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ŞANDRA

Sediul consiliului local: Şandra nr. 6, tele-
fon/fax 0256/ 379149;
Coordonate:
45°55′31″ lat. N; 
20°53′29″ long. E;
Repere istorice:
-1801 - teritoriul Şandrei de azi era menţio -
nat în documentele austriece ca sat părăsit,
prediu, aflat în stăpânirea Episcopiei
romano-catolice din Zagreb;
-1833 - începe colonizarea prediului, care
pri meşte la început denumirea de Alex an -
dria, după numele episcopului romano-ca -
to   lic de Zagreb, Alexander de Alagovics,
cel care avea acolo o proprietate de aproa -
pe 7 000 de iugăre (peste 3000 de hectare);
-1839 - conform istoricului Fényes Elek
aşezarea se numea Sán dor háza;
-sunt colonizaţi germani, maghiari, slovaci,
toţi catolici, aduşi din Variaş, Sânandrei,
Got tlob, Bulgăruş, Lenauheim, Biled, Iecea
Ma re etc.;
- este construită în Şandra prima şcoală;
-1843 - în satul Şandra trăiau 1 231 de ger -
mani, 16 sârbi şi români;
-a luat fiinţă satul Uihei prin coloni za rea a
140 de familii germane cultivatoare de tutun
provenite din loca lităţi învecinate Şandrei:
Grabaţ, Iecea Mare, Bulgăruş, Cenad, etc;
-1929 - se înfiinţează brigada voluntară de
pompieri;
-1936 - Şandra avea 485 de case, şcoală
pri mară, cor bărbătesc, reuniune agricolă,
societate a pompierilor voluntari, oficiu poş -
tal şi gară; 
-satul Uihei avea şcoală primară, coopera-
tivă de credit, reuniune agricolă, cor bărbă -
tesc;
-1945 - sunt deportaţi 174 de etnici germani
din Şandra în Uniunea Sovietică, iar 48 de
persoane sunt deportate în Bărăgan;
-4 mai 1950 - se naşte la Şandra chestorul
de poliţie (r) Iosif Panduru;
-1968 - la Şanda sunt descoperite zăcă min -
te de ţiţei; 

-2002 - comuna Şandra avea 2 808 lo cu i tori; 
-comuna Şandra a fost reînfiinţată prin
Legea nr. 54/2004 prin des prin de rea de co -
mu na Biled;
-2009 - este asfaltat drumul comunal Şan-
dra-Uihei;
-2010 - este terminat noul sediu al Primă  riei;
-este amenajat terenul de sport cu instalaţie
nocturnă în satul Uhei;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2 882 de persoane, dintre care:
- masculină = 1 414 de persoane
- feminină = 1 468 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
902
Sate componente: Şandra şi Uihei (1843,
Újh ely - “Satu Nou”).
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Şandra; Şcoala primară cu clasele I-IV: Ui -
hei; Grădiniţe cu program normal: Şandra şi
Uihei;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Şan-
dra (patru); Farmacii umane: Şandra (două);
Farmacie veterinară: Şandra;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Şan-
dra şi Uihei; Biblio tecă: Şandra (fondată în
2005);
Baze sportive şi de agrement: Pensiune
agroturistică Şandra.
Biserici: Biserici ortodoxe române: Şandra
şi Uihei; Biserici romano-catolice: Şandra
(1836) şi Uihei; Biserici penticostale: Şandra
şi Uihei;
Ruga: Şandra (15 august - Sfânta Maria
Mare) şi Uihei (8 septembrie - Sfânta Maria
Mică).

Paul Nicu primar
Savu Luchian viceprimar
Ciontoiu Gheorghe, consilier PDL
Coroamă Lucian, consilier PNG               
Huidan Cristian-Lucian, consilier PNG
Ionel Leontin, consilier PRM
Mistreanu Mihai-Cosmin, consilier PSD

Niţu Gheorghe, consilier PSD 
Preda Dan, consilier PDL
Rus Florin, consilier PSD
Savu Luchian, consilier PSD
Todorescu Victoria, consilier PSD
Truţa Vasile-Tiberiu, consilier PDL

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞANDRA
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Biserica romano-catolică din comuna Şan-
dra are câteva caracteristici aparte, care o
fac să fie unică în România. Astfel, lăcaşul de
cult cu două turnuri impunătoare dă senzaţia
că se află chiar în mijlocul şoselei Ti mişoara-
Sân nico lau Mare, drumul ocolind brusc bi -
serica, prin partea dreaptă a acesteia.
Şvabii, primii locuitori ai Şandrei, au numit-o

„Bise ri ca cu pălărie”, pentru că între cele
două turnuri există un însemn confec ţionat
din metal, ca o pălărie, cu soarele, luna şi un
corb cu un inel în cioc, despre care unii spun
că ar fi o amintire a legendei Corvineş tilor.
Alţii cred că e un simbol al şvabilor care au
construit bi se rica, la doi ani după aşe zarea
lor în loca litate (1833), lăcaş de cult ridicat
din fonduri adunate cu multă trudă.

CASA ŞvABILoR
În urmă cu câţiva ani, familia notarului timişorean Eugen Marin Ciorâcă întocmea un

proiect în vederea obţinerii de fonduri Sapard pentru construirea în Şandra a unei pensiuni
agro-tu ris tice de patru margarete.
Suma de aproape 200.000 de eu -
ro a per mis proprietarilor trans -
forma rea unei vechi case şvă beşti
ridicate în anul 1833 într-o bijute -
rie turistică: vechiul grajd a de ve -
nit o recepţie ele gan tă, şura a fost
transformată în restaurant, iar po -
dul casei a devenit sală de con -
ferinţe .„Schwabenhaus” din co -
muna Şan    dra are zece camere
dotate cu toate utilităţile unei pen-
siuni mo   der ne, deşi a fost păstra -
tă cu stricteţe arhitectura vechilor
lo cu inţe şvăbeşti, inclusiv deco ra -
ţi u ni le exteri oare.

PĂRINtELE BoNAvENtURA
În vechea aşezare şvăbească Şandra nu au mai rămas prea multe familii

de religie romano-catolică. Totuşi, acestea sunt ajutate de părintele Bona -
ventura Dumea să se ţină de tradiţia lor strămoşească. Parohul colindă
comunităţile romano-catolice din zonă, pentru a alina sufleteşte enoriaşii,
iar aceştia, fie ei din Dudeştii Noi, Beciche recu Mic, Biled, Şandra sau
Uihei, îl aşteaptă cu nerăbdare.

BISERICA CU PĂLĂRIE

Şandra, la începutul

secolului al XX-lea
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CHEStoRUL 
Iosif Panduru s-a născut la 4 mai 1950, în localitatea Şan-

dra. A urmat cursurile Şcolii de Ofiţeri a M. I. Bucureşti. A
absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti la anul 1976. Curs
postuniversitar de Drept, la anul 1981. Doc tor în ştiinţe juridice
şi absolvent al cursu rilor Colegiului Naţional de Apărare. 

Înainte de Revoluţie a fost ofiţer judiciar şi criminalistic la IPJ
Hunedoara, şef de post la TF Timişoara Nord şi şef al Comparti -
mentului Judiciar al Inspectoratului de Poliţie Trans por turi Timi -
şoara. După 1989 a fost adjunct al şefului IJP Timiş, şef al IJP
Arad, şef serviciu Crimă Organizată IJPT (1993), şef al Poliţiei
Municipiului Timişoara, consilier juridic al IJP Timiş, şef al IJP
Timiş. La data de 15 septembrie 1999 a fost numit adjunct al şe -
fu lui IGP şi şef al Poliţiei de Ordine Publică. La 1 ianuarie 2007
a trecut în rezervă.

ŢIŢEI DE tIMIŞ
În anul 1857, deschiderea distileriei de ţiţei

„Lumina” de lângă Ploieşti, în Ţara Româ -
nească, aparţinând lui Teodor Mehe din ţea -
nu, a înseamnat începutul exploatării la ni vel
industrial a petrolului românesc. În statistica
mondială a anului 1857, Ţările Române apar
în registrate cu 1 977 barili de ţiţei (275 de to -
ne), fiind singura ţară din lume consemnată
în statistici cu producţie de ţiţei pentru anii
1857 şi 1858, S.U.A. apărând în astfel de do -
cu mente abia în anul 1859. 

Petrolul bănăţean apare mult mai târziu pe
piaţă. În timpul războiului, în anul 1944, ger-

manii (Wehrmachtul) au săpat puţuri pe
alinia mentul Teremia Mare, Valcani, Cenad,
Nă dlac, Turnu, rămase însă neexploatate ca
ur ma re a situaţiei incerte din timpul con fla -
gra ţiei mondiale. Puţurile abandonate de
nemţi în timpul celui de-al doilea război mon-
dial au fost cercetate de geologii români abia
în anii 1963-1965. Forajul a demarat în peri -
metrul respectiv în anul 1965. Doi ani mai
târziu es te pusă în exploatare prima son dă,
la Val cani. Urmează punerea în evidenţă a
zăcă mintelor de la Turnu (judeţul Arad), Şan-
dra, Călacea şi Satchinez. Se contu rea ză
existenţa unui bazin petrolifer, astfel că la 1
oc tombrie 1968, prin ordinul Ministrului Pe -

trolului, se înfiinţează Schela
de Extracţie cu sediul în Ti -
mi şoara. În anii şapte zeci ai
seco lului trecut, se pun în
evidenţă noi zăcă min te de
ţiţei de la Diniaş, Sân martinu
Sârbesc, Toager, Par toş. În -
ce   pând cu anul 1999 se
creează reţele de dis  tribuţie
a gazului în mai mul  te lo cali -
tăţi rurale, pentru mii de abo -
naţi din Bi led, Şandra, Sat -
chinez (parţial), Peri am, Va -
riaş, Voiteg, Den ta, Mo  raviţa,
Stamora Ger mană în jude -
ţul Timiş, dar şi din ju de -
ţul Arad, la Şeitin şi Sem lac.
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