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1. AŞEZARE. VECINI. 
Teritoriul administrativ al oraşului Ianca este aşezat în Câmpia Brăilei. Relieful este relativ uniform, 
câmpuri întinse, netede, singurele accidente fiind formate de movile şi de depresiunile de tasare. 
Depresiunile sunt transformate în lacuri precum Ianca, din estul oraşului (între Ianca şi Plopu) şi 
Plopu, la est de satul Plopu. Valea Iencii, considerată a fi un braŃ părăsit al Dunării, cu o direcŃie 
nord-sud, împarte Câmpia Brăilei în două părŃi aproape egale. 
La categoria relief antropic pot fi menŃionate canalele de irigaŃie, construite înainte de 1989, astăzi 
abandonate. 
 

 
 

Teritoriul administrativ al oraşului Ianca se învecinează cu teritoriile comunelor Mircea Vodă, la vest, 
Bordei Verde, la sud-est, ŞuŃeşti, la nord, Traian, la est, Movila Miresii, la nord-est, Cireşu, la sud-
vest, Vişani, la nord-vest şi Zăvoaia, la sud. 
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2. CĂI DE COMUNICAłIE 
LocalităŃile învecinate sunt legate prin DJ 212 Ianca-ŞuŃeşti, DJ 211 Ianca Gară-Bordei Verde, DC 35 
Ianca-Berleşti, DC 26 Ianca – Târlele Filiu şi DC 37 Ianca Gară-Plopu. 
Prin sudul oraşului trece calea ferată, dublă şi electrificată Făure-Brăila, punct de pe magistrala 
Bucureşti-GalaŃi. Beneficiază de două staŃii: Halta Ianca-Sat, înfiinŃată după primul război mondial şi 
Gara Ianca (Plopu), înfiinŃată în 1899. 
 

 
 

3. SUPRAFAłA 
Teritoriul administrativ al oraşului Ianca se întinde pe o suprafaŃă de 18.614 ha din care: 15.071 ha 
teren arabil, 1389 ha păşune, 150 ha vii, 64 ha forestier şi 771 ha lacuri. Restul revine suprafeŃei 
intravilane. 
 

4. POPULAłIA 
În anul 2002, populaŃia se cifra la 11.393 de locuitori, majoritari români, de confesiune creştin-
ortodoxă. PuŃine familii au îmbrăŃişat cultele neo-protestante. 
 

5. OCUPAłII 
Locuitori aflaŃi în zonă de câmpie a căror ocupaŃie de bază era cultura cerealelor şi creşterea vitelor. 
SuprafeŃele arabile erau ocupate, în principal, de culturi de grâu, porumb, mazăre, ovăz, secară, mei şi 
dughie. Islazurile erau în parte folosite pentru păşunat, taxele încasate revenind bugetului local. 
SuprafeŃe mici erau ocupate de culturi de cartofi sau fasole. Zarzavaturile nu intrau în preocupările de 
bază din cauza lipsei de apă. ExcepŃie o făceau, prin anii 40 ai secolului trecut, locuitorii din Plopu. 
Pe lângă terenurile proprii, pentru a-şi îmbunătăŃi starea materială, locuitorii lucrau şi terenuri de pe 
moşiile particulare1 sau arendau suprafeŃe din islazul comunal şi din cele aflate în proprietatea unor 
instituŃii: spitalul din Ianca2, Camera Agricolă Brăila, s.a.  

                                                
1 Dijma din clăi, la orz şi ovăz, una şi una; la porumb două din cinci (două proprietarului, trei Ńăranilor), ciocanii reveneau 
Ńăranilor.  
2 În 1921 Ńăranii din Perişoru şi medicul şef al spitalului din Ianca încheie un contract de arendare pentru cele 15 ha 
deŃinute de spitalul din Ianca, cultivat cu orz: dijma 2 din 5 (spitalul două clăi). 
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În structura ocupaŃională, în afară de agricultori, sunt prezenŃi industriaşii 3 şi muncitorii. În timpul 
verii, în fiecare duminică, se făcea târg  pentru recrutarea muncitorilor. Construirea liniei ferate 
Bucureşti-GalaŃi a creat posibilitatea de angajare la CFR4, lucrătorii de aici putând să asigure 
familiilor un trai decent. Nu lipseau comercianŃii5 şi meseriaşii.  În perioada interbelică, în Ianca 
funcŃionau spălătorii, ateliere de tăbăcărie, tinichigerie şi tâmplărie. Sunt menŃionate măcelării, 
brutării, cârciumi, cafenele, iar printre meseriaşi se regăseau cizmari, cojocari, croitori, dogari, 
dulgheri, fierari, frizeri, mecanici, rotari, tăbăcari, tâmplari, tinichigii, zugravi. 
Centru administrativ, în 1892 era reşedinŃă de plasă, centru comercial, beneficia de calea ferată, din 
anii 20 ai secolului trecut avea două staŃii, Gara Ianca şi Halta Ianca-Sat, Ianca era considerată una 
dintre cele mai importante comune ale judeŃului Brăila. 
După 1950, structura ocupaŃională se diversifică. Rămâne ca principală activitate cea din domeniul 
agricol, desfăşurată la cele 6 CAP-uri şi la SMA6.  
În 1949 a fost înfiinŃat Ocolul Silvic Ianca, instituŃie care administra în 1978 peste 6000 ha de pădure. 
Administra, totodată, şi peste 20 ha răchitării care ofereau materia primă atelierului de împletituri şi 
obiecte casnice. 
În 1951 a luat fiinŃă prima Unitate de aviaŃie cu avioane cu reacŃie, Divizia 3 AviaŃie Reactivă. 
Aerodromul şi unitatea militară au avut un rol deosebit în dezvoltarea localităŃii pe multiple planuri: 
infrastructură, transport, comerŃ, cultural-educativă. ObŃinerea statutului de oraş s-a datorat, în bună 
măsură, activităŃii militare. 
 

  
 

Pista de pe aeroportul Ianca, 2010.  
Din 2008 aerodromul militar şi unitatea de aviaŃie din Ianca au fost desfiinŃate. În 2010 consilierii judeŃeni au aprobat 
închirierea unei părŃi a aerodromului Ianca (pista de aviaŃie, bretelele şi căile de rulare situate în incinta aeroportului, o 
suprafaŃă de 270.000 mp) pentru activităŃi de agrement şi sport cu motor. 
 
În 1967 a fost înfiinŃată schela de extracŃie, bazată pe descoperirile zăcămintelor de ŃiŃei şi gaze din 
zonă: Plopu, Bordei Verde, Oprişeneşti. 

                                                
3 În 1894 în comuna Ianca sunt semnalate 8 mori de vânt, 2 mori cu abur, o fabrică mare de spirt. În 1929 existau două 
mori cu motor, a fabrică de ape gazoase şi o fabrică de ulei – DicŃionar geografic al judeŃului Brăila, Bucureşti, 1894. 
4 La 3 aprilie 1922 Şeful gării Ianca. solicita Primăriei aviz pentru locuitorii care doreau să se angajeze la căile ferate ca 
frânari auxiliari cu o leafă de 50 lei pe zi sau 1500 lei lunar – Serviciul judeŃean Brăila al Arhivelor NaŃionale, Fond 

Primăria comunei Ianca, 1922.  
5 În 1894 existau 20 prăvălii cu diferite manufacturi şi băuturi spirtoase şi un depozit de lemne pentru construcŃii. 
Arendarea cârciumilor asigura comunităŃii locale un venit constant la buget. În 1923 erau 40 de comercianŃi de băuturi 
spirtoase, de articole de manufactură şi cherestea – existau două depozite de cherestea, restul erau comercianŃi de cereale. 
În 1929 sunt menŃionate magazine de biciclete, de încălŃăminte, de lemne, de vase casnice şi de bucătărie, manufactură şi 
mărunŃişuri.  
6 SMA Ianca, înfiinŃat în 1950, desfiinŃat în 1989, dispunea de 200 de salariaŃi. 
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Schela de foraj Oprişeneşti, 1979. 
 

  
 

Oprişeneşti, câmpuri de extracŃie, 2012. 
 

În 1980, în Ianca au fost date în funcŃiune abatorul de păsări, fabrica de zahăr şi centrala termică. 
După 1989, CAP-urile au fost desfiinŃate, iar clădirile fostului SMA se află în proprietate privată. 
Fabrica de zahăr a fost, la rândul ei, dezafectată.  
Principalele activităŃi desfăşurate în unitatea administrativă Ianca sunt agricultura şi cele de tip 
agroindustrial. O parte dintre clădirile fostei fabrici de zahăr sunt utilizate de societatea AGRIMON. 
În oraş predomină serviciile: comerŃ alimentar şi nealimentar, alimentaŃie publică, consum. În sate, 
agricultura este practicată în asociaŃii agricole şi familiale. Se cultivă porumb, grâu, floarea soarelui, 
sfecla de zahăr, soia, orz, orzoaică, rapiŃă şi legume. 
 

6. DEZVOLTARE 
În 2003 erau 2095 salariaŃi. În industrie lucrau 1005, dintre care 882 fuseseră înregistraŃi în industria 
extractivă), 133 în comerŃ, 204 în învăŃământ, 61 în sănătate şi 63 în administraŃia publică. 
În 2008 erau 306 unităŃi cu personalitate juridică şi 163 persoane fizice. Erau înregistrate 5 unităŃi 
industriale,  32 agricole şi 10 ateliere individuale. 
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                Ruinele Fabricii de zahăr Ianca, DN 2B.                                               AGRIMON, DN 2B. 
 

   
 
            AGRIMON SRL Plopu, DC 37 Ianca-Plopu.                            Abatorul de păsări BONA AVIS, DN 2B. 
 

  
 

Silozul de cereale Ianca. 
 

Obiective economice din Ianca7 
 
Nr. 
crt. 

Obiectiv economic Profilul şi activitatea Adresa 

                                                
7 De pe site-ul dedicat firmelor din oraşul Ianca, la nivelul anului 2011. 
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 S.C Bona Avis S.R.L Abatorizare carne pasăre str.Brăilei, nr.3 
 S.C Agrimon S.R.L Creştere păsări ouătoare str.Brăilei, nr.1 
 D.S.P Ianca Salubritate şi întreŃinere spaŃii verzi str. Gării, nr.6 
 S.C Roagrigest S.R.L ActivitaŃi cu profil agricol Str.Brăilei, nr.9 
 S.C Fortino S.R.L ConstrucŃii civile şi instalaŃii Str. N.Oncescu, nr.30 
 B.C.R - agenŃia Ianca ActivităŃi bancare Str. Gării, nr.2 
 S.C Carvapet S.R.L Depozit materiale construcŃii Str. Gării, nr.16 
 S.C Galanthus S.R.L ActivităŃi farmaceutice Str.Brăilei, nr.18 
 S.C Hepites S.A ActivităŃi farmaceutice Str. Morii, nr.1 
 S.C Farmavet S.A ActivităŃi farmaceutice veterinare Str.Brăilei, nr.31 
 S.C Lactas S.R.L Activitate de prelucrare a laptelui şi 

comercializare produse lactate 
Str.Brăilei, nr.110 

 S.C Radovici Servcom StaŃie G.P.L Str.Brăilei, nr.110 
 S.C Estival S.R.L Comercializare produse alimentare şi 

activităŃi morărit 
Str. N.Oncescu 

 S.C Senin S.R.L ProducŃie produse panificaŃie Str.Brăilei, nr.112 
 S.C Corandri Com S.R.L ActivităŃi turistice - hotel, restaurant Str.Brăilei, nr.112 
 S.C Energopetrol S.A ActivităŃi cu profil electric Str. SărăŃeni, nr.4 8 
 C.N Autostrăzi si Drumuri 

NaŃionale - district Ianca 
ActivităŃi de întreŃinere drumuri Str. Şcolilor, nr.3 

 C.U.P Braila - staŃia de 
tratare Ianca 

Furnizare apă potabilă-canalizare Str. Şcolilor, nr.4 

 P.F.A Ionel Marcel ActivităŃi de reparaŃii auto Str.Brăilei, nr.109 
 P.F.A Iancu Gigel ActivităŃi cu profil agricol Str. SărăŃeni 
 
 
 

7. DISFUNCłIONALITĂłI 
- Lipsa indicatoarelor de intrare în localităŃi; 
- Lipsa numelor de străzi, cu excepŃia oraşului Ianca; 
- Lipsa unor reglementări privind modalitatea de construcŃie a noilor locuinŃe; 
- Lipsa unor proiecte privind utilizarea unor spaŃii părăsite: fabrica de zahăr Ianca, clădirea şcolii din 
Plopu, clădirile ridicate de fostul CAP Plopu, fosta casă a dirigintelui din Oprişeneşti, cunoscută drept 
casa învăŃătorului, etc. 
- Lipsa unor proiecte care pot obŃine finanŃare pentru restaurarea unor obiective cu valoare de 
patrimoniu local: fostul conac Drugănescu din incinta Liceului Teoretic „Dr. Constantin Angelescu” 
Ianca. 
 

8. FOND CONSTRUIT 
Zona Bărăganului depăşeşte din punct de vedere etnografic graniŃele judeŃului Brăila, înscriindu-se în 
zona mai largă a câmpiei muntene. În cadrul acestei mari zone există însă alte unităŃi distincte care se 
circumscriu Zonei etnografice a Brăilei: 
Subzona CălmăŃuiului cu microzonele: Valea CălmăŃuiului şi Ciocile. 
Subzona Buzoelelor alcătuită din microzonele: Jirlău, Grădiştea şi Corbu-Vechi. 
Subzona Centrală Ianca cu satele: Oancea, Romanu, Găvani, Gemenele, Râmnicelu, Movila Miresii, 
Esna, łepeş Vodă, Urleasca, Căldăruşa, Oprişeneşti, Plopu, Ianca, Perişoriu, Berleşti, Bordei Verde, 
Constantin Gabrielescu, Tîrlele Filiu. Majoritatea sunt sate de adunătură, constituite în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, prin comasarea „târlelor” înfiinŃate în Bărăgan.  
Satele au evoluat de la grupurile de locuinŃe individuale, fără un plan anume, cu vatra satului 
delimitată de proprietăŃi agricole sau de elemente naturale, la satul de tip adunat, cu loturile de casă 
precizate. Nucleul în jurul căruia s-au dezvoltat satele a fost biserica, primăria, şcoala şi locuinŃele 

                                                
8 Cercetarea de teren ne-a indicat adresa str. SărăŃeni nr. 6. 
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micilor negustori cu prăvăliile acestora, înfiinŃate, de regulă, la drumurile principale care străbăteau 
localităŃile. 
Materialele de construcŃie pentru locuinŃe sunt modeste: pe furci din lemn de stejar sunt ridicaŃi 
pereŃii din paiantă. Certe informaŃii despre locuinŃe avem după primul război mondial. În fondul 
Primăriei Ianca am găsit câteva solicitări pentru aprobarea construirii unor imobile. În 1927, Ilie 
Ştefănescu primeşte autorizaŃie să-şi construiască „un rând de case de locuit care se compune din trei 
camere de locuit şi două antreuri în lungime de 15 m pe 5 m lărgime, în paiantă, şipci umplute cu paie 
şi învelite cu tablă”, situate pe strada principală a comunei, „pe proprietatea mea care o am cumpărată 
de la Pana Tinu”. ObŃine autorizaŃie şi pentru ridicarea unui gard „despre stradă în lungime de 18 
metri”. 
Avizul pentru cei 75 mp construiŃi şi 18 m gard este primit la 22 martie 1927. 
La 8 aprilie 1927, Matei Zaman solicită autorizaŃie pentru construirea unei „case de locuit pe strada 
General Averescu no. 372, compusă din două camere şi o sală şi la faŃă o prăvălie, în colŃ la stradă”. 
DeŃinea terenul din 1907, prin cumpărare. 
La 9 aprilie 1927 este înregistrată cererea lui Constantin N. Moroianu pentru a i se elibera o 
autorizaŃie de construcŃie. Casă de 4 camere: o prăvălie în faŃă şi alte trei camere în rând. PereŃii din 
paiantă, învelitoarea din tablă. 19 x 16,6 m. În curte urma să construiască alte 2 camere pe o sală de 
10 x 4 m, din paiantă, învelitoare din tablă şi un grajd de vite. 
Despre aspectul unei gospodării din Ianca aflăm dintr-o ofertă făcută la 26 mai 1926 de Ion I. Bucşă 
pentru postul de jandarmi Ianca. Era dispus să închirieze pe 2 ani de zile, 7500 lei anual, plata 
anticipată pentru a repara imobilul, casele sale compuse din 2 camere pe un antreu, o sală, parte cu 
zid, parte cu geamlâc şi parte fără geamlâc sau zid, una bucătărie având odaie de comunicaŃie cu 
odăile prin sală, un grajd, 2 cotineŃe pentru păsări cu mai multe despărŃituri, de asemenea terenul de 
un pogon, ce se află împrejurul caselor, plantat cu arbori fructiferi, care vor fi folosiŃi de jandarmi. 
Existau şi locuinŃe construite cu ziduri din cărămidă, care aparŃineau unor mari negustori din Ianca 
sau proprietarilor de moşie, imobile care au rezistat până astăzi. Conacul Drugănescu, aflat în incinta 
Liceului teoretic „Dr. Constantin Angelescu”, strada Brăilei nr. 167, fostul conac Gussi, situat în 
spatele Căminului Cultural Ianca de pe strada Brăilei, astăzi aici funcŃionează o întreprindere de 
morărit, sau actualul sediu al societăŃii Energopetrol Ploieşti9, str. SărăŃeni nr. 6, fostă proprietate a 
unui negustor de cereale, Zamfir.  
Din materiale durabile erau construite şi clădirile care adăposteau instituŃiile publice: sediile 
primăriilor, ale şcolilor sau pavilioanele spitalului Ianca. 
După 1950 localităŃile îşi reînnoiesc zestrea de locuinŃe, materialele din care sunt ridicate imobilele 
rămânând aceleaşi: paianta, învelitorile din Ńiglă sau tablă. Spre deosebire de solicitările din anii 20, 
acum cererile sunt însoŃite şi de planurile construcŃiilor. Cărămida este utilizată, în continuare, pentru 
sediile de instituŃii: cămine culturale, şcoli, sedii de CAP sau SMA. 
LocuinŃele păstrează elemente de arhitectură Ńărănească: prispa cu cerdac, uneori apare şi pridvorul, 
stâlpii din lemn, benzile din lemn decorate cu motive geometrice sau florale, traforate, aşa-numitele 
florării. Rareori, în această zonă, cerdacul este închis. CurŃile sunt împrejmuite cu garduri de lemn. 
Pe la sfârşitul anilor 60, cerdacul şi stâlpii din lemn sunt înlocuiŃi de terase, pereŃii sunt tencuiŃi cu 
ciment. Noile construcŃii tind să elimine elementele de decor din lemn, este preferată casa pătrată, cu 
aspect de robusteŃe. 
La mijlocul anilor 70 a început planul de sistematizare a viitorului centru urban Ianca. A fost realizat 
centrul civic unde se regăseau principalele dotări social-culturale. Între 1976-1977 au fost construite 
blocuri de locuinŃe prevăzute la parter cu spaŃii comerciale şi de prestări servicii, oficiu poştal şi CEC, 
farmacie, dispensar. La 17 martie 1978 au fost prezentate conducerii centrale a Ńării schiŃele centrului 
civic Ianca, alături de cele ale localităŃilor ÎnsurăŃei, Movila Miresii şi Cireşu, toate fiind propuse ca 
viitoare centre urbane. 
După 2000 a urmat un nou val de înnoire a fondului de locuinŃe. Sunt utilizate materiale durabile, 
betonul, nu doar la compoziŃia pereŃilor ci şi la aceea a împrejmuirii gospodăriilor. Noile vile, 
importuri aşa-zise orăşeneşti, nu mai au nici o legătură cu tradiŃiile satului. 
 
                                                
9 O vreme, în acest imobil a funcŃionat Internatul Liceului Teoretic Ianca. 
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             Conacul Drugănescu, Ianca, str. Brăilei nr. 167.                                      Conacul Gussi, Ianca,  
                                                                                                                       în spatele Căminului Cultural Ianca.          
 

 
 
                                          Energopetrol Ploieşti SRL, Ianca, str. SărăŃeni nr. 6. Fosta casă Zamfir. 
 
 
 

  
 

Casă cu prăvălie a negustorului Bucşă. Astăzi magazin alimentar. Ianca, str. Brăilei nr. 195. 
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     Clădirea fostului SMA Ianca, astăzi societate particulară.                       Fosta casă a agronomului, Plopu. 
 
 

 
 

Planul casei paznicului de izlaz din Ianca, 1926. 
 

 

  
 

                              Ianca, str. SărăŃeni nr. 23.                                                  Ianca, str. SărăŃeni nr. 25. 
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                                                                        Ianca, str. SărăŃeni nr. 167. 
 

 
 
                                                                                Ianca, str. SărăŃeni nr. 178. 
 

  
 
                                                            Ianca, str. Brăilei nr. 165, colŃ cu str. Viilor. 



 12

  
 
                                     Ianca, str. Gării.                                                                    Ianca, str. SărăŃeni. 
 

  
 
        Ianca, str. Abatorului, vedere de pe str. SărăŃeni.                                              Ianca, str. Viilor. 
                  În această zonă, în perioada interbelică,  
                     a funcŃionat Abatorul comunal. 
 

  
 
               Ianca, piaŃa centrală a oraşului.                                                        Ianca, strada Brăilei. 
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                       Ianca, strada Brăilei.                                                   Ianca, str. Nicolae Oncescu, vedere din str. Gării. 
 

 
 

Hotel, Ianca, strada Brăilei. 
 

  
 
                               Oprişeneşti, DN 2B.                                              Oprişeneşti, stradă perpendiculară pe DN 2B. 
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                             Plopu, str. principală (DC 37).                 Plopu, strada şcolii cu clasele I-VIII, perpendiculară pe DC 37. 
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Planuri de casă din Plopu, jumătatea anilor 60, sec. XX. 
 

  
 
                                                                               Plopu, nr. 271. 
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                                      Plopu, nr. 268.                                                                           Plopu, nr. 233. 
 

  
 

Plopu, 308. 
 

  
 

Plopu, 311. 
 



 17

  
 

Plopu, nr. 312. 
 

 
 

Plopu, nr. 267. 
 

  
 

Târlele Filiu, nr. 303. 
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Târlele Filiu, nr. 283, lângă biserica cultului adventist de ziua a 7-a. 
 

 
 

Stradă din Târlele Filiu. 
 

  
 
                                 Târlele Filiu, nr. 318.                                                                  Târlele Filiu, nr. 329.                                       
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Târlele Filiu, nr. 356. 
 
 

  
 

Târlele Filu, nr. 32. Strada care duce spre moară. 
 

 
 

Târlele Filiu, moara, nr. 399. 
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Perişoru, nr. 262. 
 

  
 
                 Perişoru, DC 36, vatra veche a satului.                                                              Perişoru, nr. 260. 
 

  
 

Perişoru, nr. 360. 
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                                            Perişoru, nr. 362.                                                            Perişoru, nr. 364. 
 

  
 
                                            Perişoru, 248.                                                   Perişoru, 374, peste drum de GrădiniŃă. 
 

 
 

Perişoru, nr. 381. 
Toate imobilele se află în vatra veche a satului. 
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  Perişoru, DC 36, în vatra nouă de sat, trasată după 1921.                                     Perişoru, nr. 143. 
 

  
 
                Perişoru, DC 36, împrejmuiri de beton.                                                       Perişoru, nr. 108. 

 

  
 
                                    Berleşti, DC 35.                                                                    Berleşti, nr. 36. 
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                                              Berleşti, nr. 210.                                                        Berleşti, nr. 58. 
 

  
 

Berleşti, 205. 
 

  
 
                                      Berleşti nr. 200.                                                                       Berleşti. 
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9. ISTORICUL UNITĂłII ADMINISTRATIV-TERITORIALE IANCA 
InformaŃii despre comuna Ianca apar pe la 1834, însă ca unitate administrativă cu personalitate 
juridică nu putem vorbi decât după 31 martie 1864 când sunt date legile administrative pentru 
organizarea comunelor urbane şi rurale şi pentru înfiinŃarea consiliilor judeŃene. 
Ianca şi alte două localităŃi, Perişoru şi Plopu, sunt trecute şi pe harta Ńinutului Brăila 1834-1855. 
 

 
 

Harta Ńinutului Brăila ridicată de Statul Major rus  între 1829-1834, revizuită între 1835-1855. 
1- Ianca; 2 – Perişoru; 3 – Plopu. 

 
În DicŃionarul geografic al judeŃului Brăilei, editat în 1894, Ianca este consemnată ca o comună 
rurală, cu un singur sat în administrare, Ianca, reşedinŃa plăşii cu acelaşi nume. SuprafaŃa comunei era 
de 6250 ha, iar populaŃia număra 1483 de locuitori, cu 231 contribuabili, 56 patentari dintre care doar 
unul străin.  
În 1864, judeŃul Brăila era împărŃit în 2 plăşi, Vădeni şi Balta1, iar comunele Ianca şi Perişoru făceau 
parte din plasa Vădeni. Din 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă2. Avea în componenŃă, printre 
altele, comuna Ianca, comuna Ioneşti-Berleşti constituită din satele Berleşti şi Ioneşti şi comuna 
Perişoru formată din satele Perişoru, Oprişeneşti, Plopu şi Jipeşti. 
Legea pentru organizarea comunelor rurale din 20 aprilie 1904 prevedea reorganizarea pe cercuri 
comunale. Brăila era împărŃită în 20 de cercuri. Prefectul avea în subordine 3 Inspectorate comunale. 
Inspectoratul Ianca cuprindea cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi Fleaşca. În total, judeŃul 
Brăila număra 54 de comune. LocalităŃile din unitatea administrativă Ianca de astăzi erau arondate 
astfel: satul Filiu Târlele (Târlele Filiu) în comuna Filiu; satul Berleşti în comuna Ioneşti-Berleşti; 
comuna Ianca; comuna Perişoru cu satele Perişoru, Oprişeneşti, Plopu şi Plopu Nou. 
În 1910, o nouă organizare administrativă a judeŃului, îl împărŃea în 6 plăşi. Plasa Ianca avea în 
administraŃie, printre altele, comunele Ianca şi Perişoru. 
La 15 octombrie 1913, judeŃul Brăila cuprindea 4 plase. Plasa Ianca includea 12 comune, printre care: 
Filiu cu satele Filiu, Filiu Târlele, Lişcoteanca-Cărămidari şi Lişcoteanca-Satnoeni; Ianca cu satul 
Ianca şi Perişoru cu satele Perişoru, Oprişeneşti, Berleşti şi Plopu Nou. 

                                                
1 În toate documentele, numele plăşii este BălŃi. Cercetătorii au preferat numele de Balta. Pentru a nu crea confuzii, am 
folosit numele consacrat în toate studiile de până acum. 
2 JudeŃul Brăila era împărŃit în 4 plăşi: Balta, CălmăŃui, Ianca şi Vădeni. 
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La 1 aprilie 1923, în judeŃul Brăila sunt înfiinŃate noi comune: comuna Plopu compusă  din satele 
Plopu şi Oprişeneşti, desprinse de la de la comuna Perişoru, şi cătunul Esna, de la comuna Urleasca.  
La 1 ianuarie 1926, satul Berleşti se desprinde de Perişoru, devenind comună independentă. 
Prin noua reformă administrativă, intrată în vigoare la 1 ianuarie 1930, judeŃul Brăila era compus din 
4 pretorate (Silistraru, CălmăŃui, Ianca şi Viziru) şi 11 comune rurale, formate din mai multe sate: 86 
sate cu consilii, 11 unităŃi administrative cu consiliu, 9 sate cu adunare sătească şi 1 unitate 
administrativă cu adunare sătească. Printre cele 11 comune rurale se număra şi Ianca.  Avea în 
componenŃă satele şi unităŃile administrative săteşti cu consiliu: Berleşti, Bordei Verde, Constantin 
Gabrielescu, Deduleşti, Filiu Târlele, Ianca, Mircea Vodă, Oprişeneşti, Perişoru şi Plopu. 
În 1936, judeŃul Brăila este împărŃit în 5 plăşi, plasa Ianca incluzând 20 de comune. Printre acestea se 
numărau Berleşti, Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu şi Târlele Filiu. 
Din 1950, odată cu raionarea Ńării, judeŃul Brăila este desfiinŃat. Dispare şi Pretoratul Ianca. Între 
1950-1960, comuna Ianca, de care depindeau satele Ianca şi Perişoru, făcea parte din raionul Făurei. 
Tot în acest raion era inclusă  comuna Plopu cu satele Plopu şi Oprişeneşti, precum şi satul Berleşti, 
component al comunei Mircea Vodă. Satul Târlele Filiu, comuna Bordei Verde, făcea parte din 
raionul CălmăŃui. În 1960, raionul CălmăŃui este desfiinŃat, iar comuna Bordei Verde intră în 
administraŃia raionului Făurei. Tot din 1960, în componenŃa comunei Plopu intră şi satul Gara Ianca. 
Odată cu reînfiinŃarea judeŃului Brăila, prin HCM nr. 1108 din 27 mai 1968 comuna Ianca avea 
următoarea componenŃă: satele Ianca, Berleşti, Gara Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu şi Târlele 
Filiu. 
 

10. LOCALITĂłILE COMPONENTE 
10.1. IANCA 

Oraşul Ianca este situat în partea central-vestică a judeŃului Brăila, pe DN 2B, la 45 km vest de Brăila 
şi la 15 km de oraşul Făurei.  
 

 
 

Intrarea în oraşul Ianca, pe DN 2B, dinspre Brăila. 
 

Aşezarea Ianca apare menŃionată într-un document turcesc, datat 1115 (17 mai 1703 - 5 mai 1704). 
Este o plângere a brăilenilor împotriva domnului łării Româneşti, Constantin Brâncoveanu. Acesta 
încălcase hotarul kazalei Brăila în zona apei Buzăului şi a localităŃii Yanka3. Localitatea apare în 
documentul cartografic rusesc de la 1834. Nu ştim însă dacă vatra satului de la 1800 coincidea cu cea 
de la începutul secolului al XVIII-lea. TradiŃia spune că localitatea s-ar fi format prin comasarea unor 
târle, iar numele i-ar veni de la cel al primului târlaş. Cert este că sub administraŃia comunei s-au aflat 
două târle, Salcia şi Nicoleşti, ambele desfiinŃate la 1889. Un document târziu, din 1938, menŃiona 
primele familii stabilite în comună: Barac, Mănăilă, Moroianu, Pârbală, Echim, Şterfu, Ciucă, ChiŃu, 
Mangiurea şi Jipa. Se mai consemna şi faptul că, iniŃial, localitatea era formată din două părŃi, 
                                                
3 Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2011. 



 26

denumite aşa „după felul aşezământului: SărăŃeni (n.n. - zona se află în apropierea lacului Ianca) şi 
Pogonari (n.n. – cunoscută de localnici drept Pogoanele Mici)”. UliŃa mare, SărăŃeni, şi-a păstrat 
numele, strada prelungindu-se în DJ 221 Ianca-ŞuŃeşti. Cealaltă parte de sat, Pogoanele Mici, începea 
de la şcoala primară, clădire dispărută astăzi, situată pe strada Brăilei, care se prelungeşte în DN 2B, 
Ianca – Buzău. Prima biserică, ruinată după 1915, a fost ridicată în Ianca SărăŃeni.  
În partea de NV a comunei era staŃia de poştă Brăila-Bucureşti.  La 6 iunie 1841, Cârmuirea judeŃului 
Brăila primeşte Ordinul Departamentului Trebilor din Lăuntru cu privire la staŃiile de poştă Ianca şi 
Muftiu (astăzi Traian). Potrivit hotărârii Adunării Obşteşti, întărită de Domnitor, drumul Brăilei spre 
Bucureşti s-a mutat prin Urziceni. Ca urmare, au fost înfiinŃate două staŃii de poştă, una la Muftiu şi 
alta la Ianca. Cârmuirea trebuia să evalueze cheltuielile privitoare la construirea clădirilor: materiale 
şi forŃa de muncă.  
 

  
 
                                  Ianca, strada SărăŃeni.                                      Vedere a lacului Ianca dinspre strada SărăŃeni. 
 
Localitatea Ianca s-a dezvoltat pe moşii particulare, C. Niculescu-Drugănescu4, cel care a şi ctitorit, 
în 1833-1834, biserica Sfânta Treime, astăzi dispărută.  
Finalizarea căii ferate Brăila-Buzău5, înfiinŃarea staŃiilor Gara Ianca şi Halta Ianca, au determinat o 
redirecŃionare a interesului locuitorilor către partea de sud a aşezării. În 1923 se consemna că „halta 
Ianca este chiar în mijlocul satului”. MulŃi comercianŃi au întrevăzut acest avantaj, mutându-şi 
afacerile în zonă. Nu întâmplător, în 1892  Ianca devine reşedinŃă de plasă, statut pierdut abia în 1950, 
odată cu noua împărŃire administrativ-teritorială a Ńării. La cea vreme, în Ianca funcŃionau o seamă de 
autorităŃi:  AdministraŃia plăşii Ianca, Primăria, Judecătoria de ocol, Centrul agronomului regional 
Ianca, un spital judeŃean, CircumscripŃia de percepŃie, CircumscripŃia Serviciului Tehnic, Oficiu 
poştal, pluton şi secŃie de jandarmi. 

 

  
 

                                         Gara Ianca, 2012.                                                     Halta Ianca, 2012. 

                                                
4 În alte documente apare Drăgănescu. 
5 Inaugurarea staŃiei Brăila a avut loc la 13/25 septembrie 1872. 
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În perioada interbelică Ianca a devenit un puternic centru polarizator pentru forŃa de muncă din 
comunele învecinate: ŞuŃeşti, Movila Miresii, Bordei Verde. Săptămânal se Ńineau târgurile de vite şi 
de mărfuri, pentru aceste activităŃi s-a repartizat un teren special, o suprafaŃă de 4 ha din islazul 
comunal, în partea de nord a comunei, unde în 1925 avusese loc expoziŃia de agricultură. Pentru buna 
desfăşurare a târgurilor, Prefectura judeŃului a emis un ordin potrivit căruia „toate cârciumile rurale 
situate în apropierea târgurilor de vite nu vor vinde decât vin şi bere în timpul funcŃionării lor”6. 
În 1929 este construit un abator pentru vite şi pentru porci, pe o suprafaŃă de 33 mp, iar în 1934, în 
piaŃa comunei sunt construite mai multe barăci pentru vânzarea produselor alimentare, închiriate prin 
licitaŃie publică.   
ActivităŃile economice intense din zonă, legate în principal de cultivarea cerealelor şi de 
comercializarea acestora au impus construirea Silozului şi a clădirilor anexă din staŃia Ianca (Plopu). 
Lucrările s-au executat în baza legilor nr. 363 publicată în MO nr. 197 din 26 august 1938 şi nr. 667 
publicată în MO nr. 288 din 10 decembrie 1938. La acea vreme, clădirile se aflau pe teritoriul 
comunei Plopu. 
SuprafaŃa totală a silozului şi anexelor era de 27.083 mp .Complexul cuprindea următoarele clădiri: 
a) Clădirea magaziei cu silozuri de 8 mii tone capacitate 
b) Clădirea centralei electrice 
c) Clădirea pavilionului cu 4 locuinŃe 
d) Toaletele publice şi toaletele pentru apartamente 
Magazia cu silozuri compusă din celule pătrate cu laturile de câte 3 m, înalte de 20 m, ziduri din 
cărămidă armată cu fier. Fiecare celulă are capacitate de 100 tone cereale grele de 75 kg la hl. 
Celulele sunt aerate. În mijlocul clădirii sunt instalaŃii pentru uscarea porumbului, tararea cerealelor, 
curăŃirea lor, etc. 
Clădirea centralei electrice are ca anexă un turn de răcire a apei pentru motoare, un bazin de apă 
caldă, o anexă cu băi şi duşuri şi un rezervor pentru combustibil necesar centralei. 
Clădirea pavilionului cu 4 locuinŃe pentru personalul silozului. Fiecare locuinŃă este compusă din 
antreu, bucătărie, 2 camere, pivniŃă. 
 

 
 

                                                
6 OrdonanŃa Prefecturii din 21 februarie 1927. 
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Planul silozului Ianca, 1941. 
 

 
 
 

  
 

Silozul Ianca, 2012. 
 

După cel de-al doilea război mondial, cu toate transformările intervenite în regimul proprietăŃii, Ianca 
a continuat să se dezvolte. În 1970, era cea mai mare comună a judeŃului şi dispunea de unităŃi 
economice puternice. Cele 6 CAP-uri s-au evidenŃiat în producŃia cerealieră şi în dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Un târg săptămânal atrăgea un număr mare de oameni din satele vecine, care 
puteau să-şi vândă produsele şi să se aprovizioneze. Ianca era considerată ca o localitate sistematizată 
care dispunea de linie de aducŃiune a apei potabile, de clădiri moderne, de instituŃii de cultură şi de 
învăŃământ. 
ÎnfiinŃarea unor întreprinderi industriale, Abatorul şi Fabrica de zahăr, existenŃa unităŃii militare de 
aviaŃie au fost printre factorii determinanŃi pentru transformarea localităŃii în centru urban. Juridic, 
oraşul Ianca a luat fiinŃă în anul 1989, în baza Legii nr. 2  privind îmbunătăŃirea organizării 
administrativ-teritoriale. 
 

10.1.1. SuprafaŃa 
În 1894 suprafaŃa satului Ianca era de 400 ha şi fuseseră inventariate 820 de case. În comună era o 
„singură stradă, dreaptă, lată de 50 m şi iluminată şi 12 străzi mai mici”.  
În 1927 comuna nu făcuse nici un plan de sistematizare. Distribuirea noilor vetre de casă, după 
reforma agrară din 1921, se făcuse prin tragere la sorŃi. Prefectura judeŃului emisese la 26 martie 1927 
privind obligativitatea de numerotare a proprietăŃilor, „fiecare purtând tăbliŃă cu număr”, indiferent 
dacă existau clădiri sau erau terenuri virane. Ordinul intra în vigoare de la 15 aprilie 1927. 
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În 1928, comuna Ianca se întindea pe o suprafaŃă de 5.501,78 ha, vetrele de casă ocupând o suprafaŃă 
de 236,08 ha. 221,57 ha erau ocupate de drumuri din care 31,83 ha erau ocupate de calea ferată. 
În 1938, vatra satului Ianca avea o suprafaŃă de 511 ha, iar comuna se întindea pe 5327 ha. 
În 2010, vatra oraşului era de 606,17 ha, fuseseră înregistrate 2171 case, 34 blocuri de locuinŃe cu 980 
apartamente din care 92 construite după 1990. Lungimea totală a străzilor: 24,122 km din care 16,234 
km asfaltate şi 7788 pietruite. Lungimea trotuarelor: 33,244 km. 
 

 
 
                                                                    Planul localităŃii Ianca, 1883. 
 

 
 

Vatra satului Ianca, 1969. 
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10.1.2. PopulaŃia 
Primele date despre numărul locuitorilor din Ianca datează din 1893-1894: 328 capi de familie 
însumând 1347 de suflete. În 1906 erau înregistraŃi 1756 de locuitori (400 capi de familie), dintre care 
1684 români, 40 austro-ungari, 5 bulgari, 7 greci şi 20 fără protecŃie. Majoritatea erau de religie 
creştin-ortodoxă, 16 catolici şi 6 mozaici.  
 
Anul 1914 1918 1922 1923 1929 1930 1934 1936 2002 
Nr. 
locuitori 

2298 25377 26528 26749 275910 2671 313211 3189 6669 

 
10.1.3. InstituŃii 

10.1.3.1. Pretura12 
În 1892 fusese înfiinŃată plasa Ianca, situată în partea de SV a judeŃului.Se învecina la nord cu plasa 
Vădeni, la sud cu plasa CălmăŃui, la est cu plasa Balta, la vest cu judeŃul Buzău, despărŃită de acesta 
prin râul Buzău. Cuprindea 13 comune şi 47 sate. 
ComunicaŃia în plasă se făcea pe CF Brăila-Buzău şi pe şoseaua judeŃeană Brăila-Rm. Sărat. 
SuprafaŃa de 65400 ha. Pământul era cultivat cu cereale. Plasa nu avea păduri. 
De la începutul secolului al XX-lea, Pretura Ianca a funcŃionat în clădirea conacului C. Niculescu-
Drugănescu, donată de proprietar Prefecturii judeŃului Brăila, intrată în conştiinŃa localnicilor sub 
numele de Castel. Între 1922-1923, pe un loc de 8912 mp, cumpărat în 1914, administraŃiei de plasă i 
s-a construit un local nou, unul dintre cele mai frumoase din judeŃ. Imobilul, ridicat din cărămidă, 
învelitoare din Ńiglă, avea 13 încăperi, 5 camere necesare administraŃiei şi 8 camere pentru locuinŃa 
administratorului, o magazie de zid, cu 2 camere, acoperiş cu Ńiglă, grajd pentru vite, pătul, o fântână 
frumoasă. Localul a fost împrejmuit cu 1500 m liniari gard scândură. Curtea a fost mărită cu 1 pogon, 
cumpărat alături de vatra existentă. 
În 1950, odată cu desfiinŃarea plăşii Ianca, imobilul fostei Preturi a devenit sediul Primăriei Ianca. 
 

 
 

Sediul AdministraŃiei plăşii Ianca, 1923. 

                                                
7 666 capi de familie şi 415 case locuite – situaŃia din luna octombrie. 
8 610 capi de familie 
9 665 capi de familie 
10 740 de familii; 563 de âmproprietăriŃi cu 2759 ha. 
11 570 de familii. Uniunea ComunităŃilor Evanghelice de Ziua a 7-a aveau 2 adepŃi. Majoritarii erau români. Alte 
naŃionalităŃi: 5 iugoslavi, 1 italian, 1 bulgar, 1 rus şi 1 grec. 
12 Clădirile vechi au fost determinate cu sprijinul profesorului Ion Bărbuceanu, curator al Muzeului Ianca. 
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Planul Preturii Ianca, 1940. 
 

  
 
                                        Pretura Ianca, 1940.                                              Fosta Pretură, fost sediu al Primăriei Ianca. 
                                                                                                                                              Str. Gării nr. 7. 

10.1.2. 
Primăria 

Primăria Ianca a funcŃionat, până în 1950, într-un local construit în 1895. Ziduri din cărămidă pe 
fundaŃie şi soclu din piatră, învelitoare din tablă. Era compus din 7 încăperi pentru birouri, dispuse pe 
două holuri. 
Primăria avea o remiză pentru dric, o remiză pentru lemne de foc, o cabină de baie cu duş, construcŃie 
din scânduri, un grajd pentru taurii reproducători, construit în 1902 pe un teren de 10000 mp, 
cumpărat de la N. Niculescu-Ianca, ziduri din cărămidă, acoperiş tablă. 
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Primăria Ianca şi planul clădirii, 1940.  
Clădirea era situată lângă şcoala nr. 1, pe un teren luat de la această instituŃie.  

 

 
 

Fosta clădire a Primăriei Ianca, astăzi sediul GrădiniŃei nr. 1, str. Brăilei nr. 116. 
 

  
 

Baia comunală Ianca, 1940. 
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Grajdul şi planul grajdului pentru reproducători, 1940. 
 

Comuna deŃinea un abator, gherete în piaŃă pentru măcelărie, legume şi zarzavaturi pe care le închiria 
prin licitaŃie publică, şi un loc pentru târgul periodic de vite şi de mărfuri, amplasat pe islazul 
comunal. 

 

  
 
                Plan gheretă, piaŃa Ianca, 1926.                                                  Gheretă, piaŃa Ianca, 1940. 
 

  
 

Abatorul comunal şi planul acestuia. Clădire dispărută, amplasată pe actuala stradă a Abatorului. 
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SchiŃa locului destinat târgului de vite şi de mărfuri, Ianca, 1928. 
 

Astăzi, Primăria şi Consiliul local al oraşului Ianca funcŃionează într-un local nou, amplasat în centrul 
civic, clădire ridicată în anii 80 ai secolului trecut, cu destinaŃie ca sediu pentru Banca Agricolă. 
Imobilul, finalizat în 2002, cu ziduri de cărămidă pe fundaŃii de beton, învelitoare de Ńiglă, are 20 de 
încăperi. 
 

 
 

Primăria oraşului Ianca, str. Brăilei colŃ cu str. SărăŃeni. 
 

10.1.3.3. Şcoala 
Şcoala de băieŃi a fost înfiinŃată în 1863 şi o şcoală de fete a fost înfiinŃată la 1877. În 1894, ambele 
şcoli funcŃionau într-un local bun, construit în 1880, cu zidurile, fundaŃiile şi soclul din cărămidă, 
învelitoarea din tablă. Şcoala deŃinea o grădină experimentală întinsă şi bine lucrată, cultivată cu vie, 
pomi fructiferi şi zarzavat. 
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Biblioteca şcolii avea 320 volume. 
Oficial, aceasta a primit denumirea de Şcoala Ianca, apoi Şcoala Primară Mixtă de tip Urban ca, după 
1922, să o găsim sub numele de Şcoala Primară Mixtă nr. 1. În 1922, în localul şcolii funcŃiona şi 
grădiniŃa de copii. 
În 1904, lângă şcoală a fost ridicată locuinŃa directorului, imobil cu 5 camere, zidărie din cărămidă, 
soclul şi fundaŃia din piatră, acoperiş din tablă. 
 

  
 
                                  Şcoala nr. 1 Ianca, 1923.                                                         Planul şcolii nr. 1 Ianca. 
 

 
 

Ianca, Şcoala nr. 1, 1940. 
 
Clădirea, amplasată pe actuala stradă a Brăilei, a fost demolată. A rămas doar fosta locuinŃă a 
dirigintelui. 
 

  
 
                 Ianca, locuinŃa dirigintelui şcolii nr. 1, 1940.                      Fosta locuinŃă a dirigintelui, Ianca, str. Brăilei, 114. 
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Până în toamna anului 1923, Şcoala nr. 2 a funcŃionat într-un local închiriat. Clădirea pentru această 
şcoală, amplasată în zona SărăŃeni, a fost ridicată după planul întocmit de Casa Şcoalelor: 4 clase, o 
sală de comunicaŃie a elevilor în spatele claselor. Zidărie din cărămidă, soclul şi fundaŃia din beton, 
tencuieli din var şi ciment, duşumele de brad şi beton, tâmplărie de brad, învelitoare din Ńiglă. În 
curtea şcolii a fost ridicată locuinŃa directorului, un local tip, s-a construit o fântână şi s-a ridicat o 
magazie. Curtea şcolii a fost împrejmuită cu 216 m liniari gard de scândură. 
 

 
 

Şcoala nr. 2 Ianca. 
 

  
                                           
                                Şcoala nr. 2 Ianca, 1940.                                              SchiŃa de plan, Şcoala nr. 2 Ianca. 
 
 

 
 

Fosta casă a dirigintelui şcolii nr.2, clădire demolată. 
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Şcoala cu clasele I-VIII, Ianca, str. SărăŃeni.  
Fosta şcoală nr.2, redenumită în 1968 Şcoala nr. 1.  

Este arondată Grupului Şcolar Nicolae Oncescu, Ianca. 
 
În 1922 a luat fiinŃă Gimnaziul Doctor C. Angelescu, cu o singură clasă, iar în 1923 avea două clase. 
A fost înfiinŃat datorită cererii unui mare număr de elevi care doreau să urmeze cursul secundar, iar 
Liceul Nicole Bălcescu din Brăila nu avea locuri. La gimnaziu s-au înscris şi elevi din judeŃele 
învecinate. Gimnaziul a fost instalat în clădirea care, până în 1922, a servit ca sediu al administraŃiei 
de plasă. Clădirea, cu 12 camere, ziduri din cărămidă, acoperiş din tablă de zid acoperit cu tablă, a 
fost transferată din proprietatea judeŃului în cea a Ministerului de InstrucŃie Publică. În acelaşi imobil 
funcŃiona şi Internatul. Pentru 1924, planul era construire a unui Internat, alături de clădirea 
Gimnaziului, şcoala  urmând să funcŃioneze cu 3 săli de clasă, iar din toamna anului 1925 cu 4 săli de 
clasă.  
Gimnaziul deŃinea în proprietate 100 de pogoane teren dat prin împroprietărire, loc pentru practica 
elevilor dar şi sursă de venituri necesare pentru întreŃinerea Internatului. 
 

  
 

Planul şi clădirea Gimnaziului, 1940, fosta clădire a Preturii Ianca. La acea dată, aici funcŃiona GrădiniŃa şi  
Căminul Cultural. 
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Clădirea fostului Gimnaziu. În anii 50, aici se Ńineau cursurile liceale. 
Clădire administrată de  Liceul Teoretic Dr. Constantin Angelescu.  

 

  
 

FundaŃiile Gimnaziului, 1940. 
 

În 1930, Gimnaziul este desfiinŃat. FundaŃiile turnate pentru noua clădire a gimnaziului au fost 
abandonate. Lucrările sunt reluate în 1961 – 1962, când s-a construit actualul liceu. 
După 1945, urmează o nouă etapă în dezvoltarea învăŃământului în Ianca. S-a redeschis Gimnaziul 
Unic, instituŃia funcŃiona în localurile celor două şcoli existente. În 1949, cele două şcoli s-au  
transformat în şcoli elementare de 7 şi apoi de 8 ani. 
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În 1955, Şcoala elementară de 7 ani nr. 1 este desfiinŃată şi apare Şcoala Medie Mixtă de 10 ani, 
unitate care funcŃiona de fapt din 1952 pe lângă şcoala SărăŃeni. 
Şcoala Medie a luat denumirea de Liceul de Cultură Generală, iar din 1977 până în anul 1991 s-a 
numit Liceul de Petrol şi Gaze. De la această dată şi până în 2005 a fost Grup Şcolar Industrial. Din 
2005 este transformat în liceu teoretic cu numele de Dr. Constantin Angelescu. Liceul are 14 săli de 
clasă, 3 laboratoare şi o sală de sport şi funcŃionează într-o clădire nouă, dată în folosinŃă în anul 
2008. Liceul are o clădire internat şi o cantină cu 200 de locuri. 
 

  
 

Liceul Teoretic Dr. Constantin Angelescu, str. Brăilei nr. 167. 
 

Liceului îi sunt arondate Şcoala gimnazială Perişoru, GrădiniŃa Târlele Filiu şi GrădiniŃa Berleşti. 
Grupul Şcolar Nicolae Oncescu provine din fosta şcoală de tractorişti, înfiinŃată în 1952 pe lângă 
SMT Ianca. În 1968, Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli Ianca funcŃiona într-o clădire cu 8 
încăperi, un spaŃiu de 456 mp. Era dotată cu 3 laboratoare (240 mp),  2 ateliere (340 mp), 10 
dormitoare (720 mp), 1 cantină (260 mp),  o spălătorie cu 3 încăperi (110 mp), o magazie cu 4 
încăperi (160 mp), o bibliotecă (80 mp) şi un club (105 mp). Toate clădirile au fost construite din 
cărămidă şi beton, acoperiş de tablă. 
În 1999-2000 s-a unit cu Şcoala generală nr.1.  Împreună au 16 săli de clasă şi 4 laboratoare. 
 

  
 

Grupul Şcolar Nicolae Oncescu, strada Brăilei nr. 13. 
 
Îi sunt arondate şcoala gimnazială Plopu, Şcoala primară Oprişeneşti, GrădiniŃa Plopu şi GrădiniŃa 
Oprişeneşti. 
GrădiniŃa Ianca, str. Gării nr. 8, are în subordine GrădiniŃa nr. 1 Ianca, Calea Brăilei 116 şi GrădiniŃa 
nr. 3, str. SărăŃeni nr. 2. 
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GrădiniŃa nr. 3, Clubul de Arte Ion GâŃă, Grupa de Jandarmerie Ianca, str. SărăŃeni. 
 

10.1.3.4. Căminul Cultural. Casa de Cultură. 
Căminul Cultural a fost înfiinŃat în 1935 din iniŃiativa AsociaŃiei ÎnvăŃătorilor din judeŃul Brăila şi a 
purtat numele Spiru Haret. ActivităŃile şi manifestările cultural-educative au fost variate, elementul 
catalizator constituindu-l învăŃătorii şi preoŃii: muzică, teatru, obiceiuri şi tradiŃii, concursuri şi 
festivaluri pentru copii, tineri şi adulŃi, intercomunale şi judeŃene. Au fost găzduite întruniri 
profesionale, consfătuiri şi schimburi de experienŃă. Din 1939, instituŃia a funcŃionat în clădirea 
fostului Gimnaziu.  
În 1959, la Căminul Cultural Ianca fiinŃau echipe de teatru şi dans, cor. Aici funcŃiona şi un 
cinematograf. Tot în acel an, Ianca radioficată, devizul ridicându-se la suma de 19400 lei 
În 1968, clădirea Căminului Cultural Ianca avea 12 încăperi, cu o suprafaŃă construită de 740 mp, 
fundaŃia din beton, zidurile din cărămidă, acoperişul din tablă. 
Între anii 1994-1998, în centrul civic, pe locul Căminului Cultural, a fost construită Casa de Cultură 
Ion Theodorescu-Sion. Clădirea a fost inaugurată pe 20 decembrie 1998. 
 

  
 
     Casa de Cultură Ion Theodorescu-Sion, Centrul civic.                      Căminul Cultural, str. Brăilei nr. 110 A. 

 
10.1.3.5. Muzeul Ianca 
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Muzeul Ianca, inaugurat la 1 decembrie 1999, a fost înfiinŃat, din iniŃiativa profesorului Ion 
Bărbuceanu, de Societatea Cultural - Istorică în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Ianca. 
Muzeul cuprinde 3 secŃiuni: Istorie şi tradiŃie, trecerea de la sat la oraş în arealul aşezării Ianca; 
Istoricul fostului Aerodrom Ianca; DonaŃia de pictură Georgeta Crainic. SecŃia cuprinde 25 de 
tablouri, creaŃie a artistului plastic Georgeta Crainic, fiică a oraşului, a cărei activitate s-a desfăşurat 
în Canada. 
Clădirea, care adăposteşte Muzeul Ianca, a fost construită între 1909-1910 şi a fost sediul PercepŃiei 
Ianca. În perioada interbelică s-a aflat în răspunderea Serviciului Tehnic al judeŃului Brăila. 
În 1974, într-o clădire din spatele fostei percepŃii a fost înfiinŃată Casa Pionierilor, devenită, după 
1990, Clubul elevilor. Astăzi clădirea se află în administraŃia Muzeului Ianca.  
 

 
 

Ianca, PercepŃia, 1940. 
 

  
 

Muzeul Ianca, str. Gării nr. 9. 
 
 

10.1.3.6. Biserica 
Prima biserică a fost ctitorită de proprietarul moşiei, între 1833-1834, amplasată în Ianca SărăŃeni, 
astăzi locul fiind în apropierea ieşirii din oraş către ŞuŃeşti. În preajma primului război mondial, 
lăcaşul de cult era distrus. Pe locul unde a fost lăcaşul de cult şi vechiul cimitir, a fost ridicată o troiŃă 
de lemn: „În amintirea primei biserici ortodoxe construită în 1833 de boierul Stolnicul Costache 
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Niculescu Drugănescu şi preotul Vasile sin Dinu, cu ajutorul creştinilor din Ianca, cu hramul Sfânta 

Treime – Adormirea Maicii Domnului
13. A fost distrusă în primul război mondial”14. 

 

  
 
                  Planul locului bisericii Sf. Treime, 1940.                       TroiŃa ridicată pe locul bisericii Sf. Treime. 
                      În stânga, Strada, actuala SărăŃeni.                     În fundal, lacul Ianca. În faŃa troiŃei, str. SărăŃeni. 
 
Crucile din piatră din cimitirul bisericii au fost transportate în cimitirul nou, aflat peste drum de troiŃă. 
Primul grup, format din 6 cruci, amplasat aproape de şosea, datează între 1872-1897. În partea opusă, 
sunt aranjate alte 4 cruci, la data cercetării fiind imposibil de ajuns din cauza vegetaŃiei abundente. 
 

  
 

                               În fundal, primul grup de 6 cruci.                                      Cruce de mormânt, 1872. 
 

                                                
13 Text de pe pisania bisericii 
14 Potrivit documentelor, biserica se afla în stare de ruină înainte de ocupaŃia armatelor inamice din toamna anului 1916. 
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                       Cruci de mormânt, 1874 şi 1872.                                 Grupul de 4 cruci din vechiul cimitir. 
 
A doua biserică ortodoxă, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul,  a fost construită  între 1872-1874, de către 
locuitori şi prin subscripŃie publică, în zona Pogoanele Mici. 
Biserica, în plan treflat, cu turla mare pe naos şi una mică pe pridvorul deschis, are pereŃii din 
cărămidă pe fundaŃii şi soclu din piatră, acoperişul în două ape, învelit cu tablă.  
 

  
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, planul acesteia, cimitirul vechi, 1940. 
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           Biserica Sf. Ioan Botezătorul, str. Brăilei, 118.                   Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Turnul clopotniŃă. 
                           Vedere a laturii nordice. 
 

  
 
          Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Latura sudică.                                Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Catapeteasma. 
 
Turnul clopotniŃă a fost ridicat în anul 1913. Pictura bisericii, în tehnica ulei, a fost curăŃată în 1922-
1923. De altfel, lăcaşul de cult a suferit, de-a lungul vremii, mai multe lucrări de renovare şi reparaŃii 
capitale. În 1893 au fost efectuate reparaŃii capitale. În 1941, pictura a fost refăcută de pictorul Moise 
Dina din Buzău. Dup cutremurul din 1977, biserica a intrat în reparaŃii capitale. Între 1982-1983 
pictura a fost refăcută. ReparaŃii au fost efectuate şi în anii 90, iar pictura a fost reîmprospătată. 
Biserica a fost resfinŃită în anul 2007. 
În partea de sud a bisericii a fost cimitirul vechi.  
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Pe strada Brăilei, în faŃa pieŃei centrale, se află în construcŃie o nouă biserică, al cărei hram este 
Adormirea Maicii Domnului. 
 

 
 

În Ianca locuiesc şi câteva familii care au îmbrăŃişat cultul baptist. Între anii 1997-1998 şi-au ridicat 
un locaş de cult cu hramul Buna Vestire. 
 

 
 

Biserica baptistă Buna Vestire, str. Brăilei nr. 97. 
 

Propuneri: 
Amplasarea crucilor vechi din piatră din cimitirul oraşului, str. SărăŃeni, în perimetrul troiŃei care 
marchează locul primei biserici. Se poate amenaja o alee, spre troiŃă, flancată de cele 10 cruci. Este 
recomandabil să fie anunŃată DirecŃia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional a 
judeŃului Brăila, specialiştii acesteia fiind în măsură să aprobe relocarea şi, dacă este cazul, să înceapă 
procedurile de clasare. 

10.1.3.7. Spitalul 
În 1904 a fost dat în funcŃiune Spitalul Ianca, cea mai importantă unitate sanitară din zonă. Terenul, 
în suprafaŃă de 2 ha, a fost donat de Alexandru Drăgănescu şi Niculescu-Ianca. Complexul 
spitalicesc, construit în 1903, era compus din: un local de spital construit din zid, acoperiş tablă, 10 
camere, salonul mare pentru nevoile spitalului; un pavilion pentru consultaŃii, 10 camere, din zid, 
acoperiş tablă; un pavilion locuinŃa doctorului, din zid, acoperiş tablă, 12 camere; un pavilion pentru 
izolare, din zid, acoperiş tablă, 7 camere; o cameră mortuară, din zid, acoperiş tablă; un grajd din 
paiantă acoperit cu scânduri. 
LocuinŃele de serviciu erau pentru doctor, chirurg, moaşă şi pentru personalul de serviciu. Spitalul era 
întreŃinut de stat. 
În 1944 dispunea de 35 de paturi, 30 pentru medicină generală, 5 pentru pediatrie. În 1968 spitalul 
avea următoarele secŃii: chirurgie, maternitate, interne. Dispunea de 30 de încăperi cu o suprafaŃă 
totală de 885 mp. FuncŃiona o bucătărie cu sală de mese (3 încăperi), cu suprafaŃa de 60 mp şi Morga, 
30 mp. În 1970 numărul paturilor a crescut la 85, 55 pentru medicină generală, 30 pentru pediatrie.  
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Prin HCL Ianca, nr. 53 din 23 septembrie 2003, a fost înfiinŃată Unitatea de AsistenŃă Medico-Socială 
Ianca (UAMS). 
 

  
 
           Spitalul Ianca. IntendenŃa, sala de consultaŃii, 1940.                            Pavilion bolnavi, 1940. 
 

  
 
                                Pavilion Izolare, 1940.                                    Morga spitalului Ianca, 1940, astăzi desfiinŃată. 
                                                                                                                                                                                  

  
 
                  LocuinŃa medicului, 1940.                                                   Pavilionul cu 4 locuinŃe, 1940. 
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Planul spitalului, 1940. 
 

 
 

Planul maternităŃii Ianca, 1954. 
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UAMS Ianca, fostul Spital rural, str. Teilor nr. 74. 
 

10.1.3.8. Alte instituŃii 
În Ianca funcŃionează: 
- 3 biblioteci - cea orăşenească, poartă numele pictoriŃei Georgeta Crainic, conŃine10838 volume, are 
local propriu, la parterul unui bloc; alte două biblioteci funcŃionează în cadrul celor două unităŃi de 
învăŃământ; 
- Un Dispensar uman cu medici de familie şi stomatologie; 
- Cabinete medicale şi de stomatologie private; 
- 2 farmacii; 
- Un dispensar veterinar; 
- Oficiul Poştal înfiinŃat în 1900; 
- Au fost deschise filiale ale BRD şi  BCR; 
- Ocolul silvic Ianca 
SuprafaŃa administrată: 7469 ha din care 6219 ha pădure, 506 ha suprafeŃe neproductive, 622 ha clasă 
regenerare, 56 ha alte suprafeŃe. 
Pe fonduri forestiere, repartiŃie: 45 % salcâm, 7 % stejar, 1 % frasin, 7 % salcie, 23 % plop, 17 % 
diverse specii. 
6 fonduri de vânătoare: iepure, mistreŃ, căprior, fazan, potârnichi. 
Are 7 unităŃi de producŃie, 404 parcele, 1812 subparcele, organizate pe 3 districte: Nisipuri (I), 
Viişoara (II), ŞuŃeşti (III). 
Ocolul silvic înfiinŃat în 1949, în 1978 administra peste 6000 ha pădure. Avea în administrare şi peste 
20 ha răchitării care oferea materia primă atelierului de împletituri obiecte casnice.  
Sediul instituŃiei funcŃionează într-un imobil care a aparŃinut familiei Buzea. 
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SchiŃa de plan, Ocolul silvic Ianca, 1954. 
 

 
 

Ocolul silvic Ianca, str. Gării nr. 3. 
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10.2. BERLEŞTI 
Localitate situată la 5 km sud-vest de satul Perişoru, la cca 7 km sud-est de staŃia de cale ferată 
Deduleşti. Se accede pe DC 35 Perişoru-Berleşti-Batogu. 
O localitate Berleszti apare la 1789 pe harta ridicată de ofiŃerii austrieci, însă vatra vechiului sat se 
afla mai aproape de IalomiŃa. Noul sat este la origine o aşezare de clăcaşi, înfiinŃată pe la 1840 de 
proprietarul moşiei Constantin Berlescu, de unde şi numele iniŃial de Berlescu. Satul este alipit la 
Ioneşti şi, din 1860, împreună au format comuna Ioneşti-Berleşti. La început, sediul administrativ a 
fost la Ioneşti, dar din 1879 s-a mutat la Berleşti. De la 1 iulie 1908, satul Berleşti intră în 
componenŃa comunei Perişoru. La 1 ianuarie 1926 se desprinde de Perişoru şi devine comună 
independentă, una dintre cele mai sărace din punct de vedere economic şi cultural, aşa cum era 
descrisă într-un raport către Prefectură în 1930. În 1950, odată cu raionarea Ńării, satul Berleşti intră în 
componenŃa comunei Mircea Vodă. După reînfiinŃarea judeŃului Brăila, în 1968, Berleşti face parte 
din unitatea admnistrativ-teritorială Ianca. 
 

  
 
            Satul Berleşti, vedere de pe DC Perişoru-Berleşti.                    DC Perişoru-Berleşti, fântâni cu cumpănă. 
 

  
 
               Intrarea în sat de pe DC Perişoru-Berleşti.                                  Societate agricolă, la intrarea în sat. 
                         Nu are panou indicator. 

 
10.2.1. SuprafaŃa 

În 1894, vatra satului se întindea pe o suprafaŃă de 38 ha. Localitatea avea 72 case, o cârciumă şi „3 
strade aliniate. 
În 1924 fuseseră inventariate 116 locuinŃe. 
În 1930, suprafaŃa comunei era de 2078,20 ha. Drumurile şi apele ocupau 76,70 ha, iar culturile 
1781,67 ha. Fuseseră inventariate 126 de case de locuit acoperite cu tablă, 5 acoperite cu stuf . 
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17 februarie 1937,  noua vatră de sat cuprindea 128 locuri de casă. Suma necesară pentru parcelarea 
vetrelor era de 6400 de lei, sumă care trebuia depusă la AdministraŃia Financiară Brăila pe seama 
DirecŃiei Cadastrului. Abia apoi urma să se facă parcelarea şi debitarea definitivă a vetrei satului. 
În 1938, administra o suprafaŃă de 2070 ha din care, 60 ha vetre de casă. Erau 154 case de locuit; 114 
grajduri; 52 magazii cereale; 145 porumbare, pătule. 
Actualmente, vatra satului este de 136,32 ha cu 427 case. UliŃele au o lungime de 6,9 km, pietruite în 
totalitate. SpaŃii verzi: 25.453 mp. 
 

 
 

SchiŃa comunei Berleşti, 1925. 
 

 
 

Vatra satului Berleşti, comuna Ianca, 1969. 
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10.2.2. PopulaŃia 
 
Anul 1894 1918 1924 1930 1934 1936 1938 2002 
Nr. locuitori 394  

(90 capi 
familie) 

551 600 
586 

668  
(172 capi 
familie)1 

812 
(202 
capi 
familie) 

835 
(215 
capi 
familie) 

852 3892 

 
 

10.2.3. InstituŃii 
10.2.3.1. Primăria 

În 1935 a fost construit un local pentru Primărie, astăzi clădirea nu mai există.  
 

10.2.3.2. Şcoala 
În 1904 a fost dată în funcŃiune o şcoală primară cu o singură sală de clasă. În incinta şcolii era şi 
locuinŃa dirigintelui. În 1922, Comitetele de construcŃie decid construirea unui imobil pentru locuinŃa 
directorului de şcoală, astfel că elevii obŃineau o a doua sală de clasă. Noua clădire, finalizată în 1925, 
a fost ridicată alături de şcoală. 
În 1968, Şcoala Generală avea 3 încăperi, 360 mp, ziduri din cărămidă pe fundaŃii şi soclu din beton, 
acoperiş din tablă. 
 

  
 
                Berleşti, Casa dirigintelui, grădiniŃa şi şcoala.                               Şcoala din Berleşti, 164. 
 
Actualmente, clădirea şcolii este în renovare, funcŃionează aici doar GrădiniŃa de copii. 
 

  
 
                         Berleşti, fosta casă a dirigintelui.                    Berleşti, curtea GrădiniŃei, în spatele casei dirigintelui. 

                                                
1 ToŃi români ortodocşi. 
2 TendinŃă de scădere a populaŃiei, îmbătrânirea ei. 
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10.2.3.3. Căminul Cultural 
În 1938 funcŃiona la Berleşti un  Cămin Cultural, activitatea reducându-se la serbările şcolare şi la 
cicluri de conferinŃe.  
 

 
 

Căminul Cultural Berleşti, lângă biserică. 
 

10.2.3.4. Biserica 
În anul 1923, locuitorii din Berleşti au hotărât ridicarea unei biserici. A fost ales un loc de la 
marginea satului vechi, însă noile vetre de casă, parcelate în acel an, au introdus biserica în centrul 
satului. 
În 1923, construcŃia fusese ridicată la roşu. Urma ca în 1924 să se învelească acoperişul cu tablă şi să 
se lucreze tencuielile interioare şi exterioare. Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost terminată în anul 
1929, sfinŃirea având loc la 26 decembrie. Pictura a fost realizată de CN Constantinescu din Rm. 
Sărat. 
Biserica a fost renovată în mai multe rânduri. În 1987 a fost refăcut exteriorul clădirii, iar în 1988 a 
fost împrospătată pictura de către Cârstea Aurel din Buzău. 
 

 
 

Berleşti, biserica Sf. Nicolae, 1923. 
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Berleşti, biserica Sf. Nicolae. Vedere a laturilor nord-vestică şi sudică. Pridvorul este o adăugire ulterioară. 
 

  
 
                                       Catapeteasma.                                                                           Cupola centrală. 
 

  
 
                                ClopotniŃa, din lemn.                                             Vedere dinspre latura estică, spre clopotniŃă. 
 
În curtea bisericii, lângă pridvor, pe latura sudică, la 1 octombrie 1945, familia Neagu Grigore a 
ridicat un monument în memoria eroului aviator, sublocotenent Grigore N. Panait.  
Monumentul, un obelisc din piatră şi ciment mozaicat, a fost realizat în atelierul lui Panait Maina din 
Brăila. 
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10.3. Ianca-Gară 
Sat foarte mic, aşezat în gara cu acelaşi nume de pe linia ferată Brăila-Făurei, dată în folosinŃă în 
1872. 
S-a dezvoltat lent, de-a lungul unei uliŃe paralele cu calea ferată. Are legături cu Ianca pe DN 2 B, 
spre vest, iar spre est cu Oprişeneşti; pe DC 37 cu Plopu, spre nord. 
Satul are o suprafaŃa de 50,75 ha şi 20 de case. În 2002 avea 55 locuitori. 
 

 
 

Vatra satului Ianca-Gară, 1969. 
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10.4. OPRIŞENEŞTI 
Satul este situat pe DN 2B care trece prin centrul său, de la est la vest. Are legături spre vest cu Gara 
Ianca şi oraşul Ianca, iar spre est cu Urleasca. Până la staŃia de cale ferată Ianca (Plopu) sunt 3 km. 
Satul se află în plină Câmpia Brăilei, într-o zonă în care se extrag ŃiŃei şi gaze naturale. 
 

  
 

             Intrarea în Oprişeneşti dinspre Ianca, DN 2B.                               Intrarea în Oprişeneşti dinspre Brăila. 
 
Se pare că numele vine de la fraŃii Oprişan, primii stabiliŃi aici pe la 1860. 
În 1895 Eforia Spitalelor Civile a împroprietărit 100 de săteni cu câte 5 ha, iar în 1896 li s-au dat 
loturile de casă. Locuitorii proveneau din fostele târle Jipeşti-Perişoru. Localitatea a fsot sub 
administraŃia comunei Perişoru, iar de la 1 aprilie 1922 a fost administrat de comuna Plopu. Prin IDR 
nr. 1872 din 13/23 iunie 1925 s-a hotărât ca satul Oprişeneşti să se dezlipească de comuna Plopu şi să 
formeze o comună independentă.  De la 1 ianuarie 1926 a căpătat acest statut.  În 1950 a intrat sub 
administraŃia comunei Plopu, iar din 1968 face parte din unitatea administrativ-teritorială Ianca. 
 

 
 

SchiŃa de plan a comunei Oprişeneşti, 1925-1926. 
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10.4.1.SuprafaŃa 
Localitatea s-a dezvoltat pe moşia Eforiei Spitalelor Civile Bucureşti. În 1894, cătunul avea 21 de 
case. 
În 1938 comuna deŃinea o suprafaŃă de 2460 ha. Vatra veche a satului era de 50 ha, iar cea nouă de 30 
ha. În vatra nouă nu erau construite case. 
În 1941 au fost înregistrate 143 de clădiri locuite şi  una nelocuită. 
În 1942, suprafaŃa totală a comunei era de 2.202,38 ha, din care: suprafaŃa arabilă: 1925,28 ha; 
păşuni, fâneŃe: 229 ha; livezi, pomi, vii: 15,98 ha; păduri: 8,25 ha; suprafaŃa neproductivă: 39,55 ha. 
La 26 martie 1947, suprafaŃa clădirilor şi curŃilor era de 79,01 ha. Comuna administra 2247,46 ha din 
care: suprafaŃă arabilă - 1925 ha; izlaz - 216 ha; vii - 18,20 ha; păduri - 9,25 ha 
Vatra satului, dezvoltată de o parte şi de alta a DN 2B, are acum o suprafaŃa de 88,33 ha, 441 case. 4 
blocuri cu apartamente, la intrarea dinspre Ianca, construite pentru lucrătorii din petrol şi gaze. 
Lungimea totală a uliŃelor este de 7,54 km, pietruite. 
 

 
 

Vatra satului Oprişeneşti, 1969. 
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10.4.2. PopulaŃia 
 
Anul 1894 1923 1934 1936 1941 1944 2002 
Nr. 
locuitori 

100  
(24 capi 
familie) 

580 
(126 capi 
familie) 

790 
(162 capi 
familie) 

807 
(169 capi 
familie) 

813 8953  
 

913 

 
10.4.3. InstituŃii 
10.4.3.1. Şcoala 

Primul local de şcoală a fost construit în 1912, cu o singură sală de clasă. Separat s-a construit 
locuinŃa dirigintelui. Avea 4 camere pe un antreu. 
În 1922 a fost construită cea de-a doua sală de clasă, iar cea veche a fost reparată. ConstrucŃie de zid, 
soclu şi fundaŃii din beton, acoperiş din tablă. Şcoala cu cele două săli de clasă pe un antreu şi o 
cancelarie, în suprafaŃă de 460 mp,  se afla în centrul localităŃii. 
 

 
 

Şcoala primară Oprişeneşti, 1923. 
 

 
 

SchiŃa terenului pe care se află şcoala şi locuinŃa dirigintelui şcolii, 1940. 

                                                
3 La cei 895 de localnici, se adăugau 22 refugiaŃi şi 25 efectivul trupelor germane. 
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Şcoala Oprişeneşti. Alături, fosta casă a dirigintelui, aflată în proces de demolare. 
 
În 1970 a fost construit un nou local de şcoală şi GrădiniŃa de copii. 
 

 
 

GrădiniŃa de copii, str. Principală, DN 2B, în spatele casei dirigintelui. 
 

10.4.3.2. Căminul Cultural 
 

  
 

Căminul Cultural Oprişeneşti, nr. 129. În curtea instituŃiei se află un monument închinat eroilor, ridicat din iniŃiativa 
profesorului Ion Bărbuceanu. Alături de clădire este amenajat un parc de joacă. 
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10.4.3.3. Biserica 
În 1922 a început construirea bisericii cu hramul Sf. Ilie, amplasată în centrul localităŃii, pe un teren în 
suprafaŃă de 2500 mp. Totodată, a fost ridicată şi clopotniŃa. Deşi era plănuit ca în 1924 lăcaşul de 
cult să fie terminat, lucrările au fost finalizate în 1930. ConstrucŃie de zid, cu o turlă pe naos. În 1936 
a fost construită casa parohială, pereŃii din paiantă. 
 

 
 

Biserica Sf. Ilie, Oprişeneşti, 1923. 
 

  
 
 

             Biserica Sf. Ilie Oprişeneşti, laturile vestică şi sudică.                    ClopotniŃa mare a bisericii Sf. Ilie. 
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10.5. PERIŞORU 
Localitate situată la 45 km sud-vest de Brăila, separată de Ianca de calea ferată Făurei-Brăila. Este 
legată de Ianca prin DJ 221 ŞuŃeşti-Perişoru care traversează oraşul de la nord la sud, traversează 
calea ferată şi satul Perişoru şi se continuă spre sud cu DC 36 Târlele Filiu. 
În 1894, Perişoru era comună rurală, în plasa Ianca. Comuna a fost înfiinŃată la 1848 de locuitori 
veniŃi din comunele vecine: Strâmbu, Vizireni şi ŞuŃeşti. 
IniŃial, a fost o târlă înfiinŃată pe la 1830, primele familii stabilite aici fiind ale lui Radu Corciu şi 
Constantin Moroianu. Se pare că numele ar veni de la Movila Părului pe care creşteau peri sălbatici. I 
s-a mai spus şi Slobozia Perişoru. Prin 1852 devine comună.  
 

  
 

                Sigiliul satului Perişoru: Jud. Brăila.                                      Ştampila Primăriei comunei Perişoru, 1922. 
               Pl. Vădeni. Satul. Slo/bozia Pe/rişoru. 
                            Caractere chirilice. 

 
În 1922, Perişoru era considerată drept o comună bogată, cu locuitori buni gospodari, foarte înstăriŃi. 
Comuna s-a dezvoltat pe moşia Eforiei Spitalelor Civile care a fost tot timpul arendată, dând 
posibilitate locuitorilor să aibă venituri bune din cultivarea pământului. În urma aplicării Legii agrare 
din 1921, au fost parcelate loturi de casă în vatra nouă a satului, care se întinde din zona cimitirului, 
de-a lungul DJ 221. Din 1926 administrează doar satul Perişoru, iar din 1950 intră în componenŃa 
comunei Ianca. 
 

  
 
             Intrarea în Perişoru pe DC 36, nemarcată.                            Ieşirea din Perişoru, DJ 221, spre Ianca. 
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Ieşirea din Perişoru spre Berleşti, DC 35. 
 

10.5.1. SuprafaŃa 
În 1894, suprafaŃa vetrei satului era de 41 ha, fiind înregistrate 156 de case şi 6 cârciumi. Satul avea 
„5 strade şi o piaŃă”. În 1906 avea 6 străzi, bine aliniate Ńi şanŃuri pentru scurgerea apei. 
În 1938, satul ocupa 95 ha vetre casă (satul vechi şi satul nou). SuprafaŃa administrată de comuna era 
de 2027 ha. 
În 1950, în intravilan, Perişoru deŃinea 50 ha şi 8571 mp. 
În 2008, suprafaŃa satului era de 100,56 ha, fuseseră înregistrate 341 case; casele Ńărăneşti vechi au 
dispărut. 
Lungimea totală a uliŃelor este 11 km, pietruite, şoseaua principală este asfaltată. 
SuprafaŃa spaŃiilor verzi din vatra satului: 21.119 mp 
Aprovizionarea cu apă se face în sistem centralizat. Nu are canalizare, nici reŃea de gaze naturale. 
 
 

 
 

Comuna Perişoru, 1926. 
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Vatra satului Perişoru, 1969. 
 
 

10.5.2. PopulaŃia 
 

Anul 
 

1894 1918 1922 1929 1930 1934 1936 2002 

Nr. 
locuitori 

687  
(157 capi 
familie) 

908 1020  
(283 capi 
familie) 

1053  
(215 capi 
familie)4 

1051 (208 
capi 
familie) 

1322 (229 
capi 
familie)5 

1348  
(231 capi 
familie) 

1132 
 

 
10.5.3. InstituŃii 

10.5.3.1. Primăria 
În 1874, pe cheltuiala comunei, a fost ridicat localul de Primărie, pe un teren în suprafaŃă de 1440 mp. 
În 1923,  localul Primăriei a fost reparat. 
În 1940, local Primărie avea 6 camere, 2 antree. Era o construcŃie din paiantă, acoperită cu tablă. 
SuprafaŃa clădită era de 152 mp. Astăzi, clădirea nu mai există.  

                                                
4 552 locuitori împroprietăriŃi cu 2546 ha teren. 
5 În 1933 fuseseră înregistraŃi 18 locuitori care Ńineau de Uniunea comunităŃilor Evanghelice ale Adventiştilor de Ziua a 7-
a. 
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10.5.3.2. Şcoala 

Anul înfiinŃării şcolii din Perişoru nu este stabilit. Unii dau ca dată 1848, alŃii, 1852. În februarie 
1862, şcoala din Perişoru nu funcŃiona, întrucât nu avea învăŃător recunoscut de guvern. La 23 mai 
1862 printr-un ordin al Prefectului de a se trimite învăŃători în judeŃ, la Perişoru a fost numit Anton 
Plopianu. În 1894 se consemna că la Perişoru funcŃionau o şcoală de băieŃi şi una de fete, ambele 
întreŃinute de stat, ambele beneficiind de localuri proprii, construite din paiantă. 
Din 1899, devine şcoală mixtă. În 1904 se construieşte un nou local de şcoală, pe cheltuiala 
arendaşului moşiei Gh. G. Găitan. Avea două clase. A fost ridicată şi locuinŃa dirigintelui, cu 4 
camere. Biblioteca şcolii, înfiinŃată în 1899, avea 190 de volume. Şcolii i s-a repartizat şi un lot în 
suprafaŃă de 2784 mp, unde fuseseră plantaŃi „arbori dăruiŃi de judeŃ”. 
În 1918, la Perişoru funcŃiona şi o şcoală preparatorie de învăŃători, care nu avea un local propriu. 
Pretura propunea ca activitatea să se desfăşoare în sediul şcolii primare, iar elevii să înveŃe într-o casă 
particulară.. 
În 1923, vechiul local a fost reparat vechiul local de şcoală care avea 2 săli de clasă, s-au instalat două 
sobe noi. LocuinŃa dirigintelui, separată de şcoală, a fost reparată. Numărul mare de copii a impus 
ridicarea unui nou local de şcoală. ConstrucŃia a început în 1922: 2 săli de clasă şi o scenă de teatru. 
În 1940, la inventarierea averilor comunei erau consemnate cele două şcoli: una cu 2 săli de clasă, 
antreu, cancelarie, locuinŃă pentru director, bucătărie şi magazie; construcŃie de zid, acoperiş din 
tablă, din 1904; donaŃie; cealaltă cu 2 săli de clasă, 1 antreu, o cancelarie şi scenă de teatru, din 1924. 
În 1968 situaŃia şcolilor din Perişoru era următoarea: Şcoala generală Perişoru, 4 încăperi, 240 mp, 
cărămidă, fundaŃie beton, tablă; Clădire cu 3 încăperi, fundaŃie beton, cărămidă, acoperiş tablă, folosit 
laborator. 
Astăzi sunt tot două localuri de şcoală: unul vechi, cel construit în 1924, refăcut în 1972, i s-au 
adăugat încă două săli de clasă, şi altul construit în 2004, pe locul unde fusese clădirea din 1904. 
 

 
 

Şcoala Perişoru, 1923. 
 

  
 
               Şcoala cu clasele I-VIII, construcŃie 1923-1924.       Şcoala cu clasele I-VIII, construcŃie 2004, pe locul 
                                     DJ 221, nr. 16.                                    şcolii din 1904. DC 36, în faâa Monumentului Eroilor. 
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                Terenul de sport al şcolii, lângă clădirea veche.         GrădiniŃa de copii, DC 36, peste drum de casa cu nr. 372. 
 

10.5.3.3. Căminul Cultural 
În 1929, în Perişoru funcŃiona un Cămin Cultural, activitatea acestuia reducându-se la serbări şcolare 
şi conferinŃe.  
În 1968, Căminu Cultural Perişoru avea o clădire cu 5 încăperi, pwe o suprafaŃă construită de 500 mp. 
Clădirea a fost ridicată în locul fostei primării. 
 

 
 

Căminul Cultural, DC 36, în faŃa bisericii Sf. Arhangheli. 
 

10.5.3.4. Biserica 
Primul locaş de cult a fost construit în anul 1854, prin strădania locuitorilor. Bisericii SfinŃii 

Arhangheli i s-a pus temelia în anul 1894 şi a fost sfinŃită în 1898 de către Episcopul Dunării de Jos, 
Partenie. ConstrucŃie de zid, cu două turle mici pe pridvor şi una mare pe naos, învelitoare din tablă. 
În 1924 a fost construită casa parohială. 
 

 
 

DC 36, nr. 220. Vedere latura sud-estică. 
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În decursul anilor, lăcaşul de cult a fost refăcut în mai multe rânduri. Compartimentarea iniŃială: 
pridvor, pronaos, naos şi altar. Pridvorul şi pronaosul sunt marcate de arce susŃinute pe stâlpi. 
Ulterior, în exterior, a fost adăugat un mic pridvor. Catapeteasma şi mobilierul au fost reînnoite.  
 

 
 

Latura vestică. Biserica se află în renovare. 
Vatra veche a satului. 

 
Pe latura sudică, aleea de acces spre intrare este flancata de cruci din piatră, datate între 1839-1890. 
În vatra nouă a satului, între 1993-1994, a fost clădită biserica cu hramul Sf. 12 Apostoli.  
 

  
 

În Perişoru sunt şi adepŃi ai cultului adventist de ziua a 7-a. 
 

10.6. PLOPU 
Sat situat la 1 km nord de intersecŃia căii ferate Făurei-Brăila cu DN 2B din care se desprinde DC 37 
(asfaltat). În vestul satului se află Lacul Plopu. La 1km sud se află staŃia de cale ferată şi satul Gara 
Ianca. 
Vechiul sat a fost înfiinŃat pe la 1849-1850 şi a purtat, o vreme, numele de Plopul Vechi.  Se afla la 
nord-estul lacului Plopu, aproape de hotarul comunei Perişoru, la 8 km nord-est de satul Perişoru. În 
anul 1895, Eforia Spitalelor Civile Bucureşti a înfiinŃat o nouă aşezare, prin împroprietărirea a 100 de 
locuitori cu câte 5 ha de teren, vetrele de casă ale acestora fiind la circa 1 km de vechea localitate. A 
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luat numele de Plopu Nou sau CăscaŃi. În 1906, în vechiul sat nu mai locuiau decât 10 familii, iar în 
1929 dispăruse. În satul nou au venit şi locuitori din Esna şi Oprişeneşti.  
La 1 aprilie 1923, Plopu Nou devine comună. În 1940, pe teritoriul comunei Plopu se aflau staŃia 
CFR, la o depărtare de 2 km de sat şi Silozul.  
Din 1968 face parte din UAT Ianca. 
 

  
 
  DC 37, spre Plopu, de la Ianca, pe lângă podul de pe DN 2B.                      Intrarea în satul Plopu, DC 37. 
 

10.6.1. SuprafaŃa 
În 1894 satul vechi avea 36 case. În 1906, Plopu avea 6 străzi, iar casele erau aliniate.  
 

 
 

SchiŃa de plan a comunei Plopu, 1925. 
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În 1938, satul era aşezat pe o suprafaŃă de 65 ha şi 3000 mp, vetre de casă. Comuna administra o 
suprafaŃă de 2538 ha din care 430 ha izlaz. În această suprafaŃă intra ca moşie şi Eforia Spitalelor 
Civile Bucureşti cu suprafaŃa de 487,50 ha din care 25 ha izlaz. 
În 1944, vatra satului era de 71 ha. Fuseseră recenzate 266 de locuinŃe. 
 

 
 

Vatra satului Plopu, 1959. 
 
În 2008, vatra se întindea pe o suprafaŃă de 98,23 ha cu 455 de case. UliŃele dispuse rectangular, au o 
lungime totală de 9,64 km. DC 37 şi uliŃa care ducea la fostul CAP sunt asfaltate. Restul uliŃelor, 
pietruite. Iluminate în totalitate. 
Aprovizionarea cu apă potabilă se face prin sistem centralizat. Nu are reŃea de gaze naturale, nu 
dispune de canalizare. 
În centrul civic al satului se află un spaŃiu verde cu arbori ornamentali, în suprafaŃă de 71,381 mp. 
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SchiŃă de plan, şcoală, parc, magazin, 1961.                                              Vatra satului Plopu, 1969. 
 

10.6.2. PopulaŃia 
 
Anul 1894 1923 1929 1930 1934 1936 1943 1945 2002 
Nr. 
locuitori 

317  
(64  
capi 
familie) 

1100 
(224 
capi 
familie) 

1249 
(280 
capi 
familie) 

1230 
(266 
capi 
familie) 

1351 
(324 
capi 
familie) 

1385 
(342 
capi 
familie) 

1616 
(341 
capi 
familie) 

1630 1520 

 
 

10.6.3. InstituŃii 
10.6.3.1. Primăria 

Vatra dată în 1897. Localul Primăriei a fost construit în 1927, 2 camere pe un antreu, clădire din 
cărămidă, acoperişul din tablă. Era învecinată cu biserica. Astăzi, clădirea fostei primării nu mai 
există. 

10.6.3.2. Şcoala 
Şcoala din Plopu Nou a fost înfiinŃată în 1897, iar din 1904 a funcŃionat într-un local propriu, 
construit de comună cu ajutorul locuitorilor. Grădina şcolii avea o suprafaŃă de 6000 mp. 
În 1922 a fost ridicată locuinŃa dirigintelui şcolii, tip Casa Şcoalelor, iar şcoala a obŃinut astfel a doua 
sală de clasă (două săli pe un antreu). Au fost făcute 25 bănci mici, o tablă şi o catedră.. Împrejmuirea 
şcolii s-a făcut cu gard de scânduri pe 525 m liniari. 
În 1960 s-a construit un nou local de şcoală. În 1968, Şcoala generală Plopu avea 7 încăperi, o 
suprafaŃă de 700 mp, fundaŃie de beton, ziduri din cărămidă, învelitoare din tablă. 
În 1970 s-a construit un local propriu pentru grădiniŃă. 
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Şcoala Plopu, 1923. 
 

  
 
                       Plopu, vatra de şcoală, 1940.                                              Şcoala construită în 1904. DC 37.  
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              Punct sanitar, fosta casă s dirigintelui şcolii.                         GrădiniŃa de copii, peste drum de şcoala veche. 
                    După 1950, aici a funcŃionat Primăria.    
 

  
 

Şcoala cu clasele I-VIII Plopu, nr. 264, în faŃa parcului. Arborii ornamentali din parc au fost plantaŃi la începutul anilor 
40. 

10.6.3.3. Căminul Cultural 
ExistenŃa unui aşezământ cultural la Plopu este consemnat într-un inventar al bunurilor imobile din 
1943-1944. 
În 1968, Căminul Cultural Plopu, construit la începutul anilor 50, era desfăşurat pe o suprafaŃă de 500 
mp, cu 5 încăperi. Este situat în perimetrul fostului CAP Plopu. 
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10.6.3.4. Biserica 
În 1922 locuitorii au început să construiască o biserică al cărei hram este Sf. Nicolae. Lucrările au fost 
finalizate abia în anul 1931. În 1922 s-a construit şi o clopotniŃă din scânduri. În 1929 s-a construit 
casa parohială, pereŃii din paiantă, acoperiş din tablă, 4 camere pe un antreu. 
Lotul bisericii în suprafaŃă de 5 ha teren de cultură, a fost obŃinut în 1921. 
 

 
 

Biserica Sf. Nicolae, 1923. 
 

  
 

                                       Biserica Sf. Nicolae, DC 37 se află lângă CircumscripŃia sanitar-veterinară. 
 

  
 

Vedere a laturii sudice şi a clopotniŃei. 
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10.7. TÂRLELE FILIU 
Localitate este aşezată pe DC 36, între Perişoru, la nord, şi Ioneşti, la sud. 
A luat fiinŃă după primul război mondial, prin împroprietărirea unor tineri potrivit Legii agrare din 
1921. Satul s-a dezvoltat pe locurile unde locuitorii din Filiu (Budişteanu) începuseră să-şi 
construiască casele, în apropierea unor armane, ferme agricole şi adăposturi pentru animale. Au fost 
colonizaŃi aici locuitori din Nehoiu, Păltineni, Bălăneşti şi Chiojd, judeŃul Buzău, aceştia primind câte 
5 ha teren arabil. Noul sat s-a desprins de Filiu, iar locuitorii îi spuneau Jipescu.  
Într-un document din 1933, localitatea apare cu numele de Principesa Maria, în paranteză fiind trecut 
şi cel de Târlele Filu. La 2 aprilie 1934, Comisia interimară a noii comune decide schimbarea 
numelui satului în Regina Maria, motivaŃia fiind că numele de Filiu-Târlele a fost luat „de la unele 
case vechi ce s-au găsit instalate pe acel loc, aparŃinând totdeauna altei comune şi anume comunei 
Filiu”. Nu există vreun document care să confirme hotărârea luată de localnici, satul continuă să fie 
numit în actele oficiale Filiu-Târlele sau Târlele Filiu. Din 1950 a făcut parte din comuna Bordei 
verde, iar din 1968 a intrat în componenŃa UAT Ianca. 
 

 
 

Drumul de acces în satul Târlele Filiu, dinspre Bordei Verde. 
 

10.7.1 SuprafaŃa 
În 1930, vatra de sat era compusă din 967 vetre de casă. Aici aveau vetre şi cei din comuna Filiu, „dat 
fiind că la Filiu nu s-a dat vatră nouă de casă”. La desprinderea de Filiu, noii comune i s-au rezervat 
147 ha teren pentru păşunea comunală. 
În 1934, vatra satului era de 70 ha. 
Între 1936 – 1941, pe străzile satului s-au plantat salcâmi. 
Comuna nu are păduri masive ci doar perdele plantate între 1936-1941, în suprafaŃă de 9 ha. 
Actualmente, vatra satului este de 68,6 ha, lungimea uliŃelor 6,6 km, toate pietruite. Fără canalizare, 
fără gaze. În 2008 erau 298 de case.  
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Intravilan Târlele Filiu, comuna Bordei Verde, 1959. 
 

 
 

Vatra satului Târlele Filiu, comuna Ianca, 1969. 
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10.7.2. PopulaŃia 
 
Anul 1921 1930 1934 1936 2002 
Nr. locuitori 40  

(17 capi 
familie) 

965  
(184 capi 
familie) 

1083  
(232 capi 
familie)6 

1267  
(225 capi 
familie) 

705 

 
10.7.3. InstituŃii 
10.7.3.1. Şcoala 

La constituirea satului, şcolii i-au fost repartizate două vetre de casă, nominalizate în evidenŃele 
Primăriei ca vatra şcolii nr. 1 şi vatra şcolii nr. 2.  
IntenŃia de a se construi o şcoală mixtă a fost consemnată în 1929, pe o vatră de 5400 mp: pereŃii din 
zid, o sală de clasă, un antreu, o cancelarie. Era întreŃinută de Comitetul şcolar.  
Vatra şcolii nr. 2, în suprafaŃă de 5175 mp, era folosită de director, de la darea în folosinŃă în 1934. 
Nu exista clădire. 
 

 
 

Vatra şcolii nr. 1, 1940. 
 

În 1968, Şcoala generală din Târlele Filiu avea o suprafaŃă construită de 520 mp,  6 încăperi, fundaŃii 
şi soclu din beton, pereŃii din cărămidă, acoperită cu tablă.  
Astăzi, în localul şcolii funcŃionează doar GrădiniŃa de copii, elevii urmând cursurile la Perişoru. 

                                                
6 În 1933 în comuna Principesa  Maria/Târlele Filiu existau doi adepŃi ai  cultului evanghelic de ziua a 7-a. 
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Şcoala din Târlele Filiu, nr. 127. Astăzi, aici funcŃionează doar GrădiniŃa de copii. 
 

  
 
                               Parcul de lângă şcoală.                                                    Monumentul eroilor, ridicat în 1999.  
                                                                                                                              Parcul de lângă şcoală. DC 36. 
 

10.7.3.2. Căminul Cultural 
Lângă Căminul Cultural funcŃionează Punctul sanitar Târlele Filiu. 
 

  
 



 77

10.7.3.3. Biserica 
ConstrucŃia bisericii  Sf. Nicolae a început în anul 1937, din iniŃiativa unui locuitor înstărit, Ion 
Moroianu. 
Lăcaşul de cult a fost finalizat în 1938. În acelaşi an a fost ridicat şi turnul clopotniŃă.  
În 1940, la dosarul inventarierii averilor comunei, biserica şi clopotniŃa sunt trecute cu anul de 
construcŃie 1938, iar la materiale sunt trecute cărămida şi paianta. Biserica era întreŃinută de 
Comitetul parohial. 
 

 
 

SchiŃă de plan, biserica Sf. Nicolae, 1940. În faŃa bisericii, vatra şcolii nr. 1. 
 

  
 
                                Turnul clopotniŃă, în construcŃie.                  Biserica Sf. Nicolae, latura vestică. Turla pe pridvor. 
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Biserica Sf. Nicolae, laturile sudică şi estică.. 
 

În afară de biserica ortodoxă, în sat a fost ridicat şi un locaş de cult aparŃinând cultului adventist de 
ziua a 7-a. 
 

  
 

Târlele Filiu, nr. 284. 
 

10.7.3.4. Casa Memorială Părintele Dometie Manolache 
Casa memorială a părintelui Dometie Manolache a fost amenajată de fratele şi sora acestuia. 
Muzeul a fost fondat în 2001 în casa părintească din Târlele Filiu. Cuprinde selecŃii fotografii de 
familie, xerocopii diplome de studii, cărŃi, icoane, obiecte artizanale, un veşmânt al preotului. 
„Teolog distins, părinte duhovnicesc, spirit de înaltă jertfelnicie…”, „un erou al credinŃei, un suflet de 
mare sfinŃenie şi puritate”. 
 

  
 

Târlele Filiu, nr. 32. 
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11. PERSONALITĂłI LOCALE 
 

Ianca 
Ion Theodorescu-Sion (1862-1939), unul dintre cei mai importanŃi pictori ai compoziŃiei de şevalet, 
profesor la Academia de Arte Frumnoase Bucureşti, inspector general în Ministerul Artelor. 
Nicolae Oncescu (1905-1964), geolog, cadru didactic universitar, şeful Grupei geologice din cadrul 
Comitetului de Stat al Planificării (1955-1964), laureat al Premiului de Stat (1950). 
Georgeta Crainic (1926-2005), artist plastic, poetă, membră a Academiei Româno-Americane de 
ŞtiinŃe şi Arte. 
Valeriu Florin Dobrinescu (1943-2003), istoric, profesor universitar,  studiile sale tipărite în Ńară şi 
străinătate i-au adus o binemeritată recunoaştere în lumea ştiinŃifică. 
 

 Georgeta Crainic (1926 – 2005), artist plastic, poet, stabilită din 1971 în Canada. 
Şi-a donat o parte din creaŃie Muzeului Ianca unde are deschisă o expoziŃie permanentă. 
 
Perişoru 
Cristache Nicolceanu (n.1904 - ?), grafician, critic de artă. 
 
Târlele Filiu 
 

 Arhimandritul Dometie Manolache (1924-1975), doctor în teologie 1975. A 
ajutat la revigorarea vieŃii monahale din Transilvania. ViaŃa sa este legată de obştea mănăstirii RâmeŃ 
(din 1959 a fost numit părinte duhovnic). 
 

12. DATE IMPORTANTE 
- 1841, înfiinŃarea staŃiei de poştă Ianca. 
- 1899, înfiinŃarea staŃiei Gara Ianca (Plopu). 
- 1900, înfiinŃarea oficiului poştal. 
- 1904, înfiinŃarea spitalului Ianca. 
- 1916, în Ianca distrugeri provocate de armata rusă; Ianca este ocupată de trupele germane. 
- 22 aprilie 1917, Ordinul Comandamentului general privind administraŃia judeŃului Brăila, parte 
componentă a teritoriilor Armatei de Dunăre: 3 plăşi, Silistraru, Viziru şi Ianca. Administratorul 
plăşii Ianca – Vasile Popescu. 
- 1917: Şcoala din Ianca transformată în spital de boli contagioase. Două învăŃătoare erau refugiate.  
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Şcoala din satul Plopu, comuna Perişoru, ocupată de armata bulgară. Arhiva şcolii dintre   
1904-1916 şi biblioteca sunt distruse. 
Şcoala din Oprişeneşti, comuna Perişoru, ocupată de armata austriacă. ÎnvăŃătorii Matei 
Vlădeanu şi Gh. Popescu erau pe front. Arhiva şcolii dintre 1904-1916 şi cele 600 de voluume 
ale bibliotecii sunt distruse. 
Armata bulgară transformă şcoala din comuna Perişoru în grajd. Arhiva dintre 1880-1916 şi 
biblioteca sunt distruse. 

- 1918, 6 noiembrie – Şcoala din Ianca este pusă la dispoziŃia trupelor germane în retragere. Pagubele 
înregistrate de şcoală sunt considerate mai mari ca la precedenta ocupare. Arhiva şcolii dintre 1862-
1916 şi 500 de volume ale bibliotecii sunt distruse. 
- 1935, la Ianca se înfiinŃează Căminul Cultural Spiru Haret.  
- 1940, se dă în folosinŃă Silozul Ianca. 
- 1941, 2 iulie, ora 24, un avion inamic a lansat două bombe pe islazul comunei Ianca, la 1 km est de 
comună. Ambele au explodat însă nu s-au înregistrat pagube şi nici victime; ora 0,30, două avioane 
inamice au lansat 9 bombe explozive pe câmp, la 5 km de comuna Plopu, care au explodat făcând 
gropi de 2 m şi largi de 3 m. Nu au fost înregistrate nici victime. nici pagube. 
- 1944, 13 iunie, efectivele trupelor germane cantonate în oraşul şi judeŃul Brăila în iunie 1944: la 
Ianca, Comandatura germană, 2 ofiŃeri, 4 trupă, 7 femei de serviciu; la Plopu, Batalionul 559 Pionieri, 
15 ofiŃeri, 353 trupă, 3 femei serviciu; la Perişoru, Divizionul 150, 2 ofiŃeri, 82 trupă. 
- 1944, 25 august, la Ianca trupele germane săpau tranşee.  
- 1944, 28 august, în Ianca, la ora 8 dimineaŃa, intraseră trupele sovietice. 
- 1944, 23 octombrie, materiale de război capturate de la armata germană: 12 camioane reformate la 
secŃia de Jandarmi Ianca; 100 bucăŃi sănii de lemn, comuna Ianca; 4 gherete carton presat, 
incomplete, în comuna Ianca. 
- 1944, 7 septembrie, subdepozitul muniŃii Ianca era alcătuit din 204 oameni însemnând Depozitul 7 
de carburanŃi, depozitul materiale Geniu 4 Ianca, aflat în subzistenŃă, Reg. 11 DorobanŃi, batalionul 
de fortificaŃii. 
- 1949, este înfiinŃat Ocolul silvic Ianca.  
- 1950, este înfiinŃat SMA Ianca şi GAC Ianca. 
- 1950, 26 februarie, este înfiinŃat GAC Perişoru „Victoria Socialismului”. 
- 1951 a luat fiinŃă prima Unitate de aviaŃie cu avioane cu reacŃie, Divizia 3 AviaŃie Reactivă. 
- 1967, înfiinŃarea schelei de extracŃie.  
- 1984, a fost finalizată construcŃia stadionului orăşenesc în suprafaŃă de 26.500 mp, cu o capacitate 
de 2500 de locuri în tribune. 
- 1989 – sunt desfiinŃate CAP-urile şi SMA Ianca. 
- 1999, 1 decembrie, este inaugurat Muzeul Ianca. 
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13. MONUMENTE 

13.1. 
1. IDENTIFICARE 
Cod: BR-IV-m-B-02172 
Lista: LMI 2004 
Categorie: B 
Monument:  Memorial 
Denumire: Monumentul eroilor 1877-1878; 1916-1919 
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/AMPLASAMENT 
Stat: România 
JudeŃ:  Brăila 
Oraş:  Ianca 
Stradă, număr actuale: PiaŃa centrală a oraşului, Strada Brăilei, în faŃa casei de Cultură Ion 

Theodorescu-Sion
1. 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
Actualul proprietar: Primăria oraşului Ianca 
Proprietar originar: Primăria oraşului Ianca 
 
4. DATARE 
Datare precisă: 1938 
Justificarea datării: documente de arhivă 
 
5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
Ctitor: Comunitatea locală 
Autor/meşter: D. MăŃăuanu; semnat dreapta jos pe plintă; inscripŃie stânga jos pe plintă – Turnătoria 
G. Dănilă, Bucureşti; basorelieful de pe faŃa principală a soclului, semnat, st. jos: D. MăŃăuanu.  
Descriere: Un ostaş din primul război mondial, cu arma la picior, Ńine în mâna dreaptă, ridicată, 
steagul Ńării. Statuia postată pe un soclu. Basorelieful de pe faŃa soclului reprezintă o scenă din primul 
război mondial. Plăcile din părŃile laterale ale soclului au inscripŃionate numele eroilor din localitate 
căzuŃi în Războiul de IndependenŃă a României şi în războiul întregirii. 
Material şi tehnici de construcŃie: bronz, ronde-bosse, relief, piatră, ciment; 
InscripŃii: Română. 
Dim. totale: 529 x 145 x 147 cm; 
Dim. bronz: 275 x 120 x 70 cm; 
Dim. basorelief: 48 x 71 cm;  
Dim. plăcilor de bronz de pe suprafeŃele laterale ale soclului: 70 x 55 cm; 
 
6. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE:  
6.1.Starea generală de conservare: 
Ultima mutare i-a alterat aspectul gândit de autor. La baza soclului au fost montate plăci de faianŃă 
neagră. 
6.2. Propuneri: readucerea socului la forma iniŃială, aşa cum era în 1940. 
 
7. DOCUMENTE DE REFERINłĂ:  
Bibliografie: Florian Anastasiu, Ana-Maria Vicol, Monumentele judeŃului Brăila, Brăila, 1977. 
Arhivele NaŃionale, Serviciul judeŃean Brăila, Fond Primăria comunei Ianca; Fond Prefectura 
judeŃului Brăila. 

                                                
1 IniŃial, monumentul a fost amplasat la intersecŃia dintre actualele străzi SărăŃeni şi Brăilei. În timpul celui de-al doilea 
război mondial, monumentul a fost strămutat pe strada Gării. În anii 70, statuia era amplasată în faŃa Liceului teoretic Dr. 
Constantin Angelescu. Între 1996-2000, monumentul a fost mutat pe actualul amplasament. 
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Fotografii 
 

  
 
                     Ianca, Monumentul eroilor, 1940.                                              Ianca, Monumentul eroilor, 1977.                                                  
 

   
 

Ianca, Monumentul eroilor,  2008. 
 



 83

  
 

Monumentul eroilor, 2012. 
 

8. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
Grupa valorică: B 
Categoria după natura obiectivului: IV 

 
 
13.2. 
1. IDENTIFICARE 
Cod: BR-IV-m-B-02176 
Lista: LMI 2004 
Categorie: B 
Monument:  Memorial 
Denumire: Obelisc 
Denumire anterioară: Monumentul eroilor 1877 şi 1916 – 1919 
 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/AMPLASAMENT 
Stat: România 
JudeŃ:  Brăila 
Oraş, sat:  oraş Ianca, sat Perişoru 
Stradă, număr actuale: în perimetrul cuprins între biserică şi şcoală, la intersecŃia DC 36 cu DJ 221. 

3. STATUT PROPRIETATE 
Actualul proprietar: Primăria oraşului Ianca 
Proprietar originar: Primăria comunei Perişoru 
 
4. DATARE 
Datare precisă: 15 iunie 1924 
Justificarea datării: datat pe faŃa monumentului 
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5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
Ctitor: Comunitatea locală la iniŃiativa învăŃătorului Ion D. Corciu. 
Autor/meşter: Sculptor I. PerieŃeanu, Brăila 
Descriere: Obelisc din piatră, terminat cu o cruce, având pe faŃa principală, în relief mic, două 
baionete încrucişate suprapuse de o cască şi inscripŃia: „ÎN AMINTIREA/ EROILOR ŞI 
MARTIRILOR/ DIN COMUNA PERIŞORU JUDEłUL BRĂILA/ MORłI PENTRU łARĂ/ ÎN 
RĂZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI/ 1916 – 1919/ CETĂłENII RECUNOSCĂTORI”; la bază 
inscripŃia: „INIłIATIVA ŞI STĂRUINłA D-LUI ION D. CORCIU ÎNVĂłĂTOR/ 15 IUNIE 1924; 
pe spatele monumentului, inscripŃia DOBROGEA, dedesubt numele celor căzuŃi; la bază, inscripŃia: 
MORłI ÎN RĂZBOIUL INDEPENDENłII 1877 – 1878 - urmează numele a doi soldaŃi; în părŃile 
laterale inscripŃiile MĂRĂŞEŞTI, OITUZ, urmate de numele eroilor din Perişoru. 
InscripŃii: Română. 
Material şi tehnici de construcŃie: piatră 
Dimensiuni: 400 x 151 x 151 cm 
 
6. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE:  
6.1.Starea generală de conservare: relativ bună. Autorul monumentului finalizase obeliscul cu un 
vultur, dispărut după 1944. După 1990, în locul vulturului a fost montată o cruce.  
6.2. Propuneri: O eventuală operaŃiune de restaurare care să prevadă readucerea monumentului la 
forma iniŃială. Nu se poate realiza decât cu acordul şi asistenŃa specialiştilor de la DirecŃia Pentru 
Cultură şi Patrimoniul Cultural NaŃional a judeŃului Brăila. 
 
7. DOCUMENTE DE REFERINłĂ:  
Bibliografie: Florian Anastasiu, Ana-Maria Vicol, Monumentele judeŃului Brăila, Brăila, 1977. 
Fotografii 
 

   
 

Perişoru, Obelisc, 1977. 
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Perişoru, Obelisc, 2008. 
 

   
 

Perişoru, Obelisc, 2012. 
 
8. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
Grupa valorică: B 
Categoria după natura obiectivului: IV 
 
13.3.  
 
1. IDENTIFICARE 
Cod: BR-IV-m-B-02171 
Lista: LMI 2004 
Categorie: B 
Monument:  Funerar 
Denumire: Cruci de piatră 
Denumire anterioară: Cruci de piatră 
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/AMPLASAMENT 
Stat: România 
JudeŃ:  Brăila 
Oraş, sat:  oraş Ianca,  
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Stradă, număr actuale: lângă biserica Sf. Ioan Botezătorul. 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
Actualul proprietar: Primăria oraşului Ianca 
Proprietar originar:  
 
4. DATARE 
Datare prin perioade/secole: secol XIX (18.. – 1901) 
Datare precisă:  
Justificarea datării: Unele datări sunt ilizibile, potrivit grafiei în chirilică, unele sunt databile înainte 
de 1870.  
 
5. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
Ctitor: membrii familiilor celor decedaŃi 
Autor/meşter: necunoscut 
Descriere: Cruci cu căciulă, având datarea pe căciulă; pe braŃul scurt inscripŃiile de consacrare, 
elemente de decor geometrice. În unele cazuri, la întretăierea celor două braŃe este incizată crucea. Pe 
braŃul lung inscripŃii referitoare la cel care a ridicat crucea şi în memoria cui.  
InscripŃii: Română, grafie latină şi chirilică 
Material şi tehnici de construcŃie: piatră, tehnicile inciziei şi exciziei. 
 
6. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE:  
6.1.Starea generală de conservare: piatra tocită, acoperită de muşchi, inscripŃiile greu lizibile. 
6.2. Propuneri: Orice intervenŃie de curăŃare nu se poate realiza decât cu acordul şi asistenŃa 
specialiştilor de la DirecŃia Pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural NaŃional a judeŃului Brăila. 
 
7. DOCUMENTE DE REFERINłĂ:  
Fotografii 
 

  
 

         Cruci, latura estică a bisericii Sf. Ioan Botezătorul.                      Cruci, lângă gardul situat spre sudul bisericii. 
 
8. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
Grupa valorică: B 
Categoria după natura obiectivului: IV 
 

14. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU CLASARE 
 
14.1. 
1. IDENTIFICARE 
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Monument: de arhitectură 
Denumire: Conacul C. Drugănescu2 
Datare: 4/4 sec. XIX 

 2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ/AMPLASAMENT 
Stat: România 
JudeŃ:  Brăila 
Oraş, sat:  oraş Ianca 
Stradă, număr actuale: str. Brăilei nr. 167, în curtea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu. 
 
3. DATARE 
Datare prin perioade/secole: 4/4 sec. XIX 

4. PERSOANE ŞI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
Ctitor: clucerul C. Drugănescu, proprietarul moşiei Ianca. 
Descriere: imobil cu subsol, parter şi etaj, elemente arhitectonice neoclasice. 
Material şi tehnici de construcŃie. Ziduri din cărămidă, fundaŃii din beton, învelitoare din tablă pe 
schelet de lemn. 
 

5. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE:  
Imobilul necesită ample lucrări de restaurare. Este necesară o expertiză tehnică privind structura de 
rezistenŃă a imobilului şi, în funcŃie de rezultate, elaborarea proiectului de restaurare. 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINłĂ:  
Fotografii 

  
 

Recomandare:  
AnunŃarea DirecŃiei Pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural NaŃional al JudeŃului Brăila pentru luarea 
în evidenŃă a obiectivului şi pentru declanşarea procedurilor de clasare. 
 

14.2. TROIłE. CRUCI VOTIVE 
 

14.2.1. Cruce votivă 
Material, tehnică : piatră, cioplire, inscripŃii în limba română, grafie latină. 
Datare: 1895 
Amplasare: DJ 221 Ianca – ŞuŃeşti. 

                                                
2 Marele clucer Constantin Drugănescu se trăgea dintr-o veche familie, unul dintre ascendenŃii lui, Asanache Niculescu, 
avea mari proprietăŃi în judeŃul Rm. Sărat. Tatăl clucerului, Nicolae, iar mama, de la care a luat numele, era din familia 
Drugănescu. Fiul clucerului Drugănescu, Alexandru Niculescu de la Ianca, a fost căsătorit cu Maria Jianu.. Una dintre 
fiicele lui Alexandru, Maria, a fost soŃia lui Costică Văleanu. Acesta se trăgea dintr-o familie boierească din Oltenia – 
Octav-George Lecca, Familiile boereşti române. Istoric şi genealogie, MDCCCXCIX (1899), Bucureşti.  
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Conservare : piatra tocită, acoperită de muşchi, inscripŃiile şi imaginile greu lizibile.  
 

 
 
 

14.2.2. Cruce votivă 
 

 
 

Material, tehnică : piatră, cioplire, inscripŃii în limba română, grafie latină. 
Datare: 1902 
Amplasare: la intrarea în satul Perişoru, dinspre Târlele Filiu, DC 36. 
Conservare : piatra tocită, acoperită de muşchi, inscripŃiile şi imaginile greu lizibile. 
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14.2.3. TroiŃă 
Material, tehnică : piatră, cioplire, inscripŃii în limba română, grafie latină. 
Datare: 1/2,  sec. XX. 
Amplasare: satul Perişoru, loc viran, DC 36, în vecinătatea casei cu nr. 360. 
Conservare : piatra tocită, acoperită de muşchi, inscripŃiile şi imaginile greu lizibile. 
 

 
 

14.2.4. Cruce votivă 

 

 
 

Material, tehnică : piatră, cioplire, inscripŃii în limba română, grafie latină. 
Datare: 1912 
Amplasare: satul Perişoru, lângă terenul de sport al şcolii cu clasele I-VIII, DJ 221. 
Conservare : piatra tocită, acoperită de muşchi, inscripŃiile şi imaginile greu lizibile. 
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Recomandări:  
AnunŃarea DirecŃiei Pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural NaŃional al JudeŃului Brăila pentru luarea 
în evidenŃă a crucilor şi pentru declanşarea procedurilor de clasare, în special a crucilor votive. 
Amenajarea unoe spaŃii de protecŃie, de jur-împrejur. 
Eventualele operaŃiuni de conservare vor fi efectuate numai cu avizul şi sub supravegherea 
specialiştilor de la DirecŃie. 
 

14.2.5. TroiŃă (?) 
 

 
 
Crucea din piatră este căzută de pe suportul de susŃinere, cu faŃa la pământ. Se află la baza movilei 
din apropiere de Berleşti, DC 35. 
 

14.2.6. Cruce votivă 
 

 
 

Este amplasată în apropierea satului Berleşti, pe DC 35. Crucea este căzută de pe soclu. 
 
Recomandare: 
Transferarea acestor două cruci în patrimoniul Muzeului oraşului Ianca şi amplasarea lor într-un 
spaŃiu adecvat. În acest caz, asistenŃa de specialitate va fi acordată de Muzeul Brăilei. 



 91

15. SITURI ARHEOLOGICE 
 

UAT IANCA, JUD. BRĂILA 
SITURI ŞI ZONE ARHEOLOGICE 

 
                                                                                                  Dr. Stănică Pandrea 
                                                                                                  Dr. Mirela Vernescu 
 
Pe teritoriul UAT Ianca există mai multe situri arheologice şi zone cu vestigii arheologice, unele 
clasate în Repertoriul Arheologic NaŃional (RAN), iar altele nefiind clasate. MenŃionăm că pe raza 
acestei UAT nu există situri arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice (LMI) 
Siturile clasate în RAN sunt protejate, conform legislaŃiei în vigoare, şi nu se poate interveni în aria 
lor, atât la suprafaŃa solului cât şi în adâncime, fără avizul DirecŃiei JudeŃene pentru Cultură şi 
Patrimoniul NaŃional Brăila. 
Conform legislaŃiei româneşti în domeniul arheologiei (OG 43/2000 republicată în 2007) siturile 
neclasate încă, din momentul în care informaŃiile de mai jos devin publice, capătă statutul de zonă cu 
potenŃial arheologic reperat şi care trebuie protejată de către autorităŃile locale (OG 43/2000 art. 1 j-
k).  
În continuare, vom prezenta lista siturilor clasate în RAN şi zonelor cu potenŃial arheologic reperat. 

 
I. Situri arheologice clasate în RAN 

În RAN apare un singur sit .  
 

1. Ianca – Cruci de piatra în curtea Bisericii 
Cod RAN: 43340.01; Coordonate: 45° 7'55.03" N, 27°27'51.36" E 
În mod bizar, aceste cruci de piatră sunt clasate ca sit arheologic, deşi sunt vechi, pentru că aparŃin 
unui cimitir modern (2/2 sec. XVIII – 1/2 sec. XIX). 

 
 

II. Zone cu potenŃial arheologic reperat 
În limitele UAT Ianca există şase situri arheologice, fie movile (tumuli), fie aşezări. Ele sunt 
răspândite pe suprafaŃa localităŃilor Târlele Filiu, Berleşti, Ianca şi Plopu. Unele dintre acestea sunt 
menŃionate pe hărŃi topografice ale OCPI şi pe hărŃi administrative.  

 
II.A. Pe suprafaŃa satului Târlele Filiu sunt movile şi o aşezare, care nu apar în RAN. Le prezentăm 
în continuare, denumirea lor fiind în funcŃie de poziŃionarea geografică şi de toponimia locului. 
 

1. Aşezarea Târlele Filiu / Bordei Verde 01 
Este o aşezare, identificată datorită fragmentelor ceramice descoperite în culturile agricole. Se află la 
graniŃa dintre satele Târlele Filiu şi Bordei Verde, fiind mai aproape de grajdurile fostului sector 
zootehnic ale fostului CAP din Bordei Verde. 
Fragmentele ceramice descoperite se datează în antichitatea târzie, fiind datate în sec. IV – V (cultura 
Sântana de Mureş) 
 

2. Târlele Filiu – T01 / Movila Caprei 
Este situat la est de satul Târlele Filiu, la intrarea dinspre Bordei Verde. 
Tumulul este distrus de lucrările agricole, fiind arat şi cultivat, deşi are în vârful lui şi o bornă 
topografică. 
Movila se află în stare avansată de degradare, fiind zilnic afectată de activităŃile antropice. 
 

2. Târlele Filiu – T02 
Este situat la vest de satul Târlele Filiu, la cca. 900 m vest de drumul ce duce spre Perişoru. 
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Tumulul este distrus de lucrările agricole, fiind arat şi cultivat, deşi are în vârful lui şi o bornă 
topografică. 
Movila se află în stare avansată de degradare, fiind zilnic afectată de activităŃile antropice. 

 
3. Târlele Filiu – Movila Cerbu 

Este situat la sud de satul Târlele Filiu, la cca. 2,5 km sud satul Târlele Filiu şi la 2,4 km nord-est de 
satul Ioneşti. 
Tumulul este distrus de lucrările agricole, fiind arat şi cultivat, deşi are în vârful lui şi o bornă 
topografică. 
Movila se află în stare avansată de degradare, fiind zilnic afectată de activităŃile antropice. 
  
 
IIB. Pe suprafaŃa satului Berleşti se află un singur sit arheologic 

4. Berleşti – T01 / Movila Părului 
Este situat la intrarea dinspre Perişoru, la cca. 1,5 km nord de satul Berleşti 
Tumulul este puternic afectat de săpături clandestine pentru gropi de împrumut. De asemenea, pe 
marginile sale s-au depozitat gunoaie şi resturi menajere. 
 
IIC. Pe suprafaŃa satului Plopu se află un singur sit arheologic 

5. Plopu – Movila Plopu 
Movila se află la cca. 1,7 km est de satul Plopu şi la 1,8 km nord-est de Gara CFR Ianca. De 
asemenea se află la cca. 200 m nord de calea ferată. 
Tumulul este afectat de lucrările agricole fiind arat şi acoperit de lucrările agricole. 
 
IID. Pe suprafaŃa oraşului Ianca se află un sit arheologic complex, format dintr-un tumul şi o aşezare. 

6. Ianca – T01 
Este situat la cca. 1,3 km est de oraşul Ianca, la cca. 900 m vest de Silozul Ianca şi Podul CFR 
Oprişeneşti şi la 250 m sud de Avicola Ianca. 
Situl se află pe un teren înalt ce domină zona. În vărful zonei este un tumul. În jurul său pe o 
suprafaŃă de cca. 0,5 ha am descoperit în culturile agricole fragmente ceramice datate în sec. IV 
(cultura Sânta de Mureş) 
Situl este puternic afectat de lucrările agricole. 
  

Concluzii 
ToŃi tumulii sunt movile funerare, similare celor clasate în RAN şi trebuie protejate. 
Cele două aşezări din sec. IV d. Chr. aparŃin antichităŃii târzii şi sunt edificate de populaŃia romanică 
autohtonă aflată sub dominaŃia triburilor de războinici goŃi. 
Afirmăm că aceste movile şi aşezări trebuie declarate situri arheologice şi clasate în RAN. 
  

Propuneri 
Având în vedere importanŃa acestor situri, Primăria trebuie să protejeze aceste movile funerare şi 
aşezări. Primăria trebuie să declanşeze procedura de delimitare topografică şi clasare a tuturor acestor 
situri. De asemenea, trebuie scoase din circuitul agricol. Proprietarii terenurilor trebuie informaŃi 
asupra faptului că pe terenurile lor se află monumente arheologice. 
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Lista RAN – Ianca. 
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UAT Ianca – plan topo. 
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UAT Ianca – plan topo. 
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UAT Ianca – plan topo. 
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UAT Ianca – plan topo. 
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Oraşul Ianca – Situri. 
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Oraşul Ianca – T01. 
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Plopu 
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Plopu – Movila Plopu. 
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Berleşti 
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Berleşti – Movila Părului. 
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Târlele Filiu 
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Târlele Filiu 
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Târlele Filiu – Movila Caprei. 
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Târlele Filiu – T02. 
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16. BIODIVERSITATE 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ IANCA 

                                                                         Pagini realizate de dr. Nicolae Onea 

 

Figura nr. 1 Coordonatele spaŃiale ale Oraşului Ianca Brăila şi a zonei teritorial administrative Ianca  
(vedere satelitară: sursa Google Earth). 
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Denumire: Unitatea administrativ teritorială Ianca 
Coordonate geografice: N 45o08'09,57”; E 27o28’20,69” (repere GPS pentru oraşul Ianca) 
Localizare: Oraşul Ianca Brăila se află la aproximativ 45 km de oraşul Brăila. Unitatea administrativ 

teritorială Ianca este compusă din şapte localităŃi: oraşul Ianca cu Gara Ianca şi satele Plopu, 
Perişoru, Oprişeneşti, Berleşti, Târlele Filiu (vezi Fig. 1). 

Căi de acces: În oraşul Ianca se poate ajunge pe DN 2B Brăila-Buzău. 
Regim de ocrotire:  Pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca se găsesc două situri Natura 2000: 

ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca (actualizare 2011) şi ROSPA 0048 Ianca-Plopu-
Sărat (actualizare 2011). Cele două situri Natura 2000 nu se găsesc integral pe teritoriul 
administrativ al oraşului Ianca, ci doar partea de sud-vest a acestora, respectiv prin lacurile 
Ianca şi Plopu. Limitele celor două situri se suprapun în cea mai mare parte. Lacurile Ianca şi 
Plopu sunt localizate în partea de nord est a oraşului Ianca (vezi Fig. 2a şi 2b). Lacul Ianca are o 
suprafaŃă de 340 ha, iar lacul Plopu de 300 ha. Pentru lacul Ianca limitele de protecŃie SCI şi 
SPA urmează aproximativ conturul lacului; în schimb pentru lacul Plopu aceste limite de 
protecŃie sunt mult mai mari decât suprafaŃa lacustră. Indiferent de suprafaŃa ocupată, regimul 
de protecŃie prevăzut pentru aceste două arii protejate se aplică pe teritoriul administrativ al 
oraşului Ianca, dar cu o restricŃie mai mare în ceea ce priveşte investiŃiile pentru oraşul Ianca şi 
satele Plopu, Oprişeneşti şi Perişoru, care sunt limitrofe acestor situri.  

 În restul teritoriului administrativ nu sunt prezente alte zone protejate. 
 

 
 

Figura nr. 2a Coordonatele spaŃiale ale Siturilor Natura 2000 ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca (contur roşu)  
şi ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat (contur galben) (vedere satelitară: sursa www.biodiversity.ro) 
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Figura nr. 2b Coordonatele spaŃiale ale Siturilor Natura 2000 pe teritoriul administrativ al oraşului Ianca  
ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca (contur roşu)  

şi ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat (contur galben)  
(vedere satelitară: sursa www.biodiversity.ro) 

 
Descriere: Situată în Câmpia Brăilei, unitatea administrativ teritorială Ianca este o zonă tipică de câmpie, 

fără denivelări; singurele forme de relief deosebite sunt reprezentate de cele două lacuri, Ianca şi 
Plopu.  

Periclitare: Pot apare modificări negative în mediul natural ca urmare a factorilor antropici, generaŃi de 
activităŃile umane (agricultură, păşunat intensiv, vânătoare).   

VegetaŃia: VegetaŃia este specifică de câmpie. Marea majoritate a terenurilor sunt cu destinaŃie agricolă 
(culturi agricole) şi o mică parte sunt folosite ca păşuni. 

 Exceptând terenurile cultivate, habitatele întîlnite sunt de tip rudereal şi sunt incluse în 
următoarele comunităŃi: 
- R8702 ComunităŃi antropice cu Onopordum acanthium, Carduus nutans şi Centaurea 
calcitrapa 
Structura acestor comunităŃi este reprezentată de existenŃa a două etaje vegetale: unul inferior, 
format din speciile Malva sylvestris, Verbena officinalis, Marrubium praecox, Ballota nigra, 
Artemisia absinthium, Artemisia vulgare, Arctium lapa, Chamomilla recutita, Descurania 
sophia, Stellaria media, Chenopodium album, Agropyron repens, Lolium perene, Centaurea 
calcitrapa, Centaurea solstitialis şi un etaj superior, format din plante a căror înălŃime depăşesc 
1 m: Onopordon acanthium, Onopordon tauricum, Carduus nutans, Carduus hamulosus, 
Cirsium lanceolatum, Verbascum thapsus. 
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 - R8703 ComunităŃi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota 
nigra 

 Se întâlnesc cu precădere pe terenurile rămase nelucrate, cu o predominaŃă a speciilor nitrofile. 
Dintre acestea cele mai frecvente sunt Agropyron repens, Sisymbrium loeselli, Artemisia annua, 
Capsella bursa pastoris, Malva sylvestris, Ballota nigra, Geum urbanum, Cirsium lanceolatum, 
Cirsium arvense, Conium maculatum, Leonurus cardiaca, Chelidonium majus. 

 - R8704 ComunităŃi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi 
Plantago major 

 Majoritatea plantelor componente sunt de talie mică. Se diferenŃiază două etaje vegetale: unul 
inferior, reprezentat prin specii târâtoare sau cu tulpini reduse, format din speciile Amaranthus 
crispus, Euclidium syriacum, Poa annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens şi un etaj 
superior, în compoziŃia căruia intră speciile Lolium perenne, Lepidium ruderale, Matricaria 
perforata, Chemomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, Centaurea calcitrapa, 
Eragostris minor. 
În partea de nord-est a oraşului Ianca se află extremitatea sud-vestică a sitului de importanŃă 
comunitară ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca (vezi Fişa Standard Natura 2000). 
Pentru această arie protejată au fost identificate două habitate prioritare: R1530 Pajişti şi 
mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice (cod Natura 2000 1530* Pajişti şi mlaştini 
sărăturate panonice şi ponto-sarmatice) şi R1518 ComunităŃi pontosarmatice cu Salicornia 
(europaea) prostrata şi Suaeda martima (cod Natura 2000 1310 ComunităŃi cu Salicornia şi 
alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase). Speciile de plante de 
importanŃă comunitară sunt: Juncus gerardi, Salicornia europaea, Trifolium fragiferum, 
Artemisia santonicum, Limonium gmelini şi Suedna martima. 
- R1530 Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 
Se întâlnesc pe terenuri sărăturate fiind reprezentate de o vegetaŃie moderat până la slab halofilă. 
Cele mai importante specii sunt Festuca pseudovina, Peucedanum officinale, Artemisia 
santoricum ssp. patens, Achillea setacea, Limonium gmelini, Ranunculus pedatus, Lotus 
angustissimus, Lotus tenuis, Trifolium striatum, Bupleurum tenuissimum, Carex stenophylla, 
Camphorosma annua. La nivelul solului se găsesc specii ca Trifolium angulatum, Trifolium 
fragiferum, Hordeum hystrix, Plantago schwerzenbergiana, Rorippa kerneri, Taraxacum 
bessarabicum, Aster tripolium, Juncus gerardi. 
- R 1518 ComunităŃi pontosarmatice cu Salicornia (europaea) prostrata şi Suaeda martima 
Se întâlnesc pe terenuri sărăturate fiind reprezentate de o vegetaŃie intrazonală. Fitocenozele au 
o valoare conservativă mare fiind reprezentate de specii halofile de Salicornia prostrata, 
Salicornia patula, Suaeda maritima, Bassia hirsuta, Aster tripolium ssp. pannonicus, Salsola 
soda, Pauccinellia limosa, Halimione pedunculata, Petrosimonia triandra, Plantago maritima, 
Limonium gmelini, Artemisia santonicum, Taraxacum bessarabicum, Chenopodium glaucum. 
La nivelul solului se întâlnesc speciile Spergularia salina, Spergularia maritima, Cryspis 
aculeatus, Aeloropus littoralis. 

Fauna de nevertebrate: Este reprezentată de numeroase specii terestre. Cele mai comune specii 
observate sunt: Helix pomatia (melc de grădină), Cepaea vindobonensis, Aranea diadema 
(păianjenul cu cruce), Gryllotalpa gryllotalpa (coropişniŃă), Decticus verrucivorus (cosaş), 
Eurygaster austriaca (ploşniŃa cerealelor), Formica rufa (furnică), Apis mellifera (albină), 
Libellula depressa (libelula), Coccinella septempunctata (buburuză), Melolontha melolontha 
(cărăbuşul de mai), Pieris rapae (fluturele alb al rapiŃei), Pieris brassicae (fluturele alb al 
verzei), Bombus terrestris (bondar), Chrysolina fastuosa, Musca domestica (musca de casă), 
Calliphora vicina, Melanostoma scalare. Dintre speciile de nevertebrate de importanŃă 
comunitară incluse în Fişa Standard Natura 2000 pentru ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-
Comăneasca se regăsesc speciile Erythromma viridulum (odonate), Plebeius argus şi 
Polyommatus icarus (lepidoptere) 

Fauna de vertebrate: Este foarte săracă, fiind reprezentată de câteva grupe sistematice: 
Amfibieni: Fauna de amfibieni este reprezentată de două specii de importanŃă comunitară ce se regăsesc 

în Fişa Standard Natura 2000 pentru ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca: Rana 
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esculenta şi Rana ridibunda. Aceste două specii se găsesc cu precădere în zona lacurilor Ianca 
şi Plopu. 

Reptile: Fauna de reptile este cantonată în pajiştile existente. Au fost observate trei specii: Lacerta viridis 
(guşter), Lacerta agilis (şopârla cenuşie) şi Natrix natrix (şarpele de casă). 

Păsări: Avifauna reprezintă componenta faunistică cu cele mai multe specii semnalate (Tab. 1 şi Tab. 2). 
Cele mai multe specii sunt cantonate în zona aşezărilor umane şi mult mai puŃine pe terenurile 
agricole sau pajişti.  
Au fost semnalate următoarele specii: Ciconia ciconia (barza albă), Anser albifrons (gârliŃa 
mare), Circus cyaneus (erete vânăt), Accipiter nisus (uliu păsărar), Falco tinnunculus (vânturel 
roşu), Falco vespertinus (vânturel de seară), Perdix perdix (potârniche), Coturnix coturnix 
(prepeliŃă), Streptopelia decaocto (guguştiuc), Cuculus canorus (cuc), Athene noctua (cucuvea), 
Upupa epops (pupăză), Picus viridis (ghionoaie verde), Dendrocopos major (ciocănitoare 
pestriŃă mare), Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de grădini), Melanocorypha calandra 
(ciocârlia de Bărăgan), Galerida cristata (ciocârlan), Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), 
Hirundo rustica (rândunică), Delichon urbica (lăstun de casă), Motacilla flava (codobatură 
galbenă), Motacilla alba (codobatură albă), Bombycilla garrulus (mătăsar), Troglodytes 
troglodytes (ochiul boului), Erithacus rubecula (măcăleandru), Luscinia megarhynchos 
(provighetoare roşcată), Phoenicurus phoenicurus (codroş de pădure), Turdus merula (mierlă), 
Turdus pilaris (cocoşar), Hippolais pallida (frunzăriŃă cenuşie), Sylvia curruca (silvie mică), 
Sylvia communis (silvie de câmp), Sylvia atricapilla (silvie cu cap negru), Muscicapa striata 
(muscar sur), Parus caeruleus (piŃigoi albastru), Parus major (piŃigoi mare), Sitta europaea 
(Ńiclean), Oriolus oriolus (grangure), Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic), Lanius minor 
(sfrâncioc cu frunte neagră), Garrulus glandarius (gaiŃă), Pica pica (coŃofană), Corvus 
monedula (stăncuŃă), Corvus frugilegus (cioară de semănătură), Corvus corone cornix (cioară 
grivă), Sturnus vulgaris (graur), Passer domesticus (vrabie de casă), Passer montanus (vrabie 
de câmp), Fringilla coelebs (cinteză), Carduelis chloris (florinte), Carduelis carduelis 
(sticlete), Carduelis cannabina (cânepar), Pyrrhula pyrrhula (mugurar), Coccothraustes 
coccothraustes (botgros), Emberiza citrinella (presura galbenă), Emberiza hortulana (presură 
de grădină). 
În zona sitului de protecŃie specială avifaunistică ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca 
aflat în partea de nord-est a oraşului Ianca sunt întâlnite numeroase specii de păsări acvatice şi 
terestre (vezi Fişa Standard Natura 2000, anexată). 
Sunt semnalate următoarele specii (conform Formularului Standars Natura 2000): Alcedo atthis, 
Branta ruficollis, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Glareola pratincola, Ixobrychus 
minutus, Larus minutus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea 
leucorodia, Plegadis falcinellus, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Philomachus 
pugnax, Aythya nyroca, Egretta alba, Tringa glareola, Coracias garrulus, Falco vespertinus, 
Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Chlidonias niger, Chlidonia hybridus, Charadrius 
alexandrinus, Ardea purpurea, Lanius minor, Anthus campestris, Melanocorypha calandra, 
Calandrella brachydactyla. Dintre speciile migratoare care au o apariŃie regulată în zona ariei 
protejate şi fără a avea un statut de protecŃie special sunt menŃionate: Acrocephalus 
arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Alauda arvensis, Anas 
penelope, Anas platyrhynchos, Anthus pratensis, Anthus trivialis etc (a se vedea Formularul 
Standard Natura 2000 anexat). 
MigraŃia: Teritoriul comunei Traian nu se află pe nici o rută de migraŃie cunoscută. Speciile 
migratoare întâlnite în areal se găsesc ca urmare a unui fenomen de dispersie în teritoriu în 
căutare de locuri de odihnă, hrană sau cuibărit.   

Mamifere: Sunt foarte slab reprezentate, fiind observate doar câteva specii: Talpa europaea (cârtiŃă), 
Myotis myotis (liliac comun), Lepus europaeus (iepure de cîmp), Microtus arvalis (şoarece de 
câmp). 

Concluzii: Analiza biodiversităŃii din zona unităŃii administrativ teritoriale Ianca reliefează prezenŃa a 
două situaŃii distincte: 



 113

1. existenŃa unei vegetaŃii şi faune comune zonelor de câmpie, fără elemente deosebite care să 
necesite măsuri de protecŃie şi conservare speciale. Totuşi trebuie să se aibă în vedere faptul că 
un număr de 8 specii de păsări sunt incluse în Directiva Păsări, Anexa I. 
2. ExistenŃa unei vegetaŃii şi faune ocrotite potrivit normelor europene, prin prezenŃa a două arii 
protejate: ROSCI 0305 Ianca-Plopu-Sărat-Comăneasca şi ROSPA 0048 Ianca-Plopu-Sărat.  

Bibliografie: 
- Baker K. (1993) - Identification Guide to European Non-Passerines, Ed. The British Trust for 
Ornithology, Thetford; 
DoniŃă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A. (2005) – Habitatele din 
România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti; 
- Firă V., Năstăsescu M. (1977) - Zoologia nevertebratelor, Ed. Didactică şi pedagogică, 
Bucureşti; 
- Gomoiu, M., T., Skolka, M. (2001) - Ecologie şi metodologii pentru studii ecologice, Ovidius 
University Press, Constanta; 
- Hagemeijer W., Blair M. (1997) – The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their 
Distribution and Abundance, T & A. D. Poyser, London;  
- Ionescu V. (1968) – Vertebratele din România, Ed. Acad. RSR, Bucureşti; 
- Munteanu, D. (2000) - Metode de evaluare a abundenŃei păsărilor, PublicaŃiile SocietăŃii 
Ornitologice Române nr. 10, Cluj; 
- Munteanu, D. (2002) - Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ed. SocietăŃii Ornitologice 
Române, Cluj; 
- Prodan I., Buia Al. (1966) - Flora mică ilustrată a României, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti; 
- Rudescu L. (1958) - MigraŃia păsărilor, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti. 
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Tabelul nr. 1 Încadrarea sistematică şi ecologică a speciilor de păsări semnalate în zona unităŃii administrativ 
teritoriale Ianca 
 
Nr.  
crt. Denumire ştiinŃifică 

Denumire 
populară 

 
Familia 

 
Ordinul 

 
TipF 

 
TipE TipZ 

 
TipR 

 
Abd. 

1. Ciconia ciconia  Barză albă Ciconiidae Ciconiiformes OV  Acv E C SC 
2. Anser albifrons  GârliŃă mare Anatidae Anseriformes OIP Acv A N SN 
3. Circus cyaneus  Erete vânăt Accipitridae Falconiformes OIP Ter E N SC 
4. Accipiter nisus  Uliu păsărar Accipitridae Falconiformes MP Ter TP N SR 
5. Falco tinnunculus  Vânturel roşu Falconidae Falconiformes MP Ter TP C SC 
6. Falco vespertinus  Vânturel de seară Falconidae Falconiformes OV Ter MO C SR 
7. Perdix perdix  Potârniche Phasianidae Galliformes S Ter E C SR 
8. Coturnix coturnix  PrepeliŃă Phasianidae Galliformes OV Ter E C SR 
9. Streptopelia 

decaocto  Guguştiuc 
Columbidae Columbiformes 

S Ter M 
C SC 

10. Cuculus canorus  Cuc Cuculidae Cuculiformes OV Ter TP C SC 
11. Athene noctua  Cucuvea Strigidae Strigiformes S Ter MO C SC 
12. Upupa epops  Pupăză Upupidae Coraciiformes OV Ter E C SC 
13. Picus viridis  Ghionoaie verde Picidae Piciformes S Ter E C SC 
14. 

Dendrocopos major  
Ciocănitoare 
pestriŃă mare 

Picidae Piciformes 
S Ter TP 

C SC 

15. Dendrocopos 
syriacus  

Ciocănitoare de 
grădini 

Picidae Piciformes 
S Ter M 

C SC 

16. Melanocorypha 
calandra  

Ciocârlie de 
Bărăgan 

Alaudidae Passeriformes 
MP Ter M 

C SC 

17. Galerida cristata  Ciocârlan Alaudidae Passeriformes S Ter MO C SC 
18. Alauda arvensis  Ciocârlie de câmp Alaudidae Passeriformes MP Ter MO C SC 
19. Hirundo rustica  Rândunică Hirundinidae Passeriformes OV Ter TP C SC 
20. Delichon urbica  Lăstun de casă Hirundinidae Passeriformes OV Ter TP C SC 
21. 

Motacilla flava 
Codobatură 
galbenă 

Motacillidae Passeriformes 
OV Ter TP 

C SC 

22. Motacilla alba  Codobatură albă Motacillidae Passeriformes OV Ter E C SC 
23. Bombycilla garrulus Mătăsar Bombycillidae Passeriformes OIP Ter S N SR 
24. Troglodytes 

troglodytes Ochiul boului Troglodytidae 
Passeriformes 

OV Ter E 
C SC 

25. Erithacus rubecula  Măcăleandru Turdidae Passeriformes OV Ter E C SC 
26. Luscinia 

megarhynchos  
Privighetoare 
roşcată 

Turdidae Passeriformes 
OV Ter E 

C SC 

27. Phoenicurus 
phoenicurus Codroş de pădure 

Turdidae Passeriformes 
OV Ter E 

C SC 

28. Turdus merula Mierlă Turdidae Passeriformes MP Ter E C SR 
29. Turdus pilaris Cocoşar Turdidae Passeriformes MP Ter S N SC 
30. 

Hippolais pallida  
FrunzăriŃă 
cenuşie 

Sylviidae Passeriformes 
OV Ter M 

C SC 

31. Sylvia curruca Silvie mică Sylviidae Passeriformes OV Ter E C SC 
32. Sylvia communis Silvie de câmp Sylviidae Passeriformes OV Ter E C SC 
33. 

Sylvia atricapilla  
Silvie cu cap 
negru 

Sylviidae Passeriformes 
OV Ter E 

C SC 

34. Muscicapa striata  Muscar sur Muscicapidae Passeriformes OV Ter E C SC 
35. Parus caeruleus  PiŃigoi albastru Paridae Passeriformes S Ter E C SC 
36. Parus major  PiŃigoi mare Paridae Passeriformes S Ter E C SC 
37. Sitta europaea  łiclean Sittidae Passeriformes S Ter TP C SC 
38. Oriolus oriolus  Grangur Oriolidae Passeriformes OV Ter E C SC 
39. Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic Laniidae Passeriformes OV Ter E C SC 
40. 

Lanius minor  
Sfrâncioc cu 
frunte neagră Laniidae 

Passeriformes 
OV Ter E 

C SC 

41. Garrulus glandarius  GaiŃă Corvidae Passeriformes MP Ter S C SC 
42. Pica pica  CoŃofană Corvidae Passeriformes S Ter E C SC 
43. Corvus monedula  StăncuŃă Corvidae Passeriformes S Ter E C SC 
44. 

Corvus frugilegus  
Cioară de 
semănătură 

Corvidae Passeriformes 
S Ter E 

C SN 

45. Corvus corone Cioară grivă Corvidae Passeriformes S Ter E C SN 
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cornix 
46. Sturnus vulgaris  Graur Sturnidae Passeriformes MP Ter E C SN 
47. Passer domesticus  Vrabie de casă Passeridae Passeriformes S Ter TP C SN 
48. Passer montanus  Vrabie de câmp Passeridae Passeriformes S Ter TP C SN 
49. Fringilla coelebs  Cinteză Fringillidae Passeriformes MP Ter E C SC 
50. Carduelis chloris  Florinte Fringillidae Passeriformes S Ter E C SC 
51. Carduelis carduelis  Sticlete Fringillidae Passeriformes S Ter E C SC 
52. Carduelis cannabina Cânepar Fringillidae Passeriformes MP Ter E C SC 
53. Pyrrhula pyrrhula Mugurar Fringillidae Passeriformes OIP Ter S N SC 
54. Coccothraustes 

coccothraustes  Botgros 
Fringillidae Passeriformes 

S Ter E 
C SC 

55. Emberiza citrinella  Presură galbenă Emberizidae Passeriformes S Ter E C SC 
56. 

Emberiza hortulana  
Presură de 
grădină 

Emberizidae Passeriformes 
OV Ter E 

C SC 

57. Miliaria calandra  Presură sură Emberizidae Passeriformes MP Ter E C SC 
Legendă: TipF – tip fenologic (S-sedentare; MP-parŃial migratoare; OV-oaspeŃi de vară; OVP-oaspeŃi de vară în pasaj; 
OIP-oaspeŃi de iarnă şi/sau în pasaj; TipE – tip ecologic (Acv-acvatic; Ter-terestru); TipZ – tip zoogeografic (A-arctic; S-
siberian; TP-transpalearctic; MO-mongol; M-mediteranean; E-european; CH-chinez); TipR –tip reproductiv (C-cuibăritor; 
N-necuibăritor; PC-potenŃial cuibăritor); Abd. – abundenŃa (SN-specii numeroase; SC-specii comune; SR-specii rare). 
 
Tabel nr. 2 Statutul de conservare şi de ameninŃae la nivel european al speciilor de păsări observate în zona unităŃii 
administrativ teritoriale Ianca 
 

Statut de 
conservare 

Lista roŃie 
IUCN  

Nr. 
crt. 

Denumire 
ştiinŃifică 

EU 
25 

PanEU 

Categoria 
SPEC  

Statutul de 
ameninŃare 

EU 
25 

Global 

Directiva 
Păsări 

Conventia 
de la 
Berna 

 

Conventia 
de la 
Bonn 

 
1. 

Ciconia ciconia  
U U SPEC2 

(1994: 2) 
DP (1994: 
VU) 

LDH - A I A II A II 

2. 

Anser albifrons  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III A II 

3. 
Circus cyaneus  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
VU) 

MRD - A I A II A II 

4. 

Accipiter nisus  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

5. Falco 
tinnunculus  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
D) 

MCD - - A II A II 

6. Falco 
vespertinus  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

EN (1994: 
VU) 

C1 - A I A II A II 

7. 
Perdix perdix  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

VU (1994: 
VU) 

A2b - A 
II/A;III/A 

A III - 

8. Coturnix 
coturnix  

F U SPEC3 
(1994: 3) 

S (1994: 
VU) 

- - A II/B A III A II 

9. 
Streptopelia 
decaocto  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III - 

10. 
Cuculus 
canorus  

U F Non-
SPEC 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A III - 

11. 
Athene noctua  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
D) 

MCD - - A II - 

12. 
Upupa epops  

U U SPEC3 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A II - 

13. 
Picus viridis  

U U SPEC2 
(1994: 2) 

DP (1994: 
D) 

MHD - - A II - 

14. 
Dendrocopos 
major  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

15. Dendrocopos 
syriacus  

F F Non-
SPEC E 

S (1994: 
S) 

- - A I A II - 
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(1994: 4) 
16. Melanocorypha 

calandra  
U U SPEC3 

(1994: 3) 
DP (1994: 
D) 

LHD - A I A II - 

17. Galerida 
cristata  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

DP (1994: 
D) 

LHD - - A III - 

18. Alauda 
arvensis  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
VU) 

MCD - A II/B A III - 

19. 
Hirundo rustica  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
D) 

MCD - - A II - 

20. Delichon 
urbica  

U U SPEC3 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A II - 

21. 

Motacilla flava 

U F Non-
SPEC 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MCD - - A II - 

22. 

Motacilla alba  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

23. 
Bombycilla 
garrulus 

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

24. 
Troglodytes 
troglodytes 

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

25. 
Erithacus 
rubecula  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

26. 
Luscinia 
megarhynchos  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

27. Phoenicurus 
phoenicurus 

U U SPEC2 
(1994: 2) 

DP (1994: 
VU) 

LHD - - A II A II 

28. 

Turdus merula 

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III A II 

29. 

Turdus pilaris 

F F Non-
SPEC EW 
(1994: 
4W) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III A II 

30. Hippolais 
pallida  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
VU) 

MCD - - A II A II 

31. 

Sylvia curruca 

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

32. 
Sylvia 
communis 

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

33. 
Sylvia 
atricapilla  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II A II 

34. Muscicapa 
striata  

U U SPEC3 
(1994: 3) 

D (1994: 
D) 

MCD - - A II A II 

35. 

Parus caeruleus  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

36. 

Parus major  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

37. 

Sitta europaea  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

38. 

Oriolus oriolus  

U F Non-
SPEC 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A II - 
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39. 
Lanius collurio 

U U SPEC3 
(1994: 3) 

DP (1994: 
D) 

LHD - A I A II - 

40. 
Lanius minor  

U U SPEC2 
(1994: 2) 

VU (1994: 
D) 

A2b - A I A II - 

41. 
Garrulus 
glandarius  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III - 

42. 

Pica pica  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III - 

43. 
Corvus 
monedula  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B - - 

44. 
Corvus 
frugilegus  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - A II/B A III - 

45. 
Corvus corone 
cornix 

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A III - 

46. Sturnus 
vulgaris  

U U SPEC3 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MCD - A II/B A III - 

47. Passer 
domesticus  

U U SPEC3 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MCD - - A III - 

48. Passer 
montanus  

U U SPEC3 
(1994: -) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A III - 

49. 
Fringilla 
coelebs  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A III - 

50. 
Carduelis 
chloris  

F F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

51. 
Carduelis 
carduelis  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

52. Carduelis 
cannabina 

U U SPEC2 
(1994: 4) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A II - 

53. 
Pyrrhula 
pyrrhula 

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A III - 

54. 
Coccothraustes 
coccothraustes  

F F Non-
SPEC 
(1994: -) 

S (1994: 
S) 

- - - A II - 

55. 
Emberiza 
citrinella  

U F Non-
SPEC E 
(1994: 4) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A II - 

56. Emberiza 
hortulana  

U U SPEC2 
(1994: 2) 

D (1994: 
VU) 

MCD - A I A III - 

57. Miliaria 
calandra  

U U SPEC2 
(1994: 4) 

D (1994: 
S) 

MRD - - A III - 

Legendă: Pentru statutul de conservare european s-au utilizat termenii folosiŃi în Bird in Europe (2004 – ediŃia electronică: 
http: //www. birdlife.org/ action/ science/ species/ birds_in_europe/ species_search.html) şi lista roşie elaborată de IUCN 
(2001 - ediŃia electronică: http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en_v1223290226.pdf): Cat. 1: specii 
care necesită o atenŃie deosebită; Cat. 2: specii concentrate în Europa şi  care au un statut nefavorabil; Cat. 3: specii care 
nu sunt concentrate în Europa şi  care au un statut nefavorabil; Cat. 4: specii concentrate în Europa şi  care au un statut 
favorabil; -: specii care nu sunt concentrate în Europa şi  care au un statut favorabil; -E: specii concentrate în Europa şi  
care au un statut favorabil; Pentru tendinŃa speciilor au fost folosiŃi următorii termeni: S: specie stabilă; R: specie rară; V: 
specie vulnerabilă (VU – IUCN); E: specie în pericol (EN – IUCN); D: specie în declin; Redus: specie sub nivelul de 
declin; NT: aproape de ameninŃare (IUCN) 
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17. HĂRłI. PLANURI. 
 

 
 

Districtul Brăila, 1863. 
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JudeŃul Brăila, 1897. Căile de comunicaŃie. 
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JudeŃul Brăila, 1923. 
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JudeŃul Brăila, 1925. 
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ÎmpărŃirea administrativă a judeŃului Brăila, 1937. 
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JudeŃul Brăila, 1970. 
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JudeŃul Brăila, 1977. 
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JudeŃul Brăila, căi de comunicaŃie, 1890. 
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JudeŃul Brăila, căi de comunicaŃie rutiere, 1938-1940. 
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JudeŃul Brăila, reŃea telefonică, 1940. 
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JudeŃul Brăila, 1940. 
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Planul topografic al moşiei Ianca, proprietatea Niculescu Drugănescu, judeŃul Brăila, plasa Vădeni,  
lucrat de inginerul I.M. Râmniceanu, 1876. 



 138

 
 

Planul topografic al moşiei Ianca, proprietatea Niculescu Drugănescu, judeŃul Brăila, plasa Vădeni,  
lucrat de inginerul I.M. Râmniceanu, 1876. Detaliu.cu raionul satului de 1200 de pogoane. 
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Planul moşiei Ianca, proprietatea moştenitorilor defuncŃilor Alex. Niculescu şi Zoe Rachtivanu întocmit în vederea 
împărŃelei între moştenitori conform Jurnalului Tribunalului Brăila SecŃia I nr. 757 din 10 februarie 1905 şi a deciziei 
CurŃii de Apel GalaŃi, SrcŃia II, nr. 204 din 13 decembrie 1905. Detaliu de plan cu satul Ianca.  
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Plan de situaŃie, staŃia Ianca, 1940. 
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Silozul Ianca (Plopu), planul centralei electrice, 1940. 
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Comuna Ianca, decembrie, 1925. 
 



 143

 
 

Teritoriul comunei Ianca, 1925. 
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SchiŃă de plan a unei părŃi a comunei Ianca, 1935. 
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Planul satului Ianca, 1939. 
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Teritoriul comunei Ianca, 1969. 
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Comuna Ianca, anii 70, sec. XX. Încadrarea în teritoriu. 
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Zona Ianca, 1985. 
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Teritoriul cadastral Berleşti, 1951. 
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Vatra Oprişeneşti, 1959. 
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Vatra Oprişeneşti, 1964. 
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Comuna Perişoru, 1925. 
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Comuna Plopu, 1922. 
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Vatra satului Plopu, 1964. 
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Vatra satului Plopu, 1969. 
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18. FIŞA LOCALITĂłILOR 
 

18.1. FIŞA ISTORICĂ A ORAŞULUI IANCA 
I. TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 
- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Ianca 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: Legea 2 din 18 aprilie 1989 
2. Atestarea documentară a localităŃilor: nu există actul; apare pe harta ridicată de Statul Major Rus, 
1835. 
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Ianca. 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): aporturi de populaŃie, împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: Monumentul eroilor 1877-1878; 1916-1919 în LMI 
2004, cod BR-II-m-B- 02172; Cruci de piatră, în LMI 2004, cod BR-II-m-B- 02171. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: 1. Ianca – Cruci de piatra în curtea Bisericii 
Cod RAN: 43340.01; Coordonate: 45° 7'55.03" N, 27°27'51.36" E; Ianca – T01. 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: Conacul Drugănescu. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul. 
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10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.):  incendiul de 
la începutul secolului XX când a fost distrusă zona SărăŃeni. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1833-1834 biserica Sf. Treime – Adormirea Maicii Domnului 
- 1872-1874 biserica Sf Ioan Botezătorul 
- 1880 se construieşte şcoala nr. 1 
- 1895 – construirea sediului Primăriei Ianca 
- în ultimul sfert al sec. XIX este construit conacul Drugănescu 
- 1902 se construieşte grajdul comunal 
- 1904 se construieşte locuinŃa dirigintelui şcolii 
- 1904 se dă în folosinŃă Spitalul Ianca 
- 1909-1910 clădirea PercepŃiei, astăzi Muzeul Ianca 
- 1913 – Turnul clopotniŃă al bisericii Sf Ioan Botezătorul 
- 1922-1923 – sediul Preturii 
- 1923 se dă în folosinŃă şcoala nr.2  
- 1951, cazărmile unităŃii de aviaŃie şi pista aerodromului militar 
- 1961-1962 se construieşte clădirea actualului Liceu Teoretic 
- 1974 Casa Pionierilor 
- 1976-1977 se construiesc primele blocuri de locuinŃe 
- 1978, 17 martie  au fost prezentate conducerii centrale a Ńării schiŃele centrului civic Ianca. 
- 1980 se dau în folosinŃă Fabrica de zahăr, Abatorul de păsări şi centrala termică 
- 1994-1998 – Casa de Cultură Ion Theodorescu-Sion 

- 1997 – 1998 biserica baptistă 
- 2002 se dă în folosinŃă sediul nou al Primăriei 
- 2012 – este în construcŃie biserica Adormirea Maicii Domnului 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 
 

18.2. FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂłII BERLEŞTI 
I. TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 
- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
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4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Berleşti 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968   
2. Atestarea documentara a localităŃilor: Nu există documentul; apare pe harta ridicată   de austrieci la 
1789. 
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Berlescu, Berleşti. 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): aporturi de populaŃie, împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: o troiŃă şi o cruce votivă. Nu sunt clasate. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: T01 / Movila Părului. 
 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: nu este cazul. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul. 
10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.): nu este cazul. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1904 – şcoala primară 
- 1925 – casa dirigintelui şcolii 
- 1923 – 1929 – biserica Sf. Nicolae 
- 1935 – local de primărie 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 
 

18.3. FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂłII OPRIŞENEŞTI 
TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 



 159

- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Oprişeneşti 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968   
2. Atestarea documentară a localităŃilor: nu există documentul. 
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Oprişeneşti 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): aport de populaŃie, împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: nu este cazul. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: nu este cazul. 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: nu este cazul. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul. 
10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.):  nu este cazul. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1912 – şcoala primară şi casa dirigintelui şcolii 
- 1922-1930 – biserica Sf. Ilie 
1936 – casa parohială 
- în anii 60, Căminul Cultural 
- 1970 – şcoala nouă şi grădiniŃa de copii 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 
 

18.4. FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂłII PERIŞORU 
TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
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- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 
- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Perişoru 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968   
2. Atestarea documentara a localităŃilor: nu există documentul. Apare pe harta ridicată de Statul 
Major rus 1835. 
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Slobozia Perişoru; Perişoru. 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: Obelisc în LMI 2004, Cod: BR-IV-m-B-02176. O troiŃă 
şi 2 cruci votive. Nu sunt clasate. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: nu este cazul. 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: nu este cazul. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul 
10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.): nu este cazul. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1854 - biserică 
- 1874 – local de primărie 
- 1894-1898 – biserica SfinŃii Arhangheli 
- 1904 – local de şcoală şi casa dirigintelui şcolii 
- 1922-1923 – alt local de şcoală 
- 1924 – monumentul eroilor (obelisc) 
- 1924 – casa parohială 
- 1993-1994 – biserica Sf. 12 Apostoli 
- 2004 – local de şcoală 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 
 

18.5. FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂłII PLOPU 
TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
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CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 
- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Plopu 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968   
2. Atestarea documentara a localităŃilor: 1849-1850; nu deŃinem informaŃii despre actul de atestare. 
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Plopu; Plopu Vechi şi Plopu Nou 
(CăscaŃi); Plopu 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: nu este cazul. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: Movila Plopu. 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: nu este cazul. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul 
10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.): nu este cazul. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1904 – local de şcoală 
- 1922 – casa dirigintelui şcolii 
- 1922 – 1931 – biserica Sf. Nicolae 
- 1927 clădirea Primăriei 
- 1929 – casa parohială 
- 1952 – Căminul Cultural şi Casa Agronomului 
- 1960 – nou local de şcoală 
- 1970 – GrădiniŃa de copii 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 
 
18.6. FIŞA ISTORICĂ A LOCALITĂłII TÂRLELE FILIU 
TERITORIUL ADMINISTRATIV: oraşul Ianca. 
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1. Forma actuala din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968; Legea 2 din 18 aprilie 
1989 privind îmbunătăŃirea organizării administrativ - teritoriale a RSR.  
2. SituaŃii anterioare formei actuale: Comuna Ianca. 
3. UnităŃi administrative din care a făcut parte teritoriul administrativ actual: Între 1830-1950, 
actualul teritoriu administrativ a făcut parte din plăşile Vădeni şi Ianca, judeŃul Brăila. Între 1950 – 
1968 satele care compun acum UAT Ianca făceau parte din raionul Făurei, regiunea GalaŃi, cu o 
excepŃie: între 1950-1960 satul Târlele Filiu era în comuna Bordei Verde, comună arondată raionului 
CălmăŃui. În 1960 raionul CălmăŃui este desfiinŃat, comuna Bordei Verde este arondată raionului 
Făurei. 
- În 1864, Ianca devine comună, cu statut juridic;  ea cuprindea satul Ianca. 
- În 1892, Ianca devine reşedinŃă de plasă.  
- În 1904 devine Inspectorat şi avea în administraŃie cercurile Ianca, Bordei Verde, Surdila Greci şi 
Fleaşca. 
- În 1908 sunt reînfiinŃate plăşile, Ianca îşi reia statutul de reşedinŃă de plasă. 
- În 1950 Pretoratul Ianca este desfiinŃat. În cadrul comunei Ianca, raionul Făurei, intră satele Ianca şi 
Perişoru. 
- Între 1950-1968 comuna Ianca, administrează satele Ianca şi Perişoru; comuna Plopu are în 
administraŃie satele Plopu şi Oprişeneşti (din 1960, la comuna Plopu se adaugă satul Gara Ianca); 
comuna Berleşti se desfiinŃează, satul Berleşti intrând în componenŃa comunei Mircea Vodă. Comuna 
Târlele Filiu se desfiinŃează, satul intră în componenŃa comunei Bordei Verde. 
- În 1968 comuna Ianca este formată din satele: Ianca, Gara Ianca, Berleşti, Oprişeneşti, Perişoru, 
Plopu şi Târlele Filiu. 
- În 1989 Ianca este declarată oraş. Administrează oraşul Ianca şi satele Gara Ianca, Berleşti, 
Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele Filiu. 
4. Denumiri succesive ale unităŃii administrative (limba română, alte limbi): Comuna Ianca; oraşul 
Ianca. 
5. LocalităŃi contopite: nu e cazul. 
6. LocalităŃi dispărute: Plopul Vechi. 
7. Alte denumiri istorice în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
8. Fapte istorice notorii în teritoriul administrativ: nu este cazul. 
9. Drumuri istorice, vaduri, poduri: nu este cazul. 
10. Data construirii cailor ferate, staŃiilor c.f.: calea ferată GlaŃi-Buzău 1872; Gara Ianca (Plopu) 
1899, la începutul anilor 20, sec. XX,  Halta Ianca. 
 
II. LOCALITATILE: Târlele Filiu 
1. Statutul administrativ actual din data/actul normativ: HCM. nr. 1109 din 27 mai 1968   
2. Atestarea documentara a localităŃilor: 1921.  
3. Denumiri succesive ale localităŃilor (limba romana, alte limbi): Filiu-Târlele, Regina Maria şi 
Principesa Maria (neoficial), Târlele Filiu. 
4. Modul de formare al localităŃilor (creştere normala, creştere prin aporturi de populaŃie, creştere prin 
împroprietărire, creştere prin industrializare, s.a.): împroprietărire. 
5. Monumente istorice/poziŃie lista/categoria: nu este cazul. 
6. Situri arheologice declarate zone de interes prioritar: Aşezarea Târlele Filiu / Bordei Verde 01; 
Târlele Filiu – T01 / Movila Caprei; Târlele Filiu – T02; Târlele Filiu – Movila Cerbu. 
7. Alte construcŃii cu valoare istorică locală: nu este cazul. 
8. Denumiri istorice în localitate: nu este cazul. 
9. Fapte istorice notorii în localitate: nu este cazul 
10. Distrugeri ale localităŃilor/construcŃiilor (incendii, cutremure, inundaŃii, asedii s.a.): nu este cazul. 
11. OperaŃiuni urbanistice de amploare care s-au desfăşurat în localitate: 
- 1929 – şcoala primară mixtă 
- 1937-1938 – biserica Sf. Nicolae 
- anii 60 – Cămin Cultural 
12. Cartiere istorice şi părŃi istorice din localitate: tip de sat adunat, cu trama străzilor rectangulară. 


