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TORMAC

Sediul consiliului local: Tormac nr. 467, tele-
fon/fax 0256/392801;
Coordonate:
45°31′18″ lat. N;
21°29′36″ long. E;
Repere istorice:
-1780 - în vatra satului Tormac de azi exista o
comunitate germană formată din câteva familii,
iar satul se numea Rittberg, după nu mele unui
general austriac;
-1790 - 1794 - Rittberg-ul este colonizat cu un -
guri reformaţi (78 de familii fiind aduse din ju de -
ţele Csongrád, Békés, Csanád); 
-populaţia germană din Rittberg este mu ta tă la
Darova;
-1802 - consiliul comunal hotărăşte schim ba -
rea numelui din Rittberg în Végvár, dar românii
îi spun Voicu;
-1848-1849 - s-a declanşat un conflict des chis
între locuitorii unguri din Torma c şi ro mâ nii din
satele Şipet, Berini, Cadăr, Sa coş şi Blajova,
fiind nevoie de in ter venţia co man  damentului
mi litar de la Ti mi şoara, prin baronul Winkheim;
-1936 - în Tormac era şcoală primară de stat,
şcoală confesională, cor bărbătesc, so cietate
de lectură, club sportiv, reuniune a me  se ri a -
şilor, două mori, cooperativă de con   sum, gară
şi oficiu poştal;
-7 octombrie 1923 - se naşte la Şipet scriitorul
Alexandru Jebeleanu (d.26.04.1996); 
-20 octombrie 1938 - se naşte la Tormac Graur
János, prozator şi publicist;
-19 martie 1941 - se naşte la Tormac poetul
Esztéro István;
-9 noiembrie 1945 - se naşte la Şipet econo -
mistul Nicolae Ţăran;
-27 octombrie 1950 - se naşte la Tormac scri -
itorul şi muzeograful Kiss Andrei; 
-2000 - a fost construită Şcoala cu clasele I-VIII
din Şipet;
-2002 - comuna Tormac avea 2 688 de lo cu i -
 tori;
-2008 - s-a finalizat alimentarea cu apă a sa te -
lor Tormac, Şipet şi Cadăr;
-Căminul cultural din Şipet a fost reabilitat şi
extins, iar cel din Cadăr reabilitat;

-începe construcţia bisericii ortodoxe ro mâ ne
din satul Cadar;
-2009 - sunt terminate noua grădiniţă şi noua
creşă din Tormac;
-2010 - este asfaltat drumul judeţean Tormac-
Cadăr;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
2679 de persoa ne, dintre care: 
- masculină = 1 319 persoane
- feminină = 1 360 de persoa ne
Numărul lo cu in ţe lor la 1 ia nua rie 2010:
1 055
Sate compo nen te: Tormac, Ca dăr (sec. al
XVII-lea, Kádár) şi Şi pet (1462, Ma gyar  ze -
benth).
Instituţii şco la re: Şcoli gene rale cu clasele 
I-VIII: Tor mac şi Şipet; Şcoa la pri mară cu cla -
sele I-IV: Ca  dăr; Gră di ni ţe cu program normal:
Cadăr şi Şipet; Grădiniţa cu program prelungit
şi program normal: Tormac;
Instituţii sanitare: Cabinete medicale: Tormac
(două); Ca bi net stomatologic: Tormac; Far -
macii umane: Tormac (două); Dispensar veteri-
nar: Tor mac; Farmacie veterinară: Tormac;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Tor mac,
Cadăr şi Şipet; Bibliotecă: Tormac;
Baze sportive: Terenuri de fotbal: Tormac,
Şipet şi Cadăr; Sala de sport şcolară Tormac;
Biserici: Biserică reformată evanghelică:
Tormac (1888); Biserică romano-catolică: Tor -
mac (1930); Biserici ortodoxe române: Şipet
(1936), Cadăr (1906); Biserică penticos tală:
Ca dăr (2003); Biserică baptistă: Şipet (2004);
Casa de rugăciuni Martorii lui Ie ho va Tormac:
(2000);
Ruga: Şipet şi Cadăr (Sfintele Paşti), Tormac
(6 august).

Băran Aurică primar
Cireşan Alexandru viceprimar
Buzdugan Maria, consilier PDL
Fonoş Ioan, consilier PDL
Fruntaş Florin, consilier PDL
Ivaşcu Ion, consilier PSD

Kele Zoltán, consilier UDMR
Kiss Ferdinand, consilier PDL
Kovács Petru, consilier UDMR
Peştean Erika, consilier UDMR
Schipală Simion, consilier PDL
Szarvas Ludovic, consilier UDMR

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TORMAC
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Unul dintre cei mai cu -
noscuţi analişti eco no -
mici bănăţeni, Ni co lae
Ţăran, s-a născut la 9
noiembrie 1945 la Şi pet,
într-o fami lie de în vă ţă -
tori. A ab solvit Fa  cul -
tatea de Chi mia Pro du -
 selor Ali men tare în ca -
drul Uni ver si tăţii din Ga -

laţi (1968) şi Facultatea de Ştiinţe Eco  no mi -
ce din cadrul Universităţii de Vest din Timi -
şoara (1975). Între anii 1968 şi 1979 a lucrat
ca inginer chimist la Întreprin derea de Mo ră -
rit şi Panificaţie. Intră în învăţământ şi urcă
treptele ierarhice în ca drul Universităţii de
Vest: asistent, lector, con ferenţiar în cadrul

Catedrei de management a Facultăţii de Şti-
inţe Econo mice. În anul 1986 devine doctor
inginer. A pu blicat zeci de studii şi de lucrări
în reviste, a publ i cat ma nua le universitare şi
volume de specialitate, este posesorul unui
brevet de invenţie. Intră în politică, iar în anul
1992 este ales consilier municipal la
Timişoara, funcţie din care de misionează la
scurt timp, aşa cum va proceda şi după ce a
fost ales consilier judeţean în anul 1996,
motivele fiind in com patibilitatea din tre per-
sonalitatea sa puterni că şi a ce lor lalţi colegi
con si lieri. A fost pre şe  dinte exe cu tiv al
Partidului Alianţei Civice (1996). Pre şe  din te
al filialei Timiş a Ligii de prietenie România-
Serbia din 1999.

FARMECUL ORNITOLOGIEI 
La 27 octombrie 1950, în satul Tormac se naşte Kiss András

(Andrei). Pasionat din liceu de tainele naturii, tânărul se înscrie la
Facultatea de Biologie-Geografie, secţia Biologie, din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai, din Cluj Napoca, pe care o absolvă în anul 1973. Îşi dă
doctora tul  în biologie. Lucrează în cadrul Muzeului Banatului la Secţia
Ştiinţele Na turii, al cărei şef va deveni. Este redactor în anii ‘70 la revista
„Tibiscus Ştiinţele Naturii”. În anii ‘80 şi ‘90 e redactor la „Analele Bana -
tului - Ştiinţele Naturii”. Publică numeroase cărţi de specialitate, cum ar
fi: „Studii privind biotopul Mureşului inferior şi problemele de
mediu”, 1999; „Avifauna din zonele umede ale Banatului”, 1999; „Dionisie Linţia (1880-
1952)”, 1999; „Rezervaţia ornitologică Satchinez”, 2002 (Premiul „Vasile Goldiş” pentru
cea mai bună lucrare ornitologică apărută în anul 2002, al Societăţii Ornitologice Române şi
Universităţii Vasile Goldiş); „Homo kinegeticos şi trofeele de vânătoare”, 2003; „Ptice
Banata / Die Vögel Banats”, sub egida Muzeului Orăşănesc din Vârşeţ (Gradski Musej
Vršac), 2003/2004 (Premiul „Grigore Antipa” al Academiei Române); „Observaţii ornitolo -
gice”, 2004; „Muzeul Şcolii Silvice din Timişoara”, 2005; „Păsările Contelui Marsigli”,
2006. Activitatea sa literară este la fel de prodigioasă. Poetul Kiss András colaborează la
„Utunk”, „Igaz Szó”, „Mű velődés”, „Orizont” etc. Publică volumele „Nagy-na rancs-hold”
(„Luna mare portocalie”), 1980; „Tucskőknek szól” („Cântece pentru greier”), 1985.
Este prezent în antologii de poezie. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.    

O PERSONALITATE PUTERNICĂ: NICU ŢĂRAN

GRAUR JáNOS
S-a născut în comuna Tormac, la 20 octombrie 1938, într-o

familie de credincioşi romano-catolici. Absolvent al In stitutului
Pedagogic din Târgu-Mureş, Facultatea de Filo logie - secţia
Româno-Maghiară (1975), şi al Facultăţii de Zi a  ristică din Bu cu -
reşti (1985). Ziarist la cotidianul „Szabad Szó” din Timişoara (din
1972). Redactor-şef la cotidianul „Temesvári Új Szó” (din 25 de -
cembrie 1989) şi la săptămânalul „Heti Új Szó” din Timişoara
(din 1995). Scriitor, a pu blicat mai multe schiţe şi nuvele în limba
maghiară.
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