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Sediul consiliului local: Coşteiu nr. 668,
telefon 0256/326587, fax 0256/326500;
Coordonate: 
45°44′10″ lat. N; 
21°51′27″ long. E;
Repere istorice:
-1479 - regele Matei Corvin donează dome-
niul Hezeriş (Hegyeres) lui Francisc Haras z -
ty, banul Severinului;
-1597 - atestare documentară a aşezării
Coş   teiu, care s-ar fi format în jurul unui cas-
tel me dieval (Kastély), când sunt amintiţi
pri marii din Coşteiu, Opincaţi şi Baia;
-1650 - într-un defter (registru) turcesc apa -
re numele românesc al satului: Valea  Lun -
gă;
-1759 -1760 - este construit stăvilarul de la
Coşteiu;
-1860 - este renovată Casa Stăvilar, azi de -
clarată monument de istoria tehnicii popu  la -
re româneşti; 
-1936 - Coşteiu avea 1522 de locuitori, 369
de case, şcoală primară, două fanfare, do uă
coruri mixte, bibliotecă publică, satul He ze -
riş avea 695 de locuitori, 117 case, şcoală
pri mară, satul Valea Lungă Română avea
464 de locuitori, 176 de case, şcoală prima -
ră, bibliotecă şcolară; 
-satul Ţipari avea 472 de locuitori, 364 de
ca  se, şcoală primară, bibliotecă şcolară, cor
bărbătesc, societate culturală, cooperativă
de credit, moară, oficiu poştal şi gară;
-26 iulie 1938 - se naşte la Coşteiu Mircea
Munteanu, profesor şi jurnalist de marcă al
postului Radio Timişoara;
-2 septembrie 1944 - se naşte la Ţipari
Viorel Marineasa, scriitor şi publicist, profe-
sor universitar;
-după 1945 - cătunele Coșteiu Mare, Coș-
teiu Mic, Colonia şi Sâlha se contopesc în
actuala localitate Coşteiu;
-11 decembrie 1954 - se naşte la Coşteiu
Ioan Cerbu, protopop al Lugojului;
-2002 - comuna Coşteiu avea 2 051 de lo cu   -
 itori; 
27-29.08.2004 - au loc “Zilele satului Ţipari”,
în organizarea “Grof Szapary Peter Tar-
saskor” (Asociaţia Grof Szapary Peter);-
2008 - în satul Ţipari începe zidirea biseri cii
ortodoxe române;
-s-a dat în folosinţă căminul cultural din
Coşteiu şi sediul nou al primăriei;
2009 - au fost reabilitate şcolile din Coştei, şi
Ţipari;
-2010 - a fost realizat parcul de recreere din
centrul de comună; 

-2012 - în jur de 150 de locuitori din satul
Ţipari lucrau în străinătate, mai ales în Ger-
mania şi Italia; 
-2013 - peste 80 la sută din pământul arabil
al satului Ţipari a fost cumpărat de firma ita-
liană “Tisco Romena SA”; 
-2014 - la Coşteieu se dă în funcţiune
Centrul de Informare Turistică;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 3 635 persoane, din care:
- masculin = 1 711 persoane
- feminin = 1924 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie  2013 =
1 385
Sate componente: Coş te iu, Hezeriş
(1401), Păru (1723), Ţipari (1881), Valea
Lun  ga Ro mâ  nă (1510);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Coş -
 teiu; Colegiul baptist: Coşteiu; Şcoli primare:
Coşteiu şi He ze riş; Grădiniţe: Coş teiu, Păru
şi Ţipari; 
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Coş -
teiu (patru); Ca bi net stomatologic: Coşteiu;
Farmacie uma nă: Coşteiu; Circ um  scripţie
sa nitar-vete ri na  ră: Coşte iu; Far ma  cie sani-
tar-veterinară: Coşteiu.
Instituţii culturale: Cămine culturale: Coş -
teiu, Ţipari, Păru, He zeriş şi Valea Lun gă
Ro    mână; Bibliotecă: Coşteiu (1962);
Baze sportive: Teren de sport: Coşteiu; 
Biserici: Orto doxe române: Coşteiu (două:
1897, 1873), Hezeriş (1783) şi Păru
(1890);Greco-catolice: Coşteiu (1870); Va -
lea Lungă Română (1875) şi Păru (1890);
Reformată: Ţipari (1890); Baptistă: Coşteiu
(1996); Pen ti cos ta le: Coşteiu (1993) şi Ţi -
pari (1996); Adventistă: Coş teiu (1995); 
Ruga şi alte manifestări cultural-religi -
oase: Coşteiu (23 aprilie - Sfântul Gheor -
ghe), Va lea Lungă Română şi Păru (8 sep -
tem brie - Sf. Maria Mică) şi Hezeriş (15 au -
gust – Sfânta Maria Mare) - Zilele satului Ţi -
pari (25-26 august);
Cetăţeni de onoare: Susanne Kastner,
Î.P.S. Nicolae Corneanu.  
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BARAJUL 
Încă din primii ani ai ocupaţiei

habsburge în Banat, după 1716,
con tele Claudius Florimund de
Mercy începe re facerea şi ex tin de -
rea oraşului Timişoara, ca şi a între -
gii zo  ne de şes: au fost amenajate
drumuri noi, desecate mlaşti ni le, râ -
ul Bega a devenit navigabil, iar ora -
şul a beneficiat de aprovizio na rea cu
o bu nă apă potabilă. No dul hi dro teh -
nic Coşteiu a fost executat în anul
1758 sub îndrumarea in gi ne rului olandez Max Fremaut în
scopul derivării din râul Timiş în râul Bega a debitului su -
plimentar, asigurându-se astfel plutărit, navigaţie, ali men -
 tare cu apă a zonei rive rane, inclusiv a Timi şoarei, apă rare
îm potriva inun daţiilor etc. La mijlocul secolului al XIX-lea, Con s tan tin Rădu lescu, inginer-şef
al oraşului Timi şoara, înrudit cu neamul Bre dicenilor lugojeni, a avut un rol important în mod-
ernizarea oraşului, lui dato rându-i-se, prin tre altele, şi regularizarea râu lui Timiş, în ce pând cu
barajul de la Coşteiu şi până la ca na lul Bega care tra versează Timi şoara. În anul 1902 se
votează o nouă lege care stabileşte ca ori ce surplus de apă de pe Canalul Bega să fie trans-
ferat în râul Ti miş prin stă vi larul de la To  po lovăţu Mic. Nodul Hi dro teh nic Coş teiu face par  te
din sis te mul de cone xiune Ti miş - Bega şi se compune dintr-un baraj dever sor, un disipator
de ener gie amplasat pe râul Timiş şi dintr-un canal de derivaţie Timiş-Bega, amplasat pe ma -
lul drept amonte de baraj, prevăzut cu stăvilar cu două des chi deri. Canalul Coşteiu-Chi ză tău
por neşte din râul Timiş în dreptul loca li tăţii Coş teiu şi de buşează în râul Bega. Pe parcurs
interceptează râurile Coştei şi Gla viţa, de rivând şi debi tele acestora în râul Be ga. Barajul de
la Coşteiu, împreună cu stăvilarul de la Topolovăţ (foto) au rezolvat problema re gularizării
debitelor de pe râurile Timiş şi Be ga, în amonte de Ti mi şoara, astfel încât ora şul este apărat
şi azi împotriva inundaţiilor. Lucrarea de la Coşteiu pre zintă un in te res istoric deo   sebit, legat
de evoluţia în ulti mii 260 de ani a construcţiilor hidro tehnice din Ro mânia. 

BISERICA DIN HEZERIŞ
Nu se ştie cu exactitate când a fost con  s tru it lăcaşul de cult, însă tradiţia locală îl vede edi -

ficat în jurul anului 1743, pe locul numit „Oco lituri", aflat la doi kilometri spre vest de ac tua -
lul sat Hezeriş. Sistematizarea aşezării petrecută în primii ani ai secolului al XIX-lea face ca
şi biserica de lemn să fie adusă pe actualul ampla sament. Lă caşul de cult a fost re parat îna -

inte de anul 1900. În anul 1960 suportă o reparaţie ca pi -
 tală: şindrila de pe acoperiş şi de pe turn este în locuită cu
tablă zincată. 

Construcţia, după cum o des cria istoricul Nico lae
Săcară, „este realizată din bârne de stejar prinse „în
căţei", având pereţii exteriori tencuiţi cu pământ şi
spoiţi cu var. Se pare că penultima restaurare a mărit
ferestre le şi uşile de acces, fapt trădat de tă ie rea pic-
turilor din interior. Turnul de peste pronaos este zvelt,
prismatic, sur montat de un capac pi ramidal. Com -

partimentarea internă, ca şi aco pe rirea spaţiilor sunt cele obişnuite bisericilor de
lemn.” În anul 1960 se zi deşte teme lia din piatră de carieră prinsă cu mortar de var, precum
şi un soclu înalt de 70 de centimetri. Pictura bisericii, aflată azi într-o stare precară, i-a fost
atribuită zu gra vului Atanasie din Lugoj, fiind datată către anul 1779.
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PöL SAU PĂRU...
Dacă satul vecin, Ţipari (Sza pár -

yfalva - „Satul cu ţipari”), a fost înte-
meiat prin colonizare sistematică cu
populaţie ma ghiară - la anul 1881, cu
fa mi lii adu se din comita tul Csa nád -
satul Păru a fost şi a ră mas pur româ-
nesc, deşi au to ri tăţile vremii l-au bo-
tezat în diferite feluri: Pöl (1723),
Poerul, Be  ga körtés, cea mai apropi-
ată de nu mire de cea folosită azi fiind Perul, întrebu in ţată în ce pând cu anul 1800. Satul, ieşit
par că din coasta dealului, are o vedere de sus foarte frumoasă. O adevărată Belvedere...

BLESTEMUL MARIEI SPINANTA
Profesorul Ioan Fenchea din Coşteiu es te deţinătorul unui şir de poveşti ale locului în

care „firul roşul” călăuzitor îl constituie bles temul Mariei Spinanta. Dar cine a fost Maria Spi -
nanta? Aceasta ar fi fost o fată de cneaz din Coşteiu, căreia îi plăcea mult să călărească.
Şi cum îşi mâna ea bidiviul într-o zi, a fost prinsă de o ceată de tătari care au batjocorit-o,
iar apoi au omor â t-o. Nu mai că înainte să-şi dea duhul, fiica cneazului Spinanta i-ar fi
bleste mat pe cei ca re vor face rău băştina şi lor să păţească cele mai cumplite cazne. Spune
legenda locului că după ocuparea Banatului de trupele sovietice, să fi fost la anul 1945 sau
1946, patru soldaţi din Ar mata Ro şie, veniţi de la Lugoj, au batjocorit o femeie din Coşteiu
sau din Hezeriş. După teribila faptă, cei patru nemernici s-au urcat în automobilul lor marca
„GAZ”, dar după doar câţiva kilometri au făcut un accident şi au murit toţi patru. Apoi, în
anul 1958 au ajuns la Coşteiu nişte comunişti din Lugoj cu ordin să colectivizeze comuna.
Au intrat în CAP doar unspre ze ce localnici, iar opt dintre aceştia au decedat la puţin timp
după aceea… 

La începutul anilor ’70, s-a în tâmplat o altă faptă cumplită. Un tractorist din Coşteiu a par-
ticipat la dărâmarea bisericii greco-catolice din sat. Insul a folosit tractorul ca să dărâme tur-
nul bisericii greco-catolice şi, la doar câteva săptămâni, a mers cu bicicleta şi a căzut în şanţ,
paralizând în urma căzăturii. Cel pe care l-a ajutat tractoristul, un sătean care şi-a făcut casă
chiar pe locul care a fost al bisericii greco-catolice, a păţit-o şi el: casa i-a fost trăsnită de câte-
va ori, aşa că omul a părăsit satul, se spune, de teama bles temului Mariei Spinanta… 

PROZATORUL 
Unul dintre cei mai prolifici scriitori bă -

năţeni este, fără îndoială, Viorel Marineasa,
născut la Ţipari, la 2 septembrie 1944, în fa -
mi lia notarului Vasile Marineasa. Viorel ur -
mează cursurile gimnaziale la Lipova, li ceul
la Li pova şi Timişoara (Şcoala medie nr. 5).
Stu diază la Universitatea din Timi şoa ra, Fa -
cul   tatea de Filologie, secţia ro mână-ger -
mană (1962-1968) şi va lucra ca profesor la
Şcoala Generală din Şoşdea, apoi ca me to -
dist (instructor, referent) la Casa de Cultură a
Studenţilor Timişoara (1973-1990). Re dac tor
la revista „Orizont“ (1990 - prezent), redactor
la ziarul „Ti mişoara“ (1990), redactor-şef,
director al Editurii de Vest din Timi şoara
(1990-1993), consilier editorial la Ed i tura Ma -
ri neasa (1993 - în pre zent), şef depar ta ment
cultural la ziarul „Re  a li  ta tea bă nă ţea   nă“ în tre
1995-1996, re dac tor la zia rul „Timi şoara“

(1996-1997), con    fe -
ren   ţiar la Uni ver   sitatea
de Vest din Ti mişoara,
Fa cul ta    tea de Ştiinţe
Politi ce, Fi lo sofie şi
Şti inţe ale Comuni că -
rii, Sec    ţia Jur  na lis ti că
(1997 - pre zent). Doc -
tor în filologie (Mag na
cum laude - 2004).

Membru al U.S.R.
din 1990; membru al
Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti (ASPRO)
din 1994. Cărţi publicate: „Unchiul“ (proză
scurtă) din volumul „Drumul cel mare“,
Editura „Facla“, Ti mi şoara, 1985; „Litera
albă“ (roman), 1988; „În pasaj“ (ro man),
1990; „Unelte, arme, instrumente“ (pro ză
scurtă), 1992; „Rusa lii ‘51. Frag men te din
de por tarea în Bără gan“, mo no gra fie de is -
to rie con tempora nă, co autor - Daniel Vi ghi,
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1994; „Dicas te rial“ (pro ză
scurtă), 1995; „De por ta-
rea în Bără gan. Destine,
do   cu mente, repor ta je“,
con    tinuare a mo no  gra fiei
„Rusalii ‘51“, coautori - Da -
niel Vighi, Va lentin Să mîn -
ţă, 1996; 1998; „Fahr plan
für die Six ties“ (pro ză-e -
seu), co  autor Daniel Vighi,
e di ţie bilingvă, tradu cere de Gerhardt Csej -
ka, 2003; „Zona. Prozatori şi poeţi ti mi -
şoreni din anii ‘80 şi ‘90“, antologie alcătu-
ită împreună cu Gabriel Ma ri neasa, 1997;
„Generaţia ‘80 în proza scurtă, antologie,
prefaţă şi note bio-bibliografice“ - împre-
ună cu Gheorghe Cră ciun, 1998, „Rusalii
‘51. Frag mente din
de por tarea în Bără -
gan (ediţia a II-a, re -
văzută şi adăugi -
tă)“, 2004. „Tradiţie
su  pralicitată, mo -
der nitate diorto si -
tă. Publi cis tica lui
Ni chifor Crainic şi a
lui Nae Ionescu, la
o nouă citire“, Ti mi -
şoara, 2004, „Noţi -
uni de secretariat
de redacţie“, 2004. 

Distincţii: 1982 -
Pre-miul pentru pro -
ză al cenaclului re -

vistei „Orizont” şi al Aso ciaţiei
Scriitorilor din Timişoara,
1992: Premiul Asociaţiei
Scri    i torilor Timi-şoara pentru
proză scurtă („Unelte, arme,
in s tru mente“); 1994 - Pre miul
pentru pro ză al Asociaţiei
Scrii torilor din Timişoara
(„Ru salii ‘51“); 1995 - Premiul
pentru proză scurtă al AS -

PRO (vo lu mul „Dicas te ri al)“; 1996 - Pre miul
de ex celenţă al USR, Fi li a la Ti mi     şoara, pen-
tru pu bli cistică culturală; 1996 - Premiul
revistei „Tomis” şi al Aso ci aţiei Scriitorilor din
Do bro gea pentru litera tură-document (volu-
mul „Deportarea în Bărăgan. Destine, do-
cumente, reportaje“); 2004 - Di ploma de

excelenţă a Direcţiei
pentru Cul tură, Culte
şi Pa trimoniu Cultu ral
Na ţio nal a Jude ţu lui
Ti miş (pentru pro -
movarea poe ziei ti -
nere şi a unor lu crări
referitoare la istoria
Bana-tului); 2004 -
Diplo ma Con siliului
Ju de ţean Ti miş (pen-
tru întreaga activitate
desfăşurată şi merite
de o se bite în pro-
movarea artei şi cul-
turii timi  şe ne).

PROTOPOPUL LUGOJULUI
La 11 decembrie 1954 se naşte la Coşteiu Ioan Cerbu. Este

absolvent al Seminarului Teo logic din Caransebeş (1976). Licen ţiat
al Institutului Teo logic de Grad Uni ver sitar din Sibiu (1981). Este hi -
ro tonisit ca preot paroh al parohiei Cliciova - Protopopiatul Făget
(1982), apoi slujeşte ca preot paroh la parohia Coşteiu (1989). Ales
de Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Timişoarei ca pro-
topop al Lugojului, pe o perioadă de patru ani (2000), reales în
2004. Părintele iconom stavrofor Ioan Cerbu (titlu primit pentru ac ti -
vitate bisericească excepţională) este preşedintele „Fundaţiei În ge -
rii Speranţei“ Lugoj, care asigură asistenţă şi protecţie socială pen-
tru persoanele cu handicap mintal şi polihandicap din zona de sud-
est a judeţului Timiş. A fost preşedintele Asociaţiei „Cultul Ero ilor“-
Lugoj (2001-2009). Membru al filialei Lugoj a Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România din anul 2005.

Protopopul Ioan Cerbu slujeşte la biserica „Ador mi rea Maicii Dom nului" din Lu goj (4 202
familii cu 12 606 credincioşi) a lă turi de preoţii Bujor Dam şa, Vasile Mun tean şi Nico lae
Borduz şi de dia co nul Cristian Cerbu.

Anii '70, la Timișoara, de la stânga la
dreapta: Ion Hobana, Viorel Marineasa,

György Mandics și Dorin Davideanu
(cenaclul „H.G.Wells”)
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