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Sediul consiliului local: Birda nr. 110, 
telefon 0256/410882;
Coordonate: 
45°25′41″lat. N; 
21°20′19″ long. E;
Repere istorice:
-1690 - aşezarea este atestată documentar
(fiind locuită de români) cu numele Birda; 
-1717 - Birda apare în documentele  habs-
burgice cu 80 de case, Berecuţa cu 28 de
case, Sângeorge cu 30 de case;
-1761 - pe Harta oficială a administraţiei Ba -
natului apare localitatea cu numele de Pir -
da;
-1828 - erariul (administraţia de stat austri a -
 că) vinde domeniul Birda familiei Ter ma cici;
-1842 - Birda este proprietatea baronului Lo
Presti;
-1852 - aşezarea ajunge în posesia soţiei
baronului Ukermann;
-1873 - holera face victime numeroase în
sa tul Berecuţa;
-1888 - se naşte dr. Iuliu Ionescu, viitor
prim pretor de Lipova şi subprefect al ju de -
ţului Timiş - Torontal în perioada interbelică
(d.1963);
-1924 - la Sângeorge au fost aduşi români
din zona Turdei şi din satul Igriş;
-1930-1931 - Birda avea 1142 de locuitori

(495 români, restul unguri, germani şi sârbi);
-30 aprilie 1936 - se naşte la Sângeorge
Laza Cnejevici, solist vocal şi instrumentist;
- Birda avea şcoală primară, fanfară, bancă
şi casă naţională;
-1967 - Birda aparţine de comuna Gătaia;
-2002 - Birda avea 3 356 de locuitori;
-2004 - comuna a fost înfiinţată în baza Legii
nr. 84/2004, prin desprindere de localitatea
Gătaia;
-2005 - apele râului Bârzava se revarsă,
pro  ducând localnicilor mari pagube; 
-autorităţile constănţene şi Mitropolia Bana-
tului, ridică pentru sinistraţi ca se noi;
-1-2.09.2007 - are loc prima ediţie a sărbă-
torii “Întoarcerea fiilor satului”, prilej cu care
este aniversată împlinirea a 100 de ani de
existenţă în Birda a Bisericii Evan ghelice;
-2009 - este finalizată alimentarea cu apă a
satului Birda;
-2010 - sunt reabilitate şi modernizate gră-
diniţa şi şcoala primară din satul Mă năs tire; 
2011 - este terminat podul de beton peste
râul Bârzava care leagă localitatea Birda de
insula Livezile (600 hectare de teren arabil); 
-80 la sută dintre copiii din Birda sunt năs-
cuţi la oraş (Deta sau Timişoara);

-2012 - fermierii belgieni lucrează la Birda
peste 2680 de hectare de teren arabil;
-2013 - Karina Maria Guţ  din satul Mănă-
stire dezvoltă o fermă de prepeliţe cu peste
4 000 de exemplare; 
-2013 - peste 95 la sută dintre locuitorii co-
munei erau branşaţi la sistemul public de
alimentare cu apă potabilă;
-2013 - s-a construit un teren de sport sinte-
tic cu 300 de locuri în tribune;
-a fost reabilitat căminul cultural din Sân-
george,  modernizat şi dotat căminul cultu-
ral din Birda;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1 846 persoane, din care:
- masculin = 923 persoane
- feminin = 923 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
734
Sate componente: Birda, Berecuţa (1458,
Berek) Mănăstire (1503, Sângeorgiu) şi
Sân george (1319, villa Sankti Georgy);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Birda;
Şcoli primare: Berecuţa, Mâ năs tire şi Sân -
geor ge; Grădiniţe cu program normal: Bir da,
Berecuţa, Mânăstire şi Sân george;
Instituţii sanitare: Cabinet medical, farma-
cie umană, cabinet sa nitar-veterinar: Birda;
Farmacie veterinară: Birda;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Birda,
Berecuţa, Mă nă stire şi Sângeorge; Biblio -
tecă: Birda (2005);
Biserici şi mănăstiri: Ortodoxe române:
Birda (o primă bi se rică este datată la anul
1760; 1908-1911), Be recuţa (1925), Sân-
george (sec.al XIX-lea); Greco-catolică:
(1928)-Sân  george, Birda (1908); Evan  -
ghe l ică:  B i rda (1906); Mănăstirea sârbă
„Sf. Gheorghe“-Mănăs tire (sf. sec. al XV-
lea); 
Ruga: Birda (8.07.), Berecuţa (de Paşti),
Mânăstire (de Rusalii) şi Sângeorge (8.11.) 
Cetăţeni de onoare: Ion Cociuba, Ioan
Des pa, Dionisie Purice, Maftei Pop, Ioan
Bâlc, Anton Bâlc, Gh. Jurca.
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CRANIUL
SFÂNTULUI 
GHEORGHE 

Aşezământul monahal or to do x
sâr besc „Sfân tul Gheor ghe“ din
satul Mă  năs  tire e aşe  za t în apro  pie -
rea râ ului Bâr       za va şi a pă  durii. A fost
construit în se co lul al XVI-lea, pro -
babil de des potul sârb Ioan (Iovan)
Bran covici, ca un centru de rezisten -
ţă îm potriva propagandei romano-
catolice. În timpul ocupaţiei otomane a fost în parte distrus. În 1754 a fost rezidit, iar în 1777
îm părăteasa Maria Theresia i-a acordat terenuri şi l-a afiliat celei mai vechi mănăstiri din Ba -
nat, Mănăstirea Partoş, cea din urmă zidi tă în anul 1212. Sti lul arhitectonic al mă  năs tirii es te
cel bi zan tin, iar pic tura de pe bol tă e în frescă. Fai ma mă năs ti rii este le ga tă de nu me le Sfân -
tului Gheorghe, un răz boinic ana to li an născut în anul 272, din tată nobil şi mamă pro ve nind
dintr-o familie israeliană bogată. S-a creştinat şi a fost decapitat în anul 303 la Nico me dia din
ordinul îm păratului roman Dio cleţian. Moaş tele Sfântului Marele Mucenic Gheor ghe au ajuns

în diferite lo curi. O bucată din craniul sfântului s-ar afla
azi în Mănăstirea Sân george, adus aici pentru a fi as -
cuns de otomani. În anul 1904, chiliile Mănăstirii Sfântul
Gheor  ghe au fost supraetajate.  După 1944, mă năstirea
ajunge pentru un timp cazarmă, apoi clă dire de birouri
pentru Cooperativa Agricolă de Producţie din sat. 

Mă năs tirea este decla rată monument istoric şi găzdu -
ieşte vara o mică tabără de copii. La mănăstirea „Sfântul
Gheorghe” vieţuieşte o singură măicuţă, sora Evghenia. 

 LAZA CNEJEVICI
S-a născut la 30 aprilie 1936 în satul Sân george. În anul 1948 se mută cu părinţii la Ti mi -

şoara, iar în 1954 absolvă Liceul Mixt Sâr besc. A cântat în orchestra şcolii la acorde on. În ia -
nuarie 1955 părăseşte Facul tatea de Filologie, Secţia slavistică a Univer sităţii din Bucureşti,
pentru a se angaja ca acordeonist la Ansamblul Sârb de Cântece şi Jocuri din Ti  mi şoa ra.
După 1959 îşi for   mează propriul cvartet de mu zică populară sâr beas  că, cu ca re face nu me -
roase turnee în Banat. For maţia avea să fie nucleul actu a lului An samblu „Timi şul” al Casei de
Cultură a mu ni cipiului Timişoara (în fiin ţat în 1969). Între anii 1961-1962 Laza este elev al Şco -
 lii Popu   lare de Artă din Arad, apoi dă ad mitere la Facultatea de Muzică, nou înfiin ţată la
Timişoara, pe care a ab solvit-o în a nul 1966. În pe rioada 1969-1979 instruieş te, pregă teşte
şi conduce or chestra Ansam blului „Ti mişul” ,cu care efectuează turnee în Un ga ria, Iugoslavia,
El veţia, Fran ţa, Grecia, Tur cia, Italia, Anglia, RDG, SUA,
Canada etc. 

La festivalurile la care a participat a obţinut premiul I.
De-a lun gul timpului a a vut nu me roase apa riţii şi în regis -
trări radio şi tv, în ţară şi străi nă tate. Laza Cnejevici este şi
creatorul unuia dintre imnurile echipei de fotbal „Poli teh -
nica“ Timişoara. 

Fiul său, Vla di mir (Vladi) Cne   je vici, es te un cu  nos cut
mu  zi cian care a cân  tat cu formaţiile „Pro gresiv TM“, „Com -
pact“ şi „Pa să rea Colibri“.
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IULIU IONESCU
În anul 1888, în ziua de 6 august, în casa

fa miliei Ioan şi Emilia Ionescu din Birda, se
năştea Iuliu (Lulu) Ionescu. Iuliu studiază la
Timi şoa ra (1898-1903), la liceul de stat, apoi
la liceul greco-catolic din Beiuş, pe care-l ter-
mină în anul 1906. Urmează cursurile Fa cul -
tăţii de Drept din Budapesta. Devine doctor
în ştiinţe juri di ce (1912). După război, Iuliu
Io nescu face ca  rieră administrativă: prim pre-
tor la Lipova (din iunie 1920), subprefect la
Pre fectura ju de  ţului Timiş-Torontal (1928-
1930, apoi între 1936-1939), prefect la Pre -
fectura Arad (1940), prefect de Timiş-Toron -
tal numit la 6 octombrie 1944 prin Înalt De -

cret Regal. Depune jurământul ca prefect de
Timiş-To ron   tal la 11 noiembrie. Îşi dă de misia
în urma manifestaţiilor muncitoreşti or ga -
nizate în Pia ţa Unirii din Timişoa ra de Fron  tul
Naţio nal Democrat (organizaţie con tro lată de
co munişti). În aceeaşi zi şi din ace laşi motiv
de  mi sionează şi primarul Timi şoarei, dr. Liviu
Ga bor. După anul 1945, fami lia fostului pre-
fect trăieşte o situaţie dra ma tică, autorităţile
co  muniste re fuzând să-i acor de pensia de
ca re ar fi trebuit să be ne fi cieze după o viaţă
de func ţionar public. Trece la cele veşnice în
anul 1963. Iuliu Io nescu a fost cavaler al ordi -
nului Steaua Ro mâ niei, înal tă decoraţie acor-
dată de Regele Fer di nand I Întregitorul. 

Gravele inundaţii din Banat din anul 2005
au trezit solidaritatea întregii ţări. Oficialităţile
judeţene au solici tat ajutorul altor comunităţi,
lo cale sau judeţene, unor firme şi com panii,
bi sericii naţionale şi celorlalte culte, pentru

ca acestea să „adopte“ câte o familie sinis -
tra  tă din jude ţul Timiş şi să-i construiască o
ca  să. Răspunsul a fost unul excep ţional. La
ini ţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean
Constanţa, Ni cu şor Constantinescu, s-au
mo  bilizat co mu nităţile din municipiul Con -
stan ţa, din ora şul Manga lia, din Costi neşti,
comunele Mihail Kogăl ni cea nu şi Cum pă na. 

Con s  tăn ţenii au strâns peste 5,5 miliarde
de lei vechi şi astfel a început construirea a
opt case pen tru cei loviţi de inundaţii în Birda,
Sângeorge şi Mă năs tire. La 17 au gust 2005,
„o delegaţie oficială a judeţului Con  stanţa,
for mată din Nicuşor Constan ti nescu, pre -
şedintele Con siliului Jude ţean, Ni colae Ne -
mir   schi, vicepri marul muni cipiului Con stan -
ţa, Traian Cristea, Ma riana Gâju şi Io sif Va -
ler, primarii loca lităţilor Cos tineşti, Cum pă na

şi Mihail Ko găl  ni ceanu (...) a poposit în locali -
tăţile Sân george şi Mănă stire, satele în ca re
auto rităţile locale şi judeţene din Con s tanţa
au „adop tat“ construirea a opt lo cu in ţe“.
Oficialii constănţeni au pre dat „la cheie“ ca -
sele ce lor în dreptăţiţi, în mo mente cu ade vă -
rat emo ţio nan te. La scurta cere mo nie care a
urmat pre dă rii ca se lor, pre şedin tele C.J. Ti -
miş, Con stan tin Os ta ficiuc, a în mânat dlui Ni -
cu şor Con stan ti nes cu, pen tru felul în care a
dus la bun sfârşit ini ţiativa „Ca sa cons tăn ţea -
nă“, dis tinc ţia „Leul bănă ţean“. Coti  dianul

„Te le  graf“ cita în nu mă rul său din 31 iulie
2005 finalul unei scrisori deschise venită din
Ba nat: „Dacă, tu, dobro gea  nule, ajungi
vreo  dată în celă lalt colţ de ţară, în Ba natul
de şes, şi treci prin sa tele Sân george şi
Mănăstire şi dai de o casă nou-nouţă, nici
prea mare, nici prea mică, bate la poartă
şi vei fi primit de gazdă cu pită şi sare, ca
un oaspete de seamă ce eşti“.

Bârzava... liniştită - anul 2008

CASA CONSTĂNŢEANĂ 
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