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PECIU NOU

Sediul consiliului local: Peciu Nou nr. 189,
telefon 0256/414500, fax 0256/414826
Coordonate:
45°36′19″ lat. N;
21°03′29″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - prima atestare documentară, sub
numele de Vey bech, pe listele dijmelor
papale;
-1521 - este amintită cetatea românească
Uibech ca fiind atacată de Mohamad beg;
-1571 - cetatea este amintită ca  adăpost al
lotrilor (hoţilor) din zonă;
-1724-1728 - localitatea a fost colonizată cu
familii aduse din Germania, din regiunea
Schwarzwald;
- sec. XVII - mai multe familii de sârbi se sta-
bilesc în Sânmartinu Sârbesc şi Diniaş
(Selişte);
-1890 - Peciu este reşedinţă de comună cu
2 254 de locuitori;
-1895 - pe teritoriul localităţii sunt des co pe -
ri te obiecte datând din neolitic;
-1924 - sub numele de Mielcu, aşezarea
avea 2 806 locuitori;
-15 fe bruarie 1931 -  se naşte la Peciu Petre
Stoica, poet, traducător, me mo ri alist, publi -
cist (d. 21.03.2009);
-1936 - exista şcoală, grădiniţă, două coruri
bărbă teşti, unul femeiesc, club sportiv, aso -
ciaţie de tineret, asociaţie a femeilor germa -
ne, a so  ci aţie a meşteşugarilor, două mori,
uzină elec trică, fabrică de ţiglă, atelier de
lemnărie;
-11 septembrie 1944 -  oficianta  Ana Burca
din Peciu Nou - sat aflat sub ocupaţie ger-
mană - transmite comandamentului român
date despre trupele hitleriste încartiruite în
aşezare;
-1951-1956 - din Diniaş sunt deportaţi în
Bărăgan 167 de localnici;
-25 octombrie 1956 -  se ani ver sează îm pli -
ni rea a 75 de ani de când dirijorul Carl An -
heuer a înfiinţat corul din Peciu Nou;
-2002 - comuna Peciu Nou avea 4 780 de
lo cu itori; 

-martie 2010 - a fost sfinţită piatra de te me -
lie a bisericii greco-catolice din Peciu Nou;
-august 2010 - este finalizată construcţia
bisericii ortodoxe române din Peciu Nou;   
Populaţia stabilă la 1 ianuarie  2010 -total:
5 037 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 486 de persoa ne
- feminină = 2 551 per soane
Numărul lo cu inţelor la 1 ianuarie 2010:
1 763

Sate com  po nente: Peciu Nou,  Di niaş
(1723, Dingnas), Sân mar tinu Sâr besc
(1333, Sancto Martino);
Instituţii şcolare: Liceu teoretic Peciu Nou;
Şcoli  cu clasele I-VIII: Diniaş şi Sân mar tinu
Sâr besc; Grădiniţe cu program normal: Pe -
ciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sâr besc;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Peciu Nou (două), Di niaş şi Sânmartinu
Sârbesc; Dispensar sa ni tar-veterinar: Peciu
Nou; Farmacie uma nă: Peciu Nou;
Instituţii culturale: Case de cultură: Peciu
Nou, Diniaş şi Sân martinu Sârbesc; Bi blio -
tecă: Pe ciu Nou;
Baze sportive şi de agrement: Sala de
sport Peciu Nou; Stadion de fotbal Pe ciu
Nou; Terenuri de fotbal: Diniaş şi Sân -
martinu Sârbesc;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Peciu
Nou (ca pelă, 1930, biserică 2009), Diniaş şi
Sân mar   tinu Sârbesc (1989); Biserică
romano-catolică Peciu Nou (1774); Biserici
ortodoxe sârbe: Diniaş (1835) şi Sân mar tinu
Sârbesc (1830); Biserici penticostale: Pe ciu
Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc;
Ruga: Diniaş (21 mai); Sânmartinu Sâr -
besc (6 iunie); Peciu Nou (15 octombrie).

Fărcălău Ioan primar
Vancu Mihaela viceprimar
Cărbunar Florin, consilie PNL
Dorobanţu Ştefan, consilier PDL
Jurcă Ioan-Mihai, consilier PRM
Lazăr Marin, consilier PSD
Mateş Nicolae, consilier PNL

Mărgărit Ionel, consilier PDL
Negru Gligor, consilier PDL
Orosz Viorel, consilier PDL
Stanoev Borivoi-Goran, consilier PDL
Tarţa Grigori, consilier IND
Todorov Vlastimir, consilier USR
Ţânţaş Gheorghe,  consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU
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PECIU NOU

DOMICILIU FORŢAT
Anii ‘50 ai veacului trecut au fost tragici pentru

paorii bă nă ţeni. Forţele de securitate ale re gi mu -
lui comunist au năvălit în satele ju de ţului Ti miş şi
au ridicat mii de familii, pe care le-au de portat în
Bărăgan sau în Dobrogea. Aşa a fost şi cazul lui
Iefta Iovanov şi al lui Jiva Iovanov, al Ve lin căi
Io va nov şi Miei Iovanov din satul Di niaş, cu toţii
duşi începând cu data de 18 iunie 1951 în satul
Schei din ju deţul Brăila, unde au fost lăsaţi în
câmp, fiind nevoiţi să-şi sape  bordeie în pă mânt
pentru a avea un adăpost deasupra capului.

PATRIMONIU
Mor -

mânt de
i n    c i  n e  -
raţie „in
s i  t u ” ,
des   co pe -
rit la Pe -

ciu Nou. Da  tea ză din a doua
ju măta te a mi  le  niu lui al II-lea
î.Ch. Es te ex pus la Mu  ze ul
Ba  na tului din Ti mi şoa ra.

SĂRĂTURILE
DIN DI NIAŞ

Pe raza comunei Pe -
ciu Nou, în sa tul Di ni -
aş, se află una dintre
cele 18 zone na tu rale
de in te res na ţi onal din
ju de ţul Ti miş, mo nu -
ment al na tu rii pro te jat
prin le ge. Este vor ba
des pre Să  ră tu rile Di -
naş, ca re se în tind pe o
su prafaţă de pa  tru hec -
tare, o re zer va ţie na -
turală de tip pe do lo gic,
unde sunt pro te jate
mlaş tini sărăturate care
păs trează e le  mente
flo ristice ti pi ce, dar  şi
tere nuri să ră tu rate cu
floră spe cifică (ve  ge ta -
ţie ha lo filă, for mată din
ghi riu, rogoz de să ră -
tură, să răţică etc.). 

Biserica
romano-catolică

din Peciu Nou
(Ulmbach), 
1776-1778

zECE NUME
Teritoriul de azi al comunei Peciu Nou

a fost locuit încă din cele mai vechi tim-
puri. În vremea stăpânirii romane va fi
existat aici o colonie romană sub numele
Vibech.  Sub dominaţie maghia ră, aşe -
za   rea va apărea într-un document din
se colul al XIV-lea  cu numele de Vey -
bech, iar între anii 1401-1406 localita tea
devine domeniu regal cu statut ur ban,
sub denumirea de Opidum  Regys
Vyibech. În secolul al XVI-lea re vine la
denumirea de Vyibech. În timpul domi-
naţiei otomane, aşezarea este coloniza-
tă cu populaţie sârbă, iar denumirea lo -
calităţii este schimbată din  Vyibech în
Peciui, mai târziu Peciui. După ocu -
parea Bana tului de habsburgi, admi nis -
traţia de la Viena aduce în localitate co -
lonişti germani (din Köln şi Mainz), iar
acum numele localităţii devine Neu -
petsch, Ulmbach (în maghiară Új pécs).
S-a numit şi Mielcu (între anii 1924-
1925), apoi a primit denumirea pe care o
poartă şi  azi: Peciu Nou.

INIMA CULTURII SÂRBE 
Comuna Peciu Nou, cu cele două sate de tra -

di ţie sârbească, Diniaş şi Sânmartinu Sâr -
besc, poate fi considerată inima culturii timişene
de expresie sârbă din Banat. La Diniaş s-au
năs   cut: prozatorul Sve to mir Rai cov (1921-
1995), poetul şi prozatorul Sve tozar Marcov
(20 iunie 1943), prozatorul şi publicistul Miomir
(Mi  le) To dorov (n. 6 apri lie 1951), poeta, tra -
ducătoa rea şi re a lizatoarea radio Viseslava
Ciric (n. 17 iulie 1947). Iar la Sânmartinu
Sârbesc (Srpski Se mar ton), au văzut lumina zilei poetul Jiva
Mişcovici (1914 - 2004), poetul, prozatorul şi zia ristul Iova Beliaţ

(1922 -  1958), Arcadia Jivanov (1934 - 1983)
zi arist şi redactor radio, apoi po etul şi prozatorul
Iovan Ciolacovic (20 mai 1935 - 1980), poetul
Gioca Mi rianici (1937-2001),  po e tul şi pro -
zatorul Gio ca Ju pan ski (n. 21 aprilie 1932),
prozatorul, mo   nograful, în   grijitorul de edi ţii,
folclo ristul şi tra   ducătorul Ste van Bugarski (n.
25 septembrie 1939), poetul şi ziaristul  Draga
Mirianici (n. 7 aprilie 1940, foto, stânga), proza -
torul Sr bo    liub Miş covici (n. 25 octombrie
1945), re dactor-şef la publicaţia „Naša reč”.

Draga Mirianici
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Doamna Doina Romoşan a iniţiat la Peciu
Nou un pro iect ambiţios, şi anume Că minul
de Bătrâni Orhi deea,  care are ca public ţin -
tă vârstnicii ai căror copii sau ru de se află în
Canada, primul de acest fel din România,
condus de o firmă canadiană (Caminul Or -
hi de ea Inc., 24-155 East Beaver Creek
Rich mond Hill, Ontario).

De oa rece majoritatea bă trâ nilor nu vor să
îşi pără seas că ţara pentru a se muta în locuri
străine, Că minul de Bătrâni Or hi deea ar
putea însemna mult pen tru ro mânii aflaţi pe
continentul nord-american, ca re vor fi, astfel,
liniştiţi că părinţii, ru dele lor în vârs tă, sunt
bine îngrijiţi. „Orhi deea” oferă şap te dormi-
toare, cu un total de 18 locuri. E vorba de
camere private, se miprivate (două persoa -
ne) sau cu maxim patru pe rsoane în dor mi -
tor. Clă  direa are încălzire proprie (cen  trală
pe gaz me tan), calorifere noi, parchet şi
chiu vete în dormi toa re, ho luri şi în sala de
me se, băi cu du şuri, mo bilier nou peste tot,
în ce pând de la paturi şi mese şi până la bi -
bliotecă, terasă de vară. Există televiziu ne
prin ca blu, video, internet, fân tână ar te ziană,

bănci în păr culeţ etc. Practic, bă trânii au
condiţii com pa  rabile cu cele din cămi ne le de
bătrâni din Ca nada, iar pre ţul serviciilor lu -
nare es te în jur de 400 de euro. Clientela es -
te  restrânsă din acest punct de vedere. Cli -
entul ideal es te bă trânul din Ro mânia a cărui
familie se află sta bilită în Ca na da sau SUA,
iar co piii sau ru  dele  emi grate pes te Ocean
au în ban că un cont mulţumitor. Pro iectul a
înce put la anul 2005 şi se află în de rulare.

FIUL RĂTĂCITOR 
Poetul Petre Stoica a fost

per ceput ca a par   ţinând, prin ră -
dăcini, oraşului Jimbolia, mai a -
les că în luna mai 1995 a pă ră sit
de fi nitiv Bucureştiul, înteme ind
în ora şul de la graniţa de vest a ju deţului Ti -
miş „Fundaţia culturală româno-germană”,
care îi poartă numele şi care l-a făcut şi mai
faimos. În tr-o cro nică a volumului „Insom -
niile bătrânului”,  apărut la anul 2000, poe-
tul bo em Grişa Gher       ghei scria: „În mica lui
localitate de re tra    gere, se pare chiar natală,
poetul es te „bă  trânul cerşetor încăpăţânat/
să aşeze pe altarul orăşelului aţipit/ un bu -
chet de cuvinte celeste” („Elegie)”.

De fapt, Petre Stoica este fiu al comunei
Peciu Nou, acolo unde s-a născut la 15 fe -
bruarie 1931. În anul 1950 termină Liceul C.
D. Loga din Timişoara, iar în anul 1954 Petre
Stoica termină Facultatea de Filologie (secţi-
ile română şi germană) din Bu cureşti. După
1989 este ales membru în Consiliul de Con -
ducere al Uniunii Scriito rilor din România.
De  bu tea ză cu „Poe me” (Bu cu reşti, Editu ra

de Stat pentru Li te ratu ră şi
Artă, 1957). Pu blică pâ nă în
a nul 1989 nu me roa se vo   lu -
me, prin tre ca re „Mi  ra co -
le“, „Alte po e   me“, „Ar he o -
logie blân  dă“, „Me lancolii
ino   cente“, „Oro  logiu“, „O

ca setă cu şerpi“, „Bu nica se aşează în fo -
toliu“, „O nuntă de ce nu şă“,“ Numai dul-
ceaţa po rum  belor“, „Suve nir“ etc. 

După anul 1989 îi a par volu mele „Tango
şi alte po e me“, „Tien-An-Men II“, „Visul
vine pe scara de serviciu“, „Mane vrele de
toamnă“, „Ma rea pu  rurea marea“ (ediţie b -
bli ofilă), „In som ni ile bă trâ nului“, „Vi zita
ma e strului de vână toa  re“, „Veşnic ab -
sentă, veşnic prezentă“ (edi  ţie bibliofilă,
nepusă în comerţ). 

Poet, traducător, me mo rialist, publicist,
mem bru al PEN CLUB, Petre Stoica a obţi -
nut nume roa se premii literare, dintre care
pot fi amintite: Premiul Asocia ţiei Scriitorilor
din Bucureşti (1976), Pre miul U.S.R. (1980,
1981), premiul U.S.R. - Fi liala Ti miş (1996)
etc.  Trece la cele veş nice la 21 martie 2009. 

CĂMIN PENTRU PĂRINŢII EMIGRANŢILOR 

269-323 Atlas Ed II - Cap Comune si sate - 1 IULIE OK 2011 - curbe:Layout 1  14.07.2011  17:55  Page 303


