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TEREMIA MARE

Sediul consiliului local: Teremia Mare nr.
559, telefon 0256/380001, fax 0256/380002
Coordonate:
45°55′59″ lat. N;
20°31′27″ long. E;
Repere istorice:
-1256 - localitatea este atestată documentar
cu numele „Villa Therim-talwk”, Valea
Terim;
-1315 - în dijmele papale este consemnat
sa  tul Theremi, Teremi; 
-1769-1770 - are loc colonizarea şvabilor în
Te re mia Mare şi Teremia Mică;
-1770 - este construită şcoala din Teremia
Mare;
-1760 - se aşază în localitatea Nerău co lo -
nişti români veniţi din jurul Lipovei;
-1865 - se înfiinţează la Teremia Mare So -
cie tatea de muzică şi cânt;
-1875- la Teremia Mare este descoperit un
mic tezaur din monede de aur, trimis la Mu -
zeul din Budapesta;
-6 fe bruarie 1896 - se naşte la Nerău
Coriolan Băran, deputat, primar al Timi şoa -
rei, prefect al judeţului Timiş-Torontal
(d.2.06.1979);
-1936 - Teremia Mare avea 869 de case
şcoa lă primară, şcoală confesională, fanfa -
ră, club al meseriaşilor, club sportiv, reuniu -
ne viticolă, reuniune agricolă, societate de
vânătoare, fanfară, trei coruri bărăbăteşti,
moa ră, uzină electrică, oficiu poştal;
-Teremia Mică avea 316 case, şcoală pri-
mară, două coruri bărbăteşti, fanfară, socie -
tate cultura lă, bibliotecă şcolară;
- satul Nerău avea şcoală prima ră, casă na -
ţi onală, reuniune română de lectură, so -
cietate sportivă („Şoimii României”), cazi-
nou, societate de vânătoare, moară, oficiu
poştal, gară, cor bărbătesc (din 1890);
-2002 - comuna Teremia Mare avea 4 245
de lo cu itori;
-25.11.2005 - la Nerău a fost lansată cartea
„Înscrisurile de la Ne rău - o istorie a locu-
lui...”;
2008-2009 - sunt reabilitate căminul cultural

şcolile din co mună
şi bi se  ri ca ortodoxă
ro mâ na din Te re mia
Ma re; 
-2010 - este as fal tat
drumul dintre Tere -
mia Mare şi Te re mia Mică; 
-2011 - echi pa de fotbal „Banatul Ne rău”
pro   mo vează în D ivi zia D; 
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
4 397 de persoane, dintre ca re:
- masculină = 2 257 de persoane
- feminină = 2 140 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
1 408 
Sate componente: 
Teremia Mare, Nerău (sec. XVI, Dugoselo-
„Satul lung”) şi Teremia Mică (1769, Alb -
recht sflur);
Instituţii şco lare: Şcoli cu cla  sele I-VIII: Te -
 re mia Mare şi Ne rău; Şcoa la primară cu
clasele I-IV: Teremia Mică; Gră di niţe cu pro-
gram normal: Teremia Mare, Te remia Mică
şi Nerău;
Instituţii sanitare: Dispensare medicale:
Teremia Mare, Teremia Mică şi Nerău;
Centru de permanenţă medicală: Teremia
Mare; Farmacie umană: Teremia Mare;
Instituţii culturale: Centrul cultural: Te re -
mia Mare; Cămine culturale: Teremia M are,
Teremia Mică şi Ne rău; Muzeul viei şi vinu-
lui; Muzeul „Nichita Stănescu”: Teremia Ma -
re; Bi bliotecă: Teremia Mare;
Baze sportive: Teren de fotbal: Teremia
Mare;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Teremia
Mare (1994), Tere mia Mică (2005), Nerău
(1810); Biserici romano-catolice: Teremia
Ma  re (1867, renovată la 1926), Teremia Mi -
că (1856) şi Nerău (1871); Biserici pen ti cos -
ta le: Teremia Mare, Tere mia Mică şi Nerău;
Biserici baptiste: Te remia Mare (1996); Bi -
se rica „Martorii lui Iehova”: Tere mia Mare;
Ruga: Nerău (Rusalii); Teremia Mare (15
au gust - Sfânta Maria Mare).

Sântean Cosmin Gheorghe primar
Sachelariu Gheorghiţă viceprimar
Bucur Romi-Eugen, consilier PDL
Dumitru Darius-Raimond, consilier PDL
Ioan Pinti, consilier PDL
Costică Brânzariu, consilier PC
Ibrian Florentin, consilier PSD

Lupaş Nicolae, consilier PNL

Negrău Ecaterina, consilier PSD

Savin Constantin, consilier PC

Sârbu Doru, consilier PSD

Şteinbach Cristian, consilier PSD

Ioani Dumitru Marius, consilier   PNG

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEREMIA MARE
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Coriolan Băran s-a năs cut în 6 fe bruarie
1896 în satul ti mi şean Nerău, într-o fa milie
de învăţători. În cepe studiile primare la
şcoala confesională din sat, apoi e transferat

de familie la şcoala de stat
din Újszentes (Dum bră -
viţa) pentru a învăţa limba
ma ghia ră. Începe li ceul la
Macău (Makó), dar îl con-
tinuă la Gim na ziul din Bra -
şov (aici e co leg cu Lucian
Blaga). A ur mat Fa cul -
tatea de Drept la Buda -

pes ta, îşi ia doctoratul la Cluj-Napoca în
1923, iar examenul de avocat îl dă la Ora -
dea. A partici pat la primul răz -
boi mondial, fiind încorpo rat
în anul 1915. Ajun ge pe fron-
tul din Italia, unde e rănit la
mână, spitalizat, apoi trecut în
serviciul militar auxiliar. Es te
preocupat de mişcarea na ţio -
nală a românilor din Ar deal şi
Ba nat. În toamna anului 1918
organizează Gar da na ţio na lă
în cercul electoral Sân ni colau
Mare şi pleacă ca delegat ti -
tular al acesteia la 1 decem-
brie 1918 la Alba Iulia. În anul
1920 se stabileşte la Timi şoa -
ra, ca avocat stagiar în bi roul
fos tului prefect de Ti miş-
Torontal dr. Aurel Cosma. Îşi deschide apoi
propriul cabinet de avocatură. Des făşoară o
acti vitate intensă în cadrul Par ti dului Naţio nal
Român, aşa că la anul 1921 este ales secre-
tar general al PNR din Timiş-Torontal. Re -
dactează ziarul „Voinţa Bana tului”. În anul
1926 intră în Partidul Naţional Ţărănesc.
Este ales deputat în anul 1928, iar între de -
cem brie 1929 şi august 1930 este primar al
Ti mi şoarei. Între 1932 - 1933 este prefect al
judeţului Timiş-Torontal. În timpul Dictaturii
regale a lui Carol al II-lea, Băran e din nou
primar al Timişoa rei, între decembrie 1938 şi
1 februarie 1939, dată la care este numit
sub secretar de stat la Ministerul de Interne în
guvernul Ar mand Căli nescu. După asasina -
rea lui Căli nescu de către legionari, Coriolan
Băran revine la Timişoara, unde, la 22 de -
cem brie 1939 - ca membru al Frontului Re -
naşterii Na ţionale (partidul lui Carol al II-lea),

ajunge din nou primar, rămânând în funcţie
până la 6 octombrie 1940. Între anii 1941-
1946 este director al Băncii Comerciale Timi -
şoara. Activitatea obştească a lui Coriolan
Băran a fost una remarcabilă. După Marea
Unire face parte din redacţia publicaţiei
„Voinţa Bana tului”. Face apoi parte din con -
du cerea „AS TREI“ şi a Insti tutului Social Ba -
nat-Crişana. A fost membru al Adunării epar -
hiale din Timişoara, având un aport însemnat
în înfiinţarea Episcopiei ro mâne ortodoxe a
Timi şoarei şi la construirea Ca te dralei Mitro -
po litane. A fost preşedinte al Co ralei Bana tu -
lui, al Asociaţiei de tenis Ba nat şi al Clubului
de fotbal „Ripensia Timi şoara”.

În 1950 Coriolan Băran este
arestat de autorităţile comu-
niste. Timp de 5 ani şi 6 luni
este deţinut la Bu cureşti, Si -
ghet, Aiud şi Gherla, fără ju -
de ca tă. Pro  cesul are loc la
Timi şoa ra, la 5 martie 1956.
Nu me roşi timişoreni depun
mărturie în favoarea fostului
primar, printre care mai mulţi
muncitori din fabricile din
oraş. Tribunalul Mili tar îl con-
damnă la 5 ani şi şase luni de
temniţă grea şi confiscarea
averii pentru activitatea lui din
perioada în care a fost prefect
de Timiş-Torontal, dar dis-

pune eliberarea lui Băran avându-se în
vedere faptul că el deja stătuse în închisoare
exact perioada de de ten ţie la care fusese
condamnat. Din anul 1956, Coriolan Băran
va lucra ca să-şi asigu re traiul ca muncitor
necalificat, apoi ca eco no mist şi jurisconsult,
beneficiind de pensie, ca fost avocat pledant
începând cu data de 1 noiembrie 1969.
Trece la cele veş ni ce la 2 iunie 1979. 

Printre fiii satului Nerău care s-au remar-
cat în prima jumătate a secolului XX în viaţa
publ ică a Banatului s-au numărat, pe lângă
Coriolan Băran, şi dr. Nestor Oprean, 
dr. Ioan Mezin, dr. George Popovici, dr. Vale -
riu Me zin, dr. Valeriu Mihaiu, dr. Ştefan Isacu
(consilier la Tribunalul Timi şoa ra), dr. George
Crăciun (medic la Timi şoara), ca şi ofiţerul de
armată Virgil Bichi cean, din familia preotului
Silviu Bichicean.

REMARCABILUL CORIOLAN BĂRAN

Memorialul de la Aiud, 

dedicat victimelor 

represiunii comuniste
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CARTEA PREOŢILOR 
DIN NERĂU

La Nerău, la 25 no -
iem brie 2005, a avut loc
un eveniment special,
găzduit de şcoala din lo -
calitate, atestată do cu -
mentar în 1776. Atunci
a fost lan sa tă car tea
„Înscri su rile de la Ne -
rău - o istorie a lo cului.
Cro nica bisericei paro -
chiale gr. ort. române
din comuna Nerău -
Dugoselo". Po vestea
cărţii este ur mătoarea,
du pă cum o relata pic -
torul Andrei Me  dinski la
momentul lansării cărţii:
„În sa tul Nerău, fost
cândva, de mult, Duga sello, din ju deţul Ti miş,
se gă sesc, adăpostite în arhi vele bisericii or -
todoxe din localitate, însemnă rile olografe
ale unor preoţi parohi. Oameni ai bisericii,
care au păstorit credincioşii locului o bună

bu cată de vreme. În scri surile cuprind un fel
de istorie a locului de la începuturi. Con -
semnări despre oa meni care au fost şi fap -

tele lor bu ne. Şi alte
întâm plări. Eve ni  men -
te so cia le şi ca tastrofe
na turale care au bân-
tuit meleagu rile aces -
tea în alte vremuri şi
vremi. Aproape tot ce
s-a în tâm plat aici, la
Ne rău, de la începuturi
până la finele anului
de graţie 1965. De
remar cat textele ca li -
grafiate la propriu ale
părintelui paroh Silviu
Bi chi cean. Cel care a
păstorit în Nerău vre -
me de peste trei de ce -
nii. Scri se cu sen si bi li -

tate şi cu evi dent har scriito ri cesc, pa gini în -
tregi vorbesc cu căldu ră şi respect despre
oa meni de sea mă ai Neră ului. Des pre institu -
ţiile şi organizaţiile care au servit neamul: bi -
serica, şcoala, casa naţională, fundaţiile, co -
rul. Sunt tot aici pagini scrise cu tristeţe. Re -
latări despre boli sau răz  boaie zo nale şi
mon diale. Caligrafii des pre calamităţi. 

De s pre sacrificiile populaţiei bănăţene cu
prilejul acestor evenimente. Cu smerenie
des    pre viaţa bisericii şi a credincioşilor. Ma -
nu  scrisul preotului Bi chicean se sfârşeşte cu
anul 1934. Ceva mai expediate decât ale
antece sorului, consemnările pre otului paroh
Filip Po po vici tratează o pe ri oadă plină de
ca lamităţi sociale: ultimul război mondial, de -
portările şi colectivizarea. Dar şi unele mici
realizări pe tă râm bise ri cesc ale localităţii,
finalizate până în anul 1965, odată cu ieşirea
la pensie a preo tului”. 

De la stânga la dreapta, Violeta Zonte,

conf. univ. dr., Andrei Medinski, 

pictor şi scriitor, Călin Cezar Cojo caru,

preot paroh la Parohia Ortodoxă

Română din Nerău 

ZBORUL SCULPTORULUI 
Gheorghe Creţu din Teremia Mare este o persoană cu nevoi

speciale. Se deplasează greu, datorită bolii, într-un scaun cu
rotile. Asta nu-l împiedică să fie un sculptor apreciat în lumea artistică bănă ţeană. Lucrările
sale au fost expuse la anul 2005 la Muzeul Ba natului din Timişoara într-o expoziţie la al cărei
succes au contribuit promotorul local din Teremia Mare, ing. Aurel Gh. Mihăeş, consilierul
comunal Ibrian Florentin, profesorul Ciprian Cipu şi sculptorul Gheorghe Ardelean. Sculpturile
lui Gheorghe Creţu „au stârnit cu riozitatea şi au fost admirate de personali tăţi ale vieţii cultu -
rale şi artistice pre zente la vernisaj”, Lucia Stoica, profesor Liceul de Artă, afirmând la acel
moment că în sculptura lui Gheorghe Creţu „sufle tul încearcă să penetreze materia".
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LOCUL UNDE VISA 
ODINIOARĂ NICHITA…

În ultimii zeci de ani, Teremia Mare s-a
mân drit cu mini muzeele existente în Centrul
Cultural al comunei. Muzeul Vinului s-a
întemeiat pe tradiţia şvabilor din sat, foarte
pricepuţi în culti varea viţei de vie şi ob ţi nerea
vinului şi a coniacului de Teremia. Mu zeul
găzduieşte unelte pentru lucrările specifice
culturii viţei-de-vie, cum ar fi plu  guri de lemn
cu brăz dare din metal for jate ma  nual, prese
pentru stors struguri, ver mo rele pentru stro-
pit via, cleşti cu o ve chime de peste două su -
te de ani, o unealtă de altoit via, butoaie pen-
tru păstratul vinului, unelte pen tru exe  cu ţia
acestor bu toa ie. 

Un alt muzeu din co -
muna ti mi şeană Tere mia
Ma re, de această da tă
cu pro fil tehnic, este Mu -
 zeul pom pierilor, aflat
în ca drul remizei din
loca li ta te. 

Azi, doar Muzeul Vi -
nu lui se mai află în fostul
Centru Cultural, imobilul
fiind revendicat de foştii
proprietari. Tablouri va -
lo  roase semnate de Ho -
ria Bernea, Cons tan tin
Flon dor, Paul Ghe rasim
sau Sorin Du mitrescu,
ade vărate valori ale pic -
turii româ neşti reali za te

în ce pând cu a nul
1975, se află în con -
servare în Biblio te ca
din co mună, pâ nă la
gă si rea unui spaţiu
adec vat expu ne rii lor.

Expoziţia memo ri -
 ală Nichita Stănescu
se află în prezent în
găz dui rea Căminului
Cul tural şi cuprinde
ma teriale care ilus -
trează activitatea ar -
tis tică a poetului, le -
gă   tu ra aces tuia cu satul Te re  mia Ma re: vi -
trine cu cărţi, ma nuscrise, fo to gra fii din epo -
că, benzi mag ne tice cu reci taluri ale poe tu lui,

toa te lăsate moşte nire
comunităţii lo cale şi nu
numai de Ni chita Stă nes -
cu şi de alţi importanţi
oameni de cultură ai vre -
mii, care ve  neau în ta  bă -
ra de crea  ţie din co muna
bă nă  ţeană îmbiaţi de os -
pi ta litatea ed ililor locali,
de be ne ficiul fizioterapiei
da torat apelor geoter ma -
le (80 de grade Cel sius),
dar şi de parfumul vinului
şi al coniacului alb de ca -
să produs la Teremia, de
peste două sute de ani,
de colo niştii fran cezi şva -
bizaţi în timp...

MEŞTEŞUGURI UITATE
Bogata producţie de vin a celor din Teremia Mare în

secolele XIX şi XX a dezvoltat în loca li tate adevărate
ateliere pen tru confec ţio -
na rea bu toa ielor ne ce sa -
re pentru păstrarea li corii
lui Bachus, unele de di -
men siuni im presio nan te. Meş te şu  gul do gă  ri tului a în ce put în
sat ca o ac  tivitate auxiliară legată de viticultură, însă în timp a
devenit o meserie de sine stătătoare. 

Teremia Mare era cunoscută înainte vreme şi prin con-
fecţionarea cociilor - căruţe folosite de localnici pen tru trans-
portul utilitar. Atât partea de lemn a cociei, cât şi cea metalică
a acesteia, erau confecţionate de tâmplarii şi covacii (fierarii)
din Teremia Mare şi Nerău.
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