci secole de istorie reconstituite în baza unor izvoare 
istorice scrise. Parafrazându-l pe istoricul german Leopold von Ranke, care 
spunea c� popoarele care nu au o istorie scris� nu exist�, ei bine, iat� Padina 
exist� de la 28 mai 1536, odat� cu prima atestare documentar� cunoscut� �i 
cert�.  
    Cele cinci secole de istorie se întind pân� la 1962. Istoria satului din Extremul 
sud-est buzoian nu se opre�te îns� în acel an. Dac� atunci, ceasul ancestral al 
satului tradi�ional a încetat s� mai bat�, dup� experimentul socialist (1962-1989), 
apoi dup� r�t�cirea postcomunist�, aparent perpetu�, sunt convins c� Padina-



Bora-Macoveiul, aceast� comunitate peren�, va rena�te, într-o alt� form�, din 
propria cenu��, pentru alte cinci veacuri. 
    Pana atunci, ramane o provocare reconstituirea unui trecut istoric relativ 
apropiat, cu referire la Padina aflata la cumpana de milenii,avand drept tematica 
experimentul comunist la care a fost supus satul intre anii 1962-1989 si istoriei 
recente de dupa 1989. 
 
 
 
      Si ca o dovada ca eterna si perena Padina-Bora-Macoveiul se dezmorteste 
din inghetul vremurilor,la 8 decembrie 2007  a avut loc o manifestare culturala 
patronata de Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea culturii 
traditionale,impreuna cu Primaria Padina-o adevarata „ sarbatoare de 
suflet” ,dupa cum  frumos o caracterizeaza prof. Valeria Blidaru intr-un articol in 
publicatia buzoiana „ Amprenta” .Cu aceasta ocazie,laolalta cu albumul de debut 
al grupului de traditii „ Macoveiul” , a fost lansata prima monografie istorica a 
Padinei,intitulata sugestiv „ Padina-cinci secole de istorie” (1536-1962), realizata 
de profesorul de istorie Miu C. Gheorghe. Lucrarea a aparut in anul 2007 in 
doua editii,prima editie,avand 397p.,la Ed. Rafet din Ramnicul Sarat,iar a doua 
editie, revizuita si retehnoredactata,avand 290 p. la Editura Omega din 
Buzau.Pentru conformitate, sunt expuse mai jos copertile celor doua editii ,intre 
care se afla prezentate cu detalii ,cele cinci secole de istorie ale Padinei. 
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