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COMUNA APATEU 

 

      Denumiri  

     Apateu – Apáthy, Oláhapáti 

     Berechiu – Barakony, Baracun, Barakun 

     Moțiori – Moțiori din 1922-1928, sat format prin colonizarea moților aduși din Munții 

Apuseni pe pământul Episcopiei Oradea 

Repere  geografice: 46 grade, 37 minute 09 secunde latitudine nordică și 21 gr, 49 

minute, 14 secunde longitudine estică.  Comuna cuprinde satele Apateu (reședința de 

comună), Berechiu și Moțiori. Berechiu reprezintă cea mai nordică localitate a județului 

Arad.  

 Altitudinea: Apateu – altitudinea medie este de 115-120 m; Berechiu altitudinea 

medie de 120-125 m și Moțiori cu altitudinea medie de 110-115 m. Comuna Apateu este 

situată în partea nord-vestică a județului Arad, la 35 kilometri de orașul Ineu, la 31 km de 

orașul Chișinei Criș și la 35 kilometri de orașul Salonta, având vecini satele: Talpoș din 

județul Bihor la nord, Susag la est, Șomoșcheș și Șepreuș la sud și Satu Nou la vest. Între 

centrul reședinței de comună și satele aparținătoare sunt următoarele distanțe Apateu – 

Berechiu 5 km; Berechiu - Moțiori 2 km; Apateu - Moțiori 7 km. Prin comuna Apateu trece 

drumul județean 797 care face legătura cu unele comune vecine și cu centrul de județ, 

municipiul Arad, aflat la 71 kilometri. 

        Istoric 

        Prima mențiune documentară: Apateu în  1219 ca ”villa Apati”; Berechiu (1344), 

Moțiori (1922).  

      Urme materiale, vetre de locuire umană, se găsesc pe locurile mai ridicate, ferite de 

inundațiile frecvente din acele timpuri și s-au păstrat resturi ceramice și unelte din piatră la 

locul Cerăt, descoperindu-se  în 1981 o daltă din rocă vulcanică și un topor din piatră 

fragmentar, cu semne care arată încercarea de a obține o nouă gaură lângă cea ruptă. Piesele 

ar putea fi atribuite culturii Tisa I-II. Epoca bronzului și prima epocă a fierului sunt mai bine 

reprezentate într-un depozit hallstatian cu obiecte din bronz descoperite în partea de nord a 

satului Apateu, în pădurea comunală (lângă drumul către Berechiu), la locul numit „Nadă”, 

care a conținut 13 pandative în formă de scut beoțion, două seceri, un buton și un fragmment 

de cataramă. Pe teritoriul comunei, fără precizări topografice, s-a descoperit și ceramică din 

secolele II-III d. H. 

În 1333 Sacerdos Villa Pady Apaty (satul starețului, după existența unei mănăstiri în 

hotar la Cinicheze)  este menționată în  registrele de decimă papală. 

       Stăpânii feudali: 

     În anii 1400, 1415 Apateul făcea parte din domeniul Maróthy iar în 1453, cu denumirea 

Apaty era inclus în domeniul Keczer. În 1561 sunt menționate 14 sesii iobăgești proprietate 

ale familiilor Porkody, Dersffy, Poka, Massay. Localitatea Apateu este stăpânită pe rând și de 

alți feudali (nobili) mai mici ca: Iacob, Buga, Petru, Apaty, Andras, Keczerek, iar din 1497 și 

de rudele lui Miskey. 

      Berechiu- Villa Barachum este un sat care din 1374 apare ca aparținând Episcopiei 

Catolice Oradea. Berechiul este în 1515 posesie a nobilului maghiar Butthyány, iar în 1551 

sunt pomenite proprietare familiile Porkolab, Toldy, Dersffy, și Pongracz. La mijlocul 

secolului al XVI-lea satul Berechiu ajunge în stăpânirea turcilor, până în anul 1595 când zona 

Ineului a fost eliberată de trupele ardelene. În anul 1658 trupele otomane recuceresc satul 

Berechiu și-l includ în vilayetul Timișoarei, administrația otomană rămânând până în anul 

1687, când turcii au fost alungați de austrieci.  

  Satul Berechiu intră în stăpânirea ducelui de Modena. În anul 1820, satul Berechiu a 

fost cumpărat de la erariul imperial de către familia Dietrich. Berechiul avea o suprafață de 
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2645 iugăre de arătură, aici baronul instalându-și ulterior un centru domenial. Baronul Joseph 

Dietrich. a oprit dreptul țăranilor la defrișare, desțelenire, a făcut remăsurări în urma cărora 

pământuri bune țărănești au fost schimbate cu pământuri de calitate proastă, a separat pășunea 

domenială de cea a obștii sătești.  

 După anul 1825, baronul Dietrich a sistematizat satul Berechiu, aplicând prevederile 

unei legi mai vechi, ulițele fiind trasate în unghiuri drepte. Din această perioadă datează și 

parcul din centrul satului, care a fost amenajat de către omul de bază al baronului Dietrich, 

avocatul Brezeszki.  

      În anul 1732 satul Apateu intră în posesia ducelui Rinaldo de Modena iar de la 1760 

devine proprietate a Erariului (proprietate a Coroanei Imperiale). În 1742 Apateul și Berechiul 

aparțineau Comitatului Zarand cu 48 de familii de iobagi și un jeler. În 1824 baronul Iosif 

Dietrich cumpără Apateul de la coroană și îl stăpânește până la 1848, când devine liber, 

iobagii fiind împroprietăriți cu pământul aflat în folosință proprie. 

 Satul Moțiori este situat la 2 km de Berechiu, la 7 km de Apateu, la 5 km de 

Șomoșcheș, la 10 de Cermei. Locuitorii satului Moțiori sunt moți din Apuseni, primii locuitori 

ai satului venind în jurul anului 1922. 

         Evenimente 

     În anul 1514, lângă Apateu răsculații lui Doja, conduși de diaconul Balog, se înfruntă în 

luptă cu armata nobiliară maghiară, iar lupta se încheie cu o victorie locală a nobilimii. Și 

astăzi în Apateu o familie este numită „a lui Doja”. În perioada dualismului austro-ungar 

(1867-1918 are loc sărăcirea românilor, familiile lor depindeau de groful Sulkowsky iar 

loturile se fărâmițează. Hrana era tot mai puțină, țăranii erau mici și slabi pradă alcoolismului. 

În anii 1903-1904 sunt semnalate greve de seceriș la Apateu și în localitățile învecinate. În 

anii 1914-1918 locuitorii din Apateu și Berechiu au luptat pe fronturile Războiului mondial și 

au murit 24 săteni.  

     La sfârșitul secolului al XIX-lea se intensifică lupta națională și la Apateu, țăranul Stan 

Todor, tată a 7 copii, este osândit la 3 luni și 10 zile de închisoare pentru că a zis că „noi am 

venit în Ardeal încă sub împăratul Traian, cu 800 de ani înaintea ungurilor”. Cu ocazia 

alegerilor parlamentare din anul 1905, liderul P.N.R., dr. Ioan Suciu,  a poposit și în satul 

Berechiu, în 15 ianuarie, ținând un discurs a doua zi, în parcul din centrul satului, în prezența 

a câteva sute de oameni.  

În noiembrie 1918 notarul este alungat din Apateu și țăranii atacă conacele locale: Al 

Ransburg, Sulczovszky, Kapdebo și Tzaran. În noiembrie 191 se constituie la Berechiu o 

Gardă Națională Român., condusă de Traian Popovici.  

În anii 1921-1923 se înfăptuiește reforma agrară. Satul Apateu progresează în perioada 

interbelică pe baza gospodăriei țărănești care produce cele necesare traiului. În anii 1941-1945 

apătenii participă din nou la război și luptă pe fronturile de est și de vest. Mor în război 38 de 

locuitori. 

      În anul 1949 apătenii și cei din Berechiu se opun abuzurilor comuniste și în august are loc 

o răscoală țărănească în urma căreia sunt executați prin împușcare 5 localnici. Alții au fost 

arestați și condamnați la pedepse grele cu închisoare. Au plătit cu prețul vieții mai mulți săteni 

din Berechiu, implicarea în acțiunile anticomuniste: Gheorghe Ilonca, Mihai Haiduc, 

Gheorghe Herman, Francisc Kapesc, Mihai Jurcoi etc.  

 În anul 1968, ca urmare a reorganizării administrative a județului Arad, Berechiu 

pierde statutul de comună, fiind înglobat administrativ în comuna Apateu, situație care se 

menține și azi.  

În 1989 apătenii schimbă structurile comuniste și își primesc înapoi pământurile, 

începând cu 1991. 

Monumente: Biserica ortodoxă construită între 1909-1911. Școala veche cu 

arhitectură specific românească care datează din 1929. Monumentele eroilor căzuți în cele 
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două războaie mondiale din centul satul Apateu. Monumentul martirilor anticomuniști care au 

fost împușcați în 1949, construit în 1990. Troițele de la intrarea în sat construite după 1989 

     Populația, evoluția demografică 

    Apateu: În 1561 existau 14 sesii iobăgești, adică aproximativ 70 locuitori. Conscripția din 

1720 a înregistrat 37 familii, cea din 1742 - 29 familii, pentru ca în conscripția din 1746,  

Conscripția să fie numărate 46 familii de iobagi printre care se regăsesc nume ca: Sărac, 

Galea, Bota, Bule, Malița, Purtan, Rotar, Dănilă, nume care se regăsesc și astăzi în plus se mai 

consemnează și un judex și două familii de jeleri.  În total erau circa 250 locuitori.Urbariul 

din 1771, publicat în 1786, a numărat la Apateu 145 familii, din care 121 de iobagi și 23 de 

jeleri. În 1828 existau 309 familii (o familie număra în medie 5 membri). În 1835 existau 130 

familii de iobagi și 180 jeleri, în total aproximativ 1550 locuitori. În anul 1835 Berechiul avea 

950 locuitori. 

     Recensămintele realizate după 1848 dau următoarele valori pentru Apateu: 1851 – 3032 

locuitori; 1857 – 2068; 1869 – 3132; 1880 – 2521; 1890 – 2962; 1900 – 2959; 1910 – 2870; 

1922 – 2756 locuitori.  

     Berechiu: În 1561 existau 16 sesii iobăgești. Populația rezultată din conscripțiile austriece: 

1742 – 26 familii; 1746 – 39 familii; 1771 – 131 familii; 1828 – 203 familii. Recensămintele 

din epoca modernă dau următoarele cifre: 1851 – 1139 locuitori; 1857 – 957; 1869 - 1715; 

1880 - 1387; 1890 – 1755; 1900 – 1852; 1910 – 1904; 1922 – 1728 locuitori; 1940- 2160 loc.; 

1970- 2050 loc.; 1990-1080 loc.; 2004-924 loc.  

       Recensămintele din România au dat următoarele valori pentru Apateu: 1930 – 3085; 1941 

– 2877 (725 clădiri); 1955 – 3100; 1966 – 3050; 1977 – 2719; 1992 – 2650; 2002 - 2424. 

Berechiu avea în 1930 - 2338 locuitori (inclusiv Moțiori), iar în 1941, (fără Moțiori) 1743 și 

540 clădiri.  

      După Revoluție s-a înregistrat următoarea evoluție a populației: Apateu 1992 – 2650 

locuitori, 2002 – 2424 locuitori; în 2011 comuna, cu satele aparținătoare, înregistra 3176 

locuitori dintre care: români 93,8%; romi – 2,74%. Din punct de vedere confesional situația 

era următoarea: 88,26% ortodocși; adventiști de ziua a șaptea – 5,64%; baptiști – 1,94%.  

 Biserica 

      În 1746 în Apateu existau doi preoți ortodocși: Popa Ioan și Popa Dănilă. Conscripția din 

1755 arată că în Apateu exista o biserică veche, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril, construită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și demolată după construirea celei 

din 1755, cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” pe care îl poartă apoi toate bisericile 

construite ulterior. În 1786 se construiește o biserică tot din lemn. 

    La mijlocul secolului al XVIII-lea în Berechiu a existat o veche biserica de lemn cu hramul 

"Sfantul Nicolae". La 1 februarie 1770 este inregistrata aprobarea autoritatilor pentru 

construirea unei noi biserici. Construita tot din lemn, cu hramul celei vechi, aceasta a dainuit 

pana spre sfarsitul secolului al XIX-lea. La Berechiu se construiește o biserică din piatră în 

anul 1896. Între anii 1909-1911 se construiește actuala biserică din centrul satului Apateu, 

prin efortul întregii comunități și al preoților vremii, care a impresionat pe toți  care au vizitat-

o, numind-o „Catedrala Regiunii Crișana”. Prin strădania preotului Ioan Poleacu din Cermei 

se construiește o nouă casă parohială în 1970-1972 și se pictează biserica în exterior. Biserica 

ortodoxă din Berechiu datează din 1896 și este așezată în parcul central din comună. 

      La Moțiori s-a construit biserica ortodoxă între 1975-1978 și s-a sfințit în 1984. 

       După 1919 se întemeiază de către Indricău Axente comunitatea adventistă, care 

funcționează inițial în case particulare. În 1929, la nr. 323 se construiește o clădire încăpătoare 

care este mareu lărgită și consolidată până capătă aspectul impunător de astăzi.  

Achim Maria pune bazele comunității baptiste din Apateu. În 1947 a fost închiriată o 

casă particulară și folosită pentru adunare, care, după amenajări, a fost inaugurată în același an 
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ca biserică. Între 1952-1954 se construiește biserica baptistă actuală, care în 1981 avea 15 

membri. 

Cultul Baptist a început în Berechiu prin activitatea pastorului Mihaly Kornya din 

Oradea. La început a fost stabilit ca loc al serviciilor divine ale bisericii, casa lui Gheorghe 

Ilonca, unde se adunau circa 20 de credincioși.  În anul 1918, cu sprijinul finanaciar al 

membrilor bisericii,  a fost cumpărat terenul din centrul satului, de la numărul 163, unde a fost 

construită o biserică de lemn. În anul 1974, după numeroase demersuri adresate autorităților 

locale, care se opuneau construirii de noi biserici, au fost totuși obținute aprobările necesare 

pentru doar pentru renovarea vechii clădiri a bisericii. În același an s-a reușit construirea 

noului lăcaș de cult, în care credincioșii baptiști se roagă și azi, prin împrejmuirea bisericuței 

de lemn și încadrarea ei în totalitate în biserica construită din materiale durabile, cărămidă și 

piatră. Doar duoă ce biserica a fost finalizată a fost demolată bbiserica din lemn. Pastorii care 

au slujit în cadrul bisericii baptiste din Berechiu au fost: Teodor Grecea din talpoș, Teodor 

Vicaș din Batăr, Jusepi Dalti, cetățean italian stabilit în Talpoș; Laios Vidican din Talpoș, 

Teodor Vidican din Talpoș; Iacob Ardelean din Macea, Mircea Miclea din municipiul Arad și 

Ioan Boțoc din Călacea.  

Biserica penticostală din Berechiu s-a format în anul 1970. La început, serviciile 

bisericii s-au desfășurat în casa lui Floare Buzgău, în primii doi ani, ulterior în casa lui Flore 

Pipoș, timp de 18 ani. În anul 1991 a început construcția clădiirii bisericii penticostale din 

Berechiu, inaugurată în martie 1993. Primul pastor al bisericii penticostale din Berechiu a fost 

Vasile Lador, succedat de către Ioan Iovu.  

În anul 1990 comunitatea bisericii adventiste din Apateu a cumpărat casa învățătorului 

Baltă, aflată în satul Berechiu, la numărul 484, care apoi a devenit casă de rugăciune pentru 

adventișrii din lolcalitate. Pastorul bisericii adventiste din Berechiu, la data inaugurării, era 

Emil Jigău. Între 1990-2000 biserica adventistă din Berechiu a fost slujită de următorii 

păstori: Abel Iștoc, Ioan Sturz, Petrișor Hărdălău și Ionuc Popa. .  

      Învățământul  

       La Berechiu este pomenită o școală confesională românească încă din 1768. La 27 martie 

1789 Cancelaria Aulică a înaintat aprobarea contractelor a încă 48 școli printre care și cea din 

Apateu. Conscripția din 1791 înregistrează la Apateu o școală condusă de învățătorul Vasile 

Șora, care era salarizat cu 120 florini pe an, 12 stânjeni de lemne și 120 porții de fân. În anul 

1810 funcționa la Apateu ca învățător  Ambrus Flore, care cunoștea bine limba maghiară și 

era bine pregătit metodic. În 1817-1818 era învățător Gabriel Borle, din Pădureni și cursurile 

școlare erau frecventate de 15 elevi, iar peste un an de 18 băieți și 5 fete. În 1821-1822 cele 

trei clase erau frecventate de 31 elevi, în 1869 școala era frecventată de 50 elevi, la o 

populație de 2923 locuitori români ortodocși. În 1873 au fost recenzați 200 băieți și 140 fete 

de vârstă școlară, iar cursurile au fost frecventate  de 40 băieți și 10 fete, între 6-12 ani. 

Clădirea școlii era construită din 1869 și avea grădină cu pomi și puțin material didactic. Ca 

învățător suplinitor a venit la Apateu Gheorghe Popovici absolvent al Preparandiei din Arad, 

care, în 1873, avea 37 ani vechime și un salariu de 200 florini, plus bunuri materiale iar din 

parte autorităților locale primea 378 florini. Director școlar era Nicolae Bulza. În anul școlar 

1904-1905 în Apateu funcționau două școli: una condusă de învățător George Petrescu și una 

de învățător Ioan Caba. La 22 noiembrie 1915 cursurile se suspendă temporar din cauza 

„colerei”. Mobilizarea la război a învățătorului Emilian Cătană va fi suplinită de preotul 

Atanasie Căpitan iar învățătorul Gheorghe Șandor este suspendat.  

      În 1918 la un număr de 2953 de locuitori erau recenzați 374 copii între 6-12 ani, din care 

au fost prezenți la examenul final și promovați 25 elevi. În anul 1929 s-a construit un nou 

local de școală, cu 9 săli de clasă care a permis un învățământ de 7 clase. În anul 1948 se 

generalizează învățământul de 7 clase, iar în 1964-1965 începe învățământul de 8 clase, 

pentru ca în 1974-1975 să se treacă la învățământul de 10 clase. În anul 1974 s-a dat în 
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folosință un nou local de școală în Apateu. Schimbările de după 1989 permit reformarea 

procesului de învățământ și la Apateu sunt instalate 11 calculatoare racordate la internet, 

școala este alimentată cu apă curentă. Școala este frecventată de 231 elevi și 60 preșcolari.  La 

Berechiu un locaș de școală a fost construit în 1896 iar școala actuală datează din 1965.  

 Din 1928 în Moțiori a funcționat o școală de stat cu clasele I-IV, care în anul 2009 a 

fost desființată.  

Personalități 

  Ioan Popovici, născut în 14 mai 1898, doctor în drept la Universitatea din Cluj din 

1923. Între 1932-1936 a fost magistrat la tribunalele din Timișoara și Oradea. 

 Dr. Ioan Creț, medic chirurg, director al spitalului din Ineu și senator al României 

între 1990-1992.  

Prof. univ. dr. Ioan Mang de la Universitatea din Oradea; dr. în drept Florin Moțiu, 

secretar de stat în guvernul Năstase din 2000-2004.  

Ioan Hornea, membru în Consiliul Național al Sindicatelor.  

 Economie  

 Principala ocupație a locuitorilor comunei Apateu este agricultura.  

Perioada de după 1820 a însemnat, pentru satul Berechiu, modernizarea și dezvoltarea 

economică. Au fost angajați de Dietrich muncitori agricoli permanenți sau sezonieri, argați, 

mașiniști, contabili, administratori etc. Au fost ridicate clădiri agricole, o fermă-sălaș, case 

pentru administratori. Domeniul dispunea de 35-40 de muncitori permanenți.  

CAP-ul din Berechiu se înființează în 10 august 1950 și cel de la  la Apateu în 9 iulie 

1950, spre nemulțumirea locuitorilor care pleacă în număr din ce în ce mai mare la oraș în 

căutare de locuri de muncă. 

 În perioada comunistă, satul Moțiori aparținea din punct de vedere agricol de C.A.P. 

Berechiu, fiind Ferma numărul 3 al acestuia. Până în anii '70 exista la Moțiori, chiar la intrare 

în localitate, Secția Mecanizată de Tractoare, care apoi a fost strămutată la Berechiu. În anul 

1973 au fost confecționate primele mături din sorg în Berechiu, activitate care în scurt timp a 

devenit o tradiție care se menține până azi. Măturile confecționate în sat erau valorificate, 

până în 1989, în mai multe fabrici și uzine din țară, în orașe ca București, Brașov, Constanța și 

Timișoara. Cultivarea cânepii în satul Bercehiu are o lungă tradiție, încă din veacul al XVIII-

lea. Surplusul produselor obținute din țesăturile făcute din cânepă erau valorificate în piețele 

și târgurile din zonă: Cermei, Tinca, Beliu, Pâncota, Chișineu-Criș etc.  

            Etnografie. 

   Apateul și Berechiul sunt așezate la interferența zonelor Bihor și Chișineu Criș cu un port 

popular simplu, în care predomină culorile alb și negru cu cântece și cu jocul popular de 

Apateu, apreciat prin ineditul său. Echipa de dansuri populare a fost premiată la mai multe 

festivaluri și concursuri folclorice, ca și solista de muzică populară Purtan Florica. 

 Costumul popular  femeiesc  în Apateu și Berechiu se compunea din îmbrăcămintea 

capului  (cârpa), cămașa (spătoi), poale, budigăi  (chilot), șorț (zadie) și încălțăminte (opinci, 

botoșei sau sandale). Fetele purtau, de regulă, capul descoperit și părul împletit în două chici 

atârnate pe spate, iar cozile erau împletite folosind o panglică  de culoare roșie. Costumul de 

tip vechi conține și spătoiul decorat  de către femei și fete cu motive și modele locale  sau 

brodate cu cipcă. Poalele erau albe, neornamentate, dar la bază puteau fi decorate cu cipcă în 

colțuri sau cu alte elemente decorative.  

 Costumul popular bărbătesc se compunea din clop (pălărie), iar în sezonul rece era 

folosită cușma, cămașa, cioareci (pantaloni), gaci (ismene) și încălțăminte. La lucrările 

agricole din sezonul cald, țăranii își puneau pe cap clopul confecționat din paie sau din șovar. 

Cămașa tradițională bărbătească era, de regulă, de culoare albă cu croi drept și mâneci 

slobode. Gulerul, deschizătura pieptului și pumnarele erau ornate sau tivite cu motive în culori 

de roșu sau negru. Cojocul sau pieptarul, despicat în față, era confecționat din blană de oaie, 



 15 

avea două buzunare și era ornamentat într-o varietate de cusături îndesate din mătade în 

colorit sobru. Șuba era făcută din pănură albă și decorată cu aplicații de postav colorat și 

șireturi. Încățămintea bărbătească era opinca din piele, ulterior din cauciuc, care se încălța 

peste o fâșie de pânză albă, răsucită peste laba piciorului și pulpă și se lega apoi cu două 

curele din piele. Mai târziu au fost folosite cizmele din piele și bocanci.  

      Obiective turistice și de agrement: Muzeul sătesc „Rovina” din Apateu, pescuitul pe 

Crișul negru, pădurile Dumbrava și Belensig 
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