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Sediul consiliului local: Biled nr. 359, tele-
fon 0256/377001;
Coordonate:
45°53′10″ lat. N;
20°57′42″ long. E;
Repere istorice:
-1462 - prima atestare documentară sub nu -
mele de Bylyed, satul aparţinând nobilului
Nicolae de Beregsău; 
-1562 - satul devine proprietate a regatului
ungar;
-regele Ferdinand I al Ungariei donează aşe -
zarea cas te lanului Ladislau Kerecsé-ny;
-1609 - Bile dul primeşte drept de a ţine  târg
lunar şi anual; 
-sec. al XVII - aşezarea este pustiită com-
plet în timpul ocupaţiei otomane;
-sfârşitul sec. al XVII-lea - se aşază în Biled
populaţie sârbă sub conducerea patriarhului
Arsenie Csernajevic; 
-1774 - se aşează primii colonişti germani;
-1778 -  Billiet (Biled), şcoala din Billiet (Bi-
led) era frecventată de 145 de şcolari de la
cele 262 de case existente; 
-1786 - Bile dul îşi păstrează statutul de aşe -
zare ur bană câmpenească;
-molima face victime în rândul coloniştilor; 
-17 octombrie 1919 - se naşte Franz Klein,
istoric şi monograf (d.15.08. 2008); 
-1936 - funcţionau  şcoală primară de stat,
două coruri, societate a tinerimii, club sportiv,
reuniune şvăbească, asociaţie agricolă, trei
mori, judecătorie, percepţie, oficiu poştal,
post de jandarmi; 
-1937 - în Biled trăiau 38 de familii ortodo xe
române, numărând 67 de persoane;
-1938 - a luat fiinţă Parohia Or todoxă Ro -
mâ   nă (paroh, pre o tul David Cră   ciun);
-1939 - reclamă în “Deutscher Genossen-
schafts Kalendar”: “Cereţi în fiecare maga-
zin doar Oţet de Biled. Este natural, gus-
tos, foarte apreciat pentru conservarea cas-
traveţilor şi ardeilor”; 
-15 ianua rie 1951 - se naşte Ioan Doru Tărăcilă,
senator (1990-1992/1992-1996), ministru de
interne (1994-1996);
-1 august 1953 - se naşte Petru Vasile
Tomoiagă, poet, prozator, publicist, editor;
- după anul 1956 au avut loc impor tan te
plecări ale po pu laţiei de ori gine germană;
-16 aprilie 1969 - se naşte Sorin Supuran,
consilier judeţean (2008-2013), director Au-
toritatea Rutieră Română (2012-2014);
-31.08.1996 - Organizaţia Şvabilor Bile zeni,
sprijină  restaurarea mo numentul Calvarul; 
-2002 - comuna Biled avea 3 548 de lo cu i -

tori;
-2005 - apare monografia „Biled 1765-2005,
240 de ani de existenţă”, autor Maria Şan-
dor;
-05.2009 - apare primul număr al publicaţiei
„Monitorul Primăriei co munei Biled”;
-se înfiinţează ansamblul “Billeder Heide -
rose”, format din tineri localnici şvabi; 
-2011 - localnicul   Ion Andraş termină man-
uscrisul unei monografii a Biledului; 
-2012 - primăria concesionează pe o peri-
oadă de 49 de ani un număr de  150 de lo-
curi de casă;
-bilezeanul Cristian Pîrghie, multimplu campi-
on la canotaj, face parte din lotul olimpic al
României la Olimpiada de Vară de la Londra;   
-2013 - începe construcţia noii biserici orto-
doxe, prin contribuţia filantropului româno-
american Sebastian Cean;
-08.2013 - se desfăşoară competiţia de
handbal “Cupa Pipatsch”, golgeterul
devenind bilezeanul Bogdan Brusturean;
-2013 - guvernul concesionează perimetrul
EX-8 Biled firmei canadiene East West
Petroleum Corp, în vederea explorării și ex-
ploatării gazelor de șist;
-2014 -primăria  concesionează şi atribuie 60
de loturi de casă pentru tineri;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 3 294 persoane, din care:
- masculin = 1 627 persoane
- feminin = 1667 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
1171
Instituţii şcolare: Liceul Tehnologic ”Petre
Mitroi”; Şcoala gimnazială ; Grădiniţă; 
Instituţii sanitare: Cabinet medical; Ca bi -
net stomatologic;
Instituţii culturale: Căminul cultural; Bi bli o -
tecă (1960);
Baze sportive şi de agrement: Ştrand
Biserici: Ortodoxă (capelă,1982); Romano-
catolică (1786); Baptistă; Penticostală; 
Ruga: Ruga ortodoxă (3 ) Ruga catolică (28
august);                       
Cetăţeni de onoare: Ion Horia Pintea, Dinjer Iosif,
Helmuth Doring, Wilhelm Weber, Sorin Supuran.
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În anul 1788, Banatul a
a juns în stă  pânirea Re ga -
 tu lui Un gar. Un prim re -
 zultat a fost trecerea pao -
rilor, li beri în vremea când
erau supuşi ai Curţii de la
Vie na, în starea de ţărani
io bagi pe pământul grofilor
ma ghiari. În urma unor
schimburi de tere nuri din Croaţia, necesare
ar ma tei imperiale austriece, Epis co patul r o -
ma  no-catolic de la Za greb a pri mit în Banat
şase aşe zări. Printre acestea şi Billiet-Biled.
Pă mântul ţăranilor din Bi led a fost reîmpărţit,
Episcopatul de la Zagreb lu ându-şi partea le -
ului. Administra ţia episcopatului creată în
vederea ex ploa tării pământurilor primite a
avut sediul în Bi led, în clădirea numită Kas -
tell, aflată la numărul de casă 300. Şi tot

acolo a fost ridicată o închisoare masivă, cu
etaj, care avea în beciuri celule de corecţie.
Tot în „Ar rest”, cum se nu mea noua clă dire
ad mi nistrativă, erau şi locu in ţele os  ta şilor
aflaţi în slujba po liţiei ma ghiare.

În Kastell a funcţionat până la anul 1848
Judecătoria Episcopiei din Zagreb, de care
aparţineau şi alte localităţi, cum ar fi Căr pi -
niş, Şandra, Variaş, Iecea Mică, Periam.

La doar un kilometru de Biled, pe partea
stângă a şoselei care duce spre Timişoara,

pe Calea To ron  ta lului, se află o
movilă cu o înăl ţime de 8 metri şi cu
un dia metru care nu trece de 50 de
metri. Încă din anul 1837, în partea
superioară a movilei a fost ridicată o
cruce. După cum relatau au to ri tă ţi le
vremii, în Vinerea Mare, dimi nea ţa, la

ora 6, avea loc o pro cesiune religi oa să la
mo vila nu  mi tă Kal va  ri en  berg (Dealul Cal -

varului), amin tind de Ca lea Crucii stră bă -
tută de Iisus Hristos şi de patimile Mân  tui -
to ru lui.

Nu este singurul Kal varien berg din Ti -
miş. Pa rohul ro ma no-catolic din Biled,
Pavel No vak, a iniţiat între anii 1869-
1872 zi direa mai multor asemenea mo nu -
mente, cunoscut fiind şi cel din Gra baţ
(Grabatzer Kal va rienberg), un mormânt
colectiv din vremea epide  miei de ciumă
care a lovit Ba natul în anul 1834.

KALVARIENBERG - O EMBLEMĂ A BILEDULUI

CASTELUL 
EPISCOPULUI  
DE ZAGREB

Kal va  ri en  berg - Biled - 2008

Grabatzer 

Kalva rienberg 

- 2009
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Monografie românească 
la 240 de ani de existenţă a Biledului

Principalele surse informative despre comuna Biled, au fost, până
nu demult, lucrările lui Franz Klein, fiu al satului şi preşedinte al Aso -
ciaţiei Şvabilor Bănăţeni din Austria: „Biled. Cronica unei locali tăţi
din Banat în izvoare şi documente 1765-1980” (apărută în 1980) şi
„Biled. 222 de ani, localitate model a Mariei Theresia în Banat în
imagini şi documente 1765 şi 1987” (apărută la anul 1987). Ambele,
însă, în limba germană. De aceea, e binevenită mini-mo nografia rea -
lizată la anul 2005 prin strădania Mariei Şandor, lucrare intitulată
„Biled 1765-2005, 240 de ani de existenţă.” 
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Construcţia bisericii romano-catolice din
Biled a început la anul 1775, iar la anul 1777 a
fost terminată, sfinţită şi închinată Sfân tului Ar -
hanghel Mihail. Casa parohială, construită în -
tre anii 1791-1792, există şi astăzi. Pe la anul
1803, în urma sosirii ultimului val de colonişti
ger  mani stabiliţi la Biled, locali tatea avea pes -
te 3000 de suflete. Biserica devenise ne în că -
pă toare, aşa că va fi lărgită, iar turnul înăl  ţat la
anul 1833. Lă caşul de cult avea patru clopote,
dintre ca re trei vor fi rechiziţionate de armata
austro-ungară cu puţin timp înainte de termi na -
rea primului război mondial. Clopo tele de azi
au fost achiziţio nate la anul 1924, cel mic fiind
do nat de Ban ca Şvă bească Centrală SA, un al
doilea clo pot a fost dăruit de foştii lo cu itori ai
Bile dului emi graţi la în ceputul secolului XX în SUA, iar cel de-al treilea a fost o donaţie a băşti-
naşilor. Cre din cioşii bilezeni s-au mândrit şi cu in sta  larea, se pare că tot la anul 1833, a unui
ceas care a bătut ora exactă peste o sută cincizeci de ani. Localnicii erau recu noscuţi pentru
cucernicia şi moralitatea lor. După vizita pe care a făcut-o la 22 iunie 1778 la Biled Episcopul
de Cenad, Em m  e rich Christovich, acesta consemna în ra portul întocmit cu acel prilej că în
parohi a preotului Nikolaus Marx din Biled „nu se în jură, nu se face scandal, credincioşii
nu sunt superstiţioşi, nu există concubinaj, nici escroci.” 

Ioan Doru Tărăcilă s-a născut la Biled, la
15.01.1951. A urmat cursu rile Liceului Mi hai
Eminescu din Călăraşi şi Fa cultatea de Drept
a Universităţii din Bucureşti (1977). Profesia
sa de ba ză este cea de ju rist. Este autor de
articole de specialitate şi al lucrării „Răs pun -
de  rea contravenţională”. Ales la anul 1990
se nator, reales în legisla ţiile ur mătoare
(1992, 1996, 2000, 2004). Mi nistru de interne
(1994-1996). Chestor al Bi roului Per ma nent

al Senatului (1990-1992).
Se cretar şi vi ce   pre  şe dinte
al Bi ro ului Per  manent al
Se   na tu lui (1992-1996). Vice pre şe dinte al Bi -
ro u lui Per  ma nent al Se na tu lui (2000-2004).
Vi cepre şedin te al Se na tului (2004-2008). 

A fost pre şe dinte al Gru pului de prietenie
Ro mâ nia - India şi pre şe dinte al Asociaţiei
„Depor taţi în Bărăgan - 1951”. 

VICEPREŞEDINTELE BILEZEAN
AL SENATULUI ROMÂNIEI

SATUL ÎN CARE NU SE ÎNJURĂ
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