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Sediul consiliului local: Deta, str. Victo riei
nr. 32, telefon 0256/390466, fax
0256/390511;
Adresă pagină internet:
http://www.detatm.ro
Coordonate: 
45°24′ 0″ lat. N;
21°13′ 12″ long. E;
Repere istorice:  
1360 - aşezarea Deta este atestată docu-
mentar sub denumirea de Ded (Dedul Mic -
Ghedu), ca aparţinând nobilului maghiar Pe -
trus de Deed;
1446 - apare în documentele medievale ale
vremii ca proprietate a lui Nicola Jobagyi
Mat ko, iar în 1496 ca proprietate a contelui
Mihai Csaki; 
1597 - localitatea este donată de prin cipele
im perial Sigismund Báthory unui fidel al
său, George Marnachovit; 
1660-1664 - călătorul otoman Evlia Çelebi
vi zitează Banatul şi consemnează faptul că
Deta era locuită de români;
-din timpul ocupaţiei otomane s-a păstrat to -
po  nimicul Ramada dat braţului Bârzavei ca -
 re curgea în partea sudică a localităţii, dar şi
toponimicul „Măhala” dat cartierului locuit
de pă tu ra săracă a oraşului, atât în timpul o -
cu pa ţiei otomane, cât şi în vremea stăpânirii
habs burge, apoi austro-ungare;
1718 - după ce Banatul devine provincie
habsburgă, localitatea Deta trece în distric-
tul Ciacova, apoi în districtul Timiş;
- satul Opatica (Hopadiza) avea 30 de case;
1725 - sunt colonizaţi germani din Renania
şi Bavaria şi francezi din Lorena şi Alsacia;
de numirea localităţii se transformă din De -
dul Mic (Ghedu) în Deta; 
-începe înregistrarea oficială a botezurilor,
de ceselor şi a căsătoriilor, iar peste doar doi
ani este atestată func ţio narea primei şcoli,
cu predare în limba germană; 
1733 - începe implementarea planurilor gu -
vernatorului conte Florimund Mercy, care ur -
mă rea înfiinţarea în împrejurimile Detei a
cul turii orezului; 
-sunt aduşi fermieri şi meşteşugari experi-
mentaţi, în special italieni (conduşi de Giu -
seppe Avo din Trento), iar în anul 1749 se
obţine prima recoltă de orez; 
1738 - localitatea este pustiită de cetele de
ţărani răsculaţi din Gătaia, conduse de Pa -
vel Dărăbanţiu;
-Deta este repopulată cu colonişti aduşi din

satele Bere cu ţa şi Denta;
1763 - sunt colonizate 21 de familii de ita li -
eni din zona oraşului Milano şi germani din
Al  sacia şi Lorena;
1788 - Deta este atacată din nou de cete de
ţărani răsculaţi, dar aceştia sunt înfrânţi, iar
55 dintre răzvrătiţi sunt executaţi şi în gro paţi
într-o groapă comună (aflată într-o zonă si -
tu ată între pârâul Birdanca şi tere nul de fot -
bal de azi); 
-ajung în părţile Detei băjenari din Vărădia
(Caraş-Severin) fugiţi de teama otomanilor
ca re atacau din nou Banatul; 
-vărădenii au fost însoţiţi şi apăraţi în drumul
lor până la Deta de preotul Ioan Ior go vici,
fra tele savantului şi apostolului martir literat
al românilor bănăţeni Paul Iorgo vici; 
-Ioan Iorgovici devine primul preot ortodox
român al bisericii ortodoxe din Deta;
1807 - s-a înființat parohia romano-catolică
la Deta (cu satele Ofsenița, Banloc, Partoș,
Soca, Topolea, Tolvădia și Giera),  primul
preot fiind  Georgius Ignatius Stubnay;
1810 - Deta este ridicată la rangul de oraş-
târg de către împăratul Francisc I de Habs -
 burg, păstrându-şi această calitate pâ nă la
sfârşitul secolului al XIX-lea; 
1830 - este înfiinţată prima staţie poştală; 
1858 - se inaugurează calea ferată Timi şoa -
ra - Stamora Moraviţa - Iam (Jam) cu sta ţie
în Deta; 
1867 - după încorporarea Banatului la Un -
ga ria, s-a înfiinţat plasa Deta (cu 13 comu -
ne), care aparţinea de comitatul Ti miş;
1874 - se înfiinţează formaţia de pompieri
voluntari a ora şului;
1875-1877 - la Deta a lucrat şi a creat poet-
ul maghiar Revitzky Gyula, acesta fiind în -
drăgostit de o localnică, Bakalovics Emma;  
1880 - apare primul nu măr al ziarului „Det -
taer Zeitung”;
9 noiembrie 1883 - s-a născut la Deta
József Haubrich, ministru al apărării în gu -
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vernul de la Budapesta (1919), comandant
mi litar al Budapestei în timpul Repu blicii So -
vie  tice Ungare, între 21 martie şi 6 august
1919 (d.1939); 
1890 - Deta era reşedinţă de plasă şi avea 
3 552 de locu itori, existau patru mori, fa bri   -
că de cărămidă şi nume roa  se ateliere meş -
te  şu gă reşti;
1890 - este dată în circulaţie ca lea ferată Ti -
mi şoara - Deta - Baziaş;
1893 - se înfiinţează primul sindicat munci-
toresc;
1899 - se introduce primul telefon;
1900-1902 - se construieşte uzina electrică
şi se introduce iluminatul electric;
1910 - este ridicat turnul pompierilor;
1918-1919 - localitatea este ocupată de
către ar  mată sârbă; 
1919 - Banatul (inclusiv Deta) devine parte
componentă a Regatului Ro mâ niei; 
15 mai 1921 - a fost înfiinţat primul club
sportiv în oraşul Deta, cu denumirea de
Clubul Atletic Deta; 
1923 - preot al co mu ni tă  ţii ortodoxe româ -
neşti din Deta este Petru Bize  rea (1881-
1953), doc     tor în te ologie;
-prima li tur ghie în biserica ortodoxă română
s-a celebrat la 4 au gust 1923, cu ocazia
ono mas ti cii Re ginei Maria şi a ce lei de-a pa -
tra aniversări a cu ceririi Bu da pes tei de că tre
Armata Română;
1924 - are loc inaugura rea Liceului real din
Deta;
1925 - se înfiinţează „Fa brica de Furnir şi
In  dus tria Lemnului „Pro haska s.p.a"
(apoi SC PLA  PAF S A); 
1930 - Valeriu Boleanţu, avocat din Deta,
devine pre  fect al judeţu-
lui Timiş-Torontal;
-Deta avea străzi bi ne
întreţinute, trotuare as-
faltate, în centru erau o
serie de clădiri fru -
moase, precum pri mă -
 ria, hotelul şi cafe neaua
„Bel lavista", loc de în-
tâlnire al co mer ci anţilor
ro  mâni şi sârbi, apoi lo -
ca litatea de cade de la
statutul de oraş la cel de
aşe za re ru rală (co  mu nă);
1936 - Deta avea 3854 de locuitori, 812 ca -
se, gimnaziu (din 1914), cor bărbătesc, cor
mixt, fanfară, tipo grafie, fabrică de furnir,
cărămidărie, întreprinderi comerciale, uzină
electrică, pompieri voluntari, societate de

lec   tură, socie ta te culturală, societate de
crucea roşie, casinou, societate a agri cul to -
ri lor, bănci de comerţ şi industrie, oficiu poş-
tal, gară, ju de cătorie, percepţie;
1942 - se naşte Doru Covrig, sculptor şi
artist fotograf;
1944 - se naşte la Deta Mihai J. Spe ri o su,
doctor în teoria literaturii, director academic
al Institutului de studii europene din cadrul
Universităţii Georgia (SUA);  
11 septembrie 1944 - oficiantul poştal Ele -
na Ghenescu transmite din Deta aflată sub
ocupaţia armatei germane date comanda-
mentului militar român, dar este prinsă de
nemţi şi schingiuită;
-după război, curajoasa oficiantă din Deta
es te decorată cu Crucea serviciului cre -
din   cios (pentru civili); 
1948 - se înfiinţea ză spitalul cu trei secţii
(ob ste trică, pediatrie, boli in fec ţioase), po li -
cli  nica, baia pu blică, cantina şcolară şi can-
tina pentru adulţi;
14 aprilie 1950 - se naşte la Deta Miodrag
Milin, cercetător, istoric, profesor universi-
tar; 
1951-1956 - sunt deportaţi în Bărăgan zeci
de germani, sârbi, unguri, dar şi basarabeni
refugiaţi în Banat încă din anul 1940;
25 august 1952 - se naşte la Deta Eca te ri -
na Neagu, pictor;
12 ianuarie 1959 - se naşte la Deta Dan
Rado sav, preot şi publicist, redactor şef la
cotidianul “Ziua de Vest” (1998-2001), re-
dactor şef al postului TVT ‘89 (2008-2013),
consilier la cabinetul pre şe dintelui C.J. Ti miş
(2013);
1960 - se naşte la Deta Roland Kirch, scri-

itor de limbă germană,
inginer, fotograf, apropiat
al scriitorilor din Aktions -
gruppe Ba  nat (Grupul de
Ac ţiune Banat). A trecut la
ce    le veşnice la 2.05.
1989, în condiţii ne-e lu     -
 cidate încă;
1962 - se înfiinţează Li -
ceul teoretic din Deta; 
1968 - Deta devine din
nou oraş;
16 martie 1971 - se naşte

la Deta Nora Blaj Demetrescu, artist plas-
tic; 
1999 - îşi începe ac ti vi tatea S.C. Eybl, în tre -
prin dere cu profil tex til ca re pre ia parte din
an gajaţii PLAPAF;
2000 - primarul Teodor Chicinaş se retrage

Bellavista - cafenea şi hotel,

începutul secolului XX
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dn politică după ce a fost vreme de 32 de
ani edil şef la Tomeşti, între anii1968-1982,
şi la Deta, între anii 1982-2000;
2002 - Deta avea 6418 de locuitori, dintre
care doar 389 mai erau şvabi;
2000-2004 - încep noi lucrări edilitare de
zone re ziden ţiale şi sunt finali zate cele de la
noua bise rică ortodoxă română; 
28.11.2005 - se constituie  Asociaţia ’’Timiş-
To ron tal’’, având ca scop, promovarea cu
im pact local şi regional  în domeniul conser-
vării şi protejării patrimoniului natural, cultu-
ral, istoric (preşedinte fondator, Ioan Iovan);
2006 - se constituie Asociaţia Sportivă Fot-
bal Club Deta, sprijinită de Consiliul local şi
de diferiţi oameni de afaceri din oraş; 
2008 - se înfiinţează Aso ciaţia culturală (Kul -
tu ralis Egyesulet) „Baka lo vics Emma”, ca -
re promovează cultura populară;
- apare buletinul informativ “InfoDeta”;
2009 - sunt terminate două blocuri noi ANL
în zona Termal;
- este sfinţită noua biserică ortodoxă ro mâ -
nă;
- se înfiinţează Asociaţia Seniorilor din Deta
(preşedinte Alexandru Voiculescu);
30.07-1.09.2010 - are loc prima ediţie a săr-
bătorii “Zilele  oraşului Deta”, în cadrul
unui proiect comun cu localitatea Bordany
din Un garia;
10.07.2011 - în parcul central din Deta este
inaugurat un teren de sport multifuncţional;
2013 - se înfiinţează Asociaţia Sportivă Oră -
şe nească Deta, cu secţii de fotbal, handbal
si kickboxing (preşedinte Rus Victor Radu).  

Sate apar ţinătoare: Opatiţa (1256, Appac
cha falva);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 6 260 persoane, din care:
- masculin = 2 968 persoane
- feminin = 3 292 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
2817
Instituţii şcolare: Liceul Tehnologic
“Sfântul Nicolae”: Deta; Gră di niţe: două -
Deta şi Opatiţa, una; 

Instituţii sanitare: Spital: Deta; Poli cli ni că:
Deta; Cabine te me dicale=Deta (trei); Far -
ma cii umane=De ta (trei); Farmacii ve te  ri na -
re=Deta (două);
Instituţii culturale: Casa de Cultură: Deta;
Cămin cultural: Opa tiţa; Muzeu: Deta; Bi -
bliotecă: De ta (fondata în 1960).
Baze sportive şi de agrement: Sală de
sport: Deta;  Ştranduri: Deta (do uă); Sta di on
de fotbal: De ta; Teren tenis de câmp în aer
liber: Deta; Te ren fobal: Deta şi Opatiţa;
Biserici şi mănăstiri: Biserici ortodoxe ro -
mâne: Deta (2008) şi Opatiţa (1725); Bise -
rica ortodoxă sâr bă (sec. XVIII); Bi se rica
romano-ca to lică Deta (1900); Bi serica penti-
costală Deta; Biserica baptistă Deta (1990);
Biserica adventistă De ta; Mă năstire sâr-
bească (mij  loc. sec. al XIX-lea);
Ruga: Ruga românească în lo ca lităţile:
Opa tiţa (de Sfintele Paşti) şi Deta (de Ru -
salii); Ruga catolică: Deta (24 iunie - Sân zi -
ene) Ru ga ortodoxă-sârbească Deta (8 sep-
tembrie - Sfânta Maria Mică)

Strada Principală, înc. sec. XX

Strada Victoriei

Deta - 2009

CETĂŢENI DE ONOARE:
Nicolae Petre (1996); Adalbert Awender (1997); Iohan Eghi (2000); Patrichie Râm nean -
ţu, post - mortem, Tiberiu Mărgineanţu, post - mortem (2002); Teodor Chicinaş, Rudolf
Fries, Peter Ch. Loschl, Johannes M. Elssner, Petru Ciurea, Nicolae Mititelu-Trifunov,
Bela Dani, Matei Kirskh (2004); Terezia Buchl, post - mortem (2008), Iancu Mircea
Braicu, Mihai Mărgineanţu, post-mortem (2010).

pt Ionut CMYK-Grey 079-090 Mic Atlas - 2013 - Cap Orase - De:Layout 1  02.03.2014  13:22  Page 81



82 MIC ATLAS 
AL JUDEȚULUI TIMIȘ

DETA

PARCUL ANTON KRATZER
În urmă cu aproa pe două veacuri, locali ta tea

Deta a vea o pă dure tăiată în două de o cale fe -
rată. Exis tenţa pă durii se poate re marca şi pe
harta co munei Deta din anul 1781 (foto, jos). 

Pădurea era stră bătută de pâ râul Bir -
deanca. Că tre sfâr şitul seco lu lui al XIX-lea,
unul din tre oa menii cei mai bogaţi ai oraşului,
pro prietar al casinei Bella vista de pe strada
Prin  cipală, şva bul Anton Kratzer, cum pă ră o parte din pădure. A regu larizat albia Bir dencei,
a ridicat di guri, a făcut alei prin pă dure. Totul pentru refacerea fiului său mai bolnăvicios.
Copilul nu supra vieţuieşte însă, aşa că, du pă moartea băiatului, Kratzer a inten ţionat să taie
pădurea, să distrugă parcul. Atunci, unul dintre liderii comunităţii locale, Peter Fisher, l-a con-
vins pe Anton Kratzer să nu distrugă pădurea amenajată, iar comuna i-a oferit în schimb 
3 000 de florini, plătibili în 30 de ani. La 12 aprilie 1885, parcul devine proprie tatea comunei,
fostul stăpân este ales preşedinte pe viaţă al So cietăţii Par cului. Parcul se extinde prin adău -

 ga rea restului de pădure. Este construit un pod peste
Bir dean ca, se trasează noi alei, se pun bănci, se ame -
najează un pa vilion pentru adăpost în caz de ploaie,
dar şi pentru mu  zica mili tară (fo  to, sus). După trecerea
sa la ce  le veş ni ce (în anul 1899), fostului pre şe  din te  al
So  cietăţii Par cu lui i se ri di  că un bust în parc. 
Trupele de ocu  paţie so vietice au fu rat la mijlocul se -

colului XX bus  tul lui Anton Krat zer din parc şi nici până
azi nu se ştie pe unde s-ar pu tea afla, dacă a fost dis-
trus sau nu! În timp, pârâul Birdean ca a fost su pus po -
luării, da to rită re zi du u ri lor uleioa se pro   venite de la fa-
brica „Fur nirul”, ceea ce pe vre mea când fabrica a
apar ţi nut fa miliei Pro haska, înainte de 1948, nu s-a în -
tâm plat. Du pă 1968, apa pâ râului a început să fie po -
luată şi de deşeurile pro venite de la fostul Combinat de

creştere a porcilor din Birda (Com tim). În anii ’60 ai secolului trecut, în parcul din Deta încă
mai cânta duminica fanfara, iar aleile erau pline de oa meni. Şi azi, parcul „Anton Kratzer” păs -
trează aceeaşi îmbinare de arbori, stejari, tei, arţari şi salcâmi, unele exemplare de stejari
atingând vâr sta de peste 400 de ani.

MUZEUL ORĂŞENESC
Se înfiinţează în anul 1969, având profil general de

arheologie şi profil principal de arheo logie preistorică şi
istorie. Să lile mu zeului găzduiesc urne hallstattiene, ce -
ra mi că, obiecte medievale (în secolul al XIV-lea, exista o
fortificaţie medievală afla tă la 500 m NE de satul
Opatiţa), dar şi ele men te de etnografie (costume, ţesă-
turi, cera mi că, obiecte de lemn). Să pă turile ar heo lo gice
făcute de muzeogra fii de la Mu zeul Banatului şi de pro-
fesorul Dani Bela (în anii '60 - '70) au dus la gă   sirea unor obiecte din bronz, brăţări, lămpi,
să geţi, vase, mo nede, orna mente, dove dind existenţa lo cuirii zonei încă din epo ca neolitică.
În pe rioada ro  ma nă în zona Deta s-a dez voltat un vicus (aşezare locuită de meşteşugari,
negustori, veterani, familii ale soldaţilor şi apărată, posibil, de soldaţii Legiu nii IV Flavia Felix),
să pă turile arheologice sco ţând la lumină cera mică, mone de, am fore de import, o mo   ne dă de
ar gint din tim pul îm păratului An toninus Pius. Printre piesele apreciate din muzeul orăşenesc
Deta se numără şi maşina tipografică fo lo sită în anul 1880 pentru ti pă rirea pri mului număr al
ziarului „Dettaer Zeitung”, la început săptămânal, mai apoi bisăptămânal, apariţia acestuia
încetând abia în anul 1946.
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ŞVABUL DECORAT DE SAŞI
Ovidiu Victor Ganţ s-a născut la 18 au gust 1966 în oraşul

Deta, ca fiu al avocatu lui Dumitru Ganţ (prefect al judeţului Ti -
miş între anii 1996-2000). A ab  solvit Li ceul „C.D. Loga”, apoi
Facultatea de Ma te matică (Uni ver sitatea de Vest -Ti mi şoara)
în anul 1989. Profesor la Li ce ul „Coriolan Brediceanu” din
Lugoj (1989-1992), profesor la Li ceul „Nikolaus Lenau” din
Timi şoara, tot la “Lenauschule”  fiind director între anii 1998-2004. S-a remarcat şi în po litică
- practicată la început ca un hobby. Este ales deputat în anul 2004 în cir cum scripţia electorală
34 Sibiu, ca re pre zentant al Fo rumu lui Demo crat al Germanilor din Ro mâ nia. A fost observa-
tor la Parlamentul European, apoi membru al Parla mentului Eu ropei, ca deputat FDGR. Este
reales deputat în Parlamentul Ro mâniei la 30 noiembrie 2008, la fel în anul 2012. 
În noiembrie 2008, Fo rumul Democrat al Ger manilor din Tran sil vania (FDGT) i-a decernat

lui Ovidiu Ganţ, deputat FDGR în Par lamentul României, Medalia „Hon terus”. Eve nimentul s-
a petrecut în prezenţa lui Klaus Johan nis, preşedintele FDGR şi primar al Sibiului, a
Excelenţei Sale Dr. Chris toph Klein, epis copul Bisericii Evan ghelice în România, şi a
Excelenţei Sale dr. Jean Pierre Rol lin, con sulul ge neral al Ger ma niei la Si biu. Preşedintele
FDGT, dr. Paul-Juergen Porr, a menţionat în alocuţiunea sa faptul că distincţia i se acordă
deputatului Ganţ ca pri mului „ne-sas”, pentru meritele sale de puse în Parlamentul României
şi în cel european, stabilind multiple legături po litice între Ro mânia şi spaţiul de limbă ger-
mană, pentru pro mo varea minorităţii ger ma ne şi a po liticii exem plare a Ro mâniei pri  vind
minorităţile naţio nale.
Medalia „Honterus” este decernată pentru merite deosebite realizate de anumite personali -

tăţi în favoarea comunităţii saşilor transilvăneni. În anul 2007 Medalia Hon terus a fost decer-
nată lui Klaus Johannis. Distincţia poartă numele lui Johannes Honterus, învăţat umanist sas
din secolele XV-XVI, reformator al bisericii saşilor din Tran silvania, fondatorul gim naziului
săsesc din Braşov din curtea Bisericii Negre, ac tua lul Liceu „Johannes Honterus”.

Într-un articol al regretatului profesor dr. Gligor Popi din Vârşeţ, au to -
rul vorbeşte despre nedreptăţile la care erau supuşi preoţii şi das că lii
ro mâni din Banatul sâr besc după anul 1920, în Regatul sâr bilor, croa ţi -
lor şi slo venilor. Printre intelectualii români din Serbia prigoniţi  s-a aflat
şi învăţătorul Petru Bi zerea (1881-1953) din Coştei, di rector al şcolii
din acea localitate şi redactor al revistei „Opin ca”. Oropsit de au to rităţile
sârbe, se sta  bileşte la Vărădia, în Caraş-Se verin, apoi la Deta, în Timiş.
Este pri mul pre ot al nou în fiin ţatei parohii ortodoxe ro mâ ne din Deta.
Împreună cu Petru Barbu (vicepreşe dinte al Sfatului Naţional Ro mân
ales la Alba lulia la 1 de  cembrie 1918), pre o tul învăţător Petru Bize rea
va tipări mai mul te ma nuale de religie pentru învă ţă mântul pri  mar româ-
nesc. La Deta, în ziua de 21 martie 1992, „în or ga ni  zarea Pro topo -
piatului ortodox român Deta şi a d i recţiunii Şcolii cu clasele I-VIII, a fost
co me mo rat cel care a fost preot Petru Bize rea, marcantă personalitate
din Ba nat”, după cum consemna revista „Altarele Banatului” din iunie
1992, sub titlul „Pomenirea unor înaintaşi”. 
Unul din tre fiii preotului Petru Bizerea a fost pro fe sorul universitar Marius Bizerea, istoric şi

geo graf bănăţean de mare ţinută. Fiul cel ma re al regretatului dascăl, Marius Bi zerea jr., a de -
venit prof. univ. dr. ing. la Poli teh   nica din Timişoara, iar cel mic, Flavius Bi zerea, a călcat pe
urmele tatălui său: a ur mat la Cluj Facultatea de Istorie, ajun gând pro fesor, apoi in spec tor
şcolar la Timişoara. S-a sta  bilit cu familia la mijlocul anilor ‘90 la Berlin, în Ger ma nia. 
Familia Bizerea îşi pierde rădăcinile în negura veacurilor. Îi găsim pe nobilii Bizerea (de ve -

niţi Bizere şi catolicizaţi sub monar hia maghiară) ca stăpâni de moşii la Obreja, Ciu ta sau Iaz,
nu departe de Oţelu Roşu (Ferdinandsberg). Acolo se afla satul şi domeniul familiei, căci un
do cument din anul 1411 consemna faptul că hotarul satului Ciuta, la nord de Bis tra, se înveci-
na cu aşe zarea Bizere.

Viaţa unui preot român: PETRU BIZEREA

Preotul Petru

Bizerea alături de

fiul său Marius -

Deta, 1934
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