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SÂNMIHAIU ROMÂN

Sediul consiliului local:
Sânmihaiu Ro mân nr. 1,
telefon 0256/363501, fax 0256/294984;

Coordonate:
45°42′28″ lat. N;
21°05′24″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - în dijmele papale apare localitatea
Sanc tus Michael (posibil Sânmihaiu de azi,
de şi Ion Lotreanu crede că e vorba de locali -
ta tea Sveti Mihajlo de lângă Alibunar);
-sec. al XVII-lea - Sânmihaiu se află sub
ocupaţie otomană;
-1717 - Sânmihaiu Român avea 40 de ca se;
-1873 - holera face 70 de victime în Sân mi -
ha iu German;
-1912 - în Utvin funcţiona cărămidăria firmei
„Dunster şi Wetzler”;
-1936 - Sânmihaiu Român avea 2 158 de lo -
cu itori şi 523 de case, iar cel German - 
1 053 de locuitori şi 289 de case;
-existau în Sânmihaiu Român şcoală prima -
ră, două coruri (1892 şi 1896), so cie tatea
„Sfân  tul Gheor ghe”, casă na ţio na lă, bi  blio -
tecă pu blică, monument al ero ilor, oficiu
poş  tal, gară; 
-13 mai 1939 - se naşte la Sânmihaiu Ro -
mân Ciprian Radovan, prof. univ. dr., artist
plastic;
-1946 - se naşte la Sânmihaiu Român in -
stru mentistul - interpret de muzică populară
bănăţeană Dorin Cuibaru;
-10 aprilie 1968 - se naşte la Sânmihaiu
Român actorul Florin Ionescu;
-1990 - Tomislav Radulov concesionează,
pe o perioadă de 49 de ani ştrandul termal
din Sânmihaiul German;
-după moderniz area şi extinderea din dece-
niul trecut ştrandul cu bazin acoperit poate
primi în jur de 1000 de vi zi ta tori zilnic; 
-2002 - comuna Sânmihaiu Român avea 
4 396 de locuitori;
-2009 - este extinsă clădirea Şcolii cu clase-
le I-VIII din Sânmihaiu Român;
-2010 - se introduce linia de transport me -
tro   politan care leagă comuna de Timi şoa ra; 

-2011 - înce -
pe constru-
irea căminu-
lui cultural în
Sân  mi  ha iu
Ger man şi a
ba zei spor ti -
ve la Utvin;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie  2010 -
total:
5 274 persoane, dintre care:
- masculină = 2 536 persoane
- feminină = 2 738 de persoane 
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 997; 
Sate componente: Sânmihaiu Român,
Sânmihaiu German (1333, Sancto Michele,
1717, Rautendorf, Neu Sankt Michael), Ut -
vin (1333-1337, Hutneu, Hutuen).
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Sân mihaiu Român şi Utvin; Şcoala primară
cu clasele I-IV: Sân mihaiu German; Gră di -
niţe cu pro gram normal: Sânmihaiu Ro mân
(două), Sân m i haiu Ger man şi Utvin;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Sân -
mihaiu Român şi Utvin (trei); Farmacii uma -
ne: Sânmihaiu Ro mân şi Utvin; Circum scrip -
ţie sanitar-vete ri nară: Sânmi ha iu Ro mân;
Cabinet sanitar-ve  terinar: Utvin;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Sân -
mihaiu Român şi Ut vin; Bibliotecă: Sân mi -
haiu Ro mân;
Baze sportive şi de agrement: Club
Sportiv Utvin-teren de fotbal; Sânmihaiu
German - ştrand termal privat;
Biserici: Biserici ortodoxe: Sânmihaiu Ro -
mân (1774), Utvin (1714) şi Sânmihaiu Ger -
man (1986); Bi serici romano-catolice: Sân -
mi ha iu Ro mân şi Sânmihaiu German
(1865); Bi se rică penticostală: Sânmihaiu
Ro    mân (1958); Biserică baptistă: Utvin
(1938); Bi se rica pen ticostală „Filadelfia”:
Utvin (1960); Bi se rica „Siloam“: Sânmihaiu
German (2000);
Ruga: Sânmihaiu Român şi Utvin (Sfintele
Paşti).

Bara Viorel primar
Matiş Teodor viceprimar
Bakai Elena, consilier            PSD
Balint Gheorghe, consilier         PC
Chevereşan Rodica, consilier      PDL
Cionca Daniel, consilier           PSD
Danc Virgil Emil, consilier         PDL

Iacobescu Ioan, consilier PC
Mayer Marian, consilier PNL
Prodan Petru, consilier PDL
Sicora Daniel, consilier PSD
Sucilea Marius Daniel, consilier PDL
Toth Tiberiu, consilier PSD
Vuici Cornel, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNMIHAIU ROMÂN
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SÂNMIHAIU ROMÂN

„CASA BARAJ“
Ecluza numărul 1 de pe Ca nalul
Be ga se află la Sân mi ha iu Ro -
mân, la o distanţă de 7,3 km de
Po dul Modoş din Timi şoa ra. Lun -
gimea camerei eclu zei este de 70
metri, iar lă  ţimea de 10 metri, cu
un pes  caj de 2-3 m, prevă zută cu
o pasa re lă. Ecluza nu este func ţi -
o nală, dar e cuprinsă într-un pro   -
iect de moderni zare odată cu
lucrările la canalul Bega, începute în octombrie 2008. Ecluza de la
Sân mihaiu Român, monument istoric, a fost construită în secolul al
XIX-lea, iar denumirea ei oficială este „Casa Baraj“. Aici se află sin-
gura insulă de pe râul Bega. O altă ecluză, funcţională,se află la Utvin,
cu date tehnice similare celei de la Sânmihaiu Român.

IZVORUL DE SĂNĂTATE
La doar 15 kilometri de Timişoara, sute de

timişoreni găsesc un loc ideal pentru re la -
xare şi un adevărat izvor de sănătate: ştran -
 dul cu apă termală aflat la intrarea în satul
Sânmihaiu German. Poate fi frecventat şi va -
ra şi iarna, dispunând atât de bazin în aer li -
ber, cât şi de unul acoperit, cu vestiare, fiind
deschis de marţi şi până duminica, lu nea fi -
ind igienizat. Apa termală din bazine, bo ga tă

în mi ne rale, are temperatura cuprinsă în tre
35-37 gra de Celsius. 

CLARINETUL FERMECAT
În anul 1946, la Sânmihaiu Român s-a

născut Aurel Dorin Cuibaru (foto, dreapta)
unul din marii in stru mentişti de muzică po pu -
lară ai Ba na tului. Dorin urmează şcoala pri-
mară la Unip, în satul natal al tatălui său,
apoi cursu rile Liceului de Muzică Timişoara,
specia lizându-se la clarinet la clasa profe-
sorului Iosif Faur. Debutează ca instrumen-
tist în anul 1967. În anul 1970 devine absol -
vent al Institutului de Muzică Timişoara.
Con duce an samblul studenţesc „Doina Ti mi -
şului” din Timişoara. Fa ce numeroase tur nee
în străinătate, în ce pând cu anul 1972, fiind co op tat şi în forma ţia
maestrului Gheorghe Zamfir, alături de alţi doi mari instrumentişti

bănăţeni: Efta Botoca şi Pavel Cebzan. A concertat în Elveţia, Austria (Opera Haus), Dane -
mar ca, Franţa (Sala Olimpia) Germania (Beethoven Halle - Berlin) Spania, SUA (Lincoln
Center, New York), Canada, Africa de Sud, Aus tralia etc. La invitaţia personală a împărăte-
sei, for maţia lui Gheor ghe Zam fir, cu Dorin Cuibaru la clarinet şi taragot, a concertat la sfârşi-
tul anilor ‘70 la pa latul Împă ratului Ja po  niei de atunci, Hirohito. Dorin Cui ba ru a făcut înre -
gistrări la Radio Timi şoara şi Radio Novi Sad, alături de An samblul profesi onist “Banatul”,
apoi la Radio Bucureşti şi Televiziunea Română, dăruind iubitorilor folclorului bănăţean piese
repre zen tative. Doi dintre copiii lui Dorin Cuibaru au şi ei harul muzicii: Dorinel (foto, stân-
ga) a ajuns un instrumentist apreciat la Filarmonica „Banatul”, iar sora sa, Alina, profesoară
de percuţie la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timişoara. 
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PICTORUL 
Ciprian Radovan s-a născut la 13 mai 1939 în Sânmihaiu Român.

Face studii independente de artă. Absolvent al Facul tă ţii de Chimie In -
dus trială din Timi şoa ra în 1960. Doctor - pro fil Elec trochi mie. Lu crea  ză

în cerce tarea şti in ţifică şi în învă ţă -
mântul supe rior în paralel cu ac  ti vi -
tatea ar tis tică. Pro fesor uni    versitar. 

Membru al U.A.P. din anul 1966.
Membru al Aso ci aţiei In ter naţionale
a Artiştilor Plastici. Debutează ex -
pozi ţio nal în anul 1962. În ce pând cu acest an participă la
pes te 300 de expoziţii naţionale, saloane anuale, ex po -
ziţii de grup, expoziţii reprezentative ale Filialei Timi -
şoara. Participă, începând cu anii ‘70, la expozi ţii de
artă românească la Berna, Torino, Tunis, Novi-Sad,

Belgrad, San Giovani; Valdarno, Modena, Gera - Jena, Novi Sad, Szeged, Zug - Elveţia etc.
Expoziţii de grup şi Trienale în Nor vegia, Danemarca, Germania Polonia, Austria, SUA etc.
Expoziţii personale în Timi şoa ra: 1963, 1965 şi 1967 la Galeria de Artă a Uniunii Artiştilor
Plastici din România; 1973, 1976, 1978, 1981, 1985, 1996, 2003, 2006 la Galeria „Helios”;
1997 - la Galeria „Dure”, 2003-2004 Aquatim - 2004-2005 - HVB Bank; 2008 - Palatul
Administrativ. Expoziţii personale în Bucureşti: 1969 - la Galeria „Kalinderu”, 1973 - la
Galeria „Apollo”; în Reşiţa: 1974, 1977 la Galeria „Paleta”; în Arad: 1978 la Galeria „Alfa”; în
Germania - Ham burg în 1997, Frankfurt-Main, König stein-Fal kenstein în 2000, Heusen -
stamm în 2001; în Franţa - Chateau - Cazai în 1999 şi 2001. Colonii de Artă: Gărâna (1991,
1992, 1996, 1997), Danubius (1993), Strehaia (1994, 1995), Teremia - Mare (1995), Gera -
Germania (1993). Călătorii de studiu: Polonia, Germania de Est, Rusia; după 1989:
Iugoslavia, Ungaria, Germania, Grecia, Franţa, Olanda. În 1997, la Salonul Naţional de la Re -
şiţa, obţine Diploma de onoare pentru participarea de excepţie. Are numeroase lucrări în co -
lec ţii particulare şi de stat din România, ca şi în colecţii particulare din străinătate:
Germania, Italia, Iugoslavia, Austria, Anglia, Brazilia, Canada, SUA, Elveţia, Grecia, Israel,
Ja ponia, Olanda, Suedia, Franţa. 

Ciprian Radovan, bănăţean prin naştere, universal prin aspiraţii şi talent, a făcut studii ini -
ţiale de pictură şi desen cu maestrul Julius Podlipny, alături de prietenul său din Jim bolia,
Roman Cotoşman, care s-a stabilit ulterior la Phila delphia, în SUA. A fost prieten cu artistul
timişorean Diet Sayler (stabilit în Ger mania), cu sculptorul român Paul Neagu (care a co -
pilărit şi a făcut studii liceale la Timişoara, stabilit în Ma rea Britanie). Ciprian Radovan a fost,
de asemenea, un apropiat al celui mai mare prozator al Banatului: Sorin Titel.

ACTORUL
Florin Ionescu s-a născut la 10 aprilie 1968, la Sânmihaiu

Român. Liceul îl urmează la Bocşa Montană. A absolvit Academia
de Teatru şi Film „I.L. Caragiale” din Bucureşti. În 1994 se anga-
jează laTeatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara. S-a făcut
remarcat în nume roase roluri: Richard în „Henric al VI-lea” de
William Shakespeare, Edmund în „Regele Lear” de Shakes -
peare, Paul din „Nimic despre Hamlet” de R.F. Alexandru,
Cleonte în „Domnul Jourdain” de Mihail Bulgakov, Jimmy Porter
în „Priveşte înapoi cu mânie” de John Osborne, spectacol la

care a făcut şi regia etc. Regizor al mai multor spectacole prezentate de Teatrul German de
Stat din Timişoara, cum ar fi „Regele Lear", de Shakespeare, „Casa de pe graniţă" de
Slavomir Mrož ek etc. Se stabileşte în Ungaria în anul 2003, după căsătoria sa cu actriţa
Ildiko Frank. Ţine cursuri de actorie la Pecs, montează spectacole la teatrul din Szekszard
(acolo unde soţia sa devenise directoare) şi înfiinţează teatrul românesc „VIS“, cu care
susţine spectacole pentru comunităţile româneşti din Budapesta, Szeged şi Jula (Gyula). 
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