
204 MIC ATLAS 
AL JUDEŢULUI TIMIŞ

FÂRDEA

Sediul consiliului local: Fârdea nr. 105, te -
lefon 0256/335411, fax 0256/320793;
Coordonate: 
45°44′20″ lat. N;
22°09′37″ long. E;
Repere istorice:
-1361 - prima atestare documentară a lo ca -
li tăţii într-o diplomă maghiară  - Turd; 
-sec. al XV-lea - exista în zonă un district
românesc cu şapte sate („districtus vo la -
chalis Thwrd”);
-sec. XVIII - la Gladna Montană se află rui -
nele unei cetăţi construite pe timpul voievo-
dului Glad;
-5 aprilie 1881 - s-a născut la Gladna Ro mâ -
nă  Virgil Simonescu, pictor academic şi
critic de artă (d. 1941);
-1936 - satul Fârdea avea 906 locuitori şi
160 de case;
-12 august 2001 - este pusă piatra de te -
melie a mănăstirii de pe malul lacului Sur -
duc;
-2002 - comuna Fârdea avea 1 850 de lo -
cu  itori;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 780 de persoane, dintre care
- masculină = 873 persoane
- feminină = 907 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 057
Sate componente:
Fârdea, Drăgşineşti (1453, Drasinfalva, „sa -
tul lui Dragu”), Gladna Montană (1454, Fel -
so Gladna şi Also Glad na), Gladna Ro mâ nă
(1784, Olah Glad na), Hăuzeşti (1464, Hew -
gest), Mâtnicu Mic (1364, Much nuk), Zolt
(1453, Zolth).
Instituţii şcolare:
- Şcoli cu clasele I-VIII: Fârdea şi Gladna
Română; Şcoli primare cu clasele I-IV:
Drăgşineşti, Mâtnicu Mic şi Zolt; Gladna Ro -
mâ nă; Grădiniţe cu program normal: Fârdea
şi Gladna Română;

Instituţii sanitare: Dispensar medical:
Fârdea;  Farmacie uma nă: Fârdea; Dis pen -
sar sanitar-veterinar: Fârdea;
Instituţii culturale:
- Cămine cul tu rale: Fârdea, Hăuzeşti, Mât -
nicu Mic, Drăg şineşti, Gladna Montană,
Glad    na Ro mâ  nă şi Zolt; Bibliotecă: Fâr  dea;
Baze sporti ve şi de agre  ment:
- Agrement: Lacul Sur duc;
Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:
- Biserici ortodoxe române: Fârdea (1853),
Hăuzeşti (1883), Mâtnicu Mic (1912), Drăg -
şineşti (1996), Gladna Mon tană (prima con-
semnare 1894, 1962), Gladna Română (pri -
ma consemnare 1896; 1955)  şi Zolt (bise ri -
ca de lemn, sec. al XVII-lea, 1934); Bi serici
bap tis te: Fârdea (1900), Mâtnicu Mic, Drăg -
şineşti, Glad  na Română (1904) şi Zolt
(1920); Biserică penticos ta lă: Fârdea; Mă -
năs tire în lo ca li ta tea Fâr dea;
Ruga şi alte manifestări cultural-religioa se:
Ruga şi hramul bisericii în locali tăţile: Fâr -
dea (Rusalii), Zolt (29 iunie - Sfin ţii Apostoli
Petru şi Pavel), Glad na Montană (29 au -
gust, Tăierea Capului Sfân tului Pro o roc
Ioan Bote zătorul), Hău zeşti (30 august),
Glad na Ro mână (8 septembrie - Sfânta
Ma  ria Mi că), Mâtnicu Mic (15 septembrie -
Sfân tul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş),
Drăg şi neşti (14 octom brie - Sfânta  Cuvioa -
să Pa ras  cheva); Hramul mănăstirii Fârdea
(15 august şi 14 octombrie); „Ziua Barajului“
(pri ma duminică din august);

Lupulescu Samuel  primar
Capotescu Lion  viceprimar
Ianculescu Dorica, consilier PNG
Iosifoni Ionel, consilier PNL
Izgherean Mircea, consilier PSD
Lazăr Victor, consilier PDL

Marinescu Vasile - Ionel, consilier PSD

Marinescu Victor - Ionel, consilier PRM

Pîrvoni Victor, consilier PDL

Peşteanu Cristian Dănuţ, consilier PNL

Vasiloni Petrică Nicolae, consilier PNL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FÂRDEA
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POIANA FETEI
Legenda spune că  pe vremea când Bana -

tul se afla sub stăpânire otomană, iar Timi -
şoara, Lipova şi Jula (Gyula, din Ungaria) fă -
ceau parte din acelaşi paşalâc, să fi fost pe
la anul 1658, între Feriz, fiul beyului din Mar -
gina, şi o frumoasă fată din Fârdea, Florica,
fii ca iobagului Pavel Piescu, s-a înfiripat o
ma re poveste de iubire. Fiul paşei venea la
Fârdea cale de 30 de kilometri de la Margina,
printr-o pădure greu de străbătut,  ca să o în -
tâlnească pe fată. Localnicii  nu au văzut cu
ochi buni legătura dintre fata creştină şi tâ nă -
rul mu sulman. Fraţii Floricăi şi tatăl acesteia,
încrâncenaţi de faptul că fata nu  dorea să-l
ia în căsătorie pe feciorul chi ne zului (cnea -
zului)  din Fârdea, l-au pân dit pe Feriz, l-au
prins şi i-au pedepsit dra gostea, ucigându-l
chiar în poiana unde se întâlneau cei doi în -
dră gos tiţi şi în gro pându-l în acel loc. Apoi, au
fugit în co drul Pageşului (Pade şului), îm -
preună cu tot satul, de teama răz bunării
otomanilor. Con duşi în să de Flori ca, turcii au
găsit locul unde se as cundeau fârdenii, au
înconjurat codrul şi i-au prins pe fraţii Floricăi
într-un luminiş. Din mul ţi me s-a desprins
Trincă, fratele cel mare al fetei lui Pavel
Piescu, iobagul ne meşului Si gis mund de

Săr măşag, care i-a înfipt Floricăi cuţitul în
piept, ucigând-o pe loc. Tur cii au mă  ce lărit
românii. Au scăpat cu viaţă doar câţi va copii
aflaţi pe coama muntelui ca să pască vitele.
Ibrahim, beyul din Margina, a înmormântat-o
pe Florica alături de feciorul său Feriz în
locul căruia de atunci i se spune Poiana
Fetei.  

Peste 350 de ani, povestea de iu bire dintre
Feriz, feciorul bey-ului de Mar gina, şi fru -
moa sa  fată de român din Fâr dea pare a se
repeta, dar cu „happy-end”, de data aceasta.
Berisha Islam s-a născut în 5 oc tombrie
1964 în fosta Iu go slavie, fiind de religie
musulmană. Armata a terminat-o la vârsta de
20 ani în Mace donia, unde a fost mecanic de
avioane (MIG-uri). În anul 1986 a venit pen-
tru prima dată în România, iar în vara anului
1990 a cunoscut-o pe Lămâiţa, o fată din
Glad   na Montană şi, după cele povestite de
Islam însuşi, între el şi Lămâiţa a fost dra -
goste la prima vedere. A rămas definitiv în
Ro  mânia la 5 octombrie 1991 datorită răz -
boaielor civile şi reli gi oa se care cu prinseseră
ţara lui, Be risha  declarând că nu vrea să uci -
dă oa meni. A ră mas lângă iubita lui, Lă mâ iţa,
să-şi creas că împreună feciorul şi îşi câştigă
pâi nea ca lucrător pe exploataţiile fo res tiere
din  jurul satului Glad na Monta nă.

SCHITUL „ADORMIREA MAICII DOMNULUI“
Lăcaşul monahal  din Fârdea a fost înfiinţat în anul 2001, cu bine cu  vântarea Î.P.S. Mi -

 tropolit Nicolae Cor  nea nu, ca schit. Pia tra de te melie s-a pus de către P.S. E piscop - vi car
Lu cian Lugo ja nu la 12
au  gust 2001. Este aşe -
zat în imediata ve ci  nă -
 ta te a la  cului de acu -
 mu lare Sur duc. Ser  vi -
ciile re li gi oa  se se ofici-
ază în bi serica nou
con   s truită şi sfinţită la
12 oc tom brie 2003. În
anul 2004 au fost finali -
zate lu crările la chilii şi
turnul clo potniţă. Nu
are posibilităţi de ca za -
re pen tru pe lerini. 

Hra  mul mă năs  tirii
es    t e „A dor   mirea Maicii
Dom nului” şi are loc la 15 au gust. Egu me na schitului cu viaţă de ob şte este mona ha Olim  piada
Tiliuţă. 
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CTITORUL  ŢĂRAN 
Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi

Pavel” din satul Zolt a fost ridicată în secolul
al XVIII-lea. Este construită (pe temelie de
piatră, în urma restaurării
din anul 1959) din bârne
de gorun, iar acoperişul
este placat cu şindrilă.
Pereţii exteriori (parte din
aceştia) au aplicate cruci
votive de eroi.  Uşa bise -
ricii es te  cea originală, la
fel şi zăvorul. Cru cea de

pe masa altarului este inscripţio nată cu litere
chirilice, aşa cum este şi pisania pe grinda de
trecere din tindă. Biserica a fost pictată prima
dată în anul 1781 (de Teodor Zugravul din
Lu  goj), apoi în anul 1882 (de Lazăr Zugra vu

din Vârşeţ). Ctitorul bi -
se ricii a fost Petru
Obea  dă, care apare pe
peretele de sud al pro -
 naosului îmbrăcat în
straie ţărăneşti spe -
cifice zonei, ţinând în
mână chivotul bi sericii. 

Construcţia barajului a început în 1972, iar acu mu la -
rea Surduc în 1975, atingând în anul 1977 aproape 25
milioane metri cubi de apă. Etapa a do ua a început în
1981, acumularea fiind proi ectată pentru acumularea
unui vo lum de apă de 51 mili oane metri cubi. Lacul
Surduc  are ca scop principal asigurarea cu apă potabi -
lă a zonei Timi şoara, apăra rea împotriva inundaţiilor şi,
bineînţeles, un scop turistic, fiind un loc unde iubitorii de

pescuit şi de agrement se pot bu -
cura în voie. Cu o suprafaţă de 460
de hectare, lacul Surduc este cel
mai mare lac din judeţul Timiş. Apa
lacului nu în ghea ţă, ceea ce cre -
ează con diţiile ne cesare pentru su -
pravie ţuirea pe timp de iarnă a mii
de păsări acva tice.

CEL MAI MARE LAC DIN TIMIŞ

DIN GALERIA MARILOR PICTORI ROMÂNI REALIŞTI
La  5 aprilie 1881, se naşte la Gladna Ro mâ nă Virgil Simonescu. Şcoala

pri mară o face  în comuna natală.  Liceul îl termină la  Lu goj. Stu diile supe-
rioare le-a urmat la Academia de Belle Arte din München, unde s-a format ca
pictor academic. Călătoreşte în Ita lia, Fran ţa, Germania şi Austria. Se
întoarce aca  să şi va fi profesor de desen la Liceul „C. Bre diceanu” din Lugoj.
Simo nescu este un pictor clasic, reprezentant al realismului ro mâ nesc, pu -
tând fi aşezat „la loc de  cinste în galeria ma ri lor noştri realişti de după Gri -
go rescu, An dreescu, Luchian”, după cum con sideră  biografii săi Nichifor So -
me şan şi Ga vril Bla ga. Nu  o dată, introduce în pictura sa elemente de orna-
mentaţie sau vestimentaţie specifice costumului popular românesc din Ba -
nat.  Cea mai mare parte din activitatea lui Virgil Simonescu a fost în chi na -
tă picturii bi se riceşti murale, pictând 26 de bise rici din Banat, cum ar fi cele
din Lu goj, Me ha  di a, Bol dur, Fă get, Gruni, Vâr şeţ, Buziaş, Boc şa-Română,
Re şiţa, Coş teiu etc., ori din Tran  sil va nia (Bo bâl na, Bran, Se beş etc.). Rugat
de  mi tro po litul Bă lan de la Sibiu, pic tea ză „Pan    to  cra to rul”,  tablou trimis la
Pa ris şi apre ciat drept o ca  po do pe ră cu con ţinut religios. Fin cu nos că tor al
esteticii şi cul turii plastice, Vir  gil Simonescu publică articole de critică în re -
vista „Luceafărul” din Sibiu. Trece la cele veşnice în anul 1941.

Catedrala

greco-

catolică 

din Lugoj.

Pictură

murală 

interioară 

de Virgil

Simonescu
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