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GHIRODA

Sediul consiliului local: Ghiroda, str. Vic -
to ria nr. 46, telefon 0256/205201, fax
0256/287406;
Coordonate: 
45°45′45″ lat. N; 
21°17′40″ long. E;
Repere istorice:
-1389 - aşezarea este atestată documentar
sub nu mele de villa Gyrod;
-1717 -  în primul recensământ austriac al
satelor apare localitatea Giroud cu 24 case,
în cercul Timişoara;
-1718 - unii locuitori ai Ghirodei cultivau
hamei, necesară producerii berii în făbricuţa
înfiinţată la Timişoara pentru nevoile armatei
imperiale; 
-1748 - Administraţia Provincială a Bana tu -
lui (din Timişoara), prin contele Perlas, dis -
pu ne amenajarea unei plan  taţii de orez la
Ghi roda, acţiune răma să fără rezultat, da to -
rită tere nului puţin argilos; 
-1776 - satul Ghiroda avea 78 de case şi
şcoală confesională, învăţători fiind  Sime -
on Grigorevici şi Vasile Novac;
-1907 -  s-a zidit  şcoala maghiară (întreţinu -
tă de stat), având ca învăţători pe Czinczik
Gavrilă şi Philipp Petru; 
-1924 - s-a înfiinţat corul  bărbătesc;
-1925 - se înfiinţează  “Casă Naţională”; 
-1931 - Ghiroda este centru de comună
aparţinându-i şi satele înfiinţate în acea pe -
ri oadă,  Cri  şan şi Sever Bocu;
-1936 - exista în comună monument al ero -
ilor, societate culturală, so cie tate spor tivă,
cor bărbătesc, fabrică de cărămidă;
-9 noiembrie 1942 - se naşte la Ghiroda
Ioan Milin, profesor, autorul Monografiei
co  mu nei Ghi roda (lucrare apărută  în anul
2003);
-2002 - comuna Ghiroda avea 4 631 de lo -
cu itori;
-2010 - Ansamblul „Cununa Timişului”  din
Ghiroda (maestru coregraf Emilian Dumitru)
câştigă Marele Premiu în cadrul competiţiei 

“Lada cu zestre”, ediţia a IX-a;

-12-13.03. 2011 - are loc primul Târg Inter -
naţional Apicol la Ghiroda; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
5 357 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 613 de persoane
- feminină = 2 744 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
2 011;

Sate componente:  Ghiroda şi Giarmata Vii
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Ghi roda; Şcoală cu clasele I-IV: Giarmata
Vii; Şcoala interconfesională - „Bunul
Păstor” Ghiroda; Grădiniţe cu program nor-
mal: Ghiroda şi Giarmata Vii;
Instituţii sanitare: Policlinica „Sfântul Ni co -
lae“ Ghiroda; Dispensar uman: Ghiroda  şi
Giarmata Vii;  Cabinet stomatologic: Ghiro -
da; Farmacii umane: Ghiroda şi Giarmata
Vii. Dispensar veterinar: Ghiroda;
Instituţii culturale: Cămine culturale:
Ghiroda şi Giarmata Vii; Bibliotecă: Ghiroda
(1974) şi Giarmata Vii;
Baze sportive şi de agrement: Terenuri de
fotbal: Ghiroda şi Giarmata Vii; Baza spor -
tivă „Codrea“, Ghiroda;
Biserici: Biserici ortodoxe: Ghiroda (1802,
cea veche, 1935, cea noua) şi Giar ma ta Vii
(1939); Biserici romano-catoli ce: Giar mata
Vii (1928); Ghiroda (1956);  Bi se rică bap -
tistă: Ghiroda (1905); Biserici pen ti cos tale:
Ghiroda (1960), Giar mata Vii (1989);
Ruga: Ghiroda (Rusalii) şi Giarmata Vii (8
sep tem brie - Sfânta Maria Mică);
Cetăţeni de onoare: Nicolae Beleanu,
Cornel Botoca, Ale xandru Csurogo, Ioan
Milin, Ioan Tripănescu, Î.P.S. Nicolae
Corneanu.

Cădariu Dorel Vasile primar
Gref Florin viceprimar
Botoca Sorin-Constantin, consilier PC
Cinca Marcel, consilier PSD
Crişan Gheorghe, consilier PNL
Drăgănescu Laurenţiu, consilier PV
Giuchici Ionel, consilier PNŢCD
Lombrea Silvius, consilier PSD

Pavel Tiberiu, consilier PNŢCD
Sancira Ioan-Gheorghe, consilier PNG
Suciu Monica-Tania, consilier PDL
Suciu Florentin, consilier PNL
Surdea Ioan, consilier PSD
Ursu Daniel-Beniamin, consilier PDL
Uşvat Marius, consilier PV
Vlaicu Claudia, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA
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TRADIŢIE
CORALĂ

În anul 1922, în -
văţătorul sa tu lui
Ghiroda, Mi len co -
vici, înfiin ţea ză un
cor al că tuit din 24
de bărbaţi. Tenori I
erau  Petru Mica,
Ion Ur  ş ică,  Pe -
 t r u  Cin     ca, Gh.
Gru   es cu, Pe tru
Chi  şo zan, La zăr
Re gep, Ion Io sa,
Ioan Ca cina, Ioan Far chescu (Aius), Petru Babi, Ioan Gălan, tenor II au fost Ioan Băluţ, Ioan
Cinca, Ni colae Ioan Urşica, Ioan Băbuţ, Iuliu Regep, Gh. Miuţ, Petru Tăleanu, Ioan Roşu, iar
bass -  Ioan Iovănuţ, Ioan Gligorovici, C. Cojocariu, Pe tru Pavel, Pavel Avrămuţ. Rostul coru-
lui băr bătesc era acela de a da răspunsurile cântate în timpul liturghiei, urcând însă cu oca -
zia diferitelor sărbători ale satului şi pe scena Căminului cultural (construit începând cu anul
1924, prin colectă publică şi cu ajutorul bisericii, care a donat terenul din locul numit „Maier").
Repertoriul co ru lui bărbătesc di ri jat de învăţătorul Milencovici timp de doi ani cuprindea piese
de Gheorghe Dima, A. Se quens şi Sabin Drăgoi. 

Milencovici este transferat la Timişoara, iar conducerea corului a fost preluată de învăţă-
torul Gheorghe Ardelean. În anul 1928, so cie  tatea de tineret „Sfântul Gheorghe”, condu să
de preotul Virgil Popovici, confecţio nează steagul corului, în culorile galben şi albastru, având
pe faţă emblema unei lire, iar pe cea laltă inscripţia societăţii. În acelaşi an, corul bărbătesc
se transformă în cor mixt, având un număr de 68 de persoane, fiind condus de tânărul Petru
Mica, elev al pro feso rului Iosif Velceanu.

Repertoriul corului se măreşte şi cuprinde liturghii de Ion Vidu, G. Muzicescu, G. Chi ri ac,
Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, Sava Go lumba, Ioan Crişan, I. Lipovan şi alţii. După 1944 acti -
vitatea corului se micşorează simţitor, dar în anul 1958, tot sub conducerea lui Petru Mica,
participă la concursul corurilor raionale la Timişoara şi ocupă un binemeritat loc II. Corul bise -
ricesc, rămas cu 24-26 de persoane, mai dăinuie până prin anii 1971-1972, cu repetiţii spo-
radice, fiind încă dirijat de Petru Mica, în vârstă atunci de peste 75 ani, ultimul dirjor fiind însă
Petru Fira.

În 23 decembrie 2001, corul mixt bise ri cesc (nou înfiinţat) susţine un mic recital de co linde
în satul Giarmata, participând şi la fes tivalul cântului bisericesc, ediţia a patra, la Beregsău
Mare, alături de corurile din Cala cea şi cel al Facultăţii de Teologie din Timi şoara. „În ziua
de 24 decembrie 2001, la orele 18, corul bise ricii a fost primit la mi tro politul Nicolae al
Banatului, unde a cân  tat câteva colinde, fiind pentru prima dată  în istoria Ghirodei
când corul sătenilor este primit de către Mitropolitul Ba na tu lui”, consemnează croni-
carul locului. 

PATRIMONIU: 

„VÂNA BISERICII”
În Ghiroda, în vatra veche a satului, exista înainte de anul 1800 o bisericuţă din lemn

demolată în anul 1804 şi mutată în vatra sa tului nou, pe actualul am plasament al biseri cii.
Vechiul amplasament, aflat lângă grădina fa mi liei Petru Gli  gorovici (a lu-Sântălaba), pe
actua la stra dă Dună rea, păs trea ză şi astăzi denumirile de „Va lea Bi sericii" şi „Vâna
Bisericii", amin tind de o bi sericuţă de lemn din secolul al XVIII-lea, des pre care  cro nicile
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parohiei ortodoxe arată că a fost sf in   ţită la anul 1751.
Biserica nouă a fost în ce pută în anul 1804 şi terminată în
anul 1829. A servit localnicilor ca lăcaş de în chinăciu ne
până în anul 1935, când a fost demolată. Pe locul ei s-a
înălţat ac  tuala bise rică cu do uă turnuri, în stil neo-bi -
zantin, edifi ciu târ no sit în anul 1939 de ziua Sfântului
Mare Mucenic Gheor ghe. Ar hi   tectul lu  crării a fost  Vic tor
Vlad, iar lucrarea a fost executa tă de arhitectul Ioan
Marian din Arad, ingi ner cons truc tor fi ind W. Bi ten bin -
 der din Ara   dul Nou. Mo bi li erul şi ico nos ta sul au fost
sculp tate de in gi ne rul Ştefan Gajo din Ti mişoara. Pictura
mu  rală a fost re  ali zată de pictorul de biserici Si mion
Băcală din sa tul Petroman, în tre anii 1938-1939.

Biserica cea nouă a fost sfi inţită la data de 28 mai
1939, de Ru sa lii, de către episcopul An drei Magieru,
preot fi  ind Tra ian Bânzei, iar epi trop Ioan  Regep.

ÜBERLAND-IBĂRLONŢ

Istoricul satului Giarmatei Vii es te
legat de comuna Giarmata, de care a
aparţi nut multă vreme  şi ai cărei lo cu i -
tori au contribuit la în fiinţarea noii aşe -
zări. Admi nis traţia Timişoarei a scos la
vânzare la începutul secolului al XIX -lea
mai multe terenuri necultivate din îm pre -
jurimile ora şului. Un astfel de teren au
cumpărat şi cei din sa tul Giar mata, iar
şva bii iarmo teni au plan tat acolo viţă de
vie. 

Primul nu me al aşezării (odăii) a fost Über -
land, cuvânt de origine germană întâlnit în
mai multe sate timişene şi care în seamnă
„te ritoriul din împrejurimi”. În cazul Giar -
matei Vii, termenul Überland a de venit la
anul 1806 numele propriu al locali tăţii, pe pa -
curs aceasta numindu-se Überland vineae

(1837), la 1851 - Uiber land, la 1861- din nou
Ue ber land vineae, în 1911-Kiss gyar    ma -
tapuszta, în 1922 - Iber lond, la 1923 - O da -
 ie Giarmata, în 1931 din nou Über  land, la
1940 Viile Ier ma tei, pentru ca sub numele
de Giar ma ta - Vii să fie cu nos cu tă abia din
anul 1943. 

După con s trui rea Ae ro por -
tu lui Ti mi şoa rei, va tra sa   tu  lui
s-a ex tins spre est. În  pre -
 zent , Giar    ma  ta Vii ţine de
co  mu na Ghi roda, fi ind o zo  nă
pe ri ur ba nă cu o dez vol ta re e -
di litară sem ni  fi ca tivă. Chiar
şi a cum însă, bă trâ nii lo cu i -
tori ai Giar ma tei Vii îş i  nu -
mesc sa tu l  „Ibăr   lonţ”...

Biserica romano-catolică

din Giarmata Vii -2009

Cartierul Aviatorilor 
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