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MORAVIŢA

Sediul consiliului local: Moraviţa nr. 29,
telefon/fax 0256/397251; 0256/397250;
Coordonate:
45°15′26″ lat. N;
21°16′01″ long. E;
Repere istorice:
-1332-1337 - este consemnat în dijmele
papale nu mele aşezării Mora (Mura);
-1597 -  populaţia Moraviţei creşte prin sta-
bilirea mai multor  familii venite din Caraş;
-1722 - au loc colonizări de fa mi lii germane
din regiunea Rinului;
-1761 - o harta oficioasă a Curţii de la Viena
arată Mo ra  viza drept un sat cu populaţie
majoritar românească;
-exista deja oficiu poştal, situat pe Post -
gasse (Strada Poştei);
-1774-1776 - sârbii şi parte din românii din
Moraviţa sunt strămutaţi pe locul vechii ve -
tre a satului sârbesc Radovanz, pe care-l
nu  mesc acum Dejan;
-1782 - baronul Cristofor Nacu (Nakó) aşa -
ză la Ga iu Mic familii de slovaci care pe la
anul 1806  părăsesc aşezarea şi se stabi -
lesc în satele slovace din Ca raş;
-1784-1786 -în Moraviţa sunt ridicate 145 de
case pentru coloniştii germani;
-1894 - domeniul Moraviţa este cumpărat de
la administraţia financiară austriacă de dr.
Adalbert Corniş (deţinut până în anul 1905);
-30 iunie 1902 - s-a născut la Gaiu Mic
Petre Râmneanţu, prof.  univ. dr., medic pri-
mar (d. 10.01.1981);
-1924 - localitatea avea 916 suflete;
-1936 - în Moraviţa erau moară cu aburi, fa -
bri că de sifon, bancă populară, cooperativă
de credit, post de jandarmi, oficiu poştal,
gară, două coruri bărbă teşti, şcoală primară,
fiind şi sediu de circumscripţie sanitară (dr.
Victor Cutean);
-26 de cem brie 1941 - se naşte la Dejan
Kóbor Gheorghe, viitor Vicar General
Emerit al Episcopiei romano-catolice Ti mi -
şoara;
-9 ia nuarie 1945 - s-a născut la Dejan
Gheorghe Bogoevici, dr. ing., fost consilier
ju deţean (decedat în anul.10.12.2002);

-2002 - comuna avea 2 388 de locuitori;
-2010 - Vama Moraviţa este ultramoderniza-
tă, în vederea aderării României la spaţiul
Schengen;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 -total:
2 544 persoane, dintre care:

- masculină = 1 250 persoane
- feminină = 1 294 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
840
Sate componente: Moraviţa, De jan (1786),
Gaiu Mic (sec. XVI - villa Gay, Gayul),
Stamora Ger ma nă (Deutsch Stamora,
1789);
Instituţii şcolare: Şcoală  cu clasele I-VIII:
Moraviţa; Şcoală cu clasele I-IV: Stamora
Germană; Grădiniţe cu program normal:
Mora viţa, Stamora Germană şi Dejan;
Instituţii sanitare: Dispensar medical:
Moraviţa; Farmacie umană: Moraviţa;
Dispensar sanitar-ve te rinar: Stamora Ger -
mană; Farmacie veterinară: Moraviţa;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Mora -
viţa, Dejan, Gaiu Mic şi Stamora Germană;
Bibliotecă: Mora viţa (fondată în anul 1974);
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserici orto-
doxe române: Moraviţa (1774, biserică,
dărâmată de coloniştii germani; 1962,
capelă), Stamora Germană (1886, ca pelă),
Dejan (1931, capelă) şi Gaiu Mic (1832,
capelă); Biserică ortodoxă sârbă: De jan
(1790); Biserici romano-catolice: Mo raviţa
(1911) şi Dejan (1901); Biserică baptistă:
Moraviţa (1947); Biserică penticostală: Mo -
raviţa;
Ruga: Dejan (iunie), Stamora Germană (20
iulie - Sfântul Ilie), Moraviţa şi Gaiu Mic (8
septembrie - Sfânta Maria Mică).

Fiştea Ion primar
Hopitean Francisc viceprimar
Baciu Adrian-Gheorghe, consilier PNL
Ciortea Florin, consilier PDL
Coroian Simion, consilier PNL
Cseics Zoran, consilier PC

Dila Marian, consilier PSD
Goldan Reghina-Sorina, consilier PNL
Ioan Ionela, consilier PNL
Pop Octavian-Cosmin, consilier PNL
Şimon Ioan, consilier PNG
Tatoane Elena, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MORAVIŢA

269-323 Atlas Ed II - Cap Comune si sate - 1 IULIE OK 2011 - curbe:Layout 1  04.07.2011  07:09  Page 272



273

MORAVIŢA

VETERANUL
Ion Şimon s-a născut la începutul veacu-

lui trecut într-un sat din Moldova. I-a plăcut
de mic armata. S-a înrolat vo luntar în anul
1939 şi a ajuns soldat la Batalionul 3 Vână -
tori de Munte. A făcut războiul pe Frontul de
Est. Era Războiul Sfânt împotriva bolşevis-
mului. Atunci a primit mai multe medalii şi de -
co raţii: „Trecerea Nistrului” (Mareşalul îi tri -
mi sese la început doar în Basarabia), Cru -
cea Serviciului Cre din cios, Bărbăţie şi Cre -
dinţă, Virtutea Militară. A căzut prizonier la
ruşi. A fost elibe rat în anul 1946. S-a întors
acasă, în Mol dova, dar nu a mai găsit pe
nimeni: familia plecase în timpul foametei din

anii 1945-1946 în Ba nat. Au
pă răsit atunci mulţi satul lui
natal. S-a dus după ai săi în
Ba nat şi s-au bu curat cu toţii
când l-au re văzut, că îl cre zu -
seră mort. S-a stabilit la Mora -
viţa, s-a în su rat şi a trăit acolo
ani mulţi, până în vara anului
2006. Ulti mii ani Ion Şimon i-a
petrecut mai mult printre al -
bine, în grădina cu o sută de stupi, ajutat de
fe ciorul mai mic, pe  care l-a şi făcut să în dră -
geas că albi nă ri tul. Ion Şimon a fost unul din-
tre în ţelepţii Mo raviţei, iar amintirile lui
despre vremurile de altădată sunau precum
poves tirile lui Ion Creangă...

PIATRA DE ONORARE
Spre sfârşitul anului 1776, pe când  Episcopia Caran se beşului

şi a Vârşeţului era condusă de episcopul Vichentie Popovici,
orto docşii români din Moraviţa au terminat construcţia bise ricii
lor. Înainte de sfinţirea lă caşului de cult, eno ri aşii din parohie l-au
ru gat pe episcopul  V i  c h e n   t i e  Po    po v ic i  să al că tu ias că un
text care să fie cioplit în piatră de Ruşchiţa, iar aceasta să fie

aşezată deasupra uşii lăcaşului de cult ca piatră de
onorare (prin tre fap   te le episcopului se nu mă  ră sfin -
ţirea bise ricii orto doxe române din Răcăş dia, în anul
1778, ca şi sfin ţirea bise ricii ortodoxe româ ne din
Oraviţa Montană în anul 1784). În anul 1911 co lo -
niştii şvabi au dărâmat însă biserica ortodoxă ro mâ -
nă, iar piatra de onorare a fost lăsată în părăsire în
faţa unei case din sat.  Piatra a fost ridicată abia în
anul 1923, dusă la Timişoara şi păstrată azi în co -
lecţia de obiecte bise riceşti şi de artă a Mitropoliei
Ba na tului.

GHEORGHE
MIRCEA
BOGOEVICI 

S-a născut la 9 ia -
nuarie 1945, în lo ca li ta -
tea Dejan. Ab sol vent al
Fa cultăţii de Elec tro ni -
că din cadrul In sti tutului
Po litehnic din Timi şoara (1967). Doc torat în
spe  cialitatea Ma şini, Aparate şi Acţionări
elec trice (1987). Şef de lucrări la Fa cu lta tea
de Elec trotehnică a Universităţii „Pol i teh nica”
din Timişoara. A fost preşedinte al Consiliului
In stitutului In tercul tural Ti mi şoara. A fost pre-

ocupat de di mensiunea cul tura lă a integrării
europene a României. Mem  bru-fon dator al
Clubului pen tru Dialog Economic şi Reformă
(şi vice pre şedinte), al So cietăţii Culturale
„Ţara Al mă jului”, al Aso cia ţiei „Ori zonturi Uni -
versi ta re”, al So cie tăţii Cul turale „Ba na tul”,
din Ti mişoara. Consilier jude ţean (1992-
2000, apoi din ianuarie 2002). Mem  bru al
De  le gaţiei Permanente şi al Comisiei Eco -
nomice ale Consiliului Jude ţean Timiş. În
timpul man datului său de con si  lier ju deţean
a fost organizată activi tatea Cen trului de Cul -
tură şi Artă al Judeţului Ti miş, una dintre cele
mai im portante instituţii de gen din vestul
ţării. A trecut la cele veşnice la 10 decembrie
2002. 

Biserica catolică din
Moraviţa, în para gină
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DE-ALE 
MORĂVIŢENILOR

Între anii 1793-1794,  dato rită secetei, la
Mo  raviţa a fost mare foamete. Românii au
supra vie ţuit pe moşia grofului Dézsán, pe
locul actualului sat Dejan l În anul 1817,
no bilul Ioan Ghi ka, de origine ro mâ nă, ca to -
li cizat, ru dă cu fa milia dom ni toare Ghi ca din
Mol  do va, a cum părat do me niul con te lui Dé -
zsán.l Loca litatea Sta mo ra-Germană a fost
colonizată cu slovaci spre sfârşitul seco lului
al XVIII-lea. Din a cele vremuri se păstrea ză
ca sa cu etaj din piaţa loca li tăţii, con struită
de gro   ful Iosif Ma lenitl În anul 1858 se
inau gurează calea ferată Ti mi şoa ra - Sta -
mora Mo ra vi ţa - Jam cu o staţie în De ta l
Căr turarul Efti mie Mur  gu, cel care a con-
dus ves ti ta adu nare po pulară re vo lu ţionară
de pe Câmpia Li ber tă ţii din Lugoj în mai
1848, a fost de două ori de pu tat ales în cir-
cumscripţia Moraviţa, ultima oară în anul
1861 l La anul 1879, locuitorii Moraviţei sunt loviţi
de o epidemie de holeră care a făcut numeroase
victime. l Până la anul 1918, po     pu la ţia slovacă
din Sta mora Ger mană este asimilată de ma -
sa coloniştilor germani ve  niţi în lo calitate din
Lo vrin, Să  călaz şi Bulgăruş 

VICARUL GENERAL
Kóbor Gheorghe
S-a născut la 26 de -
cem brie 1941 în
sa tul De jan. Stu -
diile ele men tare le
face la De  jan şi Deta
iar stu dii li ce ale la
Alba-Iu lia. Es  te li -
cen ţiat al Fa cul tăţii
de Teolo gie Ro -
mano-Cato lică din

Alba-Iulia (19 64).Du  pă termi narea fa cul tăţii a
fost repar ti zat la Pa rohia Ro ma no - Ca tolică A -
rad - Cen tru (1964-1969). Pre ot la pa ro hiile ro -
mano-ca to li ce Cru   ceni (1969-1972)  ş i
Cia    co va (d in  1972). Pre   şe  din  te le Or ga ni za -
ţiei „Caritas” Cia cova şi vi ce pre şedin tele Fe -
de ra ţiei Orga ni za ţiilor „Ca   ri tas” a Die cezei
Ro ma no - Ca  to li ce de Ti mi  şoa  ra (din 1990). Vi -
car-ge ne ral al Epis  co piei Ro  mano-Ca tolice de
Timi şoa ra. Extraor dinar de bo  ga ta sa ac tivi tate
caritati vă a fost răsplătită cu distincţia  Crucea
de merit în ar gint a Fe deraţiei „Ca ritas” din
Ger mania (2000). 

Ce tăţean de onoare al comunei Cia cova
(1995). Cetăţean de onoa re al localităţii Jebel
(1997).

IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE 
La 30 iunie 1902, se naşte în satul Gaiu

Mic, într-o familie de paori (ţărani veni ţi din
Oltenia), Petre Râmneanţu. Acesta va face
o remarcabilă carieră me di cală. Ur mea ză
cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj-
Napoca. Sprijinit de mentorul său, profesorul
Iuliu Moldovan din Cluj, obţine o bursă
Rocke feller la Baltimore, în SUA. Ajunge
profesor universitar în cadrul Institutului de
Medicină din Timişoara şi devine primul di -
rec tor al Institutului de Igienă şi Sănătate
Publică din capitala Ba na tu lui (fondat în anul
1946 prin Decret regal semnat de Mihai I şi
contrasemnat de dr. Petru Groza, prim - min-
istru). Institutul avea (şi are) atri buţii de coor-
donare meto dologică, de cercetare şi în vă -
ţământ în domeniul medicinei preventive.
Petre Râmneanţu va fi director al I.I.S.P.
Timişoara până în anul 1951, când a
renunţat la  funcţie, se pa re în urma unor

acuze că ar fi fost în anii interbelici un adept
al eugeniei (teorie care preconizează amelio-
rarea populațiilor umane prin măsuri genet-
ice, cum ar fi alegerea părinților, sterilizarea,
in ter zi cerea procre-
ării etc.), acuze ne -
do  ve di te însă.   Pro -
fe  so rul Petre Râm -
neanţu a trecut la
ce le veş nice la Bu -
cu reşti, la 10 ianua -
rie 1981. 

În prezent, Insti -
tutul de Igienă şi Să -
nă tate Publică din
Ti mişoara, cu nume -
le  „Prof. dr. Leo ni -
da Geor ges cu”, es -
te condus de prof.
univ. dr. Roxana
Mol dovan.    

Petre Râmneanţu -
medic militar, 1941
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