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Sediul consiliului local: Foeni nr. 381,
telefon 0256/413401, fax 0256/413606;
Coordonate: 
45°29′50″ lat. N;
20°52′34″ long. E;
Repere istorice:
-1289 - localitatea este atestată documentar
sub numele Föen;
-sec. al XVIII-lea - ajunge în proprietatea fa -
mi liei Mocioni;
-1772 - este întemeiată localitatea Cruceni
(Kreuzstätten) de către colonişti germani;
-1845 - au loc cercetări arheologice, pre su -
pu  nându-se că la Foeni a existat castrul
roman Bacaucis;
- au fost descoperite numeroase cărămizi cu
pecete romană;
-1868 - la Cruceni sunt aşezate 75 de familii
de unguri;
-1874 - începe zidirea  bisericii ortodoxe ro -
mâ ne din Foeni de către enoriaşi, cu con-
tribuţia substanţială a lui Andrei Mocioni de
Foen, iar  consacrarea (antesfinţirea) lăca -
şu lui sfânt de către protopopul Ciacovei Î.P.
Şei man, Iustinian Cotta, preot local, şi pre -
otul Şerban din Butin va avea loc anul
următor;
-1890 - continuă cercetările arheologice în
gră   dina  castelului Mocioni, găsindu-se aco -
lo fundaţia fostului castru roman, dar şi mo -
nu mente epigrafice, vase şi monede;
-1892 - se înfiinţează la Foeni corul băr-
bătesc;
-28 mai 1921 - se naşte la Foeni Mirko
Jivcovici, prozator, traducător, lexicograf; 
-24 octombrie 1926 - are loc târnosirea (sfin -
ţirea) propriu-zisă a bisericii ortodoxe româ -
ne de către arhiereul Filaret Musta al Ca -
ran se beşului;
-1946 - se naşte la Foeni  Cornel Bogdan,
poet în grai bă  năţean, stabilit în SUA;
- 22 februarie 1951 -  se naşte la Foeni preo-
tul Mircea Lăutaş, vicepreşedinte al UMRL;
-2008 - este realizat un teren de sport asfal-

tat (la şcoală) şi un parc de joacă (Foeni);
-2010 - are loc Turneul internaţional sătesc
de fotbal  Serbia-România; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 789 de persoane, dintre care:
- masculină = 869 de persoane
- feminină = 920 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
994
Sate componente: Foeni şi Cruceni (1 323,
terra Keresztes).
Instituţii şcolare: Şcoala cu cla sele I-VIII:
Foeni; Grădiniţe cu program normal: Foeni
şi Cruceni;
Instituţii sanitare: - Dispensare medicale:
Foeni şi Cruceni; Cabinet stomatologic:
Cruceni; Dispensar ve terinar: Cruceni;
Instituţii culturale: - Cămine culturale:
Foeni şi Cruceni; Biblio tecă: Foeni (fondată
la anul 1960);
Baze sportive: - Teren de fotbal: Foeni şi
Cruceni;
Biserici: - Biserica ortodoxă română Foeni
(1875);  Biserică ortodoxă sârbă Foeni
(1877); Bi se rică romano-catolică Cruceni
(1780, cea veche, cea nouă nouă - 1914);
Ruga: -  Foeni - 15 august (Sfânta  Maria
Mare, or to  doxă română); Cruceni - 20
august (cato lică);  Hramul bisericii ortodoxe
sârbe Foeni (28 au gust);
Cetăţeni de onoare: Ispas Ştefan, Belovai
Mihai, Bogdan Mihai, Jivanov Milivoi, Kubik
Francisc, Secoşan Nicolae, Stan Petru (vet-
erani de război).

Cizmaş Miomir Dobrivoi primar
Ghilezan Viorel viceprimar
Călugăr Gheorghe Emil, consilier PC
Covaliu Morchil, consilier PRM
Jurchiţa Simion, consilier PSD
Morar Iulian, consilier PC

Ogodescu Gabriela, consilier PNL
Petrovici Traian, consilier PDL
Pop Viorel, consilier PDL
Romaniţan Nicolae, consilier PNŢCD
Şimon Francisc, consilier UDMR
Ţăran Slavco, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOENI
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PĂRINTELE LĂUTAŞ
Preotul Mircea Lăutaş s-a născut în comuna Foeni, la 22 februarie

1951. Copil fiind, a fost deportat împreună cu părinţii în Bărăgan între anii
1951-1955. Absolvent al Institutului de Teo logie de la Sibiu (1974).
Cântăreţ de strană la Catedrala Mitropolitană, custode la Colecţia de Artă
Bisericească a Mitropoliei Banatului, tehnoredactor la Tipografia
Mitropoliei. În anul  1991 este hirotonisit preot în Parohia Viile Fabric din
Timi şoara. Vice preşedinte al Uniunii Mondiale a Ro mâ nilor Liberi (1992). În
prezent este preot în Parohia din Freidorf, slu jind la biserica „Pogo rârea Sf.
Duh" 1975 şi păs torind 1 608 familii cu 4 179 credincioşi.

ÎN FOLOSUL NEAMURILOR 
SÂRB ŞI ROMÂN

Profesorul universitar Mirko Jivcovici s-a născut la 28 mai 1921 la Foeni. A făcut pri mele
clase la şcoala din satul natal, apoi  a urmat Şcoa la Normală din Ti mi şoara (1934-1941). A
absol vit Facultatea de Limbi şi Lite raturi stră ine, la Catedra de limbi slave a Univer si tăţii din
Bucureşti în anul 1946. Şi-a luat doctoratul în filologie în  anul 1971. A lu crat la început ca şi
învăţător în satul Gad, comuna Ghilad. Ajunge în anul 1950 re dac tor la Sec ţia sârbă a Editurii
de Stat pentru Literatură şi Artă (ESPLA), unde va deveni în timp redactor-şef. 

Va fi cadru didactic  universitar la Uni ver si ta tea din Bucureşti între anii 1952-1986. A pu -
blicat prima monografie din istoria literaturii sârbilor din România, o istorie scurtă, dar  densă:
„Dositej Obradović în contextul relaţiilor sârbo-române”, Editura Kriteri on, Bucureşti,
1972. Urmează volumele  “Măr  turii”, 1976 şi “Nouă în amanet”, 1988. Ac ti vitatea sa se concentrea -
ză în spe cial pe edi ta rea manu a lelor şcolare necesare copiilor de ori gine sâr bă din Banat, pe
tra ducerea în limba sâr bă a unor cărţi valo roase ale li tera tu rii ro mâne clasice şi contempora -
ne, ca şi pe tipărirea celor mai bune pagini din clasicii lite raturii sârbe şi croate. Aşa apar între
anii 1970 şi 1999 o serie de dicţionare, cum ar fi cel sârbo- croat-român, cel ro mâno-sârbo-
croat, sârbo-român sau româno-sârb. În anul 1999, la Editura Te ora apar Dicţionarul sârbo-
român şi româno-sârb, cel din urmă „cu prinde 30 000 de cu vinte uzu a le, dar şi termeni şti-
inţifici, ad mi nis trativi, juri dici, pu bli cistici, populari, familiari etc., se lec taţi du pă criteriul frec -
venţei de folosire în limba sârbă sau ro mână contemporană”. Mirko Jivcovici traduce în limba
română „Doam    na Minis tru“ de B. Nusici, „În vâltoa re“, de B. Cio sici, „Opere alese“ – M.
Krez la, „Co me dii“ de B. Nusici, „Feriga şi Fo cul“ de A. Isa kovici. Pentru activitatea sa liter-
ară şi de traducător Mirko Jivcovici pri meş te Premiul Uniunii Scri ito rilor din Româ nia în
anul 1976.  

„INSULA LUI DUMNEZEU”
De Sfintele Paşti, anul  2005, apele Timi şu -

lui (adânci de peste un metru) acoperise ră
dru mul dintre Foeni şi Giulvăz pe o lun gime
de 11 kilometri. Apa a lăsat doar o insulă de
speranţă în inima co mu nei, oco lind biserica
or todoxă, pri mă ria şi căminul cultural. Bi -
serica ortodoxă sârbească, inundată par ţial, 
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La 18 mai 2005,  elevii clasei a VII-a de la
Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Foeni au
dat teza la Limba şi literatura română. Tema
aleasă a fost trista poveste a inundaţiilor ca -
re  au lovit aşe za rea lor. Fragmente din lu -
crările ele ve lor Piticariu Claudia, Mark Jas -
mina, Coptil Gabriela, Rus Cos mina, Şchio -
pu An dreea, Haraguş Alex andru şi Romaneţ
Adria na, gânduri aşternute cu emoţie pe foile
ca ietului de teză, au plecat de la Foeni la Bu -

cureşti şi au fost publicate în cotidianul „Jur -
na lul na ţional”, fiecare dintre elevi pri mind la
lucrare nota zece. Iată ce scria una din tre
adolescente, a doua zi după ce apele ne gre
ale Timişului ajunseseră nu de par te de uşa
şcolii din Foeni: „Noi ne-am rugat la Dum  ne -

zeu, pentru colegii noştri (n.n. – din satul
Grăniceri) să nu rupă la ei Timişul şi să rupă
la noi, că la noi nu ajunge... Am auzit alarma
de la pompieri şi clopotele de la biserică, ce-
îi chema pe oameni să meargă la Timiş să
pună saci, să nu se rupă di gul. Mai spre
seară, familia Chiş de la canton şi-a adus
animalele la noi. (...) Joi, pe la 4 di mi neaţa,
am auzit iarăşi alarma de la pom pieri, care a
anunţat că apa a rupt di gul. Parcă a căzut pe

noi cerul; am fu git
repede în casă,
ne-am adunat lu -
cruri le şi am ieşit
afară.(...)  Era de -
zastru: apa a
ajuns deja la ca -
sele oa me nilor.  A
ajuns şi pe strada
mea, acolo un de
credeam că nu va
ajun ge niciodată...
Marţi am fost cu
Clau  dia la An -
dreea a casă, să
ve dem cum e
casa, dar nu am

in trat în ca să şi, când ne-am în tors, am că zut
în şanţ şi apa mi-a ajuns până la gât, dar nu
am atins pă mân tul. Şi nu am să mai merg
niciodată prin apă”...

APA NEAGRĂ A TIMIŞULUI

Podul de cărămidă construit la Foeni în anul 1749 

după planurile arhitectului W. Lechner 

a devenit loc de adăpost pentru cei rămaşi
fă ră casă. Episcopul vicar al Timi şoa rei, ÎPS
Lu cian Lugojanul, care a ajuns la biserică în -
călţat cu cizme de cau ciuc, şi Episcopul orto-
dox sârb IPS Lu chian, purtat în spate de
credincioşi pe ntru a putea ajunge la bi se rică,
au o ficiat împreună Sfânta Li tur ghie, după
care credincioşii şi cei doi epis copi s-au aşe -
zat la masa în tinsă în curtea Că mi nului Cul -
tural. Acolo, episcopii Lucian şi Luchian au
ros  tit „Hristos a înviat!”, credin cioşii au dat
răspunsul cuvenit, „Adevărat a în viat!”,
apoi, cu toţii,  au gustat din bu  ca te le gătite de
gos po di ne le din satul vecin, Giulvăz, pentru
oa menii aflaţi în necaz.
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Ioan Mocioni de Foen a construit în anul 1812  la Foeni o reşedinţă impresionantă pen tru
acele vremuri, o clădire cu frontonul susţinut de şase coloane ce închid terasa care se
deschide spre parc (foto, stânga). Gardul parcului era monumental, având porţi masive rea -

lizate din fier forjat. Antoniu Mocioni este cel care
a început, în anul 1890, construcţia mau soleului
familiei, terminat în anul 1893 de către fiul său,
Zeno (foto, jos). În timpul revoluţiei de la 1848-
1849, soldaţii unguri au pus tiit  Foeniul. La 4 mai
1849, domeniul a fost confiscat, grajdurile au
fost golite, iar caii şi vitele transportate la Új-
Pécs. Abia în anul 1854 domeniul va reintra în
stăpânirea lui Andrei Mo cioni de Foen, cel de-al
doi lea fiu al lui Ioan Mo cioni. 

În anul 1869, Andrei s-a retras din via ţa po -
litică, pe tre cân du-şi în tihnă
ultimii ani de via ţă la Fo eni,
ală turi de so ţie, Lau ra Cer no -
vici, şi de socrul său, baro nul
Cer no vici. Cel din ur mă şi-a
risipit averea prin acte de me -
ce nat şi - rămas fără bani - s-

a re tras la bătrâneţe la reşe dinţa ginerelui de la Foeni. Influenţat şi domi-
nat de soţia sa Laura şi de socrul său, neavând copii, în 1880 Andrei
Mocioni îşi face testamentul prin care lasă moştenire domeniul Foeni soţiei
şi nu ne poţilor săi de frate, supărând în trea ga fa mi lie a Mocio neş tilor. Laura
Mocioni a lă sat moşte nire do me niul unui nepot de-al său, iar acesta l-a vândut fir mei „Haas
& Deutsch“.  Nepotul  lui Andrei, Antoniu Mo cioni de Foen, ultimul des cen dent în linie direc-
tă al ramurii de Foen, a răs cum pă rat domeniul şi a amenajat în re şe dinţa de aici o casă de
cultură. După 1949, domeniul a fost naţiona lizat, iar în castel s-a instalat un sanatoriu. Azi se
află în grija Primă riei, găz du ieşte Ca  sa de Cul tură, un muzeu şi biblio teca din co mu nă. 

DOMENIUL MOCIONEŞTILOR

În ziua de 22 decembrie 1989 o du bă cu 16 oameni ares taţi în zi le le Re voluţiei pără sea
Timi şoa ra cu o destinaţie misterioasă. Aflat în du ba păzită de miliţieni înarmaţi, re vo lu ţionarul
Marius Mioc scrie în memoriile sale: „M-am întrebat în co tro mer gea duba din care am sărit
în 22 de cembrie. Un răs puns mi l-a dat, prin revista „Expres” (13 apri lie 1990), domnul lt-
colonel Petre Iz dre scu, şeful Pro cu raturii Militare Timiş: „În 22 de cem brie, generalul Emil
Macri a transmis prin Bri gada de grăniceri or dinul ca unita tea din Fo eni, localitate afla tă la
gran iţa cu Iu gos la via, să fie prevenită des pre so si rea u nei dube cu 16 persoane, care trebuie
lă sate să treacă gra  niţa. Cine e rau aceste 16 persoane? În data de 20 decembrie, sub pre-
siunea ma se lor, fu se seră elibe raţi ares taţii, cu ex cepţia a cestora 16 pe ca re genera lul Macri,
conform planului elaborat an te rior îm preună cu dictatoarea, îi destinase aruncării peste gra -
niţă, pentru ca ulterior dispa ri ţiile de persoane (să ne amintim de ca  davrele in ci nera te despre
ca re lu mea încă nu ştia ni mic) să poată fi trecute pe lista celor fugiţi. Con trar or di nului prim-
it, grănicerii au întărit paza, de  cişi să nu permită nimănui, în acele zile tul buri, să trea că
graniţa. Duba nici n-a mai ajuns la Foeni; sub ofi ţe rii susţin că ei au eli berat pe drum arestaţii,
iar a ceştia spun că ei singuri au sărit din au todubă”.

DUBA CU DESTINAŢIE MISTERIOASĂ
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