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Sediul� consiliului� local: Denta nr. 224,
telefon/fax 0256/398403;
Coordonate:
45°21′29″ lat. N; 
21°14′56″ long. E;
Repere�istorice:
-1322 - prima atestare documentară a aşe -
zării sub numele Dench apare în di plo mele
regelui Robert�Carol�de�Anjou;
-1370 - satul ar aparţine unei familii numite
Omor (după Ion�Lotreanu);
-1597 - voievodul Sigismund Báthory do -
nea   ză aşezarea Denta lui Andrei�Barcsai;
-1660 - Evlia� Ce��lebi consemna faptul că
Denta era o întăritură în formă pătrată
făcută din nuiele, avea „un de po zit militar, o
geamie, un han şi câ  teva dughene”, dar şi
că „în ce tate sunt mul te grădini roditoare”;
-1724 - au loc primele colonizări germane;
-mijlocul sec. al XIX-lea - pe raza comunei
se fac descoperiri ar   he o lo gice, iar istoricii
pre  su pun că aici s-ar fi aflat cetatea romană
Po�tula (după Ma�rius� Bizerea) sau Malva
(după C.�Patsch şi C.�Daicoviciu);
-1911 - la Denta se ţine anual un târg im por     -
tant de animale şi cereale;
-1936 - în Denta existau 740 de case, şcoa -
lă primară, şcoală confesională sârbă, două
coruri, casă naţională, monument al eroilor,
so cietate culturală, două fanfare, o moară,
bancă populară;
-9 aprilie 1939 - se naşte la Denta Iosif
Cheie-Pantea, profesor universitar, doctor
în filologie, eseist şi critic literar;
-1944 - se refugiază din Basarabia ocupată
de sovietici familia regretatului profesor
Petru�(Pe�tea)�Umanschi, publi cist şi muzi-
colog (d.29.03.2010);
-18 iunie 1951 -  familii de ţărani gos  podari
din Denta sunt deportate în Bă ră gan;
-1 iulie 1961 - se naşte istoricul Vasile�Râm�-
neanţu, cu rădăcini în localitatea Den ta;
-1968 - autorităţile comuniste schimbă nu -
mele satelor Omorul Mare şi Omorul Mic în
Roviniţa�Mare�şi Ro�vi�niţa�Mică;
-1991- are loc primul târg de animale şi ce-
reale după 1989;
-2002 - comuna Denta avea 3 228 de lo cu i -
tori;
-2003 - căminul cultural din Breştea  este
modernizat şi transformat în “Casa�Bulgară”;
-2009 - la Den ta este ri d i   ca  tă  no  ua gră   -
 d in i ţă  de co  pii;
-2010 - în ce pe con struc ţia la Den  ta a  noului
pod peste râul Bârzava, finalizat în  2012;
-2012 - este terminat complexul sportiv mul-

tifuncţional din centrul localităţii Denta (te-
ren sintetic, vestiare, tribune, nocturnă);  
-2013 - începe construcţia unui nou pod
peste Bârzava, la Roviniţa Mare;
-2012 - este modernizata şcoala din Denta,
(se introduce încălzirea centrală);
-2013 - este restaurat monumentul eroilor
căzuţi în războiul pentru reîntregirea nea-
mului (1916-1918);
-căminul cultural din  Denta este retrocedat
bisericii otodoxe române din localitate;
-2014 - este reabilitat şi modernizat căminul
cultural din satul Roviniţa Mare; 
Populaţia�stabilă�la�1�ianuarie�2012�-�total
=�2 982 persoane, din care:
- masculin = 1 451persoane
- feminin = 1 531 persoane
Numărul�locuinţelor�la�1�ianuarie�2013�=
1385
Sate�componente: Denta, Breştea (1 842,
Brestye), Roviniţa Mare (1 288, Humor), Ro -
viniţa Mică (1 895);
Instituţii�şcolare: Şcoală gimnazială: Den-
ta; Şcoală primară: Breştea; Grădiniţe: Den-
ta, Breştea şi Roviniţa Ma re;
Instituţii� sanitare: Cabinet medical uman;
Farmacie umană; Dispensar veterinar; Far -
macie veterinară; Cabinet veterinar (toate la
Denta);
Instituţii�culturale:�Cămine culturale: Den ta
şi Roviniţa Mare; Bibliotecă: Denta (1958);
Baze�sportive: Terenuri de fotbal: Denta şi
Breştea;
Biserici: Ortodoxe române: Denta (1889) şi Ro -
viniţa Mare (1859); Or to doxă sâr  bă: Denta
(1795); Ro ma no-catoli ce: Denta (1890),
Breştea (1902) şi Rovi ni ţa Mare (1884); Baptistă:
Denta (2000); Penticostală: Denta (1974);
Ruga:� Denta: Ruga românească (15-16.
08.); Ruga sârbească (28-29.08.); Ruga un -
gu rească (1.09.); Breştea: Ruga bulgă reas-
că (12.09.); Roviniţa Ma re: Ruga un-gu-
rească (21.08.); Ruga ro mâ  nească (8 09.)
Cetăţeni� de� onoare: Ioan Horia Pintea,
Monica Ro taru, Iosif Cheie-Pantea, Ioan An -
dreici (post mortem).
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Printre locurile care altădată au făcut faimă comunei Denta s-au numărat „Moara�Savii”�şi
„Şanţul�Talianului”. “Moara Savii” era un ştrand cu parc, în satul Omor (Roviniţa) pe râul
Bârzava, existând vara curse speciale de au tobuz care legau oraşul Deta şi satele Den ta şi
Breştea de ştrandul poporan. 

Un alt loc de recreere al dentenilor („gencienilor”) era „Şanţul Tali anului”, aflat la doi ki lometri
de comună, de-a lungul căruia se aflau mai multe locuri de baie, cel mai cunoscut fiind la
„Keisermühl”, marcat de doi mari arbori de plută. Dar „Şan ţul Talianului” avea un rost econom-

ic, în pri mul rând. Era canalul care alimenta cu apă pescăriile şi
orezăriile de la Topolea încă din secolul al XVIII-lea. În Ro mânia
orezul a fost cultivat pentru prima dată în judeţul Timiş de astăzi
în anul 1786, în lo ca litatea Topo lea, pe malul râului Bâr za va,
începuturile fiind făcute de familia ita liană Avizzi. Expe rimentul
a dat rezultate, iar cultura orezului s-a extins şi în alte părţi din
vestul ţării. Canalul a fost construit ca un sistem de vase comu-
nicante care treceau pe sub albia Bâr zavei, îndreptându-se
spre To po lea, localitate ca-re a apar ţi nut în secolul al XVIII-lea
banului croat Dras kovic. Banul a vândut domeniul  contelui Lá�-

zár�Karácsonyi, (Lazăr Crăciun). Deţinând o bogă ţie fa-buloa să, con tele Karácsonyi (des pre
ca re se crede că ar fi fost de orgine armenească) a cum părat şi proprietăţile Jam şi Ban loc, iar
în Ungaria de Sud domeniul Beo dra. Se istoriseşte des-pre conte că sub capela din castelul
său de la Jamu Mare ar fi avut două pivniţe suprapu se, pline de aur. Visul lui ar f fost să
stăpânească între gul ţi nut pe care-l putea cuprinde cu ochii, pri v ind de sus, de pe dealul pe
care se înal ţă Cula (donjonul) Vârşeţului. La Topo lea existau în
secolul trecut două heleştee populate cu crapi bo emi, un peşte
aproape fără solzi. În mijlocul unuia dintre he  leştee se afla o mică
insulă pe care creş teau stejari, plopi şi sălcii plângătoare. Azi,
heleşteele se întind pe o su pra faţă de peste 130 de hectare. Se
cultivă la Topolea şi orez, în conti nuare, dar în mai mică mă su ră,
prin “Riso Scotti”, compania familiei Scotti din Italia (înfiinţată în
anul 1860), cea mai mare cultivatoare de orez din Europei.

Bulgarii catolici din  Banat sunt cunos cuţi sub
numele de pavlicheni (sau paulicieni). Orto-
docşi la început, au fost convertiţi la catolicism
în seco lul al XVI-lea. În Banat se aşază în
condiţiile emigrării în masă a pavlichenilor din
Kiprovet (Ciprovti), du pă anul 1688, în urma
persecuţiilor otomane. După cucerirea Bana-
tului de către habsburgi (1718), ca urmare a ne-
gocierilor duse cu au to rităţile imperiale de la
Timişoara, bulgarii pau li cieni se stabilesc în
anul 1738 pe locul străvechii localităţi Beşeno va
Veche - Star Bisnov (azi , Dudeştii Vechi), iar în
anul 1741 înteme iază Vinga - Vinica (Arad).
Vinga, formată de bulgarii veniţi din satele din
jurul localităţii dunărene Nicopole, primeşte
chiar statutul de oraş şi privilegii de la împărăteasa Maria Theresia în 1744. Cea de-a treia
aşezare a etnicilor bulgari din Banat este satul Breştea, care a fost înfiinţat în 1842. Populaţia
a rămas constantă, doar între anii 1872-1912 Breştea a cunoscut fenomenul emigrării,
numărul locuitorilor scăzând cu 11,4%. În anul 1924, comuna rurală Breştea (ţinând de Plasa
Deta) avea 883 de locuitori. În anul 1966, datele statistice arată că în Breştea trăiau 847 de
suflete. În ultimele două decenii, o mare parte dintre familiile din Breştea, Dudeştii Vechi, dar
şi din comuna Vinga, s-au stabilit în Timişoara.

MOARA�SAVII�ŞI�ŞANŢUL�TALIANULUI

BULGARII�DIN�BREŞTEA
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Nepot al părintelui ortodox român Gheor -
ghe Râm neanţu, care a păstorit co muna
Den  ta toată via ţa, Va�sile� Râmneanţu s-a
năs cut la 1 iulie 1961. Şcoala ge ne ra lă a ab -
solvit-o în co muna Denta, iar între anii 1976-
1980 a urmat cursu rile Lice u lui industrial de
pre lucrare a lem nului din ora şul Deta. Între
anii 1984-1988 a studiat în ca drul Fa cultăţii
de Istorie-Filosofie a Uni  ver sităţii „Ba beş-Bo -
ly ai” din Cluj-Napo ca, spe cializându-se în is -
torie contemporană. Între anii 1989-1991 a
fost profesor de istorie la şcolile ge nerale din
lo cali tă ţile Zmeu (ju de ţul Iaşi) Deta şi Denta.
Din 1991 şi până în anul 1994, a lucrat ca
mu ze o graf la Mu ze ul Ba na tului din Timi şoa -
ra. În anul 1994 a de venit asistent universitar
în cadrul catedrei de Isto rie a Fa cultăţii de Li -
te re, Isto rie şi Teo lo gie, Uni ver sitatea de Vest
din Timi  şoa ra. În anul 2000 devine lector uni -
versitar. În pre zent, conferenţiar univer sitar.

Doc tor în is torie (2000).
Ti tular al cursurilor de
is to rie con  tem porană
uni versa lă. Mem bru
în colegiul de redacţie
al re viste lor „Stu dii de
istorie a Ba na tu lui“;
„Ana  lele Ba na tu lui”;
„Patri mo nium Ba na ti -
cum”. Mem  bru al Aso -
ciaţiei is to ricilor din Transilva nia şi Ba nat.
Printre volumele publi cate amin tim: „Ema�-
nuil� Ungu�rea�nu”, 1996; „Mu�zeul� Ba�na��tu�-
lui.� File� de� cronică”, 1918 -1948, (co au tor);
„Din�coace�şi�dincolo�de�tăcere.�Dr.�Aurel
Bu�tea�nu”, 2004 (coautor); „Calen�darul� să�-
teanului� bă�năţean”,1994 (coautor), „Isto�ri�-
cul�gazetei�Cu�vântul�Sa�te�lor” (scris�de�Ion
Ciucurel), 2005 (coautor), “Coriolan�Băran-
O�viaţa�pentru�Banat”�(2012).

IOSIF�CHEIE�PANTEA
S-a născut la 9 aprilie 1939, la Denta. A ab  sol vit Facultatea de Filo lo gie

(sec ţia româ nă-germană, Universitatea din Ti mi  şoa ra. S-a spe cializat la
Şcoa la Nor   mală Supe rioa ră din Pi   sa (Ita lia), între anii 1970-1972. Doc tor în
fi lo lo gie (Pisa 1972, Timi şoa ra, 1975). Profesor la Fa cul  ta tea de Litere, Fi -
lo so fie şi Istorie din Timi şoa ra, şeful Cate drei de Lite ra tură română şi com -
parată, preşedinte al So cie tăţii „Dante Ali ghie  ri”, fili ala Timi şoara, membru
fondator al So cie  tăţii „Lucian Blaga” din Cluj etc. Ese ist şi cri tic literar, Iosif

Cheie Pantea este mem bru al U.S.R. A pu blicat cărţi importante: „Emi�nescu�şi�Leo�par�di.
Afi�ni�tăţi�elective” (1980), „Palin�ge�neza�va�lo�rilor”�(1982), „Literatură�şi�exis�tenţă”�(1998)
“Repere eminesciene” (1999), „De�la�Eminescu�la�Nichita�Stănescu”�(2002) . A co la bo rat
la editarea lu crării „Dic�ţio��narul� Scri�ito�ri�lor
Români�A-C” (1995).  Premii�literare: Diplo-
ma şi Premiul Special „Lucian Blaga", Cluj-
Napoca (1996); Medalia comemorativă „150 de
ani de la naşterea lui Mihai Eminescu", Bucu-
reşti (2000); Premiul pentru critică literară al
Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara (2002); Di-
ploma şi Premiul „Frontiera Poesis" pentru crit-
ică literară, Satu Mare (2003). 

Părintele Bota a trăit şi a slujit mul tă vre me în comuna Jamu Mic, aflată azi în Ba natul sâr -
besc (Voivodina). A fu git din Regatul Sâr bo-
Croato-Sloven nu mult după pri mul răz boi mon-
dial, fiind socotit drept naţiona list ro mân de către
au tori tăţile de acolo. Fa mi lia părintelui Bota s-a
stabilit în comuna Den  ta, în Banatul românesc, şi
aici a trăit ani mulţi. Pă rin tele a pre dat religia
copiilor de la şcoala pri ma ră din comună şi tot de
nu me le său se lea gă ridicarea monu men tului
eroi lor căzuţi în Răz boiul de Reîn tre gi re a Patriei
(1916-1918), monument aflat în par cul din cen-
trul co mu nei Denta, restaurat în anul 2013. 

Căminul cultural şi Biblioteca comunală 

ISTORICUL�VASILE�RÂMNEANŢU

MONUMENTUL�PĂRINTELUI�BOTA
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