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Sediul consiliului local: Jebel nr. 251, tele-
fon 0256/394500, fax 0256/394015;
Coordonate:
45°33′36″ lat. N;
21°13′19″ long. E;
Repere istorice:
-1332 - localitatea este atestată documentar
în evidenţele papale sub numele de Zephel,
ca proprietate regală;
-1425 - este amintită o cetate apar ţinând mi -
cului nobil român Nicolae Tretul;
-Jebelul avea drept de a organiza bâlciuri;
- pe apa Timişului funcţionau mai multe mori
plutitoare; 
-1660 - prin Jebel, fiind însoţit de Ali, be gler -
be gul Timişoarei, trece călătorul şi în vă ţa tul
otoman Evlia Celebi (Derviş Mehmed Zilli)
care consemnează: "Chebel este o locali-
tate locuită de români creştini, aşa cum sunt
toate satele din Banat.";
-1717 - Schebell - Jebel avea 200 de case;
-1761 - în Jebel se deschide  oficiul poştal;
-1863 - satul e lovit de o mare secetă, încât
localnicii nu obţin nici un fel de  recoltă;
-1869 - ca urmare  a unor ploi torenţiale, în -
treg hotarul localităţii e acoperit vreme de
câ teva zile de apă;
-26 octombrie 1881 - se naşte Vasi le Loi -
chiţă, pro fe  sor de teo  logie la Cer nă uţi (d.
30.01.1958, în Timi şoara);
-1900 - se înfiinţează corul bărbătesc;
-1908 - se naşte Lucian Surlaşiu, dirijor,
mu  zicolog, profesor (d. 1987);
-1924 - comuna avea 4 000 de locuitori,
con    form statisticilor vremii;
-23 septembrie 1925 - s-a născut Efta
Botoca, virtuoz instrumentist violonist (d.
13.09.1991);
-1936 - în localitate existau  şcoală primară,
cor mixt, bibliotecă (şcolară), Casă Naţiona -
lă, moară, cooperativă de credit şi banca
„Jebeleana”;
-5 octombrie 1945 - s-a născut Nicolae
Săcară, etnolog, istoric, etnograf (d. 2006);-
27 noiembrie 1966 -  s-a născut Radian

Belici (d. 17 decembrie 1989, la Timişoara).
Erou Martir; 
-2002 - Comuna Jebel avea 3 356 de locu i -
tori;
-2008 - este înfiinţat primul club comunal de
box din judeţul Timiş (antrenor, profesor
Alin Goleanţu). 
- 28-29.05 2011 - la baza hipică din Jebel s-
a desfăşurat, în pemieră naţională, ediţia I în
aer liber  a cupei Steaua la echitație, disci-
plina voltije, care îmbină echitaţia cu ele-
mente de gimnastică şi dans;  

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 -
total: 3 450 persoane, din care:
- masculină = 1 713 persoane
- feminină = 1 737 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009: 
1 216;
Instituţii şcolare: Şcoală  cu clasele I-VIII
„Martin Su boni“; Gră diniţă cu program nor-
mal;
Instituţii sanitare: Spitalul de Psihiatrie şi
pentru Măsuri de Si guranţă; Dispensar med-
ical; Farmacii umane: (do uă); Dispensar
sanitar-veterinar;
Instituţii culturale: Casa Naţională „Efta
Botoca“; Bibliotecă fondată la anul 1962);
Baze sportive şi de agrement:Sală de
sport şcoala Jebel; Baza sportivă Jebel;
Biserici şi alte lăcaşe de cult:

- Biserica ortodoxă  română (1752); Biserică
greco-catolică (1858); Biserică romano-ca -
to lică (1898); Biserică penticostală; Bi se -
ricăbaptistă (1905);  Capelă ortodoxă ro mâ -
nă în in cinta Spi ta lu lui de  Psihiatrie;
Ruga: 
- Ruga românească (20 iulie - Sfântul Ilie).

Bociu Sabin Ionel primar
Lazăr Luca Lucian viceprimar
Bociu Doru, consilier PSD
Bulzan Alina-Gabriela, consilier PNL
Giltofet Ionel, consilier PSD
Hegheş Codruţa-Elisabeta, consilier PDL
Mureşan Cornel, consilier PSD

Negruţ Felician, consilier PDL
Petruş Teodor, consilier PNL
Popa Aurel, consilier PDL
Romanescu Marius, consilier PNL
Noge Cristina, consilier PDL
Ştefănescu Ionel-Georgian, consilier PSD
Zimcea Cornel, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JEBEL
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ETNOLOG, ETNOGRAF ŞI ISTORIC  

Radian Belici s-a născut la 27 noiembrie
1966, în Jebel. În decembrie 1989 lucra în
echipa de pompieri de la Com binatul Chimic
Sol  ventul. În după-amiaza zilei de 17 decem-
brie 1989, în jurul orei 16, a ie şit la plimbare
cu soţia, Natalia, şi cu fetiţa. Au a juns în faţa
hotelului „Timi şoara” şi au văzut manifes-
tanţii, dar şi o fată plină de sânge. Radian îşi
trimite atunci familia acasă şi se alătură de -
mon stran ţilor. A fost îm puş cat în cap în Piaţa
„700”. Corpul său a fost dus la morga din in -
cinta Spitalului Ju de ţean, de unde a fost fu -
rat, transpor tat la Bu cureşti şi ars la crema-
toriul „Ce nuşa”. În Do sarul nr. 330/P/1991,
privind evenimentele din Piaţa „700" ce au
avut loc în 17 decembrie 1989, Parchetul Mi -
 litar este evaziv: „În contextul des chi de rii
focului în Piaţa Li ber tăţii, un grup format
dintr-un subo fiţer şi doi militari în termen
a acţio nat la intersec ţia stră zilor C. Bre di -
cea nu cu str. Mără şeşti, situată spre Piaţa
„Ti mi şoara 700". În pi a ţă s-au înregistrat
2 morţi şi 9 răniţi, toţi prin îm puş ca re. Ma -
jo  ri ta tea ră ni ţilor de  clară că s-a tras din-
spre gru pul de militari, dar nu au putut

indica elemente de iden  tifica re a aces to -
ra, res pec  tiv dacă apar  ţi neau de Mini ste -
rul Apă rării Na  ţi o nale sau de Mi nis terul de
In ter ne, sem ne le de armă sau gra  dele
aces tora”. În schimb, Raportul SRI des pre
Re   voluţie arată clar cum a fost ucis Radian:
„Plu tonierul major (r) Buşi lă - fost in fir   -
mier la Batalionul CFR Săcălaz - fă când
uz de armă, a provocat moar tea prin îm -
puş  care a nu mitu lui Belici Ra di an. În pre -
zent, subofiţerul este fu git din ţară”.

Ra dian Belici a fost declarat Erou Martir,
iar o stradă din Ti mişoara îi poartă numele.
În  Pia  ţa „700" există o pla că co me mo rativă
din marmu ră care amin teşte sacrificiul său
su prem făcut pentru li ber tate şi demnitate.

Nicolae Săcară s-a născut la 5 octombrie
1945 în comuna Jebel.  Şcoa la elementară a
făcut-o în co mu  na na ta lă, apoi a urmat Liceul
real-umanist  Cia co va. În tre 1963-1968 este
student la Facultatea de Is torie-Filozofie,
Universitatea „Babeş-Bo lyai” din Cluj-Na -
poca. Până în 1985 - mu   ze o graf, apoi şef de
sec ţie şi director ad junct ştiinţific la Muzeul
Ba na tului din Timişoara. Din 1982 - doctor în
is torie la In stitutul de Is toria Artei al Aca de -
miei (1982). Director adjunct al Cole giu lui
Naţio nal Bănăţean (1985 - 1989). Di rector
ad junct al Şcolii Nor male „Eftimie Mur gu” din
Timişoa ra (1998 - 2003). Gradul didactic I în
în vă ţă mân tul preuniversitar. Director ge neral
al Muze ului Ba natului (1993 -1996). Din
1995 - cercetător ştiinţific principal, gradul II.
Din martie 2004 - cercetător ştiinţific prin -
cipal, gradul I. În 1996  ocupă prin concurs
catedra de Istoria medie a Ro mâ niei, Istoria
Bi zanţului şi Etnografie la Univer si ta tea de
Vest.  A întreprins studii asu pra evu lui me d iu
bănă ţean,a etno   gra   fiei şi is to riei cul   turii

din zona de sud-vest a
Ro  mâ ni ei. Publică vo lu -
mele: „Valori ale ar hi -
tec turii popu lare ro -
mâ neşti" - 1987 (sin te -
ză asupra fondului ar hi tec turii bănă ţene);
„Ju  deţul Timiş" - 1988 (în co la bo rare);
„Me   mo ria satului ro mâ nesc" - 1997 (în co -
la bo rare); „Ioa chim Mi lo ia, un erudit cărtu-
rar”-1997 (în co la bo  rare); „Bi sericile de
lemn ale Banatului“ - 2001 (monografie);
„Bi se  ri cile de lemn dis pă rute din Banat“ -
2002 (re  constituire is to rică a monumentelor
de lemn dis părute); „Din colo de ziduri“ -
2002, vol. I (pre  zentare a mo nu mentelor me -
dievale bă nă  ţene). A pu blicat 42 de studii de
specia lita te din do me niile istoriei me di evale
a Ba na tului, istoriei culturii şi etno logiei bă -
năţene şi a colaborat la strângerea docu-
mentaţiei pentru „Atlasul Etno gra  fic al
României“.

A trecut la cele veşnice  în anul 2006.

EROUL MARTIR 
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REGELE 
VIOLONIŞTILOR
La Jebel, în 15 octombrie

2000, cămi nu lui cultural din sat a
primit numele de „Ca sa Na ţio -
nală E f  t a  B o t o  c a ”. Sfân ta
Li   turghie s-a petrecut cu partici-
parea Corului Fa cultăţii de Teo -
log ie  a  Uni  versităţii de Vest.
Du  pă Pa ras  tas şi Sluj  ba Mică,
desfăşura te la Mo nu mentul Ero -
ilor din Jebel, în faţa bi se ricii or -
to doxe române  s-a dan sat  hora
şi că luşarii. Apoi,  an samblul pro -
fesio nist de cân te ce şi dansuri
„Banatul”  din Ti mişoara a sus ţi   -
nut un spectacol folcloric intitulat
„In me mo riam Efta Botoca”. Una dintre
perioa dele cele mai fructuoase din viaţa lui
Efta Botoca a fost  aceea în care a fost in vi -
tat să cânte cu formaţia celebrului naist
Gheorghe Zam fir, ală  turi de Pavel Cebzan,
Dorin Cuibaru (doi alţi mari instrumentişti
bănă ţeni), Paul Stângă şi Marin Chi ser.

Atunci a colin dat Efta  Botoca
lumea, a cântat pe cele mai
mari scene şi a dus fai ma cân-
tecului bă nă ţean peste mări şi
ţări. Munici pali ta tea din Timi -
şoara a cins tit, la rându-i, me -
mo ria lui Efta din Jebel, dând
nu  me le artistului unei stră zi din
zo  na Kuncz-Satul de Copii  „Ru -
dolf Wal ther”. 

Într-un interviu acordat poetu-
lui Vasile Todi, dirijorul Diodor
Nicoară, o personalitate a mu -
zi   cii corale româ neşti, întrebat
fi ind cine crede el că ar fi regele
între atâtea nume mari ale mu -
zi  can ţilor din Banat, a răs puns,
fă  ră e chi voc: „Efta Boto ca!

Re gele violoniştilor bă nă ţeni! Dul ceaţa
tonului lui Efta nu l-a avut nici un violonist
din lu me. Ca litatea to nu lui, acura teţea,
toa te bro de riile, le zic aşa ca să pri ceapă
lu mea, Efta le-a cân tat cu o clarita te de
susur de apă de izvor, plân gând pe
pietre.”  

PELERINAJ LA MAGLAVIT
În anul 1935, mulţi locuitori din Jebel au fost

cuprinşi de o adevărată febră mistică. Zeci de local-
nici credincioşi luau drumul comu nei Maglavit pen-
tru a-l vedea pe Pe trache Lupu (foto), despre care
în tot Banatul se auzise că face minuni, vindecă
orbi, surzi sau ologi. Lupu era un cioban gângav din
co muna Maglavit, judeţul Olt, despre care se
spunea că avusese o convorbire cu Dum nezeu
(Lu pu îi spunea „Moşu"), iar asta i-a dat o faimă atât de mare încât lu mea se bu lucea să-l
vadă, să-l atingă. Faptul că destui oa meni din comuna Jebel au fost în pe lerinaj la Maglavit
îl consemnează publica ţia „Voinţa Banatului" din 25 august 1935, care relata pe larg feno -
menul, subliniind nemulţumirea pele rinilor că nu li s-au pus la dispoziţie bilete de tren cu re -
duce re sau chiar gratuite. Un autobuz pleca din Timişoara spre Maglavit, cu o oprire la in sula
Ada Kaleh, biletul dus-întors costând 250 de lei. Cu trenul, la cla sa a III-a, călătoria era mai
scumpă: 400 de lei, dus-în tors, după cum amintea ziarul „Vestul" la 11 septembrie 1935. 

Cei din Jebel nu erau singurii bănăţeni care au vrut să-l vadă pe „sfânt". Au plecat la
Maglavit şi paori din Pesac şi Moşniţa sau Orşova, mai ales că reclama la adresa  cio ba nului
care s-a conversat cu Dumne zeu mer gea bine: mii de vederi cu chipul lui Pe trache Lupu se
vindeau în satele bănă ţene. Presa vremii din Banat relata: „Trenuri ticsite var  să spre
Maglavit puhoaie de lume. În Ba nat pelerinajele se ţin lanţ." Nebunia ajunse se atât de
departe încât într-un articol apărut în publicaţia „Banatul" din 13 oc tom brie 1935 se scria:
„Pe trache Lupu, deşi este un cioban şi nu un istoric, prin in flu enţa mare a bănă ţenilor
la Maglavit ne în  tăreşte în credinţa că nu am fost nicioda tă un popor sec sub raport
religios... Să dea D-zeu ca Petrache Lupu să facă cea mai mare minune din Banat, des -
chizând ochii atât conducătorilor bisericeşti, cât şi ai acelor administrativi"...

Gheorghe Zamfir 
şi formaţia  sa. 

La vioară, Efta Botoca.
(Paris, 1975) 
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