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Sediul consiliului local: Bucovăţ nr. 178,
telefon 0256/296282, fax 0256/296283;
Coordonate: 
45°45′18″ lat. N; 
21°22′52″ long. E; 
Repere istorice:
-sec. al XVII-lea - există o primă atestare
do  cu men tară asupra unei mici aşezări for -
mată de zece familii de români, nu mită Be -
ca („béka”, în limba maghiară, în seamnă
broas că);
-desele inundaţii îi determină pe săteni să
mute vatra satului pe actualul amplasament
al Bucovăţului;
-conform cercetătorului Remus Creţan, ul-
timul român care părăseşte Beca inunda bilă
a fost Ştefan Hadeşan, în anul 1745; 
-1723 - satul se numea Bucova, aici sta-
bilindu-se şi familii venite din Oltenia, numiţi
de băştinaşi „ţărani”, adică oameni veniţi din
Ţara Ro mâ nească, iar strada pe care s-au
aşe zat oltenii s-a numit „Uliţa Ţăranilor”;
-1790 - biserica din Bucovăţ cumpără cărţi
tipărite la Blaj (Ardeal): un „Penticostar"
(carte liturgică ce cuprinde cele 50 de cân-
tări din cele 8 săptămâni cuprinse între ziua
Sfin te lor Paşti şi Duminica Tuturor Sfinţilor,
Pen ticostar alcă tuit de Sfântul Iosif Studitul,
Arhi  e pis copul Tesalonicului) şi un „Triod"
(Trei cântări);
-1772 - printr-o diplomă imperială, Bu co vă -
ţul este declarat oraş câmpenesc;
-1848 - se naşte la Bucovăţ Dechan Achill
al II-lea, prim-notar al comitatului Timiş
(1875), apoi comite de Timiş (1888) preşe -
dinte al mai multor asociaţii culturale, ştiinţi-
fice şi sportive ale vremii (d.1939); 
-1909 - se înfiinţează corul mixt din Buco văţ;
-1909 - 1913 - începe amenjarea parcului
den   drologic de la Bazoşul Nou ;
-1924 - Bucovăţul avea 878 de locuitori, pri-
mar fiind Ioan Vasiloni;  
-1926 - se întemeiază localitatea Bazoşu
Nou cu colonişti ardeleni (46 de familii) pe
locul unde se aflase o mai veche aşezare,
înfiinţată la anul 1854, pe domeniul contelui
Ludovic Ambrozy (Ambrozie);
-1936 - Bucovăţul avea 1 223 de locuitori,
265 de case, şcoală primară de stat, cor
mixt, societate de vânătoare, moară;
-2002 - satul Bucovăţ avea 1504  locuitori; 
-2007 - comuna Bucovăţ a fost reînfiinţată în
baza Legii nr. 374/2007, prin des prin derea
de co muna Remetea Mare;
-2010 - în comună funcţionau peste 30 de

so cietăţi comerciale;
-a fost zidit noul sediu al postului de poliţie; 
-s-au dat în folosinţă noua primărie şi noua
grădiniţă din Bucovăţ; 
-s-au acordat 88 de locuri de casă pentru ti -
nerii din comună;
5-6.06 - Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi
Cofetarilor din  Turism organizează un con-
curs naţional de bucătărie în aer liber, dotat
cu trofeul “Cupa Banatului”; 
-2011 - au fost reabilitate şi modernizate
şcoala şi căminul cultural din satul Bucovăţ;
-2012 - sunt reabilitate şcoala şi căminul
cultural din Bazoşul Nou; 
-este extinsă reţeaua  electrică din Bucovăţ
şi Bazoşul Nou; 
-2013 - este amenajat complexul sportiv
“Olimpia”  Bucovăţ;
- este reabilitată biserica din Bucovăţ; 
-sunt acordate 40 de locuri de casă pentru
tineri; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1 601 persoane, din care:
- masculin = 789 persoane
- feminin = 812 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
469
Sate componente: Bucovăţ şi Bazoşu Nou;
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Bucovăţ; Gră diniţa cu program normal: Bu -
co văţ;
Instituţii sanitare: Dispensar medical: Bu -
co  văţ; Farmacie umană: Bucovăţ;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Bu co -
văţ şi Bazoşu Nou;
Biserici: Ortodoxe: Bucovăţ (1862) şi Ba zo -
şu Nou; Baptistă: Bucovăţ; Ad ventistă:
Bucovăţ;
Ruga: Bu covăţ (23 aprilie – Sfântul Gheor -
ghe) şi Ba zo şu Nou (14 octombrie - Sfânta
Cuvi oa să Paras cheva);
Cetăţeni de onoare: Ovidiu Drăgănescu,
Cristian Buşoi, Valeriu Tabără.
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LOVITĂ DE TRĂSNET
În anul 2004, comunitatea baptistă din Bu covăţ,

care număra în jur de 30 de fa milii, a fost greu
încercată. În timpul unei vi jelii, biserica creştină
baptistă din localitate a fost lovită de un fulger.
Flăcările au cuprins mai în tâi aco  pe rişul, apoi a
ars mai mult de jumătate din lă caşul de rugăciune.
Unii săteni spu neau atunci că ar fi fost vorba de un
blestem la mijloc, dar explicaţia este mult mai sim-
plă: clădirea bisericii nu era dotată cu paratrăsnet.

Biserica fusese ridicată graţie unor donaţii
făcute de misionari americani veniţi din Florida şi
a costat 15 000 de dolari. Pastorul Gheor ghe
Schinteie a găsit explicaţia pentru care in tervenţia
pompierilor a fost una ex trem de dificilă, iar
lăcaşul de cult a ars mai mult de ju mă tate, pa guba
depăşind 200 de milioane de lei vechi: acoperişul
din lemn de brad al bise ricii era îmbrăcat în alu-
miniu, după mo del su e dez. Deşi pompierii au
intervenit prompt, apa nu a putut ajunge la lemnul
în fla cără din cauza plăcilor de aluminiu care în ve -
leau aco perişul. Biserica a fost refăcută prin grija co mu  nităţii locale.

„UDATUL IONILOR”

În urmă cu aproape 90 de ani, 46 de
familii de ardeleni din satul Tălmăcel, comu-
na Tălmaciu, localităţi aflate în jurul Sibiului,
pornesc către Banat după un
trai mai bun. Oamenii se aşa -
ză în anul 1926 în hotarul sa -
tului Bazoş, pe o moşie care
aparţinuse lui Ludovic Ambro -
szy (Ambrozie). Coloniştii îşi
vor numi aşe zarea Bazoşu
Nou (în ma ghia ră Határ pusz -
ta), cunoscut şi sub nu mele de
„Colonia Ho tar". Ardelenii din

Tălmăcel au adus cu ei un obicei din moşi-
strămoşi care s-a păstrat o perioadă şi prin -
tre familiile din Bazoşu Nou. E vorba de ritu-
alul numit „Udatul Ionilor”. De Sfântul Ion, ti -
nerii cu acest nume, îmbrăcaţi în straie po -
pulare viu colorate, purtând plosca de vin

sau răchie la brâu, se adunau
în centrul a şe zării, jucau hora
tra di ţio nală, după care mer -
geau la râu, pe cai, unde erau
udaţi pentru a avea parte de
un an îm bel şu gat şi de fericire,
fiind astfel pă  ziţi de cele rele
tot anul, până la vi itorul „udat
al Ionilor”...

PARCUL AMERICAN 
Primele specii din colecţie (Parcul American) au fost

aduse între anii 1909 şi 1913 de la Arnold Arbo retum al
Universităţii Harvard, considerat a fi cel mai mare
arboretum din lume. Parcul dendrologic Bazoş deţine
cele mai bogate colecţii de stejari americani (Carya
hicory) din România, dar şi magnolia ori alte specii uni-
cat din America de Nord. Printre atracţiile de la Bazoşu
Nou se numără un stejar de aproape 500 de ani, cu o
înălţime de aproape 30 de metri şi cu un diametru impozant.

Parcul a aparţinut familiei Ambrozy până în anul 1934. Groful Ludovic Ambrozy a fost
diplomat de carieră, ambasador al Austro-Ungariei în SUA. El este cel care între 1909 şi 1914
a adus din SUA specii exotice pe care le-a plantat în pădurea de la Bazoş, acolo unde va con-
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CRUCEA ŞI CARTEA
În satul Bucovăţ comunitatea ortodoxă a ridicat biserică

încă din anul 1716, conform documen te lor parohiei, mate-
rialul folosit fi ind lemnul. Bise ri  ca actuală a fost zidi tă în
anul 1862. În anul 1776, aşe zarea
avea şcoa lă primară. Docu men tele
îl amin tesc la anul 1791, la Bu -
covăţ, pe în văţătorul Mar tin Pau lo -
vici, care avea 25 de e levi. Din anul
1818, în vă  ţătorii foloseau pen tru
pre da re manualul „Pe  da go gia şi
Meto dica”. 

strui şi un castel finalizat spre sfârşitul anului 1918. În
urma reformei agrare din anul 1921 din România
Mare, moşia grofului a trecut în proprietatea statului,
aşa cum s-a întâmplat cu terenurile latifundiarilor din
vechiul imperiu care au ales să părăsească
România. Castelul a fost cumpărat de la Ambrozy de
Casa Pădura rilor Statului la anul 1934. Este demolat,
iar cărămizile vândute coloniştilor veniţi din Ardeal
care şi-au con struit case şi au întemeiat satul
Bazoşu Nou (în anul 1926). Din vechiul castel au mai
rămas doar turnul de apă şi fosta casă a slugilor grofului.
În anul 1954, Arboretumul, întins pe o su prafaţă de 60 de hectare, este dat în folo sinţa

Institutului de Cercetare şi Amenajare Silvică (ICAS), când primeşte şi statutul de rezerva ţie
ştiinţifică. Este considerat monument al naturii din anul
1988, iar din anul 1994 este declarat arie protejată
pentru ocro tirea biodiversităţii genofondului şi ecofon-
dului, fiind socotit esenţial în păstra rea echi librului eco-
logic în partea de câmpie a Banatului. Da că la consti-
tuire parcul avea 150 de spe cii, azi se găsesc aici mai
mult de 800 de plante ocrotite (taxoni). Beneficiind de
un climat submedite ranean, Parcul Dendrologic de la
Bazoşu Nou adăpos teşte arbori pro ve niţi de pe cinci
continente.

PATRIMONIU 

Vas antropomorf cu două feţe, descoperit la
Bucovăţ, datat mileniul al IV-lea. Vasul se află
în colecţia Muzeului Banatului.

Cornus florida
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