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PIETROASA

Sediul consiliului local: Pietroasa nr. 108,
tele fon/fax 0256/334608;
Coordonate:
45° 83’ 33″ lat. N; 
22°24′ 00″ long. E;
Repere istorice:
-1597 - Sigismund Báthory donează aşe -
zarea cu numele de Petroza lui Stefan Tö -
rök, care la 1612 o amanetează lui Ga bri  el
Beth len;
-1620 - Gabriel Bethlen donează locali-
tatea lui Ştefan Bethlen jr.;
-1717 -  sub numele Petrovaz, Pietroasa
face parte din districtul Făget, fiind înregis-
trată cu 15 case;
-sec. al XVIII-lea - meşterii locali încep con-
fecţionarea pietrelor de moară (în carierele
situate în Dealul Pietrei), apro vi zio nând
aproape toate morile de apă din Ba nat;
-ultimele pietre de moară au fost confecţio -
nate la Pietroasa în jurul anului 1950;
-1779 - este ridicată biserica de lemn din
cimitirul satului Pietroasa, monument istoric;
-1785 - numele localităţii  Poeni este trasfor-
mat de oficialii habsburgi în Pojin (Bojin);
-1828 - istoricul Nagy Iván scrie despre
satul Fărăşeşti (Forasest) că este unul locuit
de ro  mâni (valahi);
-1890 - Pietroasa era reşedinţă de comună
şi avea 587 de locuitori;
-1924 - localitatea Pietroasa  avea 554 de
lo   cu itori;
-Ocolul domenial Uzinele de Fier Hune -
doara deţinea la Poeni 9850 de jugăre 
(5 688 hectare) de pă dure şi păşuni;
-la Fărăşeşti, contesa Mocsony Bethlen
Andrei Olivia deţinea peste 5 000 de
hectare de teren;
-1936 -Pietroasa avea 102 case, Crivina de
Sus  76;Poieni 110 case;
-1962- Casa de odihnă a Uzinelor de Fier
Hu nedoara din Poieni Sat (aflată în prezent
în conservare) şi cea din Poieni Strâmbu (cu
100 de locuri de cazare) se transformă în
tabere de copii şcolari; 
-2002 - comuna Pietroasa cu satele apar ţi -
nătoare avea 1 159 de lo cu itori;
-29.06. 2008 - este sfinţiită la Pietroasa no -

ua bise ri că or -
todoxă ro mâ -
nă;
2009 - 2010 -
este realizată
ali mentarea cu
apă în lo ca -
lităţile Poeni,
Crivina de Sus
şi Pie troasa şi Fă răşeşti;
- s-a finalizat as fal tarea drumului Pie troa sa-
Poeni;
-sunt ame   najate sistematic ma    lurile râului
Be ga Poeni pentru pre ve nirea  inundaţiilor; 
-05.2011 - este introdus internetul în Pri mă -
ri a şi şcoala din Pietroasa; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 062 persoane, dintre care:
- masculină = 579 de persoane
- feminină = 483 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
340
Sate componente: Pietroasa, Crivina de
Sus (1501, 1514, Alsó Kryvyna şi Felső
Kryvyna); Fără şeşti (1548, Forrásfalva),
Poieni (1514, Pleyen, Pojen).
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Pie troasa; Şcoli primare cu clasele I-IV: Cri -
vi na de Sus, Fărăşeşti, Poieni; Grădiniţe cu
program normal: Pietroasa, Crivina de Sus,
Poieni şi Fărăşeşti;
Instituţii sanitare: Cabinet medical:
Pietroasa; 
Instituţii culturale: Cămine culturale: Pie -
troasa, Crivina de Sus, Poieni şi Fărăşeşti;
Bibliotecă: Pie troa sa (fondată în anul 1978);
Biserici: Biserica ortodoxă românească:
Pie troasa (1720, renovată în anii 1737 şi
1779) şi Fărăşeşti (1926); Biserici din lemn:
Pie troasa (mo nument is to ric, 1779), Crivina
de Sus (1776) şi Poieni (1814); Biserici pen-
ticostale: Pie troasa, Crivina de Sus şi
Poieni; Biserică baptistă: Fărăşeşti (1922);
Ruga: Pietroasa (29 iunie - Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel); Crivina de Sus (Rusalii); Po -
ieni (15 august – Sfânta Maria Mare) şi Fă -
ră şeşti (14 octombrie – Cuvioasa Paras -
cheva).

Simoc Ioan                                         primar
Barbu Gheorghe                           viceprimar
Barbu Dănuţ, consilier PDL
Barbu Liviu, consilier PNL
Bodea Octavian-Ioan, consilier PSD

Bulbuc Petru, consilier PSD
Neidoni Aurel, consilier PDL
Obeadă Emilia-Diţa, consilier PSD
Şindea ion, consilier PSD
Vasiescu Ionel-Gabriel, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA
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PIETROASA

DOMENIUL CONTELUI 
DE BRANDEMBURG

Satul Crivina de Sus (foto) se află situat la
circa 25 kilometri est de oraşul Făget, pe cur-
sul superior al Begheiului. Este atestat docu-
mentar din secolul al XVI-lea, atunci când fă -
cea parte din domeniul cetăţii Şoimoş (1514-
1516), aparţinând contelui George de Bran -
dem burg, margraf de Brandemburg şi tutore
al regelui Ungariei. Contele George a fost
unul dintre grofii care au participat la în ă bu -
şirea răscoalei conduse de Gheorge  Doja, în
anul 1514. A obţinut domeniul Şoi moş (nu -
mărând la acea vreme aproape o sută de
sate răs pândite pe suprafaţa comitatelor

Arad şi Timiş) în urma căsătoriei sale cu Bea -
trix de Frangepan, văduva lui Ioan Corvin,
fiul nelegitim al regelul Matei Corvin. După
moart ea lui Ioan Corvin şi a urmaşilor săi mi -
nori, neamul lui Iancu de Hunedoara se stin -
ge pe linie paternă. 

„MOARA LUI DANCIU”
În comuna Pietroasa există trei mori, cu o

importanţă economică relativ mică. Morile se
întâlnesc în localităţiile Poieni, Crivina de Sus,
Fărăşeşti. Sunt ac ţionate de forţa apei şi se
folosesc în special pentru măcinatul porumbu-
lui. Un punct de atracţie etnografică îl repre zintă
moa ra de apă din coasta satului Crivina de Sus
(aşezată pe malul drept al râului Bega) cu roată
verticală, care a funcţionat multă vre  me, fiind
construită în perioada interbelică de localnicul
Iosif Danciu (născut în noiembrie 1913).  

PEŞTERA COMORII
Pitorescul regiunii în care se află aşezate

satele comunei Pietroasa este dat şi de for -
me le carstice, chiar dacă acestea sunt de
am ploare mai mică. Peştera de la Pie troasa
este unică în felul ei datorită unei do  minante
cro matice (albastru de Pie troasa). De pe va -
lea Pustiniş se poate urca pe versantul
nordic al Dealului lui Filip, la locul cunoscut
de localnici sub denumirea de „Peştera cu
apă”, aflată la cota 340 metri, cu o lungime
to tală de 370 metri. Intrarea o rientată spre N-
NV este lată de 9,5
metri şi înal tă de 2 me -
tri, luminată di fuz până
la 70 metri. Peş tera are
o co loa nă de 7 metri
înălţime, numi tă de
spe    o  logi „Tibia şi Pe -
roneul”. Săpă turile ar -
heo logice au scos la

iveală un depozit de cereale, ce ramică neo -
litică, dar şi resturi scheletice ale ur sului de
peşteră.  

Peşterile din zonă au lăsat loc de poveşti.
Astfel, legenda spune că într-una din peşteri
ar sta ascunsă  o comoară cântărind aproa -
pe o mie de kilograme, mone de tur ceşti de
aur. Se spune că după în frângerea armatei
otomane de către prin ţul Eugeniu de Savoya
turcii au fost obligaţi să plece în fugă, doar cu
ceea ce aveau pe ei. Aşa s-ar fi întâmplat şi
la Pietroasa, acolo unde un bey şi-ar fi îngro -
pat în gra bă ave rea în lo cul numit „Şaua din

faţa soare lui”. Ase me -
nea legen de despre
comorile as cunse de
tur cii fugari, comori
pes   te ca re plu tesc flă -
cări albăstrii, au circulat
şi circulă în mai tot Ba -
na tul montan şi sub-
montan. 
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Biserica de lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din Crivina de
Sus este da tată prin inscripţia in  cizată pe portalul de sud ca fiind con -
s truită în secolul al XVII-lea (1676). A fost adusă în satul bănăţean din
aşez area Ilia de pe Mu reş, fiind donată comunităţii ortodoxe din
Crivina de o văduvă bogată. Este apreciată drept cea mai bine păs-
trată realizare arhitectonică de acest fel din întreg Banatul. A fost
reparată la anul 1778. Dintre cele 14 icoane  pe lemn de la biserica
din Crivina de Sus, şapte pot fi văzute la Muzeul de Artă Veche Bise -
ricească de la Catedrala Mitropolitană, alte trei icoane se găsesc la
co lecţia de obi ecte vechi bisericeşti de la Protopopiatul Lu goj,  iar
patru icoane au rămas în biserică. Lă caşul a fost restaurat în anii
1967-1968. 

DE-ALE LOCULUI
Clima şi vegetaţia în  altitudine au con di ţio -

nat în zona comunei Pietroasa forma rea eta-
jelor faunistice diferite, aşa cum se ob servă
în pădurile de amestec de făgete cu răşi-
noase, altele fiind cele din mediul faunistic al
fă getelor, cu alte valenţe în subetajul go ru nu -
lui şi al pădurilor de cer şi garniţă l Re -
sursele faunistice sunt reprezentate prin
diferite specii de vânat  (jder, râs, lup, pisică
sălbatică, că prior, mistreţ), existând un fond
de vâ nătoare arondat de 13.500 hectare.
Prin valorificarea cărnii de mistreţ, căpriori,
din taxe de pescuit şi amenzi de vânătoare
se obţin venituri semnificative. Pasionaţii
vânătorii şi ai pescuitului se pot caza la Ca -
bana „Cheia”, care aparţine Regiei Naţio nale
a Pădurilor, „Rom silva“ l În apa  râu rilor se
practică numai pescuitul sportiv (păstrăv,
clean). Păs tră văria din comună  creşte păs -
trăv curcu beu pentru consum, dar şi păstrăv
indigen pentru deversare în râul Bega, astfel
făcându-se repo pularea fon dului piscicol
Bega Poieni. l O atracţie sportivă o constitu-
ie terenul pretabil la practicarea motocrosului

(drumuri fo res ti ere) şi tra se ele turistice pen-
tru iubitorii de dru meţii l Pie troa sa se re -
marcă şi prin cul turile de car tofi ecologici
(cartoful de Fără şeşti), cultură ce foloseşte
numai în gră şă minte naturale şi se supune
unui re gim strict ecologic l Co mu na nu dis-
pune de trafic feroviar. Până în anul 1994
exista linia ferată cu ecartament îngust Mar -
gina-Poieni cu o lun gi me de 61 de kilometri,
fo losită pentru transportul lemnului din zona
de exploatare în lo ca  litatea Margina la fabri-
ca de oţet („Sol ven tul”). Deza fectarea liniei
fera te şi vânzarea acesteia la fier vechi au
adus prejudicii dezvoltării agro turis mului în
zonă.

DARUL VĂDUVEI DIN ILIA

DUELUL CONTELUI FERENCZ
O poveste tristă s-a petrecut la anul 1881. Feciorul bogatei con-

tese Bogdanovics, Ferencz, s-a duelat la Viena pentru o fată fru-
moasă. A fost învins şi rănit de adversar în duel, aşa că a plecat
să se refacă pe domeniul mamei sale, la Poieni, în Banat. Supărat
de înfrângere, cu gândul la cea pentru care se duelase atât de
aprig  în capitala Imperiului, Ferencz Bogdanovics se împuşcă, la
doar 19 ani. Con tesa îi va săpa o criptă în stâncă, pe malul Begăi
Poieni, acolo un de va fi depus şi trupul neînsufleţit al tânărului
nobil. Cripta (care a fost jefuită după 1989) se află la doar două
sute de metri de ca ba na de vânătoare a Ocolului SiIvic, cabană
care poate găzdui în  con diţii bune în jur de douăzeci de turişti.   
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