
Despre podurile din Bozovici 

 
Am văzut o vedere foarte interesantă cu podul de lemn de peste Miniș din Bozovici, din anul 

1900. Este ciudat faptul că a fost redactată în franceză și propunea un schimb de cărți poștale 

ilustrate. Textul în maghiară precizează că este „Drumul spre Marila, pe lângă Cazarmă”. În 

vedere apare cazarma - în spate, iar pe dreapta, un stâlp de telefon/telegraf și o lampă pentru 

iluminatul public. 

 

 
 

Am încercat să aflu câte ceva despre podurile din Bozovici; cele mai vechi informații rezultă 

din Hărțile Iosefine (circa 1780), când în Bozovici și în Valea Almăjului nu exista nici un pod 

(nici de lemn), în afara celui de peste Nergăni la ieșirea înspre Prilipeți. În rest, toate trecerile 

peste râuri/pârâuri se făceau prin vaduri, adică locurile cu apa mai mică. 

În hotarul comunei Bozovici există un toponim ciudat „Podu Bineșii”, undeva în sus pe 

partea stângă a Lighidiei, poiana de la liziera pădurii. O altă ciudățenie constă în faptul că la 

Bozovici, între dealul Strineac și Păgijelul Mic, undeva în dreapta acestei imagini, în munte, 

exista un pod de lemn, actualmente dispărut. 

 

 



 

 

Este interesant de văzut și traseele ogașelor din Bozovici; din Golibreg veneau două ogașe 

care se uneau și se vărsau în Miniș undeva în apropiere de pod. Și din Băclan veneau două ogașe, 

unul puțin mai sus de școală (ogașu lui Măgădan) , iar celălalt în apropierea spitalului (ogașu 

Becica), care de asemenea, se uneau și se vărsau în Miniș, în zona Zăvoiana. 

 

O dată cu începerea modernizării drumului spre Iablanița și spre Oravița, au început să se 

sistematizeze străzile și să se construiască și poduri din lemn pentru fluidizarea traficului și în 

condiții mai grele. Singurul pod construit din zidărie, cu boltă, a fost podul de peste pârâul 

Bozovici (în apropierea bisericii), pod care nu de mult a fost lărgit. 

 
 

Făcând un inventar al podurilor importante vechi din zona Bozovici, avem două poduri peste 

râul Miniș (cel din Bozovici - Podu Mare și podul Gaberii) și două poduri peste Nergăni ( dintre 

care unul era în zona inundabilă - Podu Săc). Peste Nergăni au mai existat podurile de la Prilipeț, 

la Pătaș - Borlovenii Vechi și între Lăpușnic și Dalboșeț. În fotografiile următoare sunt prezentate 

alte două imagini cu Podu Mare de la Bozovici, ultima făcută din centru, podul apărând ca un mic 

detaliu în spate. 

 



 

 
 

Anul 1910 a adus cu el așa numitul „Potop”, o rupere de nori puternică, care a provocat o 

viitură ce a produs o serie de pierderi umane, dar și materiale, printre care și ruperea podului de 

lemn de peste Miniș. 



 
 

După „Potop”, podul este refăcut din beton de către constructori italieni, cu două picioare în 

albia Minișului și balustrade din fier, ca în imaginea de mai jos, făcută din aval. 

 

 
 

Imaginea următoare (din amonte), este posibil să fie fost făcută la inaugurarea podului 

deoarece apar și autorități, inclusiv militare. 



 
 

Mai există o serie de vederi din Bozovici care scot în evidență și Podul Mare. 

 

 
 

Un detaliu asupra balustradei/grilajului de fier al podului apare în fotografia următoare. 



 
 

Referitor la celelalte poduri, începând de la intrarea în Bozovici dinspre Prilipeț, existau: un 

podeț peste ogașul Becica (lângă Spitalul vechi), un podeț peste ogașul lui Măgădan (lângă Liceu, 

în imagine), prevăzut cu o scară laterală cu balustradă, iar în sat, podul de la Fărbariu (fosta 

Autogară), podul de la Lighidie și de la Agreș.  

 

 
 

Pe drumul național spre Ștaier, erau podurile de la Tăria, de la Poneasca și de la Iughina 

(peste pârâul Ștaier). În imagine aveți un detaliu cu podul de la Poneasca, evident din lemn, 

celelalte poduri având o structură asemănătoare; podurile erau realizate cu multă grijă, trebuiau să 

fie rezistente în cazul viiturilor, iar cheresteaua (fuspodul), îmbinată perfect pentru a permite 

trecerea căruțelor cu tracțiune animală.  

 



 
 

În afara podurilor mai existau o serie de punți de trecere peste Miniș, în zonele de interes; 

astfel, în zona morii lui Sima, era o punte peste Miniș care făcea legătura între Luncaviș și 

Dubaucea, apoi punțile pentru acces la mori: puntea de la Ulian, de la moara Curpanița (în 

imagine), de la moara Dosolii, de la moara Tării. În sat mai erau două punți peste pârâul Bozovici 

care mai există și azi. 

 

 
 



 

În fine, o fotografie legată de podul de peste Tăria, din anul 1905. Iată ce scria ziarul 

Tribuna, Arad, Sâmbătă 3/16 Decemvrie 1905, Nr. 225, Anul IX, NUMĂR de DUMINICĂ: „Între 

munţi, departe de Bozovici, (la podul Tării, 6 km de Bozovici, n.n.), unde ne simţim mai bine acasă, 

au ieşit înaintea oaspeţilor, călăreţi frumos îmbrăcaţi, feciori chipeşi, înalţi ca bradul de la munte. 

Alături de ei era preoţimea noastră şi inteligenţa română din acele părţi. 

... Urmează o înfăţişare din(tre) cele mai adânc însufleţitoare dintre câte am văzut. Din şirul 

poporului păşeşte înaintea deputaţilor (candidații veniți, n.n.), un moşneag gârbovit de povara 

anilor grei, cu o barbă lungă ca un patriarh, cu faţă smerită şi în vorbă tânguioasă, cu lacrimi în ochi 

îşi spune bucuria şi fericirea inimii sale şi a bătrânilor din acele părţi, învredniciţi fiind să vadă 

iarăşi timpurile lui Doda, timpuri de fericire şi de mare măreţie pentru Valea Almaşului(Almăjului, 

n.n.)... 

Când am auzit vorbele moşului Petru Pâșlea1, care este tatăl sculptorului2 din Câmpulung şi 

când am văzut alături de el pe bătrânii: Nicolae (Nicola) Ruva3, Тrаіаn Crâşovan şi Petru Păscar, 

gândul meu zbura departe...departe la strămoşii noştri, care, cu cucernicie în inimă, şi cu dragoste 

de limbă şi lege, de câte ori cerea lipsa, de prin văi şi cătune se adunau ca să pornească la luptă”. 

 Iată ce scrie și pe fotografie (în afară de numele fiecăruia): „Bătrânii bozoviceni (i)eșiți întru 

întâmpinarea deputaților naț. rom. în 12/XII 1905 la Pod. Tăria”. 

 

 

                                                 
1 Petru Pâșlea, un priceput tâmplar/dulgher din Bozovici, a participat la memorandul din 1993. 
2 Ion Pâșlea, fiul lui Petru Pâșlea, sculptor, n. 1869, Bozovici, d. 1952, Câmpulung Moldovenesc. 
3 Nicola Ruva, tatăl dirijorului Corului din Bozovici, Ilie Ruva. 


