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Sediul consiliului local: Criciova nr. 51 A,
telefon/fax 0256/335807;
Coordonate: 
45°37′46″ lat. N; 
22°04′12″ long. E;
Repere istorice:

-1444 - prima atestare documentară a Cri -
cio vei (sub cu numele Krychyowa);
-aşezarea Jdioara nu a fost pustiită în timpul
ocupaţiei otomane a Banatului;
-1739 - cetatea Jdioara este ocupată de
habs   burgi;
-1851 - localitatea Jdioara este consemnată
de is toricul Vályi András ca fiind „sat valah
ortodox”, adică lo cuit de ro mâni;
-1859-1860 - în locul numit „Gialul Mare”
s-au găsit oase de mamut şi melci de mare
fosi lizaţi;
-1900-1910 - au loc migrări de populaţie
ucra    ineană în satul Cireşu, atrasă în zonă
de marii proprietari forestieri ma ghiari;
-1912 - învăţătorul confesional Nicolae Dră -
ga lina înfiinţează corul bisericesc din Cri -
ciova;
-1918 - localitatea Criciova pri meşte oficial
nu  mele pe care-l poartă şi azi;
-32 de locuitori din satul Cireşu au pierit în
primul război mondial;
-11.12.1918 - a avut loc la Cireşu o cere-
monie dedicată steagului naţional, cu invitaţi
din Găvojdia, Jdioara, Jena şi Lugoj (a vor-
bit despre tricolor  poetul George Băl-
teanu)
-1928 - în Jdioara se înfiinţează o echipă de
căluşari, instruită de Ioan Benec; 
-1936 - satul Criciova avea 1020 de lo cu i tori,
218 case, şcoală primară, cor mixt;
- satul Jdioara avea 1 143 de locui tori, 252
de case, exista şcoală primară de stat, do uă
mori, cor bărbătesc, oficiu poştal;
-satul Cireşu avea 189 de case şi şcoală pri -
mară; 
-25 iunie 1947 - se naşte la Jdioara Petre
Arnăutu, viitor căpitan al echipei de fotbal
„Po li tehnica“ Timişoara; 
-1954 - 50 de familii de ucraineni înteme ia ză
colonia Cireşu Nou;
-1964 - aşezarea Ci re  şu Nou intră în com   -
ponenţa satului Ci    reşu Mic;
-27 iulie 1973 - Gheorghe Derbac din
Jdioara, în locul numit „Rovină”, descoperă
o oală de lut cu 69 de denari republicani
romani din argint (sec II-I î.Ch.); 
-4 septembrie 1984 - se naşte Alina
Claudia Trastău, interpretă de muzi că po-
pulară bănă ţea nă;

-1994 - este refăcută
pictura bisericii orto-
doxe din Criciova; 
-1995 - este înfiinţat
corul bisericesc mixt;
-2002 - comuna Cri -
cio va avea 1 716 lo -
cu   i tori; 
-3.09.2006 - pri  ma
ediţie a sărbătorii
numită „Zi le  le ce tă ţii
Jdioara“; 
-2009- au loc manifestări închinate  îm pli nirii
a 100 de ani de la stabilirea în lo calitate a
populaţiei ucra inene; 
-04.2010 - au loc alegeri anticipate pentru
funcţia de primar (e ales  Petru Roşo ca, dar
acesta care demisionează în noiembrie
2013);
-2011 - sunt reabilitate căminele culturale
din cele patru localităţi ale comunei;
-2012 - este construit un teren de sport arti-
ficial la Criciova;
-este asfaltat drumul Criciova-Cireşu;
-2013 - este finalizată aducţiunea de apă
Cireşu-Criciova şi Jdioara; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 1 587 persoane, din care:
- masculin = 797 persoane
- feminin = 790 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
644
Sate com po nen  te: Criciova, Ci re şu (1603,
Czi resul), Ci re şu Mic (1954), Jdi oa ra (1320,
cas tel lani de Sydou ar);
Instituţii şcolare: Şcoală gimnazială: Cri-
ciova; Grădiniţe: Cri cio va, Cireşu şi Jdioara;
Instituţii sanitare: Dispensar medical uman:
Criciova; Dispensar veterinar: Cri cio va;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Cri -
cio va (două), Cireşu şi Jdioara; Bi blio tecă:
Criciova (fondată1962);
Biserici: Ortodoxă română: Criciova (1876),
Cireşu (1834) şi Jdi     oara (1907); Ortodoxă
ucra i neană: Criciova; Baptiste: Criciova,
Cireşu şi Jdi oa ra; Mă năs tirea Pereu (de
maici) din localitatea Cireşu;
Ruga şi alte manifestări cultural-religi oa -
se: Jdioara (29 iu nie - Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel), Criciova (15 au gust - Sfânta Maria
Mare), Cireşu (26 oc tom brie - Sfântul Di mi -
trie) şi Criciova - ucra   i neni (21 noiembrie);
„Zilele Cetăţii“ Jdioara (septembrie).
Cetăţeni de onoare: Stela Cornelia Jupan,
Mihai Decun şi Ioan Cristian  Dancia. 
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Satul Jdioara este ate-
stat documentar în anul
1215, sub numele de Zsi-
dovar. Jdioara pare să fi
fost întemeiată în se colele
II – III e.n., în timpul colo -
nizării ro ma ne, după cum
credea istoricul bănăţean
Vasile Maniu. Mai plauzi-
bilă însă este da tarea
cetăţii în epoca me dievală. Fortăreaţa, ridi-
cată pe o culme care domină Valea Timişului,
este na tu ral apărată din spate de un şir de
dealuri înalte. Avea forma unui patrulater cu
colţurile rotunjite. Zidurile, groase de 180 de
centi metri, au fost făcute din piatră de calcar,
le gate cu mortar, tencuite în interior şi exteri-
or. Voievodul Mi hai Vi tea zul emite la 18 fe-

bruarie 1600, la Al ba-Iu lia,
o diplomă prin care se
acorda titlul de no-bil lui
Gheorghe Ciocă-neşti,
castelan al Cetăţii Jdioara.
(Printre oa menii de în cre -
de re ai Domnului Mihai, ca
şi fraţii Bu  zeşti din Oltenia,
s-au aflat şi fraţii
Ciocăneşti din Banat:

Gheor  ghe, Nicolae, Ioan şi Petru.) De nu mi -
rea de Cio că neşti îşi are originea în aşeza -
rea, azi dispărută, Chokoniest, aflată odini -
oară în zo na Făge tului bănăţean. Din punct
de vedere arheologic, cetatea a fost studiată
în anul 1930 de istoricii bă năţeni Constantin
Daicoviciu şi Ioachim Miloia. Ruinele cetăţii
fac parte din patrimoniul istoric naţional.

La 3 septembrie 2006 la Criciova a avut
loc prima ediţie a sărbătorii inti tulate „Zilele
Cetăţii Jdioara”, un bun pri lej pentru local-

nici de a se întâlni pe
platoul din mij lo cul satu -
lui aflat în faţa Că mi nului
Cultural pentru a pe tre -
ce după datină, în cânt
şi joc bănăţean. 

SĂRBĂTOAREA
CETĂŢII

GHEORGHE CIOCĂNEŞTI, CASTELANUL 
DE JDIOARA 

“ÎN BANAT MI NEAMU’”
Alina Trastău s-a născut  la  4 septembrie 1984. A absolvit Facul-
tatea  de Management Turistic şi Comercial. Este funcţionar public,
ocupându-se cu organizarea de workshop-uri şi cursuri gratuite de
calificare pentru şomerii de la sate. S-a  întâlnit cu muzica populară
în copilărie, bunicul din Criciova fiind cel care a obişnuit-o cu cânte-
cele rugilor bănăţene. Alina a studiat cu pasiune  folclorul bănăţean
şi a urmat Şcoala de Artă Populară din Timişoara, clasa doamnei
Ana Pacatiuş, cunoscuta interpretă fiindu-i şi model în muzică. A
debutat pe scenă la 19 ani,  cu melodia „Pe ogaşul cu imală”, la un
festival al ansamblului “Doina Timişului”. Primul  album realizat, „În
Banat mi-i neamu’”, este urmat de un al doilea, în anul 2014, cel de-al doilea cu cântece de
muzică populară dar şi cu cântece de petrecere. Este organizator de evenimente ale satului
bănăţean, dar şi realizator la televiziunea locală TEN Lugoj.    
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Scriitorul german Johann Kas par Steu   be a că lă torit prin Ba nat în tre
anii 1772-1781. Fin ob servator al tra diţiilor şi obiceiurilor na ţiilor care
populau Bana tul secolului al XVIII-lea, Steube ne-a lă sat în cartea sa
„No uă ani în Ba nat" (apărută la Gotha în anul 1791) un por tret măguli-
tor al ro mân ce l or bă nă ţene: „Cât timp sunt ne  căsătorite, ro   mân ce le
merg cu ca pul des coperit sau cu părul împle tit. În une le locuri, cele că -
să torite îşi acoperă capul cu un fel de ţesătură în dungi, uneori chiar cu
mă tase fină, îndoită în aşa fel, de parcă ar fi o scufie. Fetele tinere, ca
de altfel şi femeile căsătorite, caută să-şi sporească farmecul prin gă -
tea  lă. Fetele cred că obţin asta îm pletindu-şi părul cu diferite fire de cu -
loare verde, roşie sau galbenă şi cu măr gele în d i ferite culori. Femeile
mă ri ta te atârnă de basmalele lor bani de valoare mică, dar trebuie să
fie mo nezi de argint, de obicei groşi sau aspri turceşti. Mai există, ici
colo, şi fe mei măritate care au salbe cu mone de de 17 creiţari (Sieben -
zeh ner) sau de 20 de creiţari (Kopf stuck). Piep tul ro mân ce lor mă  ritate
este îm  podobit, la rândul lui, cu mo nede, şira guri de măr gean sau măr -
gele de sticlă, iar ţiganii câş tigă binişor pen tru cerceii pe care îi fac.

Unele din ro mân ce poartă la târguri, la sluj bele bisericeşti sau cu alte oca zii, cămăşi îm-
podobite cu cu să turi din fir de lână, din fir de mătase şi din fir de aur. Mai mult, cochetăria lor
merge atât de de  parte încât, pentru a străluci la „balurile" lor, fetele împrumută adesea sal-
bele de bani şi şi ra gurile de perle - fireşte, în schimbul unei mici recompense - de la cele care,
dintr-un mo tiv oarecare, sunt împiedicate să meargă la dans. O dovadă limpede că şi ele sunt
fiicele Evei".

PORTRET MĂGULITOR

PETRE ARNĂUTU
Fotbalistul Petre Arnăutu s-a născut în

satul Jdioara la 25 iunie 1947. Pro fesor
de educ a ţie fizică, a fost un ex cep ţio nal

a pă ră tor al e chi   pei de fotbal „Poli teh  ni ca“ Ti -
mi şoa ra, fun daş cen tral dreapta, cu o de  ten -
tă de       o sebită, un a de   vărat ma  es tru al jo  cu lui

cu ca pul şi un
a de  vărat li der
de echi pă
(1973 - 1977).
Pro fesor de e -
du caţie fizică şi
antrenor de
f o t b a l ,   p r i n
mâinile sale a
trecut şi cel ca -
re va de ve ni

jucător al ce lebrei echipe AC Milan şi
Internaţionale Milano, dar şi al na ţi onalei
Ro  mâ niei: Cosmin Con tra. 

VILLA RUSTICA 
În partea de nord a satului Cri -

ciova, la doar 300 de metri de şo -
seaua judeţeană, în locul nu mit
de localnici „Tram nic”, pe o su -
pra   faţă de apro xi mativ 600 de
me tri pătraţi, arheologii Con -
stantin Daicoviciu şi Ioachim
Miloia au des coperit în septembrie 1930 res-
turi de ziduri con struite în sistem opus cae -
men ticium, piatra (tuf) fi ind le gată cu un mor-
tar so lid şi de bună calitate. Acolo au fost

găsite bucăţi de cără mi dă,
fragmente de tencuială vop-
sită şi chiar resturi de pic tură
murală. De aici şi su  poziţia
că la Tram nic ar fi fost o mică
aşe  zare militară roma nă, un
castru (de for mă rectangu-
lară) ori o villa rustica, posi-
bil din secolul al III-lea e.n.,

cu atât mai mult cu cât la Criciova ar  he o logii
au des co perit o mi nă de fier lo ca lizată în
Munţii Po ia na Rus că, pe Va lea Timi şului, ex -
 ploa ta tă încă din pe  ri oa da ro  ma  nă.
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