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Sediul consiliului local: Darova nr. 152,
telefon/fax 0256/232310;
Coordonate: 
45°38′17″ lat. N; 
21°46′00″ long. E;
Repere istorice:
-1786 - Darova (Darowa, Daruvár, “daru” -
în maghiară înseamnă „cocor”) a fost înte-
meiată de 57 de familii de colonişti din Si le -
zi a şi Württemberg, majoritatea de religie
evanghelică;
-localitatea a primit numele co mi sarului gu-
vernamental conte Ioan Iankovics de
Daruvar; 
-1788 - localitatea este atacată de otomani,
parte din coloniştii tineri părăsesc satul şi se
întorc doar puţini dintre ei;
-1791 - o parte din locuitorii germani catolici
din sa tul Tormac se stabilesc la Darova;
-1840 - Hodoş era comună;
- 8 aprilie 1881 - se naşte la Darova, într-o
familie de paori şvabi, Peter Rohr, compo-
zitor, dirijor, violoncelist (d.18.02.1956);
-1885 - a luat fiinţă cătunul Istvanfalva
(“Darova Mică”) cu 72 de familii aduse din
Novoselo (Voievodina);
-1892 - au loc colonizări pe moşia lui  David
Kuhner cu slovaci evan ghe lici din Békés-
csaba şi Nytra;
-se înfiinţează cătunul Imrefalva, dar în
1906 aşezarea este desfiinţată, iar slovacii
asimilaţi şvabilor;  
-1924 - comuna avea 1470 de locuitori;  
-1930 - are loc alipirea cătunului Ştefăneşti
la Darova;
-12 iunie 1931 - s-a născut la Sacoşu Mare
Pavel Roşu, solist instrumentist de muzică
populară bănăţeană (d.3.02.1999);
-1936 - Darova avea 475 de case şi 2015
locuitori, şcoală primară, iar satul Hodoş
123 de case, şcoală primară, moară; 
-1937 - se naşte la Darova Gheorghe Luches -
cu, istoric literar, jurnalist (d.11.2011);
-16 noiembrie 1940 - se naşte la Sacoşu
Mare Zeno Magheţiu, filolog, sociolog, ac -
tor, director al Bibliotecii Municipale Lugoj;
-26 octombrie 1953 - se naşte la Darova Ion
Biriescu, Maestru Internaţional la şah,
membru al echipei AEM-Luxten Timişoara;
-1956 - cătunul Darova Nouă es te integrat
în vatra comunei Darova;
-2002 - comuna avea 3 040 de locuitori;
-2008 s-a finalizat reabilitarea şi mo der  ni -
 zarea şcolilor din Darova şi Sa co şu Mare;
-2009 - a fost re a bi litat căminul cultural din
Hodoş;

-din cei 1.800 de locuitori ai Darovei, aproa-
pe jumătate erau  plecaţi la muncă în străi-
nătate;
-2011 - a fost reabilitat şi modernizat cămi -
nul cultural din Sacoşu Mare;
-07.2013 - la Darova sunt realizate trei par-
curi de panouri voltaice (pe 30 de hectare),
cu fonduri  europene nerambursabile;
-2013-2014 - este reabilitat complet cămin-
ul cultural din Darova;
-este reabilitat căminul de zi pentru bătrânii
din Darova;
-sunt asfaltaţi 7,5 km de drumuri în Sacoşul
Mare;
-sunt finalizaţi 16, 5 km de canalizare în Da-
rova şi o staţie de epurare în Hodoş;
Sate componente: Darova, Sacoşu Mare
(1723 - cunoscut ca Sacoşul Românesc),
Ho  doş (1332,Huduş, în 1840 era co mună).
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 3 049 persoane, din care:
- masculin = 1 546 persoane
- feminin = 1 503persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
953
Instituţii şcolare: Şcoli gimnaziale: Darova
şi Sacoşu Mare; Grădiniţe cu program nor-
mal: Darova, Hodoş şi Sacoşu Mare ;
Instituţii sanitare: Dispensar medical uman:
Darova; Farmacie umană: Darova; Cabi -
nete medicale: Darova (două); Cabinet ve-
terinar: Darova;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Da -
rova, Hodoş şi Sa co şu Mare; Bibliotecă: Da -
rova (fondată în anul 1962);
Biserici: Ortodoxe: Hodoş (1873) şi Sacoşu
Mare (1923); Baptiste: Da rova (1989) şi Sa-
coşu Mare (1970); Romano-catolică: Da-ro-
va (1870); Pen ticostală: Darova (1991); Ad -
ventistă: Da rova (1991).
Ruga: Sacoşu Mare (20.07.-Sfântul Ilie),
Da rova (prima duminică din septembrie),
Hodoş (8.09 - Sfânta Maria Mică);
Cetăţeni de onoare: Ion Biriescu. 
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TEZAURUL DIN HALLSTATT

Pe teritoriul satului Sacoşu Mare au fost descoperite urmele
unei aşezări dacice care datează din epoca bronzului târziu. În
anul 1961 s-a găsit un tezaur compus din 25 de obiecte de aur:
10 brăţări, 6 spirale, 4 fragmente de sârmă de aur, un inel masiv,
două pandantive şi două fragmente de brăţări. Gre utatea totală a
tezaurului atingea 1,298 kg. În urma cercetărilor s-a stabilit că
acesta datează din secolul XIII î.Hr., din perioada de tranziţie de
la epoca târzie a bronzului la epoca fierului (Hallstatt timpuriu).
Cei care au confecţionat frumoasele bijuterii din aur se presupune
că făceau parte din ramura nor dică a tracilor. Tezaurul de la
Sacoşu Mare a ajuns la început la Banca Naţio nală a Ro mâ niei,
filiala Ti mi şoara, fiind de pozitat a co  lo de miliţia e co  no mi că. A fost apoi trimis la Bu cu reşti şi
se gă seş te în prezent ex pus la Muzeul Na ţional de Isto rie, la secţiunea Tezaur. Printre piese-
le cele mai frumos lucrate se numără o brăţară de aur cu ca pete în volută, prelucrată prin
ciocănire, cu o puritate de o se bită a aurului, cu greutatea de 74,15 grame. 

SATUL CEL LACOM
Darova, satul reşedinţă de comună, „a

înghiţit“ de-a lungul timpului mai multe
aşe zări aflate în triunghiul format din ora -
şele Buziaş, Bocşa şi municipiul Lu goj.
Aşa s-a întâm plat cu aşezarea O bia da
(Zsigmond puszta, Obianda, Obi an  da -
pus zta), la fel cu aşezarea Imre falva
sau cu Ştefăneşti (Ist ván  falva, Ist ván -
hegy), ca  re, ca şi aşe zarea Da  rova No -
uă, au de venit cartiere ale com unei
Darova. 

SFÂNTUL IOAN NEPOMUK DE DAROVA
Sfântului Ioan Nepomuk, cel considerat protector al preoţilor,

corăbierilor, plutaşilor şi morarilor, al podurilor, al celor care ştiu să
păs   treze o taină, dar şi al Boe -
miei şi al Ba na tului Im pe rial, i s-
au ridicat pe te ri to riul Româ niei
de azi mai mul te sta tui, aşa cum
sunt ce le din Ti   mi şoara, Si  biu,
Ora dea sau Arad. O statuie la
marginea dru mului, în apro pi ere
de bi se  rica cato lică, care atesta
ori   ginea colo niş tilor ger  mani din
Boemia, a fost dis trusă prin con-
struirea şoselei din localitatea
Băiţa, judeţul Bihor, în timpul
deschiderii lu crărilor la minele de uraniu în anii ‘60, seco lul
XX. Cu atât mai valoroasă trebuie considera tă existenţa în
satul Darova, chiar lângă biserica romano-catolică din local-
itate (foto, dreapta), a unei statui a Sfân tului Ne po muk (foto,
stânga), ridicată cu contribuţia germanilor din Tormac. 

DAROVA 2009 - Grădiniţa
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Pavel Roşu s-a născut în 12 iunie 1931 în
Sacoşu Mare. A învăţat să cânte înce pând cu
anul 1949 sub ochii unui bătrân consă tean, Moş
Cherciu - „Ciubuloni”. Pavel Roşu de bu tează
ca instrumentist în anul 1956. Es te cooptat în
Orchestra Casei de Cul tură din cartierul Mehala
- Timişoara, iar în anul 1967 îl găsim solist
instrumentist atât în Orchestra Casei de Cultură
a Stu den ţilor timi şoreni, cât şi în cea a Clubului
„1 Mai” din oraş. Solist în ansamblul „Timişul”,
Roşu va în re gis  tra pri me  le sale melodii la Ra dio
Ti mişoara. Între anii 1967-1983 con certează pe
scene din Iu gos lavia Un ga ria, El veţia, Franţa,
Grecia, Italia, An gli a, Tur cia, cele mai multe
turnee ală turi de an samblul „Timişul”. Unul din-
tre suc   cesele sale răsunătoare a avut loc la
Festivalul Folcloric In ter naţional de la Confo -
lens, din sud-vestul Franţei, unul dintre cele mai
mari festivaluri de gen din Europa care se des-
făşoară anual în luna august. Suc ce sul ar tiştilor

bănăţeni este maxim: Pavel Roşu şi solistul
vocal Tiberiu Ceia câş tigă la ediţia din anul
1977 Marele Pre miu al festivalului, trofeul
„Palme d’Or”, Presa franceză consideră an -
samblul „Ti mi  şul” prin tre pri mele din lume, cu o
or ches tră ex  tra or di nară şi cu solişti care au me -
ritat pe deplin marele premiu. Cânte cele auten-
tice interpretate de Pavel Roşu se in clud într-un
re per to riu variat venit de la sur să, aşa cum sunt
me lo  diile „Doina de nun tă a lui Luţă Ioviţă“, „So -
rocul“, „Brâ ul“, „Hora“, „Joc de doi“ sau „Doi na
oilor“. Artistul înregistrează mai multe piese de
mu zică po pulară din Ba nat la Ra dio şi la Tele vi -
zi unea Ro mâ nă. A cântat mi nu nat la fluier,
taragot şi saxofon şi a cucerit pu blicul cu me lo -
diile sa le. A fost un dascăl de osebit, pro  bând în
faţa elevilor de la Şcoa la Popu lară de Artă,
Secţia In stru mente de suflat, măsura tac tului
său pe da go gic. Pavel Roşu a trecut la cele
veşnice la 3 februarie 1999. 

PATRIMONIU:

TRIUMFĂTOR ÎN FRANŢA 

Gospodăria lui
Romulus Magheţ,
corp vechi (anul
1907) - stânga

Casa lui Vasile
Indru, nr. 234
(anul 1922) -

dreapta

ISTORICUL LITERAR 
În 1 ianuarie 1937 se naşte la Darova Gheorghe Luchescu. Ab sol vent al Fa -

 cul tăţii de Filologie din cadrul Universităţii de Vest, doctor în ştiinţe filo logi ce,
Gheorghe Luchescu colaborează ca publicist la revistele „Orizont”; „Vre  rea”,
„Literatorul”, „Paralela 45”, „Tribuna”, „Altarul Banatului” etc. Este a pre ciat de
cri  tică drept un istoric li terar important al Banatului. Dintre vo lu me  le sale a min -
tim: „Lugojul cultural-artistic“, (1965), „Lugojul, vatră a uni tăţii naţionale“ (1994), „Din
galeria personalităţilor timişene“ (1996), “Lugojul, vatră cultural-folclorică” (2008).
Apariţii în volume colective: „Victor Vlad Delamarina şi familia sa, contribuţii bio grafice“,
„Un panteon lugojean într-un cimitir istoric“ (1993), „Traian Gro săvescu“ (1995),
„Spiritualitate lugojeană“ (1994, “Anişoara Odeanu” (2001), “În durata veşniciei.
Eminescu-Petofi” (2010). A trecut la cele veşnice în noiembrie 2011.

MUZICIANUL La 8 aprilie 1881 se naşte la Darova, într-o familie
de paori, Peter Rohr. De mic s-a remarcat prin talentul său muzical. În
anul 1895 ajunge copil de tru pă în Regimentul din Caransebeş, de unde
este trimis să se instruiască la fanfara militară din Biserica Albă. Aici, diri-
jorul Johann Karl îl învaţă să cân  te la eufoniu şi violoncel. Peter Rohr va
activa apoi în orchestre mari din Vi  ena. În anul 1902 se întoarce în Banat,
în cadrul Fanfarei Uzinelor din Re şi ţa. În 1907 ajunge dirijor adjunct al fan-
farei, iar în 1930 devine prim-dirijor. Conduce mai multe co ruri germane din

Reşiţa, dirijează spectacole de operă şi ope retă, ca şi propriile-i compoziţii (Kleine
Deutsche Sonntags Messe, Weihnachtsoratorium, Missa Jubilet, Festmesse, Waldeszauber
Walzer). A trecut la cele veş ni ce la 18 februarie 1956.  
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