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Sediul consiliului local: Bara nr. 44, tele-
fon 0256/333101; 
Coordonate:
45°53′35″ lat. N; 
21°52′51″ long. E;
Repere istorice;
-1371 - localitatea este atestată documentar
ca ţinând de districtul Balinţ sub numele de
Terra Aquosa (bara, în slavă, “mo cirlă”);
-1440 - aşezarea Bara este luată de regele
Vladislav I de la comitele de Timiş şi dată
ce tăţii Şoimoş;
-1477 - Bara e proprietatea contelui Nico lae
(Miklos) Bánffy;
-sec. XVI- XVII - localităţile Bara şi Lăpuşnic
sunt pustiite de otomani;
-1717 - satul Rădmăneşti era locuit şi avea
22 de case;
-1839 - s-a născut la Dobreşti preotul Si mi -
on Popescu, tatăl marelui Traian Vuia; 
-1865 - s-a născut în satul Spata Emilian
Micu, teolog, librar, bibliofil (d.1909);
-16 martie 1866 - s-a născut la Dobreşti
Ştefan Pop, preot, doctor în Drept canonic,
profesor de Istorie bisericească şi duhovnic
la Academia teologică din Caransebeş
(d.12.01.1947); 
1924 - în satul Lăpuşnic existau trei mori
apa r   ţinând lui Ion Obşterescu, Nicolae
Ob   şte res cu şi Ion Păunescu;
-familia Obşterescu era printre cele mai în -
stărite din sat: Dionise Obşterescu, de
exemplu, avea un magazin cu artico le mixte
şi un birt;
-1925 - în Bara trăiau 982 de locuitori, iar în
Rădmăneşti 685 de locuitori;
-27 ianuarie 1927 - s-a născut la Dobreşti
Geor ge Micota, primar al municipiului Timi -
şoara în tre anii 1971-1978 (d.26.041987);
-1936 - existau în localitate 201 case, şcoa -
lă pri ma   ră, post de jandarmi, moară ţă ră -
 nească;
-în marginea satului Dobreşti exista un izvor
cu apă minerală numit Ciuciurău;
-1939 - se naşte la Lăpuşnic Zaharia Moi -
ses cu, poet în grai bănăţean;
-1943 - cumpără proprietăţi şi se stabileşte
la Lăpuşnic inginerul Ştefan Voican împre-
ună cu fiul său de doi ani Gelu Voican
Voiculescu, viitor viceprim-ministru în gu -
ver nul Petre Roman şi şef al serviciilor se -
cre te române (28.12.1989-28.06.1990); 
-22 iulie 1951 - se naşte la Dobreşti Daniel
Ciobotea, călugăr, Pa triarh al României;
-20 septembrie 1952 - se naşte la Dobreşti
Ioan Peia, poet în grai bă nă ţean;

-1997 - se stin ge din viaţă ul timul băş ti naş
din satul Spa ta, iar aşezarea e re populată
cu câ teva familii de oieri ardeleni, venite din
Poiana Sibiului şi Jina;
-este reelectrificată localitatea Spata; 
-2002 - Bara avea 378 de locuitori;
-23.10.2005- este  sfinţit locul pe care se va
construi biserica mănăstirii din Dobreşti;  
-2010 - se încheie alimentarea cu apă pota-
bilă a sa te lor Bara, Dobreşti, Lă puş nic;
-2011 - este asfaltat drumul dintre Bara şi
satele Dobreşti şi Leucuşeşti;
-iunie 2012 - Ioan Lăzărescu îşi începe al
şaselea mandat de primar al comunei Bara;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 388 persoane, din care:
- masculin = 217 persoane
- feminin = 171 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
244
Sate componente: Bara, Dobreşti (1477,
Do brey nicze), Lăpuşnic (1416, Lapos nok),
Răd mă neşti (1437, Radmanocz), Spata
(1444, Spata);
Insti tu ţii şcolare: Şcoală primară: Bara;
Gră di niţă: Bara;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Bara;
Cabinet sanitar-veterinar: Bara;
Instituţii culturale: Cămin cultural: Bara;
Bibliotecă: Bara (1977);
Biserici, mănăstiri: Ortodoxe: Lă puşnic
(1850) Do breşti (1870), Spata (1880), Bara
(1907) şi Răd măneşti (1927); Greco-cato-
lică: Dobreşti (1875); Baptistă: Bara (1924);
Mănăstirea ortodoxă română „Sfânta Cu -
 vioasă Parascheva“ Dobreşti (2003);
Ruga: Bara: Hramul Sfântul Gheorghe (24
apri lie); Rădmăneşti: Hramul Sfântul Ilie (20
iulie); Spata: Hramul Adormirea Maicii Dom -
nului (8 septembrie); Dobreşti: Hramul Sfân -
 ta Cuvioasa Paras cheva (14 oc tom brie);
Lăpuşnic: Hramul Sf. Mihail şi Ga vril (8.11.);
Cetăţeni de onoare: Daniel, Patriarhul
României. 
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PATRIARHUL 
DIN DOBREŞTI

Prea Fericirea Sa Daniel s-a năs cut la
data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, co -
muna Bara, ca al trei lea copil în fa milia în -
văţătorului Alexie şi Stela Ciobotea. Familia
Cio botea deţinea în proprietate 34,69 hec -
tare de teren, fiind con  siderată printre cele
mai înstărite din comună. Copilul Dan-Ilie
Cio botea face şcoala primară în satul na tal
(1958-1962), iar gimnaziul în localitatea Lă -
puş nic (1962-1966). În anul 1966 în cepe
cursu rile li ce ale în oraşul Bu ziaş, continuân-
du-le în Lu goj, la Liceul „Corio lan Bre di cea -
nu" (1967-1970). E stu dent la Institutul Teo lo -
gic Uni versitar din Sibiu (1970-1974, cu
bursă de la Mitropolia Ba na tului). Obţine Di -
plo ma de li cenţă în te o logie. Frec ven tează
cursu  rile de doc torat la In stitutul Teologic
Uni  ver sitar din Bu cu reşti, sub îndru  ma rea

preot prof. dr. Du mi tru
Stă  ni loa e (în tre anii
1974-1976). Stu  di a ză
doi ani la Fa cul tatea de
Teo logie Pro    tes tantă a
Uni ver si tăţii de Ştiinţe
Uma ne din Stras  bourg
(Franţa) şi doi ani la
Uni ver si ta tea „Al bert
Lu d  wig” din Frei burg

im Breis gau, la F a cul ta -
tea de Teolo gie Ca to lică
(Ger ma nia). În 15 iu nie
1979 îşi sus ţi ne te za de
doctorat la Fa cultatea de
Teo logie Pro tes tantă din
Stras bourg pri mind califi -
cativul ma xim şi de ve -
 nind astfel doc tor al Uni -
ver sităţii din Franţa. Sub
în  dru ma rea mento rului
său, Preot prof. dr. Du mi -
tru Stă niloae, susţine la 31 octombrie 1980,
la In sti  tutul Teologic Uni ver sitar din Bu cu -
reşti, te za de doctorat cu ti tlul „Teologie şi
spi ri tualitate creştină. Ra por tul dintre ele
şi situaţia actuală”. 

În 1987 intră în viaţa monahală la Mă năs -
tirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca
naş de călu gă rie pe Prea Cuviosul Pă rinte
Arhi man drit Ilie Cleopa. La 1 martie 1990,
PC Protosinghel dr. Daniel Ciobotea este
ales, la propunerea ÎPS Mi tropolit Nicolae
Cor  nea nu, în rangul de episcop-vi car al Ar -
hi episcopiei Ti mi şoarei, cu titlul de „Lu go ja -
nu", fiind hirotonit întru ar hiereu în Catedrala
Orto doxă din Timişoara la 4 martie 1990. În
luna iu nie a aceluiaşi an este ales Ar hi e pis -
cop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bu -
co  vinei. 

Daniel Ciobotea este ales Pa triarh al
Bisericii Orto do xe Ro mâ ne la 12.09.2007.

Mama Patriarhului, Stela Ciobotea, 
a ridicat pe Dealul viilor din Dobreşti o cruce 

pentru cei doi fraţi ai ei, Ion şi Gheorghe Brancu, 
căzuţi în Caucaz, în Războiul Sfânt împotriva bolşevismului.

Mănăstirea „Cuvioasa Parascheva”
Este o mănăstire de călu gări, cu viaţă de ob şte şi cu Hra -

mul „Cu  vi oasa Pa ras  che va" (14 octombrie). Sta reţ: ie ro -
monah Ma tei Buliga. S-a înfiinţat în anul 2003 la iniţiativa şi
stăruinţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Da niel, care a
achizi ţio nat un teren pentru construcţia aşe  ză mântului în ace-
laşi an. Obştea monahilor locu ieşte încă într-o casă din sat,
dar stră danii sunt pentru în ceperea con   struc ţiilor care vor
com pune aşe ză  mân tu l. Mitro po lia Ba   na tu lui a în găduit ca
mo na hii să să vâr şească sluj  be le reli gioase în bi se rica din lo -

ca litate (ca re este
mo  nu ment isto ric).
La 23 oc  tombrie
2005, cu bine cu  vân -
tarea Î.P.S. Mitro polit Nico lae al Banatului, Prea Feri -
ci tul Pă rinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropo lit al
Moldovei şi Buco vi nei şi P.S. Episcop Lucian al
Caranse be şului, pe atunci episcop-vicar la
Timişoara, împreună cu mai mulţi preoţi şi diaconi,
au sfinţit locul pe care se va construi biserica şi au
aşezat crucea îndătinată. 

Biserica monument
istoric din Dobreşti (1852) 
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EMILIAN  MICU, 
PREOTUL BIBLIOFIL

La anul 1865 (sau 1870), luna noiembrie,
în satul Spata, se naşte într-o fa milie de pre-
oţi Emilian Micu. Studiile gimnaziale le face
la Kecskemét(Un garia) şi Lugoj. Ur mează
Teologia la Caransebeş. Va fi preot în locali -
tăţile timişene Ohaba Lungă, Be linţ şi Chişo -
da. Pasionat de bibliofilie, a co lec ţionat cărţi
vechi de fi lo logie şi istorie. Pre ţi oa sele lu crări
vor ajunge peste ani în Bi blio teca Uni versi -
tară din Cluj-Napoca, dar şi în Biblioteca din
Timişoara. Dă ru ieş te în jur de 60 de cărţi
vechi ro mâ neşti şi ma  nu scrise Aca demiei
Ro      mâ ne, dar şi Bi blio te cii „V. A. Ure chia” din
Ga  laţi, care au ajutat la al că  tuirea vastei lu -
crări „Biblio grafie româ neas că veche” în trei
volume (I. Bianu şi N. Ho doş). Emi lian Micu
a publicat în presa vre mii lucrări cu ca rac ter
isto ric, în „Candela“, „Tran silvania“, „Drep -
 ta tea“, „Tri bu na“, „Lumină torul“, „Foaia
Die  cezană“, fiind pre o  cupat de Şcoa  la Ar de -
leană, de viaţa cul turală a românilor din
Transil vania şi Banat. 

Preotul bibliofil se stinge din viaţă în luna
noiem  brie a anului 1909, la Lugoj. În necro-
lo gul publicat de ziarul lu go jean „Drapelul” s-
a scris: „Figu ra lui înaltă, cu plete lungi, cu
dulama largă, care ascundea de multe ori
cuprinsul întreg al unui raft de bibliotecă, în

volumi nozi ta tea-i rămasă şi până azi ne cu -
noscută. Căci ni meni n-a reuşit să ştie câte
cărţi pu tea cu prinde dulama. Când dădea
peste iu bitori de literatură, turna formal căr -
ţile pe ma să, care izvoreau din toate unghi-
urile. Căci părintele Emilian Micu a fost li b ra -
rul veşnic pe drumu rile Cenuşotecei umilei
literaturi ro mâ neşti.(...) A fost apostolul litera-
turii noastre sărace, al literaturii unui popor
indolent, care nu-şi ştie preţui munca ce o
posedă. Casele parohiale din întreg cuprin-
sul mit ro poliilor noastre româneşti îl cu-
noşteau tot atât de bine ca şi Academia
Română, căreia i-a adus servicii cum puţini
membri or dinari şi corespondenţi îi vor fi
adus. (...)

Cât a trăit a dus o viaţă de zbucium. Firea
lui, întocmită a nu sta pe loc, ci a tot umbla,
i-a adus multe neplăceri, foarte multe ne ca -
zuri. Cel mai mare necaz l-a văzut în totala
lipsă de consideraţiune cu care îl în tâm pinau
oamenii, clerici şi mireni, deo po trivă, care
vedeau în el numai pe „gheşeftarul”, neluând
în seamă imensele ser vicii ce le aducea lite -
raturii. Lipsa aceas  ta de consi derare îl mun -
cea mult. Căci acest umil preot, îmbră cat
slab, era un ma gazin de cu noş tinţe. Pu ţini
dintre o amenii noştri de valoa re, care de pe
urma cunoştinţelor lor se bu cură azi între noi
de mare trecere, vor fi dis punând de cunoş -
tinţele lui Emilian Micu”.

REZERVAŢIA FOSILIFERĂ 
Rezervaţia fosiliferă Rădmăneşti din co -

muna Bara se întinde pe o suprafaţă de 4
hec tare, în Dea lurile Lipovei, la 6 kilometri de
Valea Pietrii şi la 10 km de Lugoj, pe cursul
su pe rior al Mi nişului-afluent al Be găi. Locul a
fost descoperit în anul 1870 de T. Fuchs,
savant ca re a identificat 52 de spe cii de
moluşte rare şi unice localizate în de po zitul
bănăţean din era terţiară (neozo i că). Rezer -
vaţia paleontologică a fost de clarată zonă
protejată în anul 1955. Punc tul fosilifer este
acoperit de o cuvertură de 60-70 centimetri
grosime, formată din pie tri şuri şi nisipuri cu
stra tificaţie torenţială. Ti  pi ce pentru punctul
fosilifer Răd  măneşti sunt moluştele Sina no -
donta brandenburgi, Unio procumbens, Lim -
no cardium se cans, Lim nocar dium deco rum,
Limno cardium vicium, Pla giodocma a uin   geri,
Pseudo dac til lus sim plex, Theo doxus rad -

ma nesti (foto), Py ru -
la archi me des, Gyra -
ulus vi r dans. 

Dar moluştele rare
de la Rădmăneşti nu
sunt singurele relicve
ale unor vremuri îndepărtate şi descoperite
pe teritoriul judeţului Timiş. Publicaţia ti mi  şo -
rea  nă „Con  trola” scria la 17 aprilie 1904 că
în localitatea Bara, pe moşia unui mare pro -
pri e tar, „s-a săpat o fântână şi în afunzime
de 20 stânjeni lucrătorii au dat peste
oasele unui elefant. Mărimea lui socotită
după schelet e de patru ori mai mare de -
cât cea a unui elefant din timpul nostru”.
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