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VALCANI

2005 Sediul consiliului local: Valcani nr.
222, telefon/fax 0256/385205;
Coordonate:
46°00′18″ lat. N;
20°23′46″ long. E;
Repere istorice:
-1256 - aşezarea apare în documente cu
numele Kywolkan (Kyuolkan);
-1438 - este consemnat „sălaşul Valcan”
(Wal kanzallas), locuit de triburi de pece negi
(cu mani) rămaşi acolo, se pare, încă din
vre mea uni cului rege ungur, Ladislau Cu -
manul (Ladis lau al IV-lea, 1262-1290), care
pro venea dintr-o legătură cumană dovedi tă;  
-1529 - aşezarea este pustiită de turci; 
-sec. al XVII-lea - localitatea Valcani se află
în proprietatea neamului nobiliar de Csa -
nád;
-se aşază în Valcani populaţie românească
venită din Ardeal, Caraş şi Severin;
-1848 - în timpul revoluţiei burghezo-demo-
cratice, la Val cani se spune că ar fi fost exe-
cutaţi în locul numit “Vâna Spânzuraţilor” şa -
se localnici, consideraţi „con   spi ra tori” de
către autorităţile habsburgice (adepţi ai re -
vo  lu ţiei ma ghiare);
-1850 - satul aparţine baronului Georg Si -
meon von Sina, din neam armânesc, cel
care cumpără moşia de la contele Batthya ny;
-1855 - au loc mari inundaţii, în urma re văr -
sării pârâului Aranca;
-1855 - foametea îi determină pe localnici să
mănânce secară stricată primită ca aju toa re
şi astfel se îmbolnăvesc nu me roşi săteni;
-1877 - Valcani este unitate administrativă
de sine stătătoare;
-30 decembrie 1910 - se naşte faimosul fot -
 ba list al echipei „Ripensia Timişoara”, Gra -
ţian Sepi (d.6.03.1977);
-1936 - în comună erau 827 de case, şcoa lă
primară de stat, şcoală confesională, ca să
naţională, cor bărbătesc (din 1893), cor mixt,
so cie ta tea „Sfântul Gheorghe”, so cie tate de
ti ne ret, bi bliotecă şcolară, casa de economii
„Văl  că nean ţa”, oficiu poştal şi gară;

-5 februa rie 1942 - se naş te Livia Ilcău,
cântă rea ţă, tex ti e ră, po e tă;
-1966 - este pu  să în ex ploa tare prima sondă
de ţiţei în perimetrul comunei Valcani (son -
da 5 - Te re mia); 
-1968 - comuna este desfiinţată, iar satul
Val  cani este alipit comunei Dudeştii Vechi
(Besenova Veche);
-comuna Valcani a fost reînfiinţată în baza
Legii nr. 67/2005, prin desprinderea de co -
muna Dudeştii Vechi;
-2008 -2009 - este reabilitată grădiniţa de
copii şi se realizează un modern parc de
joacă în centrul comunei; 
-2011 - prin acordul semnat de primarul din
Val  cani, Ioan Buicu, şi cel din Dudeştii
Vechi, Gh. Nacov, a fost delimitat hotarul
dintre ce    le două comune învecinate, punân-
du-se astfel capăt unui litigiu care dura de
mai mulţi ani;
-pe raza comunei Valcani a reapărut dro pia,
pasăre considerată a fi dispărut din fauna
lo ca lă prin anii 1978 -1980;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 365 de persoane, dintre care:
- masculină = 690 de persoane
- feminină = 675 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
563
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII;
Grădiniţa cu program normal;
Instituţii sanitare: Dispensar medical;
Instituţii culturale: Cămin cultural;
Biserici: Biserică ortodoxă-română (1799);
Biserică romano-catolică (1906); Biserică
baptistă; Bise rica penticostală;
Ruga: 14 octombrie (Sfânta Cuvioasă
Paras  che va).

Buicu Ion primar
Avram Lucian viceprimar
Gulin Ioan, consilier PNL 
Iancu Gheorghe, consilier PSD
Ienovan Mihai, consilier PNL

Mării Gheorghe-Alexandru, consilier PNL
Nae Cristian, consilier PDL
Sterian Ion, consilier PNG
Ştefan Gheorghe, consilier PNŢCD
Urzicaru Mihai, consilier PNL
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325-396 Mic Atlas - Ed IV - Cap Comune si sate - 5 oct 2011:Layout 1  12.10.2011  14:10  Page 383



384

VALCANI

CAMPIONUL SEPI II, PICTORUL SEPI III
La 30 decembrie 1910, în Valcani s-a născut fotbalistul

Graţian Sepi (foto, cunoscut sub numele de fotbalist ca
„Sepi II”). A făcut parte din echipa de aur a „Ripensiei Ti -
mi  şoara”, dar şi a altor cunoscute cluburi din perioada i -
n ter belicǎ, precum Banatul, Politehnica Timişoara, Uni ver -

sitatea Cluj sau Venus Bu cu reşti. A fost component al echipei na ţionale
de fotbal a României, pentru care a reuşit sǎ înscrie 15 goluri în 23 de
selecţii, primul meci în naţională jucându-l în 15.04.1928, Romania-Turcia 
4-2, Sepi II fiind autorul unui gol. A participat la Campionatul Mondial de Fotbal din Italia din
anul 1934. A trecut la cele veşnice la 6 martie 1977. 

Fiul său, Valeriu Sepi, este unul dintre artiştii plastici
contemporani consacraţi (în anii ’70 Valeriu Sepi s-a alătu-
rat celebrei formaţii „Phoenix”). 

Fotodocument: În ordine de sus în jos, de la stânga la
dreapta: Valeriu Sepi (percuţie, voce, design), Mircea
Baniciu (solist vocal), Jozsi Kappl (bas, voce), Costin
Petrescu (tobe), Nicu Covaci (chitară, voce). 

SEVĂ DE SUFLET ROMÂNESC
Cântăreaţa, textiera şi poeta bănăţeancă Livia Ilcău

s-a născut în 5 februarie 1942, la Valcani. După termi -
narea liceului teoretic (a urmat şi doi ani liceul de mu -
zică) face Facultatea de Filologie la Timişoara (un de
stu diază tematica compoziţiei şi folclorul cu profesorul
Gabriel Manolescu).

Debutul muzical se petrece la Ansamblul „Doina Ba -
na tului” din Caransebeş, dirijor fiind vestitul Nicolae
Perescu. A efectuat turnee în ţară cu An samblul „Ba -
natul", Clubul 1 Mai (orchestră instruită de Ion Odro -
bot, dirijor Ionel Bogdan). Cântă cu orchestra Clubului
CFR din Timişoara, dirijat de Ion Frumosu. În timpul
regimului comunist nu i s-a permis să efec tu eze turnee în Austria şi fosta

Iugoslavie. Are înregistrări la Radio Timişoara şi la Radio Bu cureşti (cu orchestra dirijată de
George Vancu). După 1989 cântă cu ansamblul „Vârfurile” din judeţul Arad, dirijat de
Laurenţiu Iuga. Prin perseverenţă şi maturitate artistică, Livia Ilcău s-a impus în lumea
muzicii, melodii ca „Iubirea-i un lucru mare”, „Frunză legănată-n vânt”, „Pentru o palmă

de pământ” ori ro -
manţa „Măicuţa mea“
(text şi muzică Livia Il -
cău).  Despre vocea Li -
viei Ilcău poetul Da mi -
an Ure  che scria la anul
1994 (în revista „Par -
don“) că este „se vă de
suflet românesc şi
tre  buie afirmată cu
toată căldura!”.
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