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SÂNPETRU MARE

Sediul consiliului local: Sânpetru Mare nr. 1,
telefon/fax 0256/376001;
Coordonate:
46°02′44″ lat. N;
20°48′59″ long. E;
Repere istorice:
-1333 - este consemnat documentar ca sat
ro mânesc în forma sacerdos de Sancto
Pe tro;
-1404 - în localitate începe să se aşeze po -
pu  laţie sâr bă;
-1558 - numele satului este sârbizat - Veli -
ka Szent Peter (Sânpetru Mare)
-1748 - se stabilesc colonişti români din Ar -
deal, apoi germani;
-1796 - pe hotarul defalcat al satului Sân -
petru Mare este întemeiată aşezarea Sân -
petru Mic de către colonişti germani;
-1860 - au loc mari inundaţii ale Mureşului la
Igriş;
-1868 - Sânpetru Mic devine comună de si -
ne stătătoare; 
-1877 - holera face multe victime printre lo -
cu  itorii din Sânpetru Mare;
-1883 - în Igriş trăiau 2 540 de români orto -
docşi şi 24 de germani catolici;
-Igrişul sărbătoreşte patru decenii de la înfi-
inţarea Societăţii Corale;
-1936 - Sânpetru Mare avea şcoală prima -
ră, şcoală confesională sârbă, cor bărbă -
tesc, monument al eroilor, fabrică de cără -
midă, societate de lectură sârbească, gară,
oficiu postal
-23 iunie 1938 - se naşte la Igriş academi-
cianul Ioan Munteanu, medic primar;
-31 octom brie 1938 - se naşte la Igriş isto -
ricul Ioan Munteanu, prof. univ. dr.;
-1947 - se stabileşte la Igriş, cu familia,
Leon Jebeleanu, viitor medic primar;
-1948 - satul Igriş este electrificat, dar cu -
ren tul electric este tras din judeţul Arad, de
la Năd lac; 
-2002 - rromii din satul Igriş reprezentau 10
la su tă din populaţie, pentru ca în anul 2009
procentul lor să treacă de 30 la sută din to -
ta lul populaţiei;

2008 -2009 - este asfaltat drumul judeţean
Sânpetru Mare-Igriş (Mureş); 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
3 353 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 674 de persoane
- feminină = 1 679 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 386 
Sate componente: Sânpetru Mare şi Igriş
(1179);
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Sânpetru Mare şi Igriş; Grădiniţe cu pro-
gram normal: Sânpetru Mare şi Igriş (1121,
Egris);
Instituţii sanitare: Cabinete medicale:
Sânpetru Mare (trei) şi Igriş; Punct farma-
ceutic: Sânpetru Mare; Dispensar sanitar-
ve terinar: Sânpetru Mare;
Instituţii culturale: Cămine culturale:
Sânpetru Mare şi Igriş; Bibliotecă: Sânpetru
Mare;
Baze: Terenuri de fotbal: Sânpetru Mare şi
Igriş.
Biserici: Biserici ortodoxe române: Sân pe -
tru Mare (1940) şi Igriş (1819); Biserică or -
to  doxă sârbă: Sân petru Mare (1779); Bi -
serică ro mano-catolică: Sânpetru Mare
(1889); Biserică greco-catolică: Igriş; Bi -
serici penticostale: Sânpetru Mare (2004) şi
Igriş (1992); Biserică baptistă: Igriş (1920);
Ruga: Ruga bisericii ortodoxe române Sân -
petru Mare (23 aprilie-Sfântul Gheorghe) şi
Igriş (8 noiembrie-Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril); Ruga bisericii ortodoxe-sârbe Sân -
pe tru Mare (22 mai); 
Cetăţeni de onoare: acad. Ioan Munteanu,
Milivoi Trifunschi.

Popovici Viorel primar
Hadnagy Milovan viceprimar
Avram Iovan, consilier PR
Belenţan Jivoin, consilier PNL
Crista Dimitrie Cornel, consilier UPSC
Dragomir Dan, consilier PDL
Gavra Octavian, consilier PIN

Iovanov Miroslav, consilier UPSC
Jicu Gavrilă, consilier PDL
Merce Răzvan-Mircea, consilier PSD
Petcov Dragomir Zlatomir, consilier PDL
Pop Virgiliu Ioan, consilier PNL
Roşu Floria, consilier PNŢCD
Stoianov Paia, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNPETRU MARE
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SÂNPETRU MARE

BIBLIOTECA ABAŢIEI 
CISTERCIENE

La Igriş a funcţionat începând cu secolul al
XII-lea prima bibliotecă medie vală atestată
documentar pe teritoriul actual al României
şi consemnată în documente franceze.
Biblio teca a aparţinut mănăstirii cisterciene
din localitate, situată pe malul stâng al râului
Mu reş. Abaţia a avut ca şi ctitor în anul 1179
pe Ana de Chatillon, prima soţie a regelui
Béla al III-lea al Ungariei şi mamă a regelui
Andrei al II-lea, originară din Franţa. Mă -
năstirea a fost întemeiată ca abaţie-filială a
mănăstirii călugărilor cistercieni de la Pon   ti g -
ny din Bur gun dia, fiind locuită iniţial de călu -
gări veniţi din Franţa. Numele maghiar atri -
bu it mănăstirii şi ulterior localităţii, Egres, în -
seam nă „Poarta Cerului" sau „Poarta Ra iu -
lui". E xistă şi varianta care spune că nu mele
lo ca    li tă ţii vine de la cuvântul „egresch”, ce ea
ce în maghiară ar avea do uă sensuri: „coa -
că  ză” şi „locul zânelor”.

Călugării cistercieni du ceau o viaţă plină
de privaţiuni. Lucrau „zi lu mină" în folosul să -
tenilor din Igriş, pe ca   re-i iniţiau cu tot ce des -
copereau nou... Că lu gă rii au adus pe malul
Mureşului soiurile de viţă nobilă din Bur gun -
dia natală, iar des pre vin se spunea că era
sin gura lor sursă de putere, căci se hrăneau
doar cu brânză, casta ne şi fierturi din frunze
de fag. Nu aveau chilii şi dor meau toţi într-o
cameră, pe paie. Se tre zeau la ora trei
dimineaţa şi din trei în trei ore a veau slujbe
religioase. Datorită vieţii aspre, nu trăiau
decât 35-40 de ani. 

Biblioteca igrişeană adăpostea cărţi ale 
u nor clasici latini precum Cicero, Seneca,
Quin tilian şi Suetonius. Tot acolo se găseau
cărţi ale unor autori medievali ca Grigore de
Nazianz, Anselm de Canterbury, Yves de
Char tres. Cercetătorii R. Constantinescu şi
E. Lazea susţin că în biblioteca mănăstirii
exis  tau 1 229 de cărţi latine împrumutate de
la Pontigny, „atestând documentar pentru
pri ma dată de la naşterea neamului româ-
nesc un contact livresc cu cultura-mamă,
cul  tura latină”. Conform ritualului monastic
apusean, şi în abaţia din Igriş lectura era co -
mu nă. Se făcea cu voce tare în biserică şi în
sala de mese. Locul de păstrare a cărţilor în
incinta mănăstirii cisterciene era o nişă fă cu -
tă în zid denumită armarium, aflată lân gă in -

trarea în biserică, ori spaţii închise cu uşi de
lemn aflate în refectoriu (sala de mese). 

O filială a mă năstirii din Igriş a luat fiinţă în
anii 1205-1206 în Ţara Fă gă raşului, la 43 de
kilometri de Si biu, pe drumul ce vine dinspre
Braşov, în lun ca Oltului, la Cârţa, ruinele
abaţiei păstrându-se până azi (foto). Mă năs -
 tirea de la Cârţa (Kerz) este considerată

drept una din tre cele mai frumoase şi mai im -
pozante bise rici for tificate din Transil vania,
unul dintre cele mai vechi şi mai importante
monumente ale go ticului timpuriu din aceas -
tă parte a Eu ro pei, dar, în acelaşi timp, puţin
cunoscut. Teritoriul pe care a fost fondată şi
construită abaţia Cârţa i-a fost donat de că -
tre regele Andrei al II-lea al Ungariei (1205-
1235) lui Benedict, voievodul Tran sil vaniei. 

În mănăstirea din Igriş a fost înmormân-
tată soţia regelui Andrei al II-lea al Un ga riei
Yo landa de Courte nay, fiica lui Pierre d' Au x -
erre, împă ratul latin al Constan tino po lului.
Aşezământul monahal a fost distrus în urma
invaziei hoardelor mongole din anul 1241,
oda  tă cu el a dispărut şi faimoasa biblio tecă
medievală. Abaţia a fost reconstruită la scurt
timp după aceasta, dar a fost distrusă de cu -
mani între anii 1279 - 1283. În micul punct
muzeistic din Igriş, aflat lângă Ca sa Naţio na -
lă, se mai păstrează şi azi câteva pie tre din
temelia abaţiei de odinioară...
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CU BACUL PESTE MUREŞ
Râul Mureş desparte nord-estul judeţului Timiş

de judeţul Arad. Bacul de la Igriş a transportat
generaţii de localnici peste Mureş, către Şemlacul
arădean, în satul timişean din Lunca Mureşului
me seria de pontonier fiind şi azi la loc de mare
cinste. În apro piere se află Insula Igriş, cu o su -
prafaţă de trei hectare, o zo nă naturală protejată.

MOARA CU CAI
Moara cu cai este cunoscută în ţara

noastră din antichitate, mai ales în zona
cetăţilor greceşti din Dobrogea, apoi şi în
Dacia romană, dar primul document care
atestă existenţa morilor cu cai pe teritoriul
ţării noastre este Registrul notarului geno -
vez de la Chilia, din anii 1360-1366. 

În lunile iulie-august 1977, Muzeul Civili -
zaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA" - mu -
zeu etnografic în aer liber - a trimis o echi -
pă de cercetători în judeţul Timiş pentru de -
pistarea unei mori cu cai şi pentru a obţine
infor maţii necesare reconstrucţiei acesteia.

În comuna Sânpetru Mare, în gospodăria
unui plugar şvab, Peter Wischet, muzeo -
grafii sibieni au descoperit elemente ale
unei mori cu cai care fusese construită în
1829 şi demontată în 1940. Au găsit astfel
„părţi din roata mare de lemn, roata ma -
sela tă, axul de metal al roţii, fragmente din
grin da ce susţinea roata pe fus, piatra de
jos a instalaţiei, coşul, parpariţa (mică piesă
metalică fixată în piatra alergătoare de la
moară, în care intră capătul de sus al fusu-
lui), lagărul de oţel al roţii şi sita morii", după
cum arată inventarul descoperirii. Alte ele-
mente ale unei mori cu cai au fost găsite în

CASA NAŢIONALĂ
Casa Naţională (Căminul cultural) din

Igriş a fost ridicată între anii 1934-1936
cu contribuţia igrişenilor. A fost proiec-
tată de Victor Vlad, arhitectul Bisericii
ortodoxe române din Piaţa Mocioni din
Timişoara. Sala de spectacole a Cămi -
nului din Igriş are o capacitate de 450
de spectatori. 

Moară cu cai din Jimbolia, 

înc. sec. al XIX-lea

Moara cu cai din Sânpetru, 

reconstruită la Sibiu
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ACADEMICIANUL
Ioan Munteanu, medicul chirurg care va deveni în a -

nul 2004 membru de onoare al Academiei Române, s-a
născut la 23 iunie 1938 în satul Igriş. Şcoala primară a
urmat-o în satul natal, gimnaziul şi studiile liceale le-a
făcut la Timişoara, la Liceul „Vincenţiu Babeş" (Fabric),
iar Facu l tatea de Medicină din Timişoara a absolvit-o cu
me dia 10 în anul 1961. În 1972 devine doctor în medi ci -
nă. Urcă trep  tele profesionale şi cele didactice, deve nind
şeful Cli nicii I de Obstetrică-Gine cologie (1980-1987),
din 1987 şe ful Clinicii Universitare de Obstetri că-Gi ne co -
lo gie „Be ga", din 1990 profesor la Univer sita tea de Medi -
cină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara.

În anul 2009, profesorul Munteanu a împlinit 46 de ani
de activitate didactică şi se poate mândri că, pe lângă
numeroasele serii de studenţi, a format doi profesori uni-
versitari, patru conferenţiari, cinci şefi de lu crări şi nouă
asistenţi! După anul 1990 i s-a re cunoscut dreptul de-a
conduce lucrări de doctorat (total, 21 de docto ranzi). Su -
te lor de lucrări publicate în reviste de specialitate sau
comunicate la manifestări ştiinţifice li se adaugă peste
douăzeci de volume de autor sau în colaborare. Tratatul de Obstetrică apărut în anul 2000 la
Editura „Academiei Române”, Bucureşti (cuprinzând 1 460 pagini, cu un tiraj de 1.500 de
exemplare, 200 dintre acestea au fost donate Bibliotecii Academiei Române) poate fi consi -
derat chintesenţa de o viaţă a unui medic excepţional. În anul 2006 apare ediţia a doua a
Tratatului, în două volume, cuprinzând 1 584 de pagini. În anul 1990 profesorul Ioan
Munteanu a fost invitat la Clinica Universitară de Obstetrică-Ginecologie din Heidelberg,
Germania, unde s-a perfecţionat în domeniul laparoscopiei, histeroscopiei, al chirurgiei
laparoscopice, chirurgiei cu laser, fertilizării in vitro. Cu ajutorul Crucii Roşii Germane Rhein-
Neckar-Heidelberg, condusă de d-na Dr. h.c. Diemut Theato, s-a construit şi dotat la Timi şoa -
ra în perioada anilor 1993-1995 „Centrul de Laparoscopie, Chirurgie Lapa ro  scopică, Fer ti -
lizare in Vitro şi Em brio transfer” din cadrul Clinicii Universitare de Ob stetrică-Ginecologie
“Bega”, iar centrul a devenit o adevarătă şcoală ştiinţifică pentru celelalte centre din România,
care i-au succedat. Astfel, în anul 1995 a fost posibilă realizarea fertilizării in vitro în România
şi în 6 februarie 1996 s-a născut Daniel, primul copil român obţinut datorită unuia dintre cele
mai mari succese ştiinţifice ale medicinei secolului XX. Volumul „Chirurgia endoscopică în
ginecologie” (însoţit de un DVD conţinând operaţii demonstrative), apărut la Editura Aca de -
miei Române, 2008, este rezultatul muncii ştiinţifice în urma a peste 3.000 de intervenţii la -
parascopice realizate de academicianul Munteanu. Profesorul Ioan Munteanu a fost recom-
pensat cu două diplome ale Academiei Române pentru activitatea ştiinţifică şi publicistică
(aceasta în mod excepţional, având în vedere faptul că această diplomă se acordă doar o sin-
gură dată). A fost declarat Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara în anul 2001, iar în
anul 2004 a fost declarat membru de onoare al Academiei Române. Pe scurt, povestea lui
Ioan Munteanu din Igriş, cel care declara la primi rea înaltului titlu academic: „Am venit la Ti -
mi  şoara desculţ şi am creat un imperiu al ştiinţei şi al sănătăţii!“

sa tul Lenauheim, în gospodăria lui Michael
Klein. Ase menea mori cu cai au funcţionat în
secolele al XIX-XX şi la Biled, Variaş şi Jim -
bolia.

Moara cu cai de la Sânpetru, reconstituită
în Muzeul „ASTRA” din Sibiu, conform spe-

cialiştilor, „aparţine tipului de moară cu
transmisie indirectă, cu angrenaj compus
şi tracţiune pe roata dinţată, dispusă în
plan inferior”, fiind considerată „punctul
final al evoluţiei instalaţiilor cu tracţiune
animală pentru măcinarea cerealelor”.

Portretul academicianului, 
realizat de maestrul

Vasile Pintea
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ISTORICUL BANATULUI
Unul dintre cărturarii Banatului contemporan, Ioan Munteanu, s-a

născut la 31 octom brie 1938, în localitatea Igriş, judeţul Timiş. Absolvent
al Liceului „C.D. Loga” (1956), ab solvent al Facultăţii de Istorie -
Filosofie a Universităţii din Cluj-Napoca (1964). Repar tizat ca asistent-
preparator la Universita tea din Timişoara, Facultatea de Istorie - Geo -
grafie. Doctor în istorie (1976), profesor universitar la Catedra de Istorie,
Universitatea de Vest, Timi şoara. Conducător de doctorat din anul 2002,
domeniul istorie. Di rec tor de studii postuniversitare şi masterat (1997-
2006). Membru în co mitetul de redacţie al publicaţiei ştiinţifice „Studii de Istorie a Banatului”,
în conducerea Societăţii de Ştiinţe Istorice – judeţul Timiş şi al „Asociaţiei Istoricilor din Banat
şi Transilvania”. Autor de manuale universitare, a peste 150 de studii şi lucrări ştiinţifice, a pu -
blicat în reviste de cultură (Orizont, Analele Banatului, România li terară, Szabad Szó etc.),
dar şi articole de po pu  larizare a istoriei Banatului în Timişoara; a fost consultant ştiinţific la
serialul TVR 1 „Me morialul durerii”, a avut colaborări în emi siuni cu caracter cultural la Radio
Ti mişoara, Radio „Europa liberă”, TVR 1, TVR 2, Analog TV. A fost organizator al sesiunilor
ştiinţifice (domeniul istorie) naţionale la Zilele Aca de mi ce Timişene.

Începând cu anul 1968 şi până în prezent publică numeroase volume ca autor sau în cola -
borare. Volumul „Făurirea statului naţio nal unitar român. Con tribuţii documentare bă nă ţene.
1914-1918”, au  tori C. Brătescu, M. Milin, T. Moţ, I. Mun tea nu, coordonator Ioan Mun teanu,
apărut la Edi tura Direcţia Arhi ve lor de Stat, Bucureşti, 1983, 302 pag., a fost d is t insă cu
Premiu l  „Ni co lae Bălcescu” al Academiei Române în anul 1985. De referinţă este lucrarea
scrisă în colaborare cu regretata sa soţie, prof. dr. univ. Rodica Munteanu, „Ti mi şoara. Mo -
no grafie”, Editura Mirton, Ti mi şoa ra, 2002, 570 pagini plus hărţi. 

În anul 2006, profesorului Ioan Munteanu îi apare primul volum din trilogia „Banatul
istoric”, volum care cuprinde o amplă analiză monografică a aşezărilor şi populaţiei Ba -
natului între anii 1867-1918, regiune des pre care profesorul Ioan Munteanu spunea: „Ba -
natul istoric a con s tituit în secolul al XVIII-lea, după încorporarea la Imperiul Habs -
burgic, o provincie experimentală pen tru po litica populaţionistă a Curţii din Viena”,
referindu-se la particularităţi spe cifice da torită colonizărilor masive făcute de Camera Aulică
de la Viena mai ales în a do ua jumătate a secolului al XIX-lea, când, precizează istoricul: 

„S-au întemeiat în Banat o serie de localităţi noi şi s-au aşezat familii întregi în satele
deja existente cu scopul de a sparge grupul omogen românesc”…

REAPARIŢIA 
CASTORILOR

Parcul Natural Lunca Mureşului este con-
stituit în aval de municipiul Arad, până la gra -
niţa cu Ungaria, de-a lungul râului Mureş. În
aval de Arad, către Semlac-Igriş, au fost ob -
ser vate în ultimii trei-patru ani mai multe
exem  plare de castori. 

Despre castorii din Lunca Mureşului, spe -
cie protejată la nivel european, se spune că
ulti mul ar fi dispărut în anul 1829. Re apa riţia
lor pare a fi legată de un proiect derulat de
In  stitutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din
Braşov începând cu anul 1998 şi care avea
ca scop reintroducerea castorului în Ro mâ -
nia. „Castorii au fost aduşi din Ger ma nia

şi eliberaţi într-un habitat studiat înainte
şi considerat extrem de fa vorabil pen tru
înmulţirea lui”, conform di rectorului „Parcu -
lui Natural Lunca Mu re şu lui”, Ovidiu Pîrv,
care consideră că pe tro n sonul de râu amintit
po pu laţia de castori poate fi estimată la
şapte-opt exemplare. 

325-396 Mic Atlas - Ed IV - Cap Comune si sate - 5 oct 2011:Layout 1  05.10.2011  17:13  Page 347


