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Sediul consiliului local: Gătaia, str. Car -
paţi nr. 23, telefon: 0256/410  389;
Adresă pagină internet:
http://primariaorasgataia.ro
Coordonate: 
45°25′38″ lat. N; 
21°25′44″ long. E;
Repere istorice:
1018 - într-un document (hrisobúl, chryso -
bul, „bulă de aur”, „decret”) emis de împăra -
tul bizantin Vasile al II-lea Bulga roc tonul,
este amintită localitatea Moraviskos (pro -
ba  bil Şem lacul Ma  re) ca fiind lo cu ită de
vlahi (români);
sec. al XIII-lea - pentru a apăra Banatul de
năvă liri le tătare, regele Ungariei Béla al IV-
lea ridică mai multe cetăţi la Caransebeş,
Lugoj şi Somlyó-Şemlacu Mare; 
-cetatea Somlyó avea importanţă strategică
mare, căci era ridicată pe dealul Şumig (205
metri altitudine) şi domina astfel teritoriul din
jur până la Vârşeţ; 
1270 - este atestată documentar mănăs ti -
rea Săraca din localitatea Şemlacu Mic, nu -
mi tă de călugării franciscani „pepinieră de
schismatici” (ortodocşi) care se opu neau
catolici ză rii populaţiei din Banat;
1323 - Gătaia este atestată documentar sub
denumirea de Gataal; 
1332 - este amintit pentru prima dată în Co -
dicele Vaticanului (evidenţele papale) nu -
me le localităţii Sculia în forma Sculd, Sco -
ruld sau Scalla;
1337 - prima atestare documentară a locali -
tăţii Butin (probabil Buitoni, locuită de cei
din neamul lui Buitu);
-este amintită localitatea Percos, locuitorii
Percosovei se pare că au venit de lângă Ca -
co  va (Grădinari, judeţul Caraş-Severin); 
1343 - sunt atestate documentar locali tăţile
Ghotal superior şi Ghotal inferior, ca apar -
ţinând lui Ladislau Omeri, care le dăru ieşte
surorii sale Clara;
1442 - satul Percosova apare în documente
ca apar ţinând despoţilor (prinţi) sârbi; 
sec. al XV-lea - Şemlacu Mare are drepturi
oră şeneşti, aici ţinându-se mai multe con -
gre  ga ţi uni ale nobililor maghiari;
sec. al XV-lea - în documente emise în tim-
pul domniei re  ge lui Sigis mund es te fo losit
nu me le Ga  tay (pro babil un pa troni mic turco-
tătar, Geo-Gatay);
sec. al XVII-lea -  cetatea Somlyó - Şemlac
e dis tru să de otomani;
1717 - aşezarea Gătaia avea 23 de case;
1723-1725 - localitatea Sculia apare cu nu -

me le de Sculla, apoi Szigetfalu (“Satul de
pe insulă”);
1738-1738 - cetele de haiduci bănăţeni
conduse de căpeteniile Sava Harambaşu,
Adam Moharu şi Florea din Bocşa se fac
fraţi de cruce cu Pavel Dărăbanţu din Gă ta   -
ia, se răscoală împotriva habsburgilor şi a ta -
 că coloniile înfiinţate de germani la Gă ta ia,
Birda, Denta, Deta, Ciacova etc. 
-răsculaţii sunt înfrânţi de trupele habsburge
conduse de generalul Lentulus, iar soldaţii
ard case şi ucid femei şi copii; 
1739 - capii răscoalei din Gătaia au fost
spân      zuraţi lângă Deta;
1778 - din ordinul împăratului Iosif al II-lea,
mănăstirea ortodoxă Săraca este în chi să,
iar monahii (călugării) obligaţi să plece; 
1779 - Gătaia trece de la judeţul Caraş la ju -
deţul Timiş;
1794-1797 - este ridicată biserica greco-o r -
to  doxă (sârbă), lăcaş amintit într-una din lu -
crările sale de scriitorul maghiar Péterfy
Jenő (1850-1899);
1802 - apare pe hartă localitatea Şemla cu
Mic, întemeiată de colonişti germani şi cehi
pe proprietatea lui Vasile Osztoics, care o
cumpărase de la erariu (fisc);
înc. sec. al XIX-lea - sunt colonizate mai
multe fa milii de slovaci; 
1823 - localitatea este donată de regele Un -
gariei scriitorului ar mean maghiarizat Goro -
ve Lász ló şi fraţilor săi Ludovic şi Ca rol;
-Gorove Lász ló aduce în Gătaia colonişti
ma ghiari; 
1865 - se ridică biserica romano-catolică,
cti       torită de familia Gorove;
12 ianuarie 1881 - s-a născut la Gătaia
Mihail Gaşpar, protopop, ziarist, parlamen-
tar şi scriitor (d.27.11.1929)
23 februarie 1894 - s-a născut la Gătaia
János Horváth, scriitor şi ziarist, autorul vo -
lu mului de poezie „Imagini în oglindă“
(d.17.04.1950);
1901 - este înfiinţată  circumscripţies sani-
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tară de stat, cu  circa 9000 de persoane
arondate, medic fiind dr. Ludovic Kardos;
1909 - s-a născut la Gătaia Adalbert Dezső
(De şu), component al lotului de fotbal al Ro -
mâniei, atacant, participant la Cam  pio na te le
Mondiale din anul 1930 din Uru guay
(d.6.06.1937); 
1913 - un nou val de colonişti slovaci se
aşază la Gătaia, venit din localităţile Os tra -
va şi Nitra; 
1.12.1918 - românii din Gătaia sunt re pre -
zentaţi la Marea Adunare de la Alba Iu lia de
cinci delegaţi în frunte cu tânărul preot Mi -
ha il Gaşpar, care, pentru a înşela vigi len ţa
ce lor potrivnici Unirii, a călătorit de ghizat în
ţi gan nomad;
29 august 1922 - s-a născut la Gătaia
Iulian Olariu, pictor şi grafician (d.1991);
1923 - s-a născut la Gătaia Bukovinsky Já -
nos, medic, cercetător şi dascăl universitar
(d.2006);
1924 - Gătaia era comună rurală, cu 3 712
lo cu itori şi ţinea de plasa Deta;
1924 - familia Gorove deţinea în localitatea
Gătaia 2 027 de jugăre de teren ara bil, fiind
cea mai în stă rită din sat;
1925 - cu sprijinul prefecturii şi a emigran-
ţilor bănăţeni din Statele Unite ale Americii
este ridicată biserica ortodoxă română din
Butin;
1932 - mănăstirea Săraca este cumpărată
de Episcopia ortodoxă română a Caran se -
beşului şi re de vi ne aşe ză mânt mo na hal;
1935 - Gătaia este reşe dinţă de plasă;
1936 - în nordul Gătăii începe co lo  nizarea
unui număr de 190 de familii de moţi din
Apuseni şi 25 de familii din satul timişan
Igriş, fiind împro prie  tărite cu câte 16 ju găre
cadastrale, fie ca  re;
- Gătaia avea şcoală primară, casă naţio-
nală, şcoală de ucenici, bibli o tecă şcolară,
cor bărbătesc, mo nu ment al eroilor, reuniu -
ne de lectură ma ghiară, asociaţie a pompie -
rilor voluntari, club sportiv, societate a vâ nă -

to rilor, fabrică de cărămidă, moară, fabrică
de sifon, cooperativă de credit, casă de
păstrare, percepţie, judecătorie, secţie şi
post de jan darmi;
-corul “Doina” din Gătaia a participat la Ti-
mişoara la serbările cântecului bănăţean,
avându-l ca dirijor şi instructor pe Ion Iorgu;
12 martie 1939 - s-a născut la Gătaia La -
dis  lau Csiz marik, profesor de muzică, ucis
în 17 decembrie 1989 la Timişoara, Erou
Mar tir al Revoluţiei din Decembrie 1989;
7 martie 1941 - se naşte în satul Sculia Du -
mi tru Acea, poet în grai bănăţean;
1943 - s-a născut la Gătaia Petru Haţegan,
asasinat pe treptele Catedralei Mitro po-
litane din Timişoara la 17 decembrie 1989,
ars la cre matoriul „Cenuşa“ din Bucureşti.
Erou Mar tir al Revoluţiei din Decembrie
1989;
1951 - Gătaia, reşedinţă a raio nu lui cu ace-
laşi nume, este inclusă ca un punct strategic
în lanţul de fortificaţii anti-Tito, construindu-
se în comună o cazarmă pentru trupele de
ocupaţie sovietice; 
- proiectul este abandonat în anul 1954, du -
pă ce relaţiile României cu Iugoslavia au
fost restabilite;
12 martie 1959 - se naşte la Şemlacu Mare
Aurelia Ardelean, vestită interpretă de
muzică populară bănăţeană;
1963-1966 - sub îndrumarea me dicilor Dan
Arthur, Florin Gâldău şi Traian Lohan, a
prof. univ. dr. Mir cea Lăză rescu, a pro f.
univ. dr. Eduard Pam fil şi a con fe ren ţi a rului
univ. dr. Ştefan Stössel, s-a lucrat la re a -
me najarea construcţiilor cu destinaţie de
spital;
1966 - Spitalul de Psihiatrie Gătaia este
inaugurat pe locul fostei ca zărmi în care, de
fapt, nu au fost niciodată încartiruiţi soldaţi; 
11 iulie 1965 - se naşte la Gătaia Ladislau
Böcskei, episcop diece zan al Epi scopiei
Ro   ma  no-Ca  tolice de Ora dea din luna aprilie
a anului 2009;
1966-1969 - dr. Dan Arthur promovează
psi hoterapia şi psihodrama la Spitalul de
Psihiatrie Gătaia-Timiş;
26 aprilie 1968 - se naşte la Gătaia poeta
Marinela Ilie;
5.11.1976 - în prezenţa Î.P.S. Nicolae,
mitropolitului Banatului, este târno sită bi -
se rica nou construită în Parohia Sculia-
Colo nie;
1993 - este înfiinţată S.C. „Mobila Gătaia”
S.A., cu un efectiv de peste 50 de angajaţi,
ca re produce ferestre şi uşi din lemn exo tic

Conacul familiei Gorove 

pt Ionut CMYK-Grey 091-102 Mic Atlas - 2013 - Cap Orase - Ga:Layout 1  03.03.2014  08:13  Page 92



GĂTAIA

93
MIC ATLAS 
AL JUDEȚULUI TIMIȘ

cu geam termopan; 
începând cu 1998 - în cimitirul ortodox din
Colonie odih neşte doctorul psihiatru Radu
Paul Ric man, director al Spitalului de
Psihiatrie din Gă taia între 1973 şi august
1997;
2002 - se constituie Gorove Laszlo Tarsa -
skor Gatalja, asociaţie cu scop de promo -
vare a sportului în timpul liber;
2003 - fostul sediu al C.A.P.-ului, lăsat în
paragină vreme de 13 ani, a fost complet re -
no vat şi transformat în post de jandarmi; 
2004 - comuna Gătaia devine oraş, cu cinci
sate aparţinătoare, având 6 110 locuitori;
04. 2005 - 40 de gospodării din localita tea
Sculia au fost inundate, iar populaţia din
zonă evacuată după ce un dig de pe râul
Bâr  zava a cedat pe o bu cată de 20 de metri
din cauza presiunii şi a debitului foarte ma re; 
2005 -  apare publicaţia „Lumină lină”, re -
vis tă a Parohiei ortodoxe Colonia Gătaia,
redactor şef pînă în 2011  preot dr. Valentin
Bugariu;
martie 2006 - este inaugurată Biserica
„Tabor”, construită într-un stil arhitectonic
care se apropie de cel bizantin;
iulie 2006 - la Casa Naţională au fost orga-
nizate, pentru prima dată, Zilele Oraşului
Gătaia;
2011 - este asfaltat tronsonul de drum dintre
Gătaia şi satul Şemlacul Mic;

11.05.2011 - Uniunea Jurnaliştilor din Bana -
tul Istoric a acordat primarului Iosif Şargan
titlul de „Primar al anului 2010”;
2013 - este renovată şcoala din satul Butin,
iar lângă şcoală a fost realizat un parc cu
jocuri şi construcţii pentru copii pe o su-
prafaţă de 500 metri pătraţi;
2013 - este reabilitat termic Liceul Teoretic
din oraş, cu bani din bugetul local;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total
= 5 861 persoane, din care:
masculin = 2858  persoane

feminin = 3 003 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2013 =
2406
Sate aparţinătoare: Butin (1337, Budwn),
Percosova (1358, Ber kez), Sculia (1334,

Scalla, Scula), Şemlacu Mare (1270,
Sumlo), Şemlacu Mic (1404, Kiss Somlya);
Instituţii şcolare: Liceul Teoretic Gătaia ;
Şcoli primare : Butin, Per cosova, Şemlacu
Mare şi Şemlacu Mic; Gră di niţe: Gătaia,
Butin, Percosova, Sculia, Şemlacu Ma re;
Instituţii sanitare: Spitalul de Psihiatrie Gă -
ta ia; Dispensar medical: Gătaia; Cabinet
me dical: Şemlacu Mare; Farmacie umană:
Gă taia; Dispensar veterinar: Gătaia; Punct
farmaceutic veterinar: Gătaia;
Instituţii culturale: Casa Naţională Gătaia;
Cămine culturale: Butin, Percosova şi Şem -
lacu Mare; Biblio tecă orăşenească (2004):
Gătaia; Biblioteca Li ce ului Teoretic Gătaia;
Baze sportive şi de agrement: Stadionul
„Progresul“, Terenul de fotbal al liceului teo-
retic, Sală de gimnastică a liceului teoretic -
Gătaia;
Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult
Biserici ortodoxe române: Gătaia (1796),
Scu lia (1862), Percosova (1910), Butin
(1925) şi Şemlacu Mare (1886); Biserici
romano-catolice: Gătaia (1870) şi Per co so -
va (1911); Biserici evanghelice luterane: Bu -
tin (1818) şi Şemlacu Mare (1845); Bise rica
romano-catolică Butin; Biserica reformată
Sculia; Biserici penticostale: Gătaia şi Butin;
Biserica baptistă Gătaia; Biserica ad ventistă
de ziua a şaptea Gă taia; Mănăs tirea
„Săraca“: Şem lacu Mic (1270);
Ruga: Gătaia (de Sfin tele Paşti), Colonia-
Gătaia (de Paştile Mici - Duminica Tomii),
Şem la cu Mare (de Ru sa lii), Şemlacu Mic (5
august), Sculia şi Perco sova (15 au gust -
Sfân ta Ma ria Mare), Bu tin (21 august).

Monumentul Eroilor

Gătaia, iarna - 2006
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MĂNĂSTIREA SĂRACA 
Este un lăcaş de călugări, având hramul

„Schimbarea la Faţă“ (6 august). Ridicată în
comuna Şemlacu Mic, a fost atestată docu-
mentar în veacul al XIII-lea, la anul 1270, ca
o mănăstire posedând o moară pe lângă
„Şu mig” (colina „Şumigu“). Călugării francis-
cani îi spuneau la începutul secolului al XIV-
lea “pe piniera de schismatici”, fiind un izvor

nesecat de ortodoxie. Turcii îi dau foc pe la
mijlocul secolului al XVI-lea şi ară locul pe
care fusese clădită mănăstirea. A fost re clă -
dită din piatră şi cărămidă de egu menul Ma -
ca  rie de la Tismana, re în noită şi pictată de
românul George al lui Lazăr şi fiii săi în anul
1730. La începutul se co -
lului al XVIII-lea mănăstirea
adăpos tea o şcoală unde
se în vă ţa pictura de icoane,
dascăli fi ind călugării ve niţi
de la Tis mana, din
Muntenia. Fres cele pictate
atunci îşi păstrează pâ nă
azi remarcabila lor ex pre si -
vi tate artistică, fi ind consi -
de ra te cele mai valo roase
de acest fel păstrate în Ba -
na tul timi şean. 
În anul 1778, la ordinul

îm pă ratului Iosif al II-lea,
mă nă stirea este închi să, iar

cărţile, i coa nele şi alte obi ec  te de cult sunt
duse la Mănăstirea Mesici de lângă Vârşeţ
(Ba natul sârbesc). Clă dirile fostei mănăstiri
sunt scoa se la licitaţie de autori tă ţile aus-
triece în anul 1782 şi sunt adjudecate de
Ioan Os to ici, un funcţionar bogat din Ti -
mişoara. Familia Osto ici lasă mănăstirea în
para gină vre me de un veac şi ju mătate. Prin
grija Episco piei Ca ran se beşu lui este răs -

cum pă rată la anul 1935, iar mă năstirea este
reactivată. Prin decret al autorităţilor comu-
niste, este desfiinţată din nou, în anul 1959,
dar va func ţi ona ca parohie. În anul 1963 a

început restaura rea bisericii
şi a picturii. 
În 1990 se reia viaţa mon-

ahală. La Mă  năs   tirea Săraca
se păstrează o bucată din
scoar ţa stejarului de la Mam -
bre sub a cărui coroană i-a
apărut lui Avram Dom nul,
drept pentru ca re care Avram
(Abra am) va înălţa acolo un
altar. Şi tot la Mă  năstirea
Săraca se păs trea ză un
deget al Mariei Egip tean ca,
cea care a trăit 47 de ani în
pocăinţă şi rugăciune după o
ti ne reţe desfrânată.

Biserica mănăstirii

DASCĂLUL EROU
Csizmarik Ladislau s-a născut la Gătaia în 15 martie 1939. A fost pro-

fesor de muzica la Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Timiş (azi, Cen -
trul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş). A fost împuşcat în abdomen la 17
decembrie 1989 în faţa Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Cor pul său
a fost incinerat pe furiş de autorităţile comuniste la Bucureşti, la cremato -
riul „Cenuşa”. La intrarea în sediul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului
Ti miş de pe strada Emanuil Ungureanu nr. 1, o placă de marmură a min -
teşte de cel care a fost Csizmarik Ladislau, Erou Martir. La Gătaia, au to ri -
tăţile locale au ridicat un bust al dascălului erou, realizat de sculptorul ti mi  şorean Aurel
Gheorghe Arde lea  nu. 
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SPITALUL, CA REFUGIU ÎMPOTRIVA DICTATURII
Anul 1977 a fost unul de pomină pentru au torităţile

comuniste ale judeţului Timiş. De la Spi ta lul din Gătaia
au fugit peste graniţă parte din membrii trupei rock
„Phoenix“, după ce ţinuseră seara un spec tacol la clubul
spitalului, acesta fiind ultimul lor concert în România cea -
u şistă. În anul următor - 1978 - aşezământul spitalicesc
din reşe dinţa de comună îi găzduieşte pe poetul şi artis-
tul plas tic Gheorghe Bălan şi pe fi lo zoful şi eseistul
Gabriel Lii  ceanu. Bălan îi prezintă lui Li i ceanu un caiet

cu poezii ce l-au încântat pe filo-
zof, care îl va ajuta pe artist să-şi
deschidă prima ex poziţie în
Bucureşti şi să-şi tipă rească
primul volum de poezie, cartea
„Ferigi”. Şi tot acolo, la Gătaia,
scriitorul Ion Maxim a scris

ŞUMIGU - MICUL VULCAN
Şumigu este numele dat unei coline din Şemla -

cu Mic care reprezintă, de fapt, un vulcan stins, un
con vulcanic izolat. Are altitudinea de 200 me tri,
fiind alcătuită din roci bazaltice, erupte în Neo zoic,
eră ce durează şi azi. Vulcanul stins este si tu at pe
falia Şano viţa - Denta, în mijlocul câmpului
Moravei, parte a câmpiei colinare a Gătăii, la rân-
dul ei parte a Câmpiei Tisei. Ca urmare a deza gre -
gării bazaltului s-a format pe Măgura Şumigului un
sol fertil şi, ca atare, localnicii au cultivat pe coas -
te le vulcanice viţă de vie de bună calitate.
Există şi o legendă legată de Dealul Şumig care spune că sub colină, în urmă cu 250 de

ani, pe vremea împărătesei Maria Theresia, stăpânii locului au săpat un tunel care lega aşe -
zarea de un depozit de vinuri din Vârşeţ. Băştinaşii au crezut că în locul respectiv a fost
ascunsă o comoară, aşa că au intrat în tunel, dar au murit asfixiaţi ca urmare a unor emanaţii
de gaze. 
Pe de altă parte, vechimea Şumigului a fost temei de laudă pentru localnici, care, atunci

când erau provocaţi, se făleau: „Mi-s bănăţan, frace, din moşi strămoşi, ca şi gialul ăsta,
Şumigul nostru dragQ” 

Biserica
ortodoxă
română

din 
Şemla cu

Mic

Fotodocument: 1977 - Nicu Covaci şi Iosef Kappl
(„Phoenix”) „pacienţi” la Gătaia, la adăpost de cul-

turnicii ceauşişti, dar şi de propriile staţii şi decibeli.
În stânga, în prim plan, dr. Radu Ricman.
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PREA ONORATUL
PRELAT 
Ladislau Böcskei se naşte în 11 iulie

1965, în Gătaia. Studiile elementare le-a ab -
solvit în localitatea natală. După baca laureat,
a urmat Seminarul Teo logic din Alba-Iulia. A
fost hirotonit întru preot la 24 iunie 1990, în
Tim işoara. Acti vează o perioadă ca vicar pa -
ro hial în Parohia Timi şoara - Elisa betin. Epis -
copul Sebastian Kräuter l-a numit, în anul
1991, secretar episcopal. Începând cu 28 au -
gust 1999 a activat ca vicar general şi mo -
derator al Curiei Episcopale. La 15 ianuarie
2003, Papa Ioan Paul al II-lea i-a confe rit

titlul de prelat. 
Înaintea Crăciu nului

anului 2008, Papa Be -
ne  dict al XVI-lea l-a
nu mit pe Prea Ono ra -
tul Prelat László Böc s -
kei, vicarul Bise ricii
Ro  mano-Cato  lice din
Ti   mişoara, în func ţia
de episcop diece zan al
Epi scopiei Ro ma  no-
Ca       tolice de Ora dea.
Con sacrarea întru epis cop diecezan a avut
loc la data de 7 martie 2009, în Ca te dra la
romano-catolică din Ora dea.

MIHAIL GAŞPAR 
La 12 ianuarie 1881, în Gătaia, în familia preotului Gaşpar s-a năs-

cut Mihail Gaşpar. Studiile li ceale le-a făcut la Timişoara (1892 - 1897),
Becicherecu Mare (1897-1898), iar Institutul Teo logic la Caran sebeş
(1900 - 1903). Diacon în Lu   goj (1903 - 1911) şi proto pop în Bocşa,
judeţul Caraş-Severin (1911-1929). Membru în Adunarea epar hială a
Episcopiei Caransebeşului. Pe tărâm literar, Mihail Gaşpar s-a impus
îndeosebi prin ro manele sale is torice. Cele mai importante romane şi
nuvele au apărut în foileton în zi arul “Dra pelul” din Lugoj, în perioada
1908 - 1912, apoi în volum: „În vra ja trecutului“, Lu goj, 1908; „Din

vremuri de mărire“ (roman istoric),“
Vălenii de Munte“, 1909; „Blestem de ma mă“ şi „Dom -
 ni şoa ra Marta“ (nuve le), Arad, 1916 (re e di tate la Bu cu -
reşti; „De-ale vie   ţii...“, Lugoj, 1919; „Fata vor ni cului
Oană“ (ro  man is toric), Bu cureşti, 1929. A condus zi a rul
„Dra pelul” în tre februarie-octombrie 1918 (când di rec torul
publicaţiei, Vale riu Branişte, se afla în chis de au torităţile
austro-ungare la Se ghe din) şi între au gust 1919 şi mai
1920. Între anii 1923 şi 1929 edi tează, la Bocşa Montană,
ziarul „Drum nou”. A trecut la cele veşnice la 27 noiembrie
1929, în Timişoara.

„Orfeu, bucuria cunoaşterii“, Thomas Kleininger a tradus Heidegger, Paul Caravia a pus
bazele „Dicţionarului personalului ecle ziastic în detenţia sistemului concentraţionar comu-
nist“, iar Petru Creţia şi-a continuat studiile eminesciene. Au mai popo sit la Gătaia Con -
stantin Noica, com po zitorul Radu Şerban, scriitorul George Şer ban (unul dintre iniţiatorii
Proclamaţiei de la Timi şoara), scriitorii Maria Luiza Cris tescu şi Lau ren ţiu Cerneţ, regretaţii
pictori Delia Dumitraşcu şi Nico lae Popa.
Din anul 1998, în cimitirul ortodox din Colonia - Gătaia odihneşte doctorul psihiatru Radu

Paul Ricman, director al Spitalului de Psihi a trie din Gă taia în tre anii 1973 şi 1997, per so -
nalitate marcantă a psihiatriei româneşti contemporane, cu contribuţii importante în dome niul
ergoterapiei şi sofrologiei (tehnică de relaxare, înrudită cu hipnoza).
În 2013 îngrijirea pacienţilor era asigurată de 16 medici psihiatri - primari şi specialişti, un

medic internist, unul epidemiolog şi un medic de laborator. Dr. Muţiu Dana era director me-
dical iar manager economist  Cornelia Şargan.
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