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Sediul consiliului local: Fibiş nr. 94 A, tele-
fon/fax 0256/232095;
Coordonate: 
45°58′25″ lat. N;
21°25′19″ long. E;
Repere istorice:
-1234 - este consemnată existenţa aşezării
villa Fives (după Remus Creţan) în timp ce
istoricul Borovaszky susţine că aşezarea a
fost întemeiată al anul 1380; 
-1446 - localitatea Fibiş este atestată docu-
mentar ca aparţinând districtului (judeţului)
Arad, sub numele Fyes, apoi Alsó şi  Fü -
ves; 
-1717 - apare cu numele Fibesh, având 20
de case;
-1776 - este  atestată  documentar şcoala
con    fesională ortodoxă română;
-1815 - aşezarea aparţine lui Carol Schwar -
 zenberg;
-1821 - satul avea o populaţie de 1 300 de
locuitori, din care  260 erau etnici germani;  
-1845 - localitatea este proprietatea baronu-
lui de Hodoş şi Chizdia, George Sina;
- în anul 1891 a fost construită şcoala cu
pre dare în limba germană;
-1913 - începe funcţionarea şcolii în limba
maghiară;
-1924 - Fibişul avea 2 300 de locuitori, ma -
joritatea lor fiind români, deşi au fost co lo -
nizate în timp şi familii de germani şi unguri; 
-1935 - Ioan Lotreanu, în „Monografia Ba -
na  tului”, volumul I, consemnează existenţa
la Fi biş a unui izvor cu „apă acră” (apă mi -
ne  ra  lă) care, „deşi nu este îngrijit, este to -
tuşi cercetat de locuitorii din jur”.
- în sat era şcoală românească, maghia ră,
germană, cor mixt, casă naţională, co ope ra -
tivă de ajutor propriu, casă de păs trare, mo -
nu ment al eroilor, mori ţă ră neşti, gară şi ofi-
ciu poştal; 
-1936 - satul Fibiş avea 2 170 de locuitori şi
541 de case;

-25 iulie 1939 - se naşte la Fibiş Dorin
Crainea, profesor, fost director al liceului „C.
D. Loga” din Timişoara;
1967 - până la această dată Fibiş a funcţio -
nat ca şi comună, după care a trecut ca sat
la comuna  Ma ş loc;
- 13 martie 1995 -  este inaugurată staţia de
benzină „Nitrobenzen“ aparţinând lui Vasile
Mihai din Fibiş şi lui Walter Papp din
Maşloc;
-2002, satul Fibiş avea 1.678 locuitori;
-2004 - comuna Fibiş (având atunci 1 532
de locuitori) a fost reînfiinţată  prin
desprindere de comuna Maşloc; 
-2010 - este dată în folosinţă reţeau de ali-
mentare cu apă potabilă;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total: 
1 595 de persoane, dintre care:
- masculină = 784 persoane
- feminină = 811 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
638
Instituţii şcolare: Şcoală  cu clasele I-VIII:
Fibiş; Grădiniţă cu program normal: Fibiş;
Instituţii sanitare: Cabinet medical: Fibiş;
Farmacie umană: Fibiş; Cabinet sanitar-vet-
erinar: Fibiş;
Instituţii culturale: Cămin cultural;
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserica
ortodoxă română (1810);  Biserica romano-
catolică; Biserica baptistă (1921);
Ruga: 
- la 5 săptămâni după Sfintele  Paşti.

Carcea Gheorghe primar
Ignat Ioan viceprimar
Coman Marius-Lucian, consilier PIN
Hidişan Bogdan-Grigore, consilier PIN
Laiu Gabriel, consilier PSD
Oană Ştefan-Daniel, consilier PSD

Oprea Ion, consilier PSD
Seculici Ionel-Gheorghe, consilier PC
Mihai Vasile, consilier PDL
Mihali Ştefan, consilier PDL
Miheiţi Maria, consilier PDL
Urşic Dorel, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FIBIȘ
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SATUL BĂTRÂN
John Frey şi  Jody McKim s-au născut în SUA, trăiesc în

statul Georgia (Atlanta), dar îşi  caută cu asiduitate ră dăcinile
în Banat. Şi le-au găsit: John se trage din partea bunicului
din Maşloc - Blumenthal, iar Jody -  din Carani - Mercy dorf.
Ca o coincidenţă, bunica lui John, Elisabeth Stenge, s-a năs-

cut în anul 1881 în Blu   -
 men thal (Aus tro-Un ga -
ria) şi a de cedat în anul
1968 în… Blu men thal,
Ro mâ nia!  Jo dy Mc Kim
a că lă torit de mai multe
ori în Ba nat, a foto gra -
fiat case, locuri, oa -
meni şi le-a dăruit unor
site-uri ale organizaţi-
ilor şva bi lor dunăreni, pentru ca memoria lor să dăi -
nuiască (dna Jody McKim a solicitat pu blicaţiei „Agen -
 da C.J. Timiş” câteva fotografii apă rute în revistă - de
exemplu, fotografia bisericii romano-catolice din Pişchia
rămasă fără cruce între anii 2007-2008 -  pentru  a le fo -
lo si în programul  „Şva bilor Dunăreni” nu mit „Villages
in Banat”).

Unul dintre proiectele lui  John Frey şi  Jody McKim
consta în transcrierea unei hărţi color de dimensiuni
mari datând din anul 1878. Harta conţine detalii despre
lo ca litatea Fibiş, dar sunt consemnate şi ve cinătăţile,
aşe zările Maşloc, Charlot ten burg, Setschan (Seceani)
Deutschbentschek (Bencecu de Sus), Féregyház (Firi -
teaz) etc. Pen tru transcrierea hărţii, Frey şi McKim au
solicitat sprijin prin internet, precizând că harta de la
anul 1878 „este scrisă în limba maghiară, dar nu -
mele şi lo curile trecute pe hartă sunt uşor de citit”.  

Observând harta Fibişului de la sfârşitul anului 1878,
se poate uşor constata că nu mele  de persoane ce apar
în legenda hărţii - acolo unde sunt speci ficate cu metic-

ulozitate şi numerele de casă ale
apar ţi nătorilor - sunt scri se în
ma ghia ră, ger mană şi ro mână.
Nu mele ro mâneşti au fost însă
afectate de grafia lim bii ma -
ghiare, do va dă a maghia ri zării
for ţate practicate de au to rităţile
acelor vremi în Ba na tul Ti mi -
şean: Belin tzan Si mi on, Pa  du -
 rean Gyorgy, Rus su Ma ria,
Mun tjan Simi liana, Ka rabaş
Gyor  gy, Butean Szima, ş.a.
Sunt însă şi nume ale unor locuri
bine de terminate pe har tă, scri se

în limba ro mână: Satul bătrân, La Suman da, Valea Ma re, Rechiţe, Bitu Mare, Ogaşu,
Valea Fibiş etc.
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Patrimoniu: 
Pe teritoriul de azi al Fibişului au fost des co -

perite vestigii încă din timpuri străvechi. Aşa
este cazul unui topor de cupru din epoca bron -
zului, apoi  valul roman ale cărui ur me pot fi gă -
site în mai multe puncte ale aşezării, cum ar fi
Maghiarod Pusta, Va lea Borduş sau Răchiţi, ul -
 timul aflat la aproximativ 50-100 metri NV de lo -
calitate. Către aşezarea în veci na tă Se ce ani se
află ruinele unei mă năstiri („Mă năs tirea de lân -
gă Apa Neagră”), posibil mă năs tire ortodoxă în -
temeiată în secolele XVI-XVII.

CRAINA & FIUL
Dorin Craina s-a născut la 25 iulie 1939, în localitatea Fibiş. A ab -

solvit Facultatea de matematică - fizică în anul 1960.  Profesor  titu lar
gra dul I la Liceul „Eftimie Murgu”, apoi la Colegiul „Constantin Dia co -
no vici Loga”. Director al Colegiului C.D. Loga. Medalia come mora tivă
cu „Brevet” - 1984, Profesor evidenţiat în 1985. Diploma Ins pec tora -
tului Şcolar al judeţului Timiş, pentru Locul I, în întrecerile unităţilor
şcolare 1984-1985. Ordinul Steaua României, în grad de cavaler,
după 1990. 

Fiul său, Marius Craina, a studiat medicina în capitala Banatului,  a
devenit medic primar obstetrică-ginecologie, conferenţiar la Universi -
ta tea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. A fost director medical al Spitalu -
lui Clinic Judeţean nr. 1 de Urgenţă din Timişoara în perioada decembrie 2007 - august 2009.

Documentele vremii  
consemnează înfiinţarea 
la anul 1777 a primei şcoli  con-
fesionale din localitate. 
În imagine, tabloul se absolvire -
promoţia 1960 -
a şcolii generale 
cu şapte clase din Fibiş.  

Concurs de preparare 
a prăjitu rilor - Fibiş, 1967

Biserica romano-
catolică 
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