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Oraşul Chişineu‑Criş

dr. Eugen Gagea

Stema oraşului Chişineu‑Criş se compune 
dintr‑un scut triunghiular cu lancurile rotunjite, 
tăiat de o fascie undată, de argint, despicat în 
şef. În primul cartier, pe câmp albastru, o bi‑
serică de aur văzută din faţă, cu două abside 
laterale poligonale, cu o poartă închisă, o turlă 
cu trei ferestre, cea de jos dreptunghiulară iar 
cele două de sus semicirculare, interpuse de un 
acoperiş piramidal cu bulb turtit şi terminată 
cu o cruce. În al doilea cartier, pe câmp roşu, o 
roată de aur alcătuită dintr‑o jumătate de roată 
dinţată industrială la dreapta şi jumătate de roată 
de moară de apă la stânga, lancată semicircular 
de două spice de grâu din acelaşi metal, ale căror 
părţi inferioare se încrucişează dedesubt în săritoare. În cartierul inferior, 
pe câmp albastru, o liră de argint, pe ale cărei lancuri broşează în partea 
de jos, până la jumătate, două ramuri de laur din acelaşi metal. Scutul esteScutul este 
timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semniicaţiile elementelor

Biserica evocă credinţa păstrată cu stăruinţă de localnici, precum şi 
ediiciile cultice existente în localitate. Fascia undată de ar�int simbolizează 
râul Crişul Alb care străbate oraşul. Jumătatea de roată de moară de apă 
face aluzie la morile de apă de altădată existente pe râul Crişul Alb şi pe 
Canalul Morilor, iar jumătatea de roată industrială se referă la industria 
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constructoare de maşini agricole şi cea a prelucrării metalelor din zonă. 
Spicele de grâu fac referire la una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, 
agricultura, precum şi la valoriicarea produselor a�ricole. Lira cu ramurile 
de laur semniică viaţa culturală şi artistică din oraş, amintind de Reuniunea 
corală Lyra, îniinţată în 1931. Coroana murală de ar�int cu trei turnuri 
crenelate semniică faptul că localitatea are ran�ul de oraş.

Denumiri

Chişineu‑Criş� Jenew, Kisjenew, Kysjeneu, Koroskisjeno.
Nădab� Nodob, Nadab.
Pădureni� Erdeiş, Erdöhegy, Erdöhát – azi parte din oraşul Chişineu‑Criş.
Repere geograice geograice� 46°31’’21’ N, 21°30’’57’ �; altitudine� 127 m;; altitudine� 127 m; 

suprafaţă� 119 km119 km2 (11.900 ha).
Vecinătăţi� la est Comuna Sintea‑Mare, la sud‑est şi sud Comuna Olari, 

la sud şi sud‑vest Comuna Şimand, la vest şi nord‑vest Comuna Socodor, la 
nord Comuna Zerind şi Comuna Mişca.
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Scurtă prezentare

Oraşul Chişineu‑Criş de azi cuprinde vechile localităţi Kisineu 
(Chişineu) şi şi Pădureni. Este situat pe cursul râului Crişul Alb, în Câmpiarâului Crişul Alb, în CâmpiaCrişul Alb, în Câmpia 
Crişului, la 42 km nord nord‑est de Municipiul Arad, la 30 km nord‑est dela 42 km nord nord‑est de Municipiul Arad, la 30 km nord‑est de 
Oraşul Curtici, la 26 km nord de Oraşul Sântana şi la 31 km vest nord‑vest 
de Oraşul Ineu. Oraşul se ală pe traseul drumului naţional rutier DN Oraşul se ală pe traseul drumului naţional rutier DNOraşul se ală pe traseul drumului naţional rutier DN 
79, iar prin drumul naţional DN 79A este conectat cu punctul de trecere 
de frontieră Vărşand (la graniţa cu Ungaria, pe Crişul Alb, în aval), şi cu 
localităţile din judeţele Arad şi Hunedoara alate în amontele Crişului 
Alb. Oraşul are acces la calea ferată Arad – Oradea şi are gară proprie. 
Administrativ, de Chişineu‑Criş aparţine şi satul Nădab, alat la 6 km sud 
de oraş, pe acelaşi drum naţional rutier DN 79 şi pe aceeaşi cale ferată Arad 
– Oradea. Şi satul Nădab are gară la calea ferată.. Şi satul Nădab are gară la calea ferată. Şi satul Nădab are gară la calea ferată.

Istoric

C�işineu‑Criş

Prima atestare documentară: ChişineuCriş – în 1202, sub denumirea 
de Jeneu; Nădab – în 1334; Pădureni – în 1348.

Cele mai vechi urme de locuire umană au fost identiicate în urma 
unor săpături arheolo�ice şi au fost datate ca iind din neolitic. Au fost 
descoperite bucăţi din vase de ceramică lucrate manual, decorate cu 
ornamente neolitice. �e malul Crişului Alb au fost �ăsite ceşti, vârfuri de 
lănci şi dălţi care aparţin Culturii CrişTisa (5500‑1700 î.H.). Din epoca 
bronzului s‑au descoperit unelte şi arme, dar şi podoabe din aur şi ar�int. 
Din epoca ierului au fost identiicate unelte şi arme din metal şi un tezaur 
de monede �reco‑macedonene din secolul al III‑lea î.H. Din secolul al 
II‑lea î.H. sunt descoperite 263 de monede dacice şi macedonene şi bucăţi 
de ceramică cenuşie lucrată la roată. După cucerirea romană zona a rămas 
în teritoriul dacilor liberi. Descoperirile arheolo�ice atestă continuitatea 
formelor de or�anizare speciice dacilor, dar şi o puternică inluenţă a 
romanilor. Astfel, pe lân�ă obiectele speciice dacilor, în unele �ospodării 
au fost �ăsite şi opaiţe romane.

Toponimia, cronicile şi descoperirile arheolo�ice dovedesc că această 
zonă a aparţinut în secolul al IX‑lea şi al X‑lea unor formaţiuni politice 
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prestatale conduse de voievozii Menumorut şi Ahtum. Încă din această 
perioadă s‑a dezvoltat transportul cu plutele pe Criş, voievodul Ahtum 
iind cel care a impus vămuirea transporturilor pe apă şi uscat.

Localitatea Chişineu a fost menţionată în mai multe documente din 
secolul al XIV‑lea. În dijmele papale din 1332‑1337 sunt amintiţi preoţii 
Abraham şi Micloş. În 1348 este amintită în documente şi localitatea 
Pădureni. În 1241 a avut loc invazia tătarilor, fapt ce a afectat şi această 
zonă. Conform celor amintite de călu�ărul Ro�erius în Cântecul de jale, este 
menţionată o cetate la Nădab şi un cneaz din Adea care avea sub protecţia 
sa şi localităţile care formează oraşul actual. În jurul fortiicaţiei de la Nădab 
au fost ridicate şanţuri. Aici şi‑a �ăsit un timp adăpost şi călu�ărul Ro�erius. 
Aici a avut loc şi o confruntare între tătari şi băştinaşi, fapt dovedit atât 
de cele scrise de Ro�erius, cât şi de descoperirea a numeroase schelete cu 
craniul �ăurit de lovituri.

În �vul Mediu cetatea Nădab a avut un rol important. În 1558 a fost 
arsă de turci, dar în anii care au urmat s‑a refăcut, în 1569 iind în posesia 
episcopului romano‑catolic din Oradea. Zona s‑a dezvoltat după instaurarea 
stăpânirii habsbur�ice. Într‑un document din 1713 era menţionat Nădabul 
ca târg. În 1727 localităţile Chişineu, �ădureni şi Nădab făceau parte 
din domeniul ducelui de Modena, iind în cea mai mare parte locuite de 
români de rit ortodox – ioba�i cu dreptul de liberă migraţiune. Conform 
conscripţiilor realizate de autorităţile de la Viena, în a doua jumătate a 
secolului al XVIII‑lea localitatea aparţine de districtul Zărandului. Răscoala 
lui �ero Se�hedinaţ din 1734 a afectat şi zona actualului oraş Chişineu‑Criş. 
După arestarea lui �ero armata s‑a retras spre Criş, unde li s‑au alăturat 
alţi ţărani nemulţumiţi. Armata răsculaţilor s‑a refăcut şi era or�anizată în 
13‑14 batalioane, dar a fost slab înarmată, fapt ce a făcut ca răsculaţii să ie 
înfrânţi de armata imperială la �ădureni, în 9 mai. Au murit 700 de răsculaţi, 
iar 169 au fost luaţi prizonieri. În timpul luptei localitatea �ădureni a fost 
jefuită şi arsă. În 1773, cu ocazia vizitei viitorului împărat Iosif al II‑lea, 
numeroşi ţărani din Chişineu‑Criş şi Nădab au înaintat împăratului jalbe 
în care prezentau situaţia diicilă în care trăiau.

Răscoala din 1784‑1785 a ţăranilor conduşi de Horea a avut un puternic 
impact şi în zona Chişineu‑Criş. �venimentele din a doua jumătate 
a secolului al XVIII‑lea şi de la începutul secolului al XIX‑lea au dus la 
dezvoltarea conştiinţei naţionale şi la susţinerea activităţii desfăşurate la 
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începutul secolului al XIX‑lea de Moise Nicoară, care în 9 iulie 1816 a 
trimis de la Chişineu‑Criş împăratului un memoriu în care cerea numirea 
la Arad a unui episcop din rândul românilor. Evenimentele din 1848‑1849 
au afectat şi această zonă.

În primăvara anului 1849 au avut loc unele mişcări cu caracter social 
şi naţional. Între 29 martie şi 18 aprilie 1849 au avut loc mai multe adunări 
ale locuitorilor în care au cerut desiinţarea robotei şi introducerea limbii 
române în administraţie şi în şcoală. Instaurarea re�imului dualist a 
dus la declanşarea unor măsuri pentru apărarea identităţii naţionale. În 
acest context, viaţa politică s‑a dezvoltat şi în mediul rural Cu ocazia 
ale�erilor din 1869, Miron Romanul a fost ales ca deputat al cercului 
Chişineu‑Criş. Mircea V. Stănescu se adresa locuitorilor în 1870 şi vorbea 
de e�alitate pentru toate naţiunile din imperiu. În anii care au urmat, 
activitatea politică a luat proporţii. La Conferinţa Naţională a �artidului 
Naţional Român au participat şi Alexie �opovici şi Mircea V. Stănescu, 
ca reprezentanţi ai cercului electoral Chişineu‑Criş. Un rol important 
în mişcarea memorandistă l‑a avut Mihai Veliciu care, alături de ceilalţi 
fruntaşi ardeleni, a fost condamnat şi întemniţat la Se�hedin, unde s‑a şi 
îmbolnăvit. În 1905 Mihai Veliciu era printre cei care susţineau candidatura 
lui Ioan Russu‑Şirianu, avocatul iind implicat în or�anizarea unei adunări 
populare în Chişineu‑Criş. În 1910 Octavian Go�a era candidat din partea 
cercului electoral Chişineu‑Criş.

În 1914 a izbucnit �rimul Război Mondial, fapt ce a dus la o mobilizare 
masivă a românilor. În aceste condiţii, numeroşi locuitori din Chişineu‑Criş 
au ajuns pe frontul din Galiţia sau pe cel din Italia, unii au ajuns prizonieri 
în Rusia şi Italia şi s‑au înscris în le�iunile de voluntari, în timp ce alţii s‑au 
implicat în evenimentele din Rusia anului 1917. Ca urmare a terminării 
războiului, în noiembrie 1918 s‑au îniinţat în localitate Consiliul Naţional 
Român Local şi Garda Naţională, cu scopul de a menţine ordinea. În 24 
noiembrie a avut loc o adunare la care au participat peste 3.000 de locuitori, 
care au ales dele�aţia care a participat la Alba Iulia. Cei cinci dele�aţi oiciali 
au fost Iustin Marşieu, Gheorghe Popovici, Adrian Popescu, Dimitrie Muscan 
şi Ignatie Bogdan. �e lân�ă aceştia a mai participat şi protopopul Dimitrie 
Barbu.

După trasarea �raniţelor, măsurile luate de politicienii români de 
la Bucureşti au dus la o reor�anizare a localităţii. Majoritatea populaţiei 
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era formată din proprietari mici şi mijlocii care practicau agricultura. În 
perioada interbelică agricultura a cunoscut o perioadă de dezvoltare prin 
consolidarea proprietăţii mici şi mijlocii. În anii interbelici zona a cunoscut 
o perioadă de dezvoltare culturală. În oraş a existat corporaţia meseriaşilor, 
care a reuşit să ridice prin forţe proprii actuala Casă Orăşenească de 
Cultură, unde de‑a lungul timpului s‑au organizat numeroase baluri, 
serate şi spectacole. În curte a existat şi o popicărie. Ca urmare a dezvoltării 
culturale, în localitate au funcţionat trei coruri: Armonia, Sfântul Gheorghe 
şi Lira, având şi sprijinul Bisericii Ortodoxe.

Al Doilea Război Mondial a afectat şi localitatea. Mulţi tineri au ajuns 
pe front, atât în est cât şi în vest, de unde mulţi nu s‑au mai întors. Preluarea 
puterii de comunişti în 1948 a dus la începerea procesului de colectivizare 
a agriculturii. Între 1949‑1957, la Chişineu‑Criş s‑a practicat întovărăşirea. 
Au apărut trei întovărăşiri: 1 Mai, Ecaterina Varga şi Eliberarea Patriei. În 
acelaşi timp au fost impuse şi cotele obligatorii. Din 1958 colectivizarea 
s‑a făcut prin teroare şi s‑a încheiat în 1962. După 1990 pământul a fost 
retrocedat vechilor proprietari şi s‑au pus bazele unor asociaţii agricole prin 
arendarea de către proprietari a pământului retrocedat. 3.100 de cetăţeni au 
fost împroprietăriţi cu o suprafaţă de 6.098 ha.

Nădab

Localitatea apare atestată ca sat în 1334, 1355, 1360. Biserica catolică 
din Nădab este menţionată în 1400 (ecclesia Sancti Michaelis de Nadab). 
Aşezarea este pomenită în mai multe rânduri în veacul al XV‑lea – în 
anii 1410 şi 1412. În 1414 satul Nădab făcea parte din domeniul familiei 
nobiliare Dóczy, iind consemnat ca atare în anii 1473, 1474, 1475, 1483, 
1494 şi 1519. Blasius de Nadab era student la Universitatea din Viena în 
1439. În 1505 satul era format din 5 familii de ioba�i. În anii 1561‑1563 
erau în sat 13 sesii iobă�eşti, stăpânite de familiile nobiliare Dóczy, Horváth 
şi �athócsy. La mijlocul veacului al XVI‑lea satul intră sub administraţie 
otomană, iar în 1732 este inte�rat domeniului ducelui de Modena. Ulterior, 
a intrat în stăpânirea �rariului austriac, care a vândut domeniul în 1820 
arhiducelui Iosif de Habsbur�.
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Pădureni

Satul Pădureni este menţionat documentar în anii 1348, 1378 şi 1394. 
În 1422 aşezarea era stăpânită de familia nobiliară Maróthy. În 1466 şi 
1577 este consemnat ca aparţinând domeniului Solymossy, având şi o 
moară pe râul Criş. În ultimele decenii ale secolului al XV‑lea a făcut parte 
din proprietăţile familiei nobiliare Dóczy (1479, 1483, 1487). La mijlocul 
veacului al XVI‑lea intră sub administraţia otomană. În 1590, în Pădureni 
rezida o garnizoană militară otomană. În 1732 era stăpânit de ducele de 
Modena. În 1821 localitatea era în posesia arhiducelui Iosif de Habsburg.

Monumente istorice

Bustul lui Mihai Veliciu, inaugurat în perioada interbelică de Ioan Suciu.
Obeliscul eroilor maghiari morţi în Primul Război Mondial, pe care sunt 

trecute numele celor 70 de maghiari morţi pe front, a fost ridicat de Parohia 
Reformată în 1927.

Monumentul eroilor grăniceri, ridicat în 1946 în faţa clădirii fostei 
companii de grăniceri, pe care sunt înscrise numele celor 14 grăniceri morţi 
în Al Doilea Război Mondial.

Monumentul eroilor români din cimitirul oraşului.
Obeliscul eroilor sovietici, amplasat în parc.
În localitatea Nădab a fost ridicată în 1920 o cruce memorială în cinstea 

eroilor din Primul Război Mondial.

Evoluţia demograică

Chişineu‑Criş

Unele date demograice apar în conscripţiile din secolul al XVIII‑lea. 
În conscripţia urbarială din 1771‑1772 se arată că în Chişineu‑Criş erau 
169 de familii de jeleri, iar în �ădureni 144. Date mai numeroase avem din 
secolul al XIX‑lea. După recensământul din 1857 erau 1.774 locuitori în 
Chişineu‑Criş şi 1.691 în �ădureni. �otrivit recensământului din 1880, erau 
1.870 locuitori în Chişineu‑Criş şi 1.810 în �ădureni. În ultimele decenii ale 
secolului al XIX‑lea asistăm la o creştere demo�raică, fapt ce a făcut ca în 
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1890 numărul locuitorilor din Chişineu‑Criş să ajungă la 2.250, iar al celor 
din Pădureni la 2.203. Creşterea a continuat până la izbucnirea războiului. 
În 1910 erau 2.821 de locuitori în Chişineu‑Criş şi 2.390 în Pădureni. În 
1965 trăiau în Chişineu‑Criş 7.899 de locuitori, în 1970 erau 9.273, 9.181 
în 1975, 9.616 în 1980 şi 9.666 în 1983. În 1992 erau 9.021 de locuitori. În 
anii care au urmat se poate constata o scădere a numărului locuitorilor, ca 
în majoritatea localităţilor, în 2002 ajungându‑se la 8.349 de locuitori, aici 
iind incluşi şi cei din satul Nădab. Dintre aceştia, 5.985 erau români, 2.020 
ma�hiari şi 265 ţi�ani. În anul 2015, în oraş şi în satul aparţinător Nădab 
erau 9.300 de locuitori.

Nădab 

1567 – 15 familii de ioba�i; 1579 – 27; 1715 – 19; 1720 – 32; 1742 
– 44; 1746 – 129; 1771‑1786 – 145; 1828 – 268; 1851 – 1.754 de locuitori; 
1857 – 1.575; 1869 – 2.187; 1880 – 1.930; 1890 – 2.105; 1900 – 2.506; 1910 
– 2.632; 1922 – 2.054.

Pădureni

1567 – 11 familii de ioba�i; 1579 – 13; 1715 – 31; 1720 – 29; 1742 
– 28; 1746 – 77; 1771‑1786 – 144; 1828 – 237; 1851 – 1.772 de locuitori; 
1857 – 1.691; 1869 – 1.862; 1880 – 1.810; 1890 – 2.203; 1900 – 2.119; 1910 
– 2.390; 1922 – 2.298.

Biserica

Urme de viaţă creştină în zonă sunt încă din a doua jumătate a mi‑
leniului I. Locuitorii din cele mai vechi timpuri erau creştini – în dijmele 
papale apare menţionat în secolul XIV‑lea preotul Nicolae. De existenţa 
unor biserici se poate vorbi doar de la începutul secolului al XVIII‑lea.

Biserica Ortodoxă

În anul 1700 era în localitatea �ădureni o biserică ortodoxă de lemn. 
Documentele arată că la mijlocul secolului al XVIII‑lea această parohie era 
bine or�anizată şi era condusă de preotul Mihai Cuc. Bisericii de lemn îi 

Oraşul Chişineu‑Criş (dr. Eugen Gagea)



3��

aparţinea şi o şcoală confesională, şi o locuinţă. La sfârşitul secolului al 
XVIII‑lea biserica era deteriorată, fapt ce a dus la ridicarea unei noi biserici, 
de zid, cu hramul Sf. Mucenic Gheorghe. Potrivit documentelor, în 1739 era 
în localitatea Chişineu‑Criş o biserică din lemn cu hramul Sinţii Apostoli 
Petru şi Pavel. În 1774 biserica era deteriorată şi se făceau eforturi pentru 
ridicarea unei biserici noi. În 1775 au început lucrările. Din 1767 Chişineu 
era sediul unui protopopiat.

În Nădab este atestată o biserică veche de lemn la mijlocul secolului 
al XVIII‑lea, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. În 1772 erau făcute 
demersurile pentru ridicarea unei noi biserici, din piatră, pentru că cea 
veche era ruinată. În 1774 au început lucrările de ridicare a noii bisericii, 
lucrări care au fost terminate în 1777.

Biserica din Chişineu a avut un rol important în timpul evenimentelor 
din 1848‑1849, aici ţinându‑se sinodul bisericesc. În a doua jumătate 
a secolului al XIX‑lea bisericile au fost renovate. La Pădureni lucrările 
au avut loc în 1879, iar biserica din Chişineu a fost renovată în 1909. 
La începutul secolului al XX‑lea unii dintre ortodocşi au trecut la alte 
confesiuni, la baptişti spre exemplu. În 1901 a apărut o comunitate baptistă 
în Chişineu‑Criş şi Nădab. După terminarea Primului Război Mondial 
au mai apărut alte culte noi, ca penticostalii şi adventiştii. În perioada 
interbelică numărul penticostalilor a ajuns până la 30, dar nu au reuşit să 
îşi ridice o biserică proprie.

Biserica Catolică

Clădirea bisericii există din 1777 şi are hramul Sfântul Arhanghel Mihail. 
Parohia a fost îniinţată în 1807. Biserica a fost afectată de Al Doilea Război 
Mondial, turnul iind distrus. În anii comunismului casa parohială a fost 
transformată în internat. După 1990 a fost retrocedată bisericii. Din rândul 
comunităţii catolice s‑au ridicat doi episcopi� Radian Farkaş şi Albert Boroş. 
În prezent are mai multe iliale în localităţile Adea, Cintei, Iermata, �ilu, 
Sintea Mare, Zerind, Vărşand.

Biserica reformată

În secolul al XVI‑lea, în zona localităţii �ădureni s‑au răspândit ideile 
reformate. În 1702 a fost or�anizată în �ădureni o parohie reformată. În 
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1735 biserica reformată a fost jefuită de sârbi. Numărul credincioşilor a 
crescut în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, fapt ce adus la realizarea 
unor lucrări de mărire a bisericii în 1873. În 1897 a fost montată o nouă 
orgă. Primul Război Mondial a afectat şi comunitatea reformată. În cinstea 
celor morţi pe front a fost ridicat un monument în curtea bisericii. În 
perioada interbelică comunitatea reformată a progresat şi s‑a dezvoltat, 
fapt ce va impune ridicarea unei noi biserici. Demolarea vechii biserici 
şi ridicarea celei noi a durat 9 luni şi s‑a inalizat în 1939. Biserica a fost 
renovată în 1992. În 2012 a fost inau�urată o clădire multifuncţională 
pentru credincioşii din oraş.

Biserica Baptistă Emanuel

�rimii credincioşi baptişti au apărut în 1896. �ână în 1905 s‑a ajuns 
la 50 de credincioşi. În perioada interbelică au existat o comunitate şi o 
biserică. În timpul celui de‑Al Doilea Război Mondial biserica a fost închisă 
şi a devenit depozit de armament. După terminarea războiului biserica s‑a 
reor�anizat în 1946, iind formată o orchestră condusă de dirijorul Kiss Iosif. 
În 1963 s‑a îniinţat un cor, iar în 1983 fanfara compusă din 24 de membri. 
În această perioada numărul credincioşilor a crescut, ajun�ându‑se la peste 
140 de persoane. În 1999 corul mixt al bisericii a fost invitat în An�lia.

Biserica Penticostală Filadelia

Un rol important în dezvoltarea acestei comunităţi a revenit lui 
Gheorghe Bradin, care în 1924 era la Nădab, unde a fost şi arestat. În 1992 
erau 62 de credincioşi. În anii care au urmat numărul lor a crescut şi au pus 
bazele unei biserici, Filadelia, în 2001.

Biserica Greco‑Catolică

�iatra de temelie a fost pusă în 2 mai 2010, de �reasinţia Sa �piscopul 
Alexandru Mesian de la Lu�oj. Biserica este ridicată pe terenul donat de 
primărie, iind copia unei biserici din Giula. A fost ridicată pentru cei 
veniţi din Maramureş, care sunt �reco‑catolici, şi s‑au aşezat la Chişineu şi 
în satele din jur.
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Învăţământul

În Chişineu‑Criş, prima şcoală românească este atestată documentar 
în 1774, ca urmare a măsurilor de modernizare luate de autorităţile de 
la Viena. Ca urmare a apariţiei unor învăţători caliicaţi, absolvenţi ai 
�reparandiei arădene, în secolul al XIX‑lea se poate constata o creştere a 
numărului elevilor care frecventau şcoala. În anul şcolar 1841‑1842 cele 
trei clase primare erau frecventate de 32 de elevi. În anul şcolar 1844‑1845 
numărul celor care frecventau şcoala a ajuns la 50, din care 5 erau fete. 
În conscripţia şcolară din anul 1864 se arată că erau 157 de elevi apţi a 
frecventa şcoala, din care 83 au şi frecventat‑o. În acelaşi document se mai 
arată că era o şcoală şi în Nădab, unde era învăţător Ioan Oprea, care avea 
în cele trei clase 41 de elevi din cei 56 obli�aţi a frecventa şcoala. Ca urmare 
a creşterii numărului şcolarilor care frecventau şcoala în Chişineu‑Criş, 
la sfârşitul secolului al XIX‑lea numărul învăţătorilor a ajuns la trei, în 
timp ce alţi învăţători activau la Nădab şi �ădureni. După unire şcoala s‑a 
reor�anizat. În anul şcolar 1920‑1921 şcoala avea 200 de elevi. În anii care 
au urmat a fost transformată în şcoală de stat şi a cunoscut o perioadă de 
pro�res. În anii re�imului comunist au funcţionat trei �rădiniţe, o şcoală 
�enerală, un liceu care şi‑a început activitatea în 1957, o şcoală profesională 
şi un club a copiilor. După 1990 liceul s‑a transformat în Liceul Teoretic 
Mihai Veliciu, iar şcoala profesională în �rup şcolar a�ricol cu proil tehnic, 
iar azi funcţionează ca liceu tehnolo�ic.

Şcoala românească din satul Nădab s‑a îniinţat în anul 1778, în anul 
şcolar 1823/1824 iind frecventată de 28 de elevi.

Personalităţi

Localitatea a dat o serie de personalităţi care au activat în diferite do‑
menii şi care au contribuit la dezvoltarea culturii şi ştiinţei.

Mihai Veliciu, născut pe 26 mai 1846 într‑o familie de ţărani, a urmat 
cursurile şcolii primare, apoi a plecat la şcoala �imnazială de la Beiuş şi a 
urmat cursurile facultăţii de drept din Oradea. În 1873 s‑a întors în localitatea 
natală Şepreuş, unde a activat ca notar comunal. În 1876 a fost remarcat de 
avocatul Mircea V. Stănescu. În martie 1879 a susţinut examenul de avocat la 
Budapesta, examen pe care l‑a promovat, deschizându‑şi apoi şi cabinet de 
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avocat la Chişineu. În calitate de avocat a apărat cauza românilor, pierzând 
puţine procese. S‑a implicat în diferite activităţi, iind cel care a susţinut 
apariţia unor bănci ca Someşana din Dej, Luceafărul din Vârşeţ sau Victoria 
din Arad. A avut strânse le�ături cu cele mai importante personalităţi ale 
epocii, ca Roman Cioro�ariu, Alexandru Vaida‑Voevod, Vasile Man�ra, 
Ioan Meţianu sau Valeriu Branişte. A făcut parte din �rupul care a redactat 
Memorandumul. �entru implicarea sa în activitatea memorandiştilor a fost 
condamnat la 2 ani de închisoare. �rin aceasta Mihai Veliciu şi‑a câşti�at 
un presti�iu moral în zona Aradului, devenind un important simbol al 
neamului. La începutul secolului al XX‑lea era o importantă personalitate 
a vieţii politice a românilor din monarhie. A susţinut neoactivismul şi a 
contribuit la transformarea Aradului în cel mai important centru politic al 
românilor din monarhie. A trăit necazurile Marelui Război, dar şi bucuria 
realizării României Mari şi, după cum mărturisea unul din iii săi, „... a avut 
fericirea să vadă cu ochii idealul vieţii sale, eliberarea naţională a românilor 
din fosta Ungarie şi unirea cu România”. A murit la Chişineu‑Criş, în 1921.

Olosz Lajos, născut în 1888, a fost un importat avocat şi poet ma�hiar. 
A scris mai multe volume de poezii, dintre care amintim Chip de gladiator, 
publicat în 1923, sau Cântece de lebădă, publicat în 1932.

Albert Boroş, născut în 1908 în �ădureni, s‑a remarcat ca un important 
teolo� catolic. A absolvit Universitatea �ontiicală Gre�oriană din Roma şi 
a obţinut şi titlul de doctor în ilosoie şi teolo�ie. A fost hirotonit ca preot 
în 30 octombrie 1932. A activat la Timişoara ca preot şi profesor, predând 
ore de ilosoie şi do�matică. În 1946 a fost numit rector al Institutului 
Teolo�ic Romano‑Catolic din Timişoara, iar în 12 decembrie 1948 a fost 
hirotonit ca episcop, iind numit episcop şi arhiepiscop titular de Rassia. A 
activat până în 2003, când a trecut în neiinţă.

Ilie Măduţă, profesor de limba română la Liceul Mihai Veliciu, s‑a re‑
marcat ca un important scriitor. A ajuns Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, a scris mai multe volume, dintre care amintim Corabia autohtonă, 
publicat în 1969, Măşti de argint, în 1973, sau volumul autobio�raic Orarul 
păstrăvului şi al mierlei.

Aurel Ardelean (1939‑2018), s‑a remarcat ca un important profesor1939‑2018), s‑a remarcat ca un important profesor‑2018), s‑a remarcat ca un important profesor, s‑a remarcat ca un important profesor 
universitar, autor a numeroase cărţi de specialitate premiate în ţară şi în 
străinătate, cetăţean de onoare al oraşului Chişineu‑Criş. Doctor în biolo�ie 
din 1980, conducător de doctorate îm biolo�ie, membru titular al Academiei, conducător de doctorate îm biolo�ie, membru titular al Academiei îm biolo�ie, membru titular al Academiei, membru titular al Academiei 
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Române de Ştiinţe Medicale, rector fondator şi preşedinte al Universităţii 
de Vest Vasile Goldiş din Arad (rector între 1993‑2012, preşedinte între (rector între 1993‑2012, preşedinte între 
2012‑2018), vicepreşedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor, preşedinte al, vicepreşedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor, preşedinte al 
Asociaţiei Universităţilor Particulare din România, preşedinte al Fundaţiei, preşedinte al Fundaţiei 
pentru Medicină Celulară şi Moleculară din România, toate încununează, toate încununează 
o carieră strălucită dedicată învăţământului. A fost distins de AcademiaA fost distins de Academia 
Română cu trei premii: 1981 – Premiul Emanoil Teodorescu pentru lucrarea 
Flora şi vegetaţia Munţilor Zărand, 2009 – Premiul Emil Racoviţă pentru 
lucrarea Biochimie (realizată în colaborare cu Alfa Xenia Lupea), 2009 – 
Premiul Petre S. Aurelian pentru lucrarea Aspecte metodologice în cercetarea 
ştiinţiică (coautor Aurel Pisoschi. Patru universităţi i‑au decernat titlul de 
Doctor Honoris Causa: Universitatea Liberty din Sacramento, California, 
SUA (1999), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara (2007), Universitatea Transcarpatia din Ujgorod, 
Ucraina (2009), Universitatea Danubius din Galaţi (2009). Meritele sale au Meritele sale au 
fost recunoscute de preşedinţia României, iind distins cu Ordinul Naţional 
Serviciul Credincios în grad de Cavalergrad de Cavalerrad de Cavaler. �ste autor sau coautor la 84 de cărţi,autor sau coautor la 84 de cărţi, 
tratate şi mono�raii, 79 de cursuri, manuale universitare şi şcolare, 42 de 
articole indexate în baza de date internaţionale, Web of Knowled�e, Web of 
Science (ISI hompson Reuters), 82 de lucrări publicate în reviste CNCSIS 
B+ (indexate în baze de date internaţionale), 34 de comunicări la con�rese 
internaţionale, 203 comunicări la conferinţe ştiinţiice naţionale. A fost. A fost A fost 
implicat ca director sau responsabil în 15 proiecte şi �ranturi internaţionale 
şi în 16 naţionale. A deţinut două brevete de invenţii. A fost senator al 
României pentru Judeţul Arad în le�islatura 2004‑2008, pelistele �artidului 
România Mare. A fost consilier judeţean ales pe listele �artidului Naţional 
Liberal în două le�islaturi� 2012‑2016, şi 2016‑2020.

Ioan Marcea, şef de promoţie al liceului din localitatea natală. S‑a 
remarcat ca un important medic, atât în ţară cât şi în străinătate, ajun�ând 
director al clinicii de �sihiatrie din Zulpich. La începutul anilor 1990 şi‑a adus 
contribuţia la modernizarea sistemului medical românesc prin implicarea 
în elaborarea unei le�islaţii medicale moderne şi dotarea Spitalului Sf. 
Gheor�he din localitatea natală cu aparatură medicală performantă.

Traian Vasile Chirilă, născut în 1948 în Chişineu‑Criş, iu de avocat, 
s‑a remarcat ca un important chimist, iind cel care a inventat corneea arti‑
icială, un proiect la care a muncit un deceniu şi de care beneiciază 300 de 
milioane de oameni, devenind românul care redă lumina ochilor.
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Aurel Viorel Şerban, născut în 1954 în Chişineu‑Criş, este una dintre 
cele mai importante personalităţi care s‑au născut şi au activat în zonă. 
A urmat cursurile Universităţii Politehnice din Timişoara, unde a obţinut 
şi titlul de doctor. A studiat şi a predat atât în ţară cât şi în străinătate, 
iind autorul a peste 100 de articole publicate în ţară şi în străinătate. Are 
4 invenţii şi inovaţii brevetate. Datorită meritelor sale a fost ales rector al 
�olitehnicii din Timişoara.

Economie

Din cele mai vechi timpuri s‑au practicat a�ricultura şi creşterea ani‑
malelor. Odată cu dezvoltarea meşteşu�urilor s‑a practicat şi comerţul. 
Din cele mai vechi timpuri s‑a practicat comerţul pe Crişul Alb, fapt ce 
a dus la dezvoltarea localităţii Chişineu‑Criş. În �vul Mediu localitatea a 
fost în posesia mai multor nobili de ori�ine ma�hiară sau română. Moara 
din Nădab funcţiona în 1520. La Chişineu‑Criş s‑a îniinţat în anul 1819 o 
breaslă mixtă, cuprinzându‑i şi pe meşterii an�ajaţi pe marele domeniu al 
arhiducelui Iosif. În această breaslă intrau lăcătuşi, tâmplari, ierari, zu�ravi, 
dul�heri, �eam�ii, zidari, do�ari, croitori ma�hiari şi �ermani, cojocari, 
pălărieri, turtari, compactori, tăbăcari albi, tăbăcari ma�hiari, frân�hieri, 
curelari, ţesători, olari şi pieptănari.

Breasla morarilor din acest târ� a luat iinţă în 1843 şi includea şi pe 
morarii din împrejurimi, în special cei alaţi de‑a lun�ul râului Crişului Alb 
şi al Canalului Morilor.

După instaurarea stăpânirii habsbur�ice au fost luate o serie de măsuri 
de modernizare. În prima jumătate a secolului XVIII‑lea localitatea a făcut 
parte din domeniul ducelui de Modena, apoi din domeniul arhiducelui 
Iosif de Habsbur�, fapt ce va �răbi procesul de modernizare. La solicitarea 
arhiducelui s‑a trecut la creşterea oilor de rasă şi s‑a pus în funcţie în 1837 
prima maşină cu aburi din Transilvania, care producea spirt. În a doua 
jumătate a secolului al XIX‑lea o mare parte a terenului era arendat. Ca 
urmare a modernizării şi a dezvoltării a�riculturii, în zonă s‑a dezvoltat 
morăritul. În Chişineu‑Criş şi în �ădureni funcţionau mori de apă încă din 
secolul al XVIII‑lea. În 1833 au început lucrările de realizare a Canalului 
Morilor, fapt ce a dus la dezvoltarea economică a zonei, o importantă moară 
iind ridicată la Nădab. �ste perioada în care s‑au dezvoltat şi meşteşu�urile, 
ceea ce a dus la or�anizarea breslelor. O primă breaslă a apărut la Chişineu 
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în 1819, iar în 1843 a apărut şi breasla morarilor. În timpul Primului Război 
Mondial agricultura a avut mult de suferit, pentru că cea mai mare parte 
a populaţiei active a ajuns pe front. După război au fost luate o serie de 
măsuri prin care s‑a încurajat dezvoltarea agriculturii şi a economiei. Este 
perioada în care s‑a dezvoltat proprietatea mică şi mijlocie, dar şi industria 
morăritului. Un rol important l‑a avut moara de la Nădab, care în 1926 se 
prezenta ca o colonie industrială, iind aşezată pe drumul dintre Arad şi 
Oradea. �e lân�ă clădirea morii mai erau şi alte clădiri, care erau folosite 
în scop economic sau erau locuinţe ale morarilor. Moara era bine dotată 
tehnic, cu o turbină hidraulică şi un motor diesel, având o capacitate de 
măcinare de 1,5 va�oane de cereale zilnic. Aceste transformări au fost oprite 
de izbucnirea celui de‑Al Doilea Război Mondial şi apoi de instaurarea 
comunismului, care a impus colectivizarea.

Ca urmare a colectivizării, în Chişineu‑Criş au apărut trei Cooperative 
A�ricole de �roducţie şi o Întreprindere A�ricolă de Stat, cu 11 ferme 
a�ricole care deţineau 11.000 de hectare. În anii care au urmat au mai 
fost or�anizate Cooperativa Unirea Meseriaşilor, Centrul de Legume şi 
Fructe, o Staţiune de Mecanizare a Agriculturii, Cooperativa de Consum, 
Întreprinderea Strungul, toate totalizând peste 2. 000 de an�ajaţi.

IAS şi CA� din Chişineu‑Criş exploatau o suprafaţă a�ricolă de 9.756 
de hectare.

Sectoarele industriale reprezentative pentru oraşul Chişineu‑Criş în 
ultimii ani ai re�imului comunist erau industria construcţiilor de maşini 
(domeniu în care funcţiona din 1977 secţia de subansamble a Întreprinderii 
de Strun�uri din Arad), şi industria alimentară (secţia de industrializare a 
laptelui şi fabrica de pâine).

După revoluţie au apărut în zonă o serie de investitori, fapt ce a dus 
la crearea a peste 5.000 de locuri de muncă. Aici sunt produse utilajele 
a�ricole MaschioGaspardo, cele mai multe dintre ele iind destinate 
exportului. Din 2001 funcţionează în Nădab irma Alkoa Fujikura, care 
produce cablaje electrice destinate exportului. Din anul 2013 şi‑a început 
activitatea şi irma KronbergSchubert. �e palatforma industrială de la 
Nădab mai funcţionează azi irmele Gulapack, Senini şi Continental, iar în 
oraşul Chişineu‑Criş irmele Ekr şi Sapa.

Cele mai reprezentative fabrici sunt� MaschioGaspardo, care produce 
utilaje a�ricole, iind şi centru de export pentru întrea�a lume, având în 
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prezent peste 250 de angajaţi; Kromberg & Schubert Romania Na – –– func‑
ţionând la Nădab din anul 2001, cu peste 2.500 de angajaţi, produce cablaje la Nădab din anul 2001, cu peste 2.500 de angajaţi, produce cablajedin anul 2001, cu peste 2.500 de angajaţi, produce cablaje anul 2001, cu peste 2.500 de angajaţi, produce cablaje, produce cablaje produce cablaje 
electrice pentru autoturisme şi exportă în UE; şi exportă în UE; exportă în UE; Europlastic (din 2002, cu, cu cu 
110 muncitori), este specializată în injecţie de mase plastice (tălpi pentru 
încălţăminte sport şi accesorii); Nexans, cu 60 de angajaţi – produce cabluri 60 de angajaţi – produce cabluri – produce cabluriproduce cabluri 
pentru telefonie; Alkoa Europa (din 2004, cu 115 angajaţi), este specializată, cu 115 angajaţi), este specializată cu 115 angajaţi), este specializată 
în proile de aluminiu; hermopol este specializată în materiale de izolaţii 
cabluri; Atelmec (proil metal), cu peste 100 de an�ajaţi, cu export în U. �.;; SC 
Titus SRL – cu peste 100 de an�ajaţi, produce componente electronice; ş. a.– cu peste 100 de an�ajaţi, produce componente electronice; ş. a.cu peste 100 de an�ajaţi, produce componente electronice; ş. a., produce componente electronice; ş. a. produce componente electronice; ş. a.; ş. a. ş. a.

În Chişineu‑Criş există un Centru de Sănătate cu 40 de paturi, cabineteSănătate cu 40 de paturi, cabineteănătate cu 40 de paturi, cabinete 
medicale private, cabinete ale medicilor de familie, precum şi spitalul privatprivate, cabinete ale medicilor de familie, precum şi spitalul privat 
Sf. Gheor�he – cu 85 de paturi şi cu dotări excepţionale, inclusiv bloc de 
operaţii ultramodern.

Tradiţii şi obiceiuri

Au existat numeroase tradiţii, obiceiuri şi superstiţii, dar acestea s‑au 
pierdut datorită modernizării societăţii. Azi mai pot i întâlnite unele tradiţii 
le�ate de sărbătorile cele mai importante. De Paşti se lea�ă unele obiceiuri 
precum vopsitul ouălor cu coji de ceapă şi ornarea lor cu diferite frunze. 
Alte obiceiuri care au supravieţuit modernizării sunt le�ate de sărbătorile 
de iarnă.

Turism

Descoperirile arheolo�ice au scos la lumină urme de locuire aparţi‑
nătoare unor perioade istorice datate cu mult înaintea anilor 1202‑1203 
– anii atestării documentare a oraşului. Cele mai importante descoperiri 
arheolo�ice care susţin continuitatea locuirii în acest areal au scos la iveală, 
în mai multe locuri din vatra actuală a oraşului, obiecte cu o vechime 
mai mare de 2.500 de ani. De importanţă majoră sunt considerate siturile 
arheolo�ice în care s‑au pus în evidenţă două aşezări datate ca iind apar‑
ţinătoare perioadelor cuprinse între secolele III‑V şi X‑XI.

Cel mai atractiv element turistic al oraşului este râul Crişul Alb, cu 
malurile sale cuprinse de o explozie a ve�etaţiei, paradis al păsărilor, şi cu 
o faună acvatică de excepţie. Lacul Chişineu‑Criş, situat în apropiere de 
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localitatea Chişineu‑Criş, are o suprafaţă totală de 175 ha şi un volum de 
apă de 2,6 milioane m3. Este un lac de acumulare alat în Câmpia Crişurilor, 
alimentat de Crişul Alb, folosit în scopuri piscicole.

Alte obiective turistice sunt Biserica Înălţarea Domnului, Casa memo
randistului Mihai Veliciu, Monumentul eroilor grăniceri.
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