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BanatulBanatulBanatulBanatul1111    

Veche provincie a 
Imperiului Habsburgic, 
Banatul cuprindea teritorii 
situate în prezent în 
România, Serbia şi 
Ungaria, teritorii delimitate 
de râurile Mureş la nord, 
Tisa la vest, fluviul 
Dunărea la sud şi MunŃii 
CarpaŃi la est. 
Evenimentele istorice au 
schimbat destinul acestui 
spaŃiu, împărŃindu-l între 
cele trei state. 
 
Crearea provinciei Banat 
datează din secolul XIX, de 
după înfrângerea revoluŃiei 
de la 1848. În noiembrie 
1849, Împăratul a hotărât 
constituirea provinciei 
VoivodinaVoivodinaVoivodinaVoivodina Sârbească şi Sârbească şi Sârbească şi Sârbească şi 
Banatul TimişanBanatul TimişanBanatul TimişanBanatul Timişan pentru a 
răsplăti fidelitatea sârbilor 
care, în timpul conflictului 
au fost de partea 
autorităŃilor imperiale. 
                                                 
1
 Acest ghid turistic acoperă doar 

judeŃele Timiş şi Caraş-Severin, fiind 
cele două judeŃe care fac parte în 
întregime din Banatul românesc, 
alături de mici părŃi din judeŃele Arad 
şi MehedinŃi.  
 

Provincia era condusă de o 
locotenenŃă imperială 
avându-l în frunte pe 
guvernator. 
 
PopulaŃia provinciei era, 
din punct de vedere etnic, 
foarte diversă. Aici trăiau 
români, sârbi, germani, 
maghiari şi alte etnii. 
Oraşul de reşedinŃă al 
provinciei a fost TimişoaraTimişoaraTimişoaraTimişoara, 
limbile oficiale fiind 
germana şi sârba. 
 
În România se păstrează 
cea mai mare parte a 
Banatului şi sunt vizibile pe 
tot teritoriul său urme ale 
trecutului ca provincie 
habsburgică. Trăsăturile 
cele mai pregnante ale sale 
sunt diversitatea, 
multiculturalitatea şi 
complexitatea atât a 
peisajelor, cât şi a 
patrimoniului cultural local 
şi a civilizaŃiei populaŃiei. 
    
Istoria, amplasarea 
geografică, resursele 
naturale bogate şi contextul 
economic au atras încă din 
cele mai vechi timpuri 
populaŃii din diferite zone 
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ale Europei, care s-au 
stabilit aici. Cele mai 
importante pentru evoluŃia 
sa ulterioară au fost 
populaŃiile aduse din 
Imperiu începând cu secolul 
XVIII. 
 
În timp s-a creat un melanj 
de populaŃii diferite care au 
convieŃuit paşnic şi care au 
dezvoltat un mod de viaŃă 
specific, prin schimburi 
culturale permanente, prin 
însuşirea unor obiceiuri şi 
tradiŃii specifice celorlalte 
grupuri. 
 
Patrimoniul cultural al 
Banatului este foarte 
divers, cuprinzând muzee, 
galerii de artă şi case 
memoriale, monumente de 
arhitectură, monumente de 
arhitectură industrială, 
situri arheologice, lăcaşe de 
cult, gastronomie, tradiŃii şi 
obiceiuri străvechi, 
evenimente culturale de tot 
felul. 
 
Muzeele 
Există muzee de artă (în 
Timişoara), de ştiinŃe ale 
naturii (Timişoara), de 

istorie (Timişoara, ReşiŃa 
Lugoj, Caransebeş), muzee 
ale civilizaŃiei tradiŃionale 
(Muzeul Satului din 
Timişoara, ColecŃia Iuliana 
Folea Troceanu din Buziaş) 
dar şi muzee mai puŃin 
obişnuite cum sunt: Muzeul 
de locomotive în aer liber de 
la ReşiŃa sau Muzeul de 
mineralogie estetică a 
fierului de la Ocna de Fier. 
 
Geografia 
Banatul se bucură de o 
varietate mare a formelor 
de relief, avându-le pe 
toate, în afară de mare. 
Câmpiile din partea vestică, 
cultivate cu cereale, se 
înalŃă treptat în dealuri 
spre Lipova, Făget şi 
Caransebeş, pentru ca 
partea de est şi sud să fie 
alcătuită din munŃi, culmi 
semeŃe şi stânci albe de 
calcar, săpate de râuri 
subterane în peşteri şi 
avene. 
 
La sud, Defileul Dunării, cu 
Cazanele Mari şi Cazanele 
Mici oferă unul dintre cele 
mai spectaculoase peisaje 
din Europa. 
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În Banatul Montan se 
găseşte cea mai mare 
suprafaŃă de calcare 
compacte din Ńară, calcare 
care au contribuit la 
crearea unor peisaje 
mirifice şi spectaculoase, cu 
chei (Cheile Nerei, Cheile 
Caraşului etc.), peşteri şi 
avene (Peştera Comarnic, 
Peştera Buhui – cu cel mai 
mare curs de apă subteran 
din Ńară, Peştera łolosu 
etc.), abrupturi stâncoase 
potrivite pentru alpinism 
etc. 
 
Apele termale şi minerale 
Sunt una dintre cele mai 
importante bogăŃii ale 
Banatului. În apropierea lor 
au apărut staŃiuni balneare 
şi ştranduri termale foarte 
apreciate în tratamentul 
unor boli dar şi pentru 
întreŃinere şi relaxare. 
Alături de apele termale 
vestite, cu un trecut 
incitant, de la Băile 
Herculane, sunt Buziaş, 
Sânmihaiu Român şi Băile 
Călacea.  
 
 

Gastronomia 
BănăŃenii sunt recunoscuŃi 
în întreaga Românie prin 
preferinŃa lor pentru mesele 
bogate, bazate pe carne şi 
agrementate cu grăsimi, 
mese care amestecă în mod 
neobişnuit gusturile şi care 
sunt alcătuite din feluri de 
mâncare cu nume 
sofisticate, dincolo de care 
se poate recunoaşte o 
întreagă istorie a deja 
multisecularei convieŃuiri 
etnice. Alimentul cel mai 
prestigios dar şi socotit 
hrănitor prin excelenŃă este 
carnea de porc şi mai ales 
lungul şir al preparatelor 
produse din ea: şoncul 
(jambon) afumat sau uscat 
la vânt şi, apoi, dat prin 
strat fin de cenuşă, cârnaŃul 
cu multă boia, clisa 
(slănina) groasă, albă şi 
atât de potrivită pentru 
hrana frugală din timpul 
muncilor agricole. Alături 
de toate acestea pâinea albă 
din grâu, mare de trei – 
patru kilograme, bine 
crescută, preparată după 
adevărate ritualuri casnice 
asigură un gen de imagine 
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simbolică a prosperităŃii 
unei familii.  
 
O masă de duminică luată 
în Banat este alcătuită din 
zupă de pasăre (dulce, 
galbenă şi limpede, cu 
câteva steluŃe de grăsime şi 
cu paste fine care plutesc în 
ea), sarme (adică sarmale, 
însă de dimensiuni mari, 
cât pumnul unei persoane, 
ca să nu trebuiască puse 
mai mult de două în 
farfurie), carne cu sos şi cu 
compot (rasol pe pat de cele 
mai diverse sosuri din 
legume sau fructe, cu 
compoturi, în special de 
prune, gutui, pere sau mere 
drept garnitură). 
 
Dulciurile 
Diverse, sofisticate, 
abundente, dulciurile sunt 
în Banat feluri de mâncare 
obligatorii la mesele de 
sărbătoare dar şi cel puŃin 
duminica şi joia, în cursul 
unei săptămâni. De la 
sortimentele fără pretenŃii 
cum sunt crovnele (gogoşile) 
sau gomboŃii (găluştele) cu 
prune, la plăcintele a căror 
repetare impunea, până 

acum câteva decenii, ritmul 
săptămânal (coarda sau 
cozonacul cu mac şi nucă, o 
duminică, ştrudelul cu 
fructe şi brânză, cealaltă 
duminică), apoi prăjiturile 
impuse de cofetari celebri 
din Europa Centrală şi 
devenite, în timp, feluri de 
făcut acasă, cum sunt tortul 
Doboş, işlerele, griliajul sau 
crema Şuhaida, dulciurile 
dau clasă mesei, 
consumarea lor fiind în 
primul rând o chestiune de 
tradiŃie.  
 

Băuturile 
În Banat, cea mai 
răspândită băutură este 
Ńuica sau răchia, în limbajul 
locului, mai ales cea de 
prune. Produsă acasă, după 
metode artizanale, răchia 
bănăŃeană este, în general, 
slabă şi destul de rar 

 
    

Găluşte cu pruneGăluşte cu pruneGăluşte cu pruneGăluşte cu prune    
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prefriptă, adică dublu 
distilată şi cu conŃinut mare 
de alcool. Practicat aproape 
pretutindeni în regiune, 
fiertul răchiei a impus 
câteva locuri cu tradiŃie, 
dintre care cele mai 
cunoscute sunt Domaşnea 
şi Teregova. 

 
Vinul este o altă băutură 
apreciată, cele mai vestite 
podgorii fiind cele de la 
Recaş, de lângă Timişoara 
dar şi la Teremia Mare sau 
Buziaş. 
 
Evenimente culturale 
De-a lungul anului se 
derulează o serie de 
evenimente tradiŃionale, 
spectaculoase prin ele 
însele, începând cu 
festivităŃile prilejuite de 
sărbătorile Crăciunului şi 
începutul anului, 

continuând cu cele 
prilejuite de venirea 
primăverii (Făşancul din 
Banatul de Munte şi 
Clisura Dunării, 
MărŃişorul), Paştile, rugile 
satelor (care marchează 
hramurile bisericilor 
locale). De asemenea, se 
organizează o serie de 
festivaluri: la Băile 
Herculane – Festivalul 
Pinul Negru, Festivalul 
internaŃional de Folclor 
Hercules, la Timişoara – 
Festivalul Inimilor, 
Festivalul Timişoara 
Muzicală, Festivalul 
Dramaturgiei Româneşti, la 
Gărâna – Festivalul de 
Jazz, Concertele din 
Peştera Româneşti.  
 
Premierele bănăŃene 
Banatul este tărâmul 
premierelor: multe lucruri 
s-au întâmplat pentru 
prima dată în Banat, fiind 
apoi preluate şi în alte părŃi 
ale Ńării sau ale Europei:  
- 1030 – prima şcoală de pe 

teritoriul României de 
astăzi ia naştere la 
Cenad; 

 
    

Răchie din BanatRăchie din BanatRăchie din BanatRăchie din Banat    
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- Circa 1179 – ia fiinŃă 
prima bibliotecă de pe 
actualul teritoriu 
românesc, în cadrul 
abaŃiei de la Igriş 
(judeŃul Timiş); 

- 1719 – se construieşte 
primul furnal din 
actuala Românie, la 
Bocşa Montană; 

- 1728 – în Banat s-a 
deschis primul canal 
navigabil din România – 
Bega; 

- 1745 – se deschide la 
Timişoara primul spital 
civil din Imperiul 
Habsburgic; 

- 1760 – Timişoara devine 
primul oraş din 
Imperiul Habsburgic cu 
străzile iluminate cu 
lămpi; 

- 1771 – apare la 
Timişoara  primul ziar 
de pe teritoriul 
României actuale, numit 
„Temeswarer 
Nachrichten“, în limba 
germană; 

- 1799 – bănăŃeanul Paul 
Iorgovici introduce 
cuvântul „naŃiune” în 
limba română; 

- 1815 – biblioteca lui Iosif 
Klapka din Timişoara, 
devine prima bibliotecă 
publică, de împrumut, 
din Imperiul 
Habsburgic, din regatul 
Ungariei şi actuala 
Românie; 

- 1817 – la OraviŃa a fost 
înfiinŃat actualul Teatru 
„Mihai Eminescu“, cel 
mai vechi teatru din 
România de azi; 

- 1823 – Janos Bolyai, pune 
bazele primei geometrii 
neeuclidiene din lume, 
la Timişoara; 

- 1854 – s-a inaugurat linia 
ferată OraviŃa - Baziaş, 
fiind prima cale ferată 
construită pe teritoriul 
de astăzi al României; 

- 1857 – Timişoara este 
primul oraş din 
Imperiul Habsburgic cu 
străzile iluminate cu gaz 
aerian; 

- 1899 – începe să circule la 
Timişoara primul 
tramvai electric din 
actuala Românie; 
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Unul dintre primele tramvaie din Unul dintre primele tramvaie din Unul dintre primele tramvaie din Unul dintre primele tramvaie din 
TimişoaraTimişoaraTimişoaraTimişoara 
 
- 1961 - primul computer 

din România şi printre 
primele din Europa este 
realizat la Institutul 
Politehnic din 
Timişoara; 

- 1988 – în Timişoara este 
realizat primul robot din 
Romnânia. 

 
Accesul 
Cu avionulavionulavionulavionul se poate ajunge 
atât din Ńară, cât şi din 
Europa sau alte părŃi ale 
lumii folosind aeroporturile 
din Timişoara şi Arad. 
 
TransportTransportTransportTransportulululul    feroviarferoviarferoviarferoviar  – 
există trenuri care leagă 
zona Banatului de toate 
celelalte provincii ale Ńării 
dar şi de Ńările vecine, 
Serbia şi Ungaria şi de 
Europa. 

 
RutierRutierRutierRutier  – E671 dinspre Arad, 
E70 dinspre Bucureşti şi 
dinspre Belgrad şi VârşeŃ, 
E673 dinspre Deva, 59 A 
dinspre Serbia prin 
Jimbolia. Punctele de trecere 
a frontierei dinspre Ungaria 
sunt Cenad (judeŃul Timiş) 
şi Nădlac (judeŃul Arad) iar 
dinspre Serbia: Jimbolia şi 
MoraviŃa (judeŃul Timiş), 
Naidăş şi PorŃile de Fier 
(judeŃul Caraş-Severin). 
 
 
Bibliografia şi webografia 
acestei publicaŃii sunt 
disponibile la adresa 
www.turism.intercultural.ro. 
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. 
 

    
    
TimişoaraTimişoaraTimişoaraTimişoara 

 
Timişoara este primul oraş 
din Europa în care a fost 
introdus iluminatul electric 
stradal, la 12 noiembrie 
1884 şi al doilea de pe 
continent în care a circulat 
tramvaiul electric, începând 
cu 27 iulie 1899. De 
asemenea, este oraşul în 
care a fost introdus pentru 

prima dată  pe teritoriul 
actual al României, 
transportul public regulat 
de pasageri pe apă, în 1869. 
 
Istoria complexă a acestei 
regiuni, desenarea şi 
redesenarea graniŃelor sau 
supremaŃiilor politice ca şi 
amplasarea sa geografică 
favorabilă, în locurile de 
trecere dinspre Occident 

    
Circuitul gCircuitul gCircuitul gCircuitul general: eneral: eneral: eneral: Timişoara – Buziaş – Lugoj – Traian Vuia – 
Margina – Caransebeş – ReşiŃa – Anina – OraviŃa – Ciacova 
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spre Orient au condus la 
configurarea unui oraş cu o 
industrie puternică dar şi cu 
o cultură foarte bine 
ancorată în viaŃa 
localnicilor, cu monumente 
de arhitectură barocă şi 
secession, în special, şi 
evenimente culturale de 
calitate. 
 
Cele mai importante 
obiective turistice din 
Timişoara sunt concentrate 
în zona centrală a oraşului, 
în cele  trei pieŃe: PiaŃa 
Unirii, PiaŃa LibertăŃii şi 
PiaŃa Victoriei dar şi în 
celelalte două cartiere 
istorice ale oraşului: Fabric 
şi Iosefin, în special pentru 
arhitectura secession a 
clădirilor. 

 

PiaŃa Victoriei este marcată 
la cele două  capete de două 
clădiri impunătoare, 
adevărate locuri ale 
memoriei locale dar şi 
naŃionale: Catedrala 
ortodoxă, respectiv Palatul 
Culturii. 
 
Acesta este spaŃiul în care s-
au desfăşurat marile 

demonstraŃii anticomuniste 
din 16 – 22 decembrie 1989, 
balconul Operei devenind 
prima tribună din care au 
fost rostite discursuri 
incriminatoare la adresa 
regimului dictatorial din 
România acelei epoci. 
 

 
Cele două laturi ale pieŃei, 
numite Corso şi Surogat, 
după moda oraşelor Europei 
Centrale, au fost 
întotdeauna locul preferat 
de promenadă al 
timişorenilor. 
 
În apropierea PieŃei 
Victoriei se găseşte Castelul 
Huniazilor, cea mai veche 

 

                                    PiaŃa Victoriei din TimişoaraPiaŃa Victoriei din TimişoaraPiaŃa Victoriei din TimişoaraPiaŃa Victoriei din Timişoara    
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clădire din Timişoara, prima 
clădire construită pe acest 
loc, datând din 1307.  
 
Castelul a fost distrus şi 
refăcut de mai multe ori în 
decursul timpului, aspectul 
actual datând din 1856. În 
secolul XIV a fost pentru o 
perioadă reşedinŃa lui Carol 
Robert de Anjou, regele 
Ungariei. În prezent 
castelul adăposteşte Muzeul 
Banatului, cu secŃii de 
istorie şi ştiinŃe naturale. 
 
PiaŃa LibertăŃii include mai 
multe obiective cum ar fi: 
Primăria Veche (în prezent 
Facultatea de Muzică) sau 
Cercul Militar. În mijloc se 
remarcă Monumentul 
Fecioarei Maria    (care se mai  
numeşte şi statuia Sfântului 
Nepomuk), sculptat la Viena 
şi instalat aici în 1756.  
 
În faŃa Clădirii Garnizoanei 
(acum Muzeul Militar) se 
păstrează încă stejarii 
plantaŃi în anul 1923, de 
către regele Ferdinand şi 
regina Maria, cu ocazia 
primei lor vizite în 
Timişoara. Pe strada 

Mărăşeşti din apropiere se 
poate vedea Sinagoga Nouă, 
care în prezent este în curs 
de transformare în sală de 
concerte. 
 
 

 

Monumentul SfântuluiMonumentul SfântuluiMonumentul SfântuluiMonumentul Sfântului    Ioan Nepomuk, Ioan Nepomuk, Ioan Nepomuk, Ioan Nepomuk,     
PiaŃa LibertăŃii din TimişoaraPiaŃa LibertăŃii din TimişoaraPiaŃa LibertăŃii din TimişoaraPiaŃa LibertăŃii din Timişoara    

 
PiaŃa Unirii este un spaŃiu 
spectaculos, rezultat al 
primului plan de 
structurare urbanistică a 
Timişoarei, conceput încă în 
prima jumătate a secolului 
XVIII de guvernatorul 
habsburgic Florimund 
Mercy. Se remarcă Domul 
romano-catolic, Palatul 
Baroc care găzduieşte astăzi 
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Muzeul de Artă, Vicariatul 
sârbesc şi Biserica 
sârbească. 
 
Dar dincolo de arhitectura 
clădirilor, locul impune prin 
structura sa de piaŃă 
central-europeană, lucru 
remarcat de majoritatea 
călătorilor străini care au 
străbătut-o de-a lungul 
timpului. 
La capătul estic al PieŃei 
Unirii, în piaŃa łepeş Vodă, 
aflată în apropiere, se 

găseşte cea mai mare 
clădire din Timişoara, 
Palatul Dicasterial, 
construit în stilul Renaşterii 
florentine la mijlocul 
secolului XIX. Astăzi este 
sediul Tribunalului, 
Judecătoriei şi al CurŃii de 
Apel. 
 
Cartierul Iosefin se remarcă 
prin numărul mare de 
clădiri cu elemente 
secession. PiaŃa Maria, 
numită aşa datorită statuii 

 
    

PiaŃa Unirii din TimişoaraPiaŃa Unirii din TimişoaraPiaŃa Unirii din TimişoaraPiaŃa Unirii din Timişoara    
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sculptate în marmură de 
Carrara a Sfintei Maria, 
amplasată în mijlocul pieŃei, 
este un loc al memoriei 
locale şi naŃionale. Biserica 
Reformată la care slujea 
pastorul Tıkes Laszlo este 
primul spaŃiu al RevoluŃiei 
anticomuniste din 1989. 
După tradiŃie, tot acesta 
este şi locul unde a avut loc, 
în 1514 supliciul şi execuŃia  
răsculatului secui Gheorghe 
Doja. 
 
Cartierul Fabric se remarcă 
şi el prin frumuseŃea 
clădirilor construite la 
începutul secolului XX. Cel 
mai reprezentativ edificiu 
din cartier este Biserica 
romano-catolică Millenium, 
construită în stil neo-roman 
între anii 1896 şi 1901. În 
apropiere se găseşte cea mai 
mare sinagogă din 
Timişoara, o sinagogă care 
nu mai este folosită în 
prezent.  
 
Parcurile sunt o adevărată 
emblemă a oraşului, numit 
adesea oraşul trandafirilor. 
Ele urmăresc cursul râului 
Bega de la un capăt la 

celălalt. Cel mai important 
este Parcul Rozelor, aflat în 
apropiere de zona centrală, 
amenajat fiind în prima 
jumătate a secolului XX prin 
contribuŃia femeilor 
înstărite din oraş, care au 
adus din străinătate specii 
cât mai frumoase de 
trandafiri. 

 
Patrimoniul industrial al 
oraşului este marcat de 
edificii construite în secolele 
XVIII, XIX şi XX, arătând 
dezvoltarea economică a 
oraşului încă din acea 
perioadă: Fabrica de bere, 
prima din Ńară, fondată în 
1718, Abatorul, construit la 

 
    

Sinagoga din Fabric, TimişoaraSinagoga din Fabric, TimişoaraSinagoga din Fabric, TimişoaraSinagoga din Fabric, Timişoara    
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începutul secolului XX, 
Centrala Hidroelectrică, 
construită în perioada 1906 
– 1910, Fabrica de pantofi 
Banatim. Fabrica de Ńigări a 
fost înfiinŃată în 1846, sub 
denumirea de Fabrica de 
tutun, fiind la acea dată cea 
mai mare fabrică din Ńară. 
 

    
BuziaşBuziaşBuziaşBuziaş    
    
Declarat staŃiune balneară 
încă din 1819. 
 
ColecŃia Iuliana Folea 
Troceanu 
LocaŃia în care sunt expuse 
obiectele este fosta casă 
părintească a Iulianei Folea 
– Troceanu, creatoare şi 
colecŃionară de artă 
populară. A intrat în 
circuitul muzeal în anul 

1969, la propunerea lui 
Petru Comarnescu. 
 
Muzeul are şapte încăperi în 
care sunt expuse obiecte de 
port şi podoabe proprii 
portului tradiŃional 
bănăŃean. În cealaltă parte 
a curŃii se găseşte un alt 
corp al muzeului, fostă 
anexă a gospodăriei, 
transformată în spaŃiu de 
expunere a unor unelte 
pentru prelucrarea 
tradiŃională a lemnului. 
 

 
    

ColecŃia Iuliana Folea Troceanu, ColecŃia Iuliana Folea Troceanu, ColecŃia Iuliana Folea Troceanu, ColecŃia Iuliana Folea Troceanu, 
BuBuBuBuziaşziaşziaşziaş    

Adresa: Buziaş, Str. Andrei 
Şaguna, Nr. 16 
 

 
    

Fabrica Banatim, TimişoaraFabrica Banatim, TimişoaraFabrica Banatim, TimişoaraFabrica Banatim, Timişoara    
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Pentru a vizita colecŃia, 
trebuie contactată Casa de 
Cultură din Buziaş.  
 
În incinta Casei de Cultură 
poate fi vizitat un mic 
muzeu al păpuşilor şi 
marionetelor, Buziaşul 
având o tradiŃie îndelungată 
a teatrului de păpuşi. Cele 
mai vechi exponate datează 
din a doua jumătate a 
secolului XIX, fiind folosite 
la primele reprezentaŃii ale 
trupei de teatru de păpuşi 
din Buziaş. 
Telefoanele Casei de 
Cultură Buziaş: 
0256321130, 0256321450. 
 
Muzeul Balnear se găseşte 
în apropierea parcului şi a 
băilor imperiale. A fost 
înfiinŃat în anul 1987. În 
interior sunt expuse o serie 
de documente şi obiecte care 
ilustrează istoricul staŃiunii 
balneare Buziaş, în special 
legat de tratarea 
afecŃiunilor circulatorii, 
cardiovasculare şi a 
hipertensiunii. De 
asemenea, mai include piese 
de mobilier din secolul XIX 
şi obiecte sanitare care au 

fost folosite în tratamentele 
balneare. 
 
Poate cel mai important 
punct de atracŃie al 
Buziaşului este parcul, cu 
colonada. Parcul are o 
suprafaŃă de 20 de hectare 
şi este un parc dendrologic 
cu specii rare de copaci. 
Promenada din parc este 
unică în România iar la 
nivel european există unele 
similare în Karlovy Vary şi 
în Baden-Baden. 
Arhitectura acesteia 
păstrează stilul turcesc, 
bizantin. 
 
În mijlocul parcului se 
găseşte fostul cazinou dar şi 
cel mai cunoscut izvor de 
apă minerală de aici, izvorul 
Moş Bîzieş.  
    

    
Izvorul Moş Bîzieş, BuziaşIzvorul Moş Bîzieş, BuziaşIzvorul Moş Bîzieş, BuziaşIzvorul Moş Bîzieş, Buziaş    
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LugojLugojLugojLugoj    
    
Prima atestare documentară 
a cetăŃii Lugoj apare spre 
sfârşitul secolului XIII, într-
un document păstrat în 
arhivele din Budapesta....    
    
A fost şi este unul dintre 
cele mai importante centre 
ale mişcării culturale din 
Banat, personalităŃi de 
seamă, în special din 
domeniul muzical, 
desfăşurându-şi aici 
activitatea: compozitorul Ion 
Vidu, tenorul Traian 
Grozăvescu, compozitorul şi 
folcloristul Tiberiu 
Brediceanu, compozitorul 
Filaret Barbu, compozitorul 
şi folcloristul Sabin Drăgoi 
şi alŃii. 
 
Cea mai cunoscută 
personalitate lugojeană, la 
nivel mondial, este actorul 
Béla Lugosi, născut în 1882. 
S-a remarcat în primul rând 
pentru rolul său ca Dracula, 
mai întâi pe Broadway, iar 
apoi în prima ecranizare a 
povestirii clasice despre 
vampiri a lui Bram Stoker. 
 

 
    

Bela Lugosi îBela Lugosi îBela Lugosi îBela Lugosi în rol de vampirn rol de vampirn rol de vampirn rol de vampir    

 
Muzeul de Istorie, 
Etnografie şi Artă Plastică    
Muzeul are secŃii de 
arheologie, etnografie, artă 
plastică, memorială şi 
istorie medie. ColecŃia de 
arheologie cuprinde 
podoabe, unelte, arme şi 
piese ceramice descoperite 
cu ocazia  săpăturilor 
arheologice efectuate în 
zonă, cele mai importante 
fiind descoperirile tracice de 
la Susani şi cele dacice de la 
Jabăr.  
 
ColecŃia etnograficăColecŃia etnograficăColecŃia etnograficăColecŃia etnografică 
cuprinde piese de port 
popular şi obiecte 



 

 

- 16 - - 16 - 

meşteşugăreşti din zona 
Banatului. 
 
ColecŃColecŃColecŃColecŃia memorialăia memorialăia memorialăia memorială include 
documente, corespondenŃă şi 
obiecte aparŃinând 
personalităŃilor locale.  
 
ColecŃia de artăColecŃia de artăColecŃia de artăColecŃia de artă prezintă 
picturi aparŃinând de Şcoala 
austriacă şi pictură 
contemporană, dar şi o 
colecŃie de sculpturi a 
plasticienei Elisabeta 
Popper. 
 
Adresa: Lugoj, Str. Nicolae 
Bălcesu, Nr. 2  
Telefon: 0256354903  
 
Podul metalic 
Podul de fier a devenit un 
simbol al Lugojului. A fost 
inaugurat în 1902 şi 
înlocuia un vechi pod de 
lemn. Timp de 35 de ani, 
acesta a reprezentat singura 
modalitate de traversare a 
râului Timiş. 
 
Turnul „Sfântul Nicolae” 
Turnul-clopotniŃă este cea 
mai veche clădire lugojeană 
şi a aparŃinut de fosta 
mănăstire „Sfântul Nicolae”, 

ctitorită în 1402. ProporŃia 
impresionantă a acestui 
monument îl încadrează 
printre piesele de valoare 
ale barocului bănăŃean.  
 
Hanul Poştei  
În prezent clădirea 
adăposteşte sediul 
protopopiatului ortodox 
Lugoj dar iniŃial era o staŃie 
de poştalioane pentru 
schimbul cailor şi un han 
pentru călători. În forma 
actuală datează din anul 
1726. TradiŃia locală spune 
că Mihai Viteazu ar fi 
poposit aici la trecerea sa 
prin Banat. Breslele 
meseriaşilor români din 
Lugoj foloseau locul pentru 
întâlnirile periodice. 
 
În interior se găseşte un mic 
muzeu de artă bisericească 
veche ce cuprinde icoane pe 
lemn, tablă, pânză şi sticlă 
(cea mai veche fiind de la 
finele secolului XVII), 
documente legate de 
RevoluŃia de la 1848, foarte 
multe materiale cu caracter 
muzical aparŃinând 
vestitului maestru Ion Vidu.  
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Adresa: Lugoj, Str. 20 
Decembrie, Nr. 7 
Telefon: 0256351971 
 
Ca obiective turistice 
ecumenice în Lugoj sunt 
importante Catedrala 
Ortodoxă „Adormirea Maicii 
Domnului”, biserica şi 
claustrul fostei Mănăstiri a 
MinoriŃilor, Sinagoga, etc. 
(conform Circuitului 
intercultural, pagina 36). 
Lugojul păstrează un fond 
consistent de clădiri 
decorate cu elemente 
aparŃinând stilului 
secession, în special în zona 
Lugojului românesc. 
 

 
    

Secession la LugojSecession la LugojSecession la LugojSecession la Lugoj    

 
RezervaŃia arheologică 
Tibiscum  
Localizare: judeŃul Caraş-
Severin, sat Jupa, la 6 km N 
de Caransebeş. 

RezervaŃia conservă urme 
dacice, daco-romane şi 
postromane, fiind una dintre 
cele mai mari din România. 
În incinta sa funcŃionează 
un muzeu, în care sunt 
expuse cca 800 de obiecte 
din ceramică, sticlă, fier, 
bronz, marmură. Castrul de 
piatră este conservat in situ 
la fel şi unele ateliere 
meşteşugăreşti din vicus.  
 
Castrul, vicus-ul si 
municipiul roman datează 
din secolele II - IV. IniŃial 
aici a fost o aşezare dacică, 
apoi romanii au ridicat un 
castru de pământ. După 
anul 106 s-a construit un 
castru de piatră, lângă care 
apare un vicus - mică 
aşezare civilă.  
 
Muzeul poate fi vizitat 
contactând în prealabil 
Muzeul din Caransebeş. 
 
CaransebeşCaransebeşCaransebeşCaransebeş    
 
Muzeul de Etnografie şi al 
Regimentului de GraniŃă a 
fost înfiinŃat în anul 1962, 
iar din 1988 îşi are sediul în 
clădirea fostei „Cazărmi de 
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Infanterie” a Regimentului 
confinar româno-bănăŃean 
nr. 13 din Caransebeş.  
 
Muzeul are în administrare 
şi rezervaŃia arheologică de 
la Tibiscum - Jupa. 
 

    Clădirea datează din prima 
jumătate a secolului al 
XVIII, este clasată ca 
monument istoric şi de 
arhitectură; a fost 
construită în stil baroc 
provincial austriac, în anul 
1753, în timpul domniei 
împărătesei Maria Terezia, 
cu destinaŃia de cazarmă 
pentru grăniceri. Ocupă 
întreaga latură de nord a 

PieŃei Ion Dragalina şi are 
formă de U, încadrând o 
curte interioară. 
 
Muzeul deŃine peste 45000 
de piese, incluse în mai 
multe colecŃii: arheologie, 
istorie, etnografie, artă,    
documente şi carte veche.    
 
În curtea muzeului se 
desfăşoară în fiecare an mai 
multe evenimente culturale: 
Simpozionul internaŃional 
de etno-religie, Târgul 
meşterilor populari, 
Festivalul gugulanilor, 
Festivalul obiceiurilor de 
iarnă. 
 

 
    

Muzeul de Etnografie şi al Regimentului de GraniŃMuzeul de Etnografie şi al Regimentului de GraniŃMuzeul de Etnografie şi al Regimentului de GraniŃMuzeul de Etnografie şi al Regimentului de GraniŃãããã    
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Adresa: Caransebeş, PiaŃa 
General Ion Dragalina, Nr. 
2 
Telefon: 0255512193  
Program: luni – sâmbătă, 
orele 8 – 18 
 
Statuia generalului Ion 
Dragalina 
Se găseşte în PiaŃa Gen. Ion 
Dragalina.  
 
Ion Dragalina s-a născut în 
1860 la Caransebeş şi a 
murit pe front în luptele de 
pe Jiu din primul război 
mondial. A dat dovadă de 
curaj şi patriotism în timpul 
luptelor din august 1916 de 
la Orşova şi valea râului 
Cerna. 
 
Statuia sa a fost turnată în 
1936 din bronzul unei alte 
statui, a împăratului Franz 
Josef, care a stat pe acel 
soclu până în 1919 când a 
fost răsturnată de un român 
şi mutată. 
 
Clădirea Primăriei a fost 
construită în anul 1903 în 
stil baroc şi este clasată ca 
monument istoric. 
 

 
    

Primăria oraşului CaransebeşPrimăria oraşului CaransebeşPrimăria oraşului CaransebeşPrimăria oraşului Caransebeş    

    
Traian VuiaTraian VuiaTraian VuiaTraian Vuia    
 
ExpoziŃia Muzeală Traian 
Vuia  
Situată în localitatea care 
azi poartă numele vestitului 
pionier al aviaŃiei mondiale, 
Traian Vuia, expoziŃia este 
organizată într-o sală a 
Căminului Cultural din 
localitate şi prezintă 
documente şi obiecte legate 
de viaŃa marelui inventator, 
care a proiectat şi construit 
primul avion din lume,  
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brevetat în FranŃa la 17 
august 1903. Avionul (numit 
„aeroplan automobil”) 

construit de Traian Vuia s-a 
desprins de la sol numai 
prin forŃa motorului său la 
18 martie 1906. După o 
acceleraŃie pe o distanŃă de 
50 de metri, aparatul s-a 
ridicat la o înălŃime de 
aproape un metru, zburând 
pe o distanŃă de 12 m, după 
care elicele s-au oprit şi 
avionul a aterizat. 
 
Adresa: JudeŃul Timiş, 
Traian Vuia, Nr. 32B 
Telefon 0256324479 
Perioadă de activitate: tot 
anul, la cerere 
Program: luni – vineri, orele 
8 - 16 
 

Bisericile de lemn din zona 
Făgetului 
În satele din zona Făget – 
Margina există 21 de 
biserici  
de lemn, majoritatea datând 
din secolul XVIII, clasate ca 
monumente istorice de 
arhitectură. 
 
Deşi toate au o arhitectură 
simplă, Ńărănească, se 
deosebesc între ele prin 
pictura interioară şi prin 
anumite elemente 
decorative dar şi prin gradul 
de conservare. Mai multe 
detalii despre biserici sunt 
consemnate în cadrul 
Circuitului intercultural 
propus în acest ghid. 
    

    
    

 
    

Traian Vuia cu primul avionTraian Vuia cu primul avionTraian Vuia cu primul avionTraian Vuia cu primul avion    

 
    

Biserica de lemn de la RomâneştiBiserica de lemn de la RomâneştiBiserica de lemn de la RomâneştiBiserica de lemn de la Româneşti    
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NădragNădragNădragNădrag    
 
Situată la poalele vârfului 
Padeş din MunŃii Poiana 
Ruscă (1382 m) localitatea a 
apărut în secolul XIX în 
jurul furnalului ridicat în 
zonă pentru a exploata 
minereurile din MunŃii 
Poiana Ruscă.  

 
Este un punct de plecare 
strategic pentru excursii în 
zona montană din jur. 
    
RuşchiŃaRuşchiŃaRuşchiŃaRuşchiŃa    
Este cunoscută mai ales 
datorită exploatării de 
marmură albă dar este, în 
acelaşi timp, unul dintre 
centrele miniere importante 
şi cu tradiŃie din MunŃii 
Poiana Ruscă, cunoscut 
pentru exporturile de 
minereu de plumb, zinc şi 
fier. 

ReşiŃaReşiŃaReşiŃaReşiŃa 
    
Cunoscut mai ales pentru 
tradiŃia industrială 
îndelungată, oraşul ReşiŃa 
are şi alte valenŃe, culturale. 
 
Muzeul Banatului Montan 
Primul muzeu din ReşiŃa s-a 
înfiinŃat în 1959, ca muzeu 
orăşenesc. ConstrucŃia 
sediului actual a fost 
finalizată abia în 1987. 
 
Muzeul Banatului Montan 
deŃine în prezent peste 
70000 de piese, cuprinse în 
cele patru colecŃii 
principale: de arheologie, 
piese aparŃinând perioadei 
romane, colecŃia de 
numismatică şi cea de 
istorie a tehnicii.  
 
ColecŃColecŃColecŃColecŃia de arhia de arhia de arhia de arheologieeologieeologieeologie are 
cea mai importantă pondere 
în patrimoniul muzeului. 
Piesele expuse provin de la 
Anina, Berzasca, Liubcova, 
Moldova Veche dar şi din 
alte locaŃii ale Banatului 
Montan. 
 
ColecŃColecŃColecŃColecŃia de piese aparŃinând ia de piese aparŃinând ia de piese aparŃinând ia de piese aparŃinând 
perioadei romane şi romane perioadei romane şi romane perioadei romane şi romane perioadei romane şi romane 

 
    

Zona turistică NădragZona turistică NădragZona turistică NădragZona turistică Nădrag    
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târziitârziitârziitârzii s-a constituit în urma 
cercetării din castrele de la 
Vărădia, Berzovia şi 
Gornea. ColecŃia de artă 
minoră medievală cuprinde 
250 de piese reprezentând 
brăŃări din sticlă şi brăŃări 
torsadate din secolele XII - 
XIII, piese de la diademe la 
mărgele. 

    
ColecŃColecŃColecŃColecŃia numismaticia numismaticia numismaticia numismaticăăăă 
cuprinde un număr de 
11000 de monede romane şi 
medievale. Se remarcă mai 
ales cantitatea mare de 
monedă din perioada 
romană târzie (secolul IV) 
care a circulat în Banat, 
provenind din tezaurele 
descoperite la Răcăşdia, 
Pojejena, Măceşti şi 
Moldova Veche.  
 

ColecŃColecŃColecŃColecŃia de istorieia de istorieia de istorieia de istorie    a tehniciia tehniciia tehniciia tehnicii 
acoperă secolele XVIII - XX, 
cuprinzând 700 de piese 
care ilustrează aspecte din 
istoria industrială a 
Banatului. Foarte valoroase 
sunt uneltele şi celelalte 
obiecte specifice mineritului. 
ColecŃia este completată de 
uniforme de paradă ale 
minerilor şi uniforme ale 
pompierilor voluntari. 
 
Câteva sute de piese 
etnografice ilustrează portul 
popular din zona Clisurii, a 
OraviŃei, din Depresiunea 
Almăjului şi din preajma 
Semenicului.  
 

 
    

Piese din colecŃia etnografică a Piese din colecŃia etnografică a Piese din colecŃia etnografică a Piese din colecŃia etnografică a 
Muzeului Banatului MontanMuzeului Banatului MontanMuzeului Banatului MontanMuzeului Banatului Montan    

 
Adresa: ReşiŃa, Bul. 
Republicii, Nr. 10 
Telefon 0255231469 

    
    

Exponate din MuExponate din MuExponate din MuExponate din Muzeul Banatului zeul Banatului zeul Banatului zeul Banatului 
MontanMontanMontanMontan    
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Program: marŃi - sâmbăta, 
orele 9 - 17 
 
Muzeul de locomotive în aer 
liber 
Monument istoric de 
importanŃă naŃională, este 
unul dintre cele mai 
spectaculoase muzee în aer 
liber din Ńară şi unic prin 
numărul mare de exponate. 

 
A fost creat în 1972 de 
inginerul Mircea Popa, 
director al Uzinelor reşiŃene 
pe atunci, la aniversarea 
unui secol de producŃie de 
locomotive cu aburi la 
ReşiŃa. Cuprinde 16 
exponate din diverse epoci 
de construcŃie, cel mai 
important fiind locomotiva 
RESICZA, una dintre 
primele locomotive cu aburi 
construite în spaŃiul sud-est 

european, la ReşiŃa, în 1872 
- 1873. 
 
Adresa: ReşiŃa, Calea 
Timişoarei – Zona Triaj 
 
Alte obiective ce Ńin mai ales 
de specificul industrial al 
oraşului sunt: Furnalul 2 al 
Uzinelor şi Centrala Grebla. 
(conform Circuitului 
industrial, pagina 58) 
 
BinişBinişBinişBiniş    
    
La 5 km de Bocşa se află 
satul Biniş, locul unde 
trăieşte şi creează ultimul 
dintre olarii din Banatul 
Montan. 
    
În trecut, în Biniş, exista o 
roată a olarului aproape în 
fiecare casă. Astăzi, ultimul 
dintre olari, are 85 de ani şi 
continuă să lucreze ca şi în 
trecut păstrând tradiŃia 
olăritului bănăŃean, 
deosebit prin faptul că 
vasele nu sunt smălŃuite iar 
motivele folosite pentru 
decor sunt străvechi şi 
autentice.  
 

                                                                                             

Locomotiva RESICZALocomotiva RESICZALocomotiva RESICZALocomotiva RESICZA    
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AninaAninaAninaAnina    
    
Steierdorf 
Numit şi „Aurora 
Banatului”, cartierul este 
situat la aproximativ 5 km 
de centrul Aninei şi datează 
din 1773, când au fost aduşi 
aici primii colonişti austrieci 
din Steiermark pentru 
scopuri industriale. Zona de 
origine a primilor colonişti a 
dat şi numele localităŃii. 
 
Se află într-un cadru 
natural deosebit, cu păduri 
de brad. Arhitectura locală 
este şi ea diferită de 
specificul industrial al 
Aninei, ceea ce a determinat 
ca în trecut, să fie folosit ca 
loc de odihnă pentru 
citadini. 
 

Cele mai importante 
obiective turistice din Anina 
sunt cele care ilustrează 
activitatea industrială ce 
caracteriza oraşul în trecut: 
Calea ferată Anina – 
OraviŃa, Gara Anina, 
Centrala electrică (conform 
Circuitului industrial, 
pagina 58). 
 
De la Anina, traversând 
Valea şi Cheile Minişului, 
pe lângă Cascada Bigăr, se 
trece Paralela de 45° prin 
comuna Bozovici, în 
apropiere fiind una dintre 
cele mai speciale zone 
turistice din Banat, 
RezervaŃia Mulinologică 
Rudăria. 
 
Eftimie Murgu (Rudăria)Eftimie Murgu (Rudăria)Eftimie Murgu (Rudăria)Eftimie Murgu (Rudăria) 
    
Satul poartă numele 
revoluŃionarului paşoptist 
Eftimie Murgu care s-a 
născut aici, la Rudăria. Este 
cunoscut pentru lupta sa 
pentru unitatea naŃională şi 
pentru folosirea 
 
limbii române pentru toate 
activităŃile publice din 
Banat. 

 
    

Ceramica de BinişCeramica de BinişCeramica de BinişCeramica de Biniş    
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Deşi în Banat există mult 
mai multe mori de apă, în 
toată regiunea muntoasă a 
Caraşului, complexul de la 
Rudăria se evidenŃiază prin 
numărul mare al morilor 
păstrate şi prin peisajul în 
care sunt amplasate. Aici, 
pe valea râului Rudăria se 
întind, răsfirate 22 de mori 
de apă, 13 în sat şi 9 în 

afara lui.  
 
Morile sunt deŃinute în 
devălmăşie de 15 - 25 de 
rândaşi, rândaşul fiind o 
familie ce are dreptul de a 
folosi moara la un interval 
de timp – „rând” - ce este 
cuprins între 12 - 24 de ore. 
Morile sunt încă folosite 
pentru măcinatul grânelor 
dar sunt şi un loc potrivit 

pentru discuŃii şi punerea la 
cale a diferitelor înŃelegeri. 

Nu se poate stabili o dată 
exactă când au apărut 
aceste mori dar ele sunt 
specifice şi în alte zone ale 
spaŃiului danubiano-pontic 
încă din vremea daco-
romanilor. 
Folclorul local este plin de 
legende legate de mori, care 
mai de care mai pitoreşti. 
 
MehadiaMehadiaMehadiaMehadia    

Este amintită încă de pe 
vremea romanilor, fiind 
vizibile urme ale trecerii lor 
pe aici prin existenŃa 
castrului roman Ad-Mediam 
situat în locul numit Zidina, 

 

Moara „Îndărătnica dintre ape”Moara „Îndărătnica dintre ape”Moara „Îndărătnica dintre ape”Moara „Îndărătnica dintre ape”    

 
    

SchiŃa mecanismului moriiSchiŃa mecanismului moriiSchiŃa mecanismului moriiSchiŃa mecanismului morii    
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datat de la începutul 
secolului II.  

Există şi urme ale perioadei 
medievale, monumente 
istorice: Cetatea feudală 
Mehadia, fortificaŃiile din 
secolele XV - XVI, Turnul de 
observaŃie (donjonul) din 
dealul care domină 
localitatea. Mehadia a avut 
o importanŃă strategică 
deosebită în luptele 
împotriva otomanilor. 

BăilBăilBăilBăile Herculanee Herculanee Herculanee Herculane    

Cea mai veche staŃiune 
balneară din Ńară, vizitată 
încă din perioada romană,  
este situată pe Valea Cernei 
între două culmi muntoase 
abrupte.  

 
Hotel Cerna, Băile HerculaneHotel Cerna, Băile HerculaneHotel Cerna, Băile HerculaneHotel Cerna, Băile Herculane    

Climatul plăcut, cu un aer 
foarte ionizat, precum şi 
calitatea dovedită a apelor 
termale de aici atrage de mii 
de ani mulŃimi de vizitatori.  

 

Partea veche a oraşului se 
remarcă printr-o arhitectură 
deosebită, neoclasică, barocă 
şi secession, specifică 
secolelor XVIII, XIX şi 
începutului de secol XX. 

Cele mai importante atracŃii 
culturale de aici sunt: Baia 
romană încorporată 
Hotelului Roman, Izvoarele 
Hygieea şi Hercules II 

 
        

Centrul istoric din Băile HerculaneCentrul istoric din Băile HerculaneCentrul istoric din Băile HerculaneCentrul istoric din Băile Herculane    
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reunite într-o clădire în stil 
neoclasic din secolul XIX, 
PiaŃa Hercules care 
cuprinde statuia lui 
Hercules, Băile Apollo şi 
Hebe, hotelurile Apollo, 
Dunărea, Ferdinand - cea 
mai veche clădire din 
staŃiune, Capela romano-
catolică din 1836, podul de 
piatră peste Cerna din 1866 
şi galeria acoperită. 
 
În fiecare an la Băile 
Herculane au loc mai multe 
festivaluri ce atrag mulŃimi 
de oameni, datorită 
spectacolelor şi 
evenimentelor organizate: 
Festivalul Pinul Negru de 
Banat (în luna iunie), 
Festivalul internaŃional de 
folclor – Hercules (în luna 
iulie),    Balul Strugurilor (la 
sfârşitul lunii august), 
Nigeea la bani  sau Zilele 
oraşului  (în prima jumătate 
a lunii septembrie). 
 
OrşovaOrşovaOrşovaOrşova    
 
Peisajul se schimbă odată cu 
apropierea de Orşova, aflată 
pe malul Dunării. La 
aproximativ 3 km în aval de 

Orşova, pe Dunăre, a fost 
insula Ada-Kaleh, în 
prezent inundată de lacul de 
acumulare rezultat prin 
construcŃia barajului 
hidroenergetic de la PorŃile 
de Fier. 
 
Mănăstirea Sfânta Ana 
domină oraşul de pe Dealul 
Moşului. Mănăstirea a avut 
o istorie zbuciumată de la 
ridicarea ei în perioada 
interbelică şi până astăzi. 
După venirea regimului 
comunist la putere, 
mănăstirea a fost 
transformată în spaŃiu de 
utilităŃi cazone iar în 1970 
altarul a devenit bar şi 
chiliile spaŃii de cazare 
pentru turişti, în incintă 
construindu-se şi un 
restaurant. 
 

 
    

Mănăstirea Sfânta AnaMănăstirea Sfânta AnaMănăstirea Sfânta AnaMănăstirea Sfânta Ana    
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Amplasarea mănăstirii, pe 
Dealul Moşului, oferă o 
panoramă spectaculoasă 
asupra Orşovei atât în 
timpul zilei cât şi noaptea. 
 
ŞviniŃaŞviniŃaŞviniŃaŞviniŃa    
    
La 4 km în aval de Şvinita, 
pe malul Dunării, se pot 
vedea ruinele a trei turnuri 
(Trikule) care au avut un rol 
militar şi vamal în Evul 
Mediu, fiind apoi părăsite. 
 
Au fost punct de observaŃie 
grănicerească între 1716 şi 
1872. Este posibil să fi 
existat aici un punct militar 
roman de observare a 
circulaŃiei pe Dunăre, 
refolosit de multe ori în Evul 
Mediu.  
    
Gornea, SicheviŃa, Gornea, SicheviŃa, Gornea, SicheviŃa, Gornea, SicheviŃa, 
LibLibLibLiborajdea, Gârnicorajdea, Gârnicorajdea, Gârnicorajdea, Gârnic    
 
Pe malul Dunării, în aceste 
sate sunt folosite încă morile 
de apă pentru măcinarea 
grânelor, ce funcŃionează în 
acelaşi fel ca şi cele de la 
Rudăria, în acelaşi sistem 
de exploatare prin 
devălmăşie. Deşi mai puŃin 

cunoscute şi puse în valoare 
şi acestea sunt la fel de 
spectaculoase. 
 
Muzeul sătesc de la Gornea 
La Gornea există un muzeu 
sătesc, singurul din judeŃul 
Caraş-Severin, înfiinŃat în 
anul 1970 de învăŃătorul Ion 
Dragomir. În interior sunt 
expuse o serie de materiale 
arheologice provenite din 
siturile şi rezervaŃiile 
arheologice de pe raza 
comunei. Există şi o colecŃie 
de etnografie care cuprinde 
şi obiecte legate de pescuit.  
 
 

 
    

TrikuleTrikuleTrikuleTrikule    
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Pescari Pescari Pescari Pescari ––––    CoroniniCoroniniCoroniniCoronini    
    
În dreptul localităŃii Pescari 
(sau Coronini cum mai este 
cunoscută), din mijlocul 
Dunării răsare un pinten de 
stâncă, numit Babacaia de 
care sunt legate o serie de 
legende.  

 
În vecinătate se găsesc şi 
Peşterile Gaura cu muscă şi 
Gaura Chindiei, cu desene 
rupestre din era neolitică.  
Legendele locale povestesc 
că în Gaura cu muscă s-ar fi 
ascuns un monstru, pe care 
Sfântul Gheorghe l-a ucis 
prin tăierea capului şi 
ignorând ameninŃarea 
acestuia că odată cu 
moartea sa suferinŃele pe 
care le va provoca oamenilor 
vor fi şi mai mari. Din capul 
tăiat au ieşit, însă, roiuri 

uriaşe de muşte care au ucis 
animalele. Aşa-numitele 
muşte columbace — după 
numele cetăŃii Golubac, 
aflate pe malul drept al 
Dunării, chiar în faŃa Găurii 
cu muscă — au reprezentat 
un adevărat punct de 
atracŃie pentru entomologii 
de la sfârşitul secolului 
XVIII, care au călătorit în 
aceste regiuni ca să le 
descrie ca pe o noutate de 
un mare interes ştiinŃific 
mondial. 
 
De asemenea, deasupra 
satului se pot vedea ruinele 
cetăŃii Sfântului Ladislau, 
numită de localnici Cula. 
    
OraviŃaOraviŃaOraviŃaOraviŃa 
    
Gara 
Este prima gară construită 
pe actualul teritoriu al 
României, în anul 1847.  
Mai multe detalii despre ea 
se găsesc în Circuitul 
industrial, pagina 58. 
 
Teatrul Mihai Eminescu 
Este cel mai vechi edificiu 
teatral din spaŃiul culturii  

 
    

    Stânca BabacaiaStânca BabacaiaStânca BabacaiaStânca Babacaia    
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româneşti, fondat la 1817. 
Este prima clădire de teatru  
din piatră din sud-estul 
Europei şi prima clădire din 
Europa luminată cu ajutorul 
lămpilor de acetilenă.  
 
Pe scena teatrului au 
montat spectacole de teatru 
şi muzică trupe 
profesioniste din Europa şi 
din lume: Bucureşti, Viena, 
Paris, Berlin, Sankt 
Petersburg, Budapesta, 
Graz, Innsbruck, Belgrad, 
Roma, New York, 
Philadelphia ş.a. 

A fost realizat în stilul 
barocului vienez şi imită la 
scară mică vechiul 
Burgtheater din Viena. 
Teatrul din Viena a fost 
dezafectat în 1890 iar 
importanŃa edificiului din 
OraviŃa este cu atât mai 
mare devenind, în acest caz, 
original şi nu copie. 
 
În interior se pot vedea o 
serie de afişe datând din 
secolul XIX, rememorând 
spectacolele care au avut loc 
aici. De asemenea, clădirea 
teatrului mai găzduieşte şi o 

 
    

Teatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃa    
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expoziŃie privind istoria 
oraşului OraviŃa cu secŃii de 
istorie, geografie istorică, 
etnografie-folclor şi arhiva 
documentară. 

 
Adresa: OraviŃa, Str. M. 
Eminescu nr. 8 
 
Muzeul farmaciei 
Farmacia muzeu 
Knoblauch, numită astăzi 
Muzeul de Istoria Farmaciei 
Montanistice, deŃine 
mobilier, instrumentar 
farmaceutic de la finele 
secolului XVII (1682) şi 
până la mijlocul secolului 
XX (1950) şi arhiva 
documentară şi biblioteca de 
carte veche „Francisc Klima 
- Ionel Bota”. 
 
Este cea mai veche 
Farmacie Montanistică 

(Minieră) din România, 
fondată la 1763 de Edward 
Winter ca „farmacie de 
mână”, având sediul în 
clădirea actuală din 1790. 
Din 1796 este deŃinută în 
co-proprietate cu familia 
Knoblauch care o cumpără 
ulterior. 

 
Adresa: OraviŃa, Str. 1 
Decembrie 1918, Nr. 7 
 

 
    

Teatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃaTeatrul Mihai Eminescu, OraviŃa    

 
        

Farmacia KnoblauchFarmacia KnoblauchFarmacia KnoblauchFarmacia Knoblauch, interior, interior, interior, interior    
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Program: marŃi – duminică, 
orele 10 – 18 (programul nu 
se respectă întotdeauna, 
însă la teatru există o 
persoană care poate 
prezenta şi Muzeul 
Farmaciei) 
 
 
Biserica romano-catolică 
Se află în apropierea 
Teatrului şi are o 
arhitectură barocă tipică 
Banatului Montan. 
ConstrucŃia bisericii a fost 
începută în anul 1718 din 
dispoziŃia împăratului Carol 
al VI-lea. A fost finalizată şi 
sfinŃită în anul 1732. 

 

Mănăstirea Călugăra 
La câŃiva kilometri de 
OraviŃa, pe şoseaua OraviŃa 
- Ciclova Montană, în 
mijlocul unei păduri dese se 
găseşte Mănăstirea 
Călugăra. 
 
 

 
În biserică se păstrează 
moaştele unui călugăr care 
au fost găsite în peştera 
descoperită pe locul unde azi 
este jumătatea din faŃă a 
bisericii cu altarul. O dată 
cu moaştele, a fost găsită şi 
o icoană ceruită despre care 
se crede că a fost adusă de 
la Sfântul Munte Athos. 
Cadrul pitoresc în care este 
amplasată mănăstirea, ca şi 

 

    

Biserica romanoBiserica romanoBiserica romanoBiserica romano----catolică, OraviŃacatolică, OraviŃacatolică, OraviŃacatolică, OraviŃa 

 

    Mănăstirea CălugăraMănăstirea CălugăraMănăstirea CălugăraMănăstirea Călugăra    
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credinŃa veche că apa 
izvoarelor de aici are puteri 
tămăduitoare, atrag mulŃi 
credincioşi în toate 
anotimpurile. 
 
GrădinariGrădinariGrădinariGrădinari    
    
Părăsind OraviŃa în direcŃia 
Timişoara, se trece prin 
Grădinari (sau Cacova, cum 
se mai numea). La intrarea 
în sat pe partea stângă se 
văd încă ruinele podului 
turcesc sau Podul Maria 
Terezia, construit în secolul 
XVIII peste râul Caraş. 
 

 
    
PodulPodulPodulPodul    Maria TMaria TMaria TMaria Terezerezerezereziiiia, a, a, a, GrădinariGrădinariGrădinariGrădinari    

 
La ieşirea din sat, urcând pe 
dealul Cuca se vede „Turnul 
de pe deal”, datând din 
1731. 
    
    

CiacovaCiacovaCiacovaCiacova    
Are câteva obiective 
turistice care merită 
vizitate.    
 
PiaŃa Centrală 
În centrul oraşului se mai 
păstrează o serie de clădiri 
baroce şi elemente de 
clădire cu specific 
arhitectonic medieval, bolŃi 
semicirculare din cărămidă. 
 
Cula 
Turnul de apărare care s-a 
mai păstrat din vechea 
cetate, numit de localnici 
Cula, datează din secolul 
XIV. Amplasat în apropiere 
de zona centrală, recent 

 

Cula din CiacovaCula din CiacovaCula din CiacovaCula din Ciacova    
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restaurat, turnul se află 
într-o stare foarte bună şi 
este impresionant prin 
înălŃime şi masivitate. 
 
Casa memorială Dositei 
Obradovici  
Este situată pe strada care 
poartă numele iluministului 
sârb Dositei Obradovici, 
născut la Ciacova. A fost un 
călugăr, scriitor şi 
traducător, care a influenŃat 
puternic cultura sârbă prin 
scrierile sale. 
 

 
A călătorit prin Europa 
aproape 50 de ani, din 

Anglia până în Turcia, fiind 
profesor în mai multe şcoli 
şi universităŃi, predând 
limbile latină, greacă veche 
şi modernă, engleză, 
franceză, germană, ş.a.  
    
ŞagŞagŞagŞag    
 
Mănăstirea Timişeni 
Se află aproape de 
Timişoara, în comuna Şag. 
Mănăstire de maici, purtând 
hramul „Tăierea Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul” 
- 29 august - lăcaşul a fost 
construit în 1944, fiind 
ctitoria mitropolitului Vasile 
Lăzărescu. În mănăstire 
funcŃionează spaŃii 
corespunzatoare pentru 
atelierele de Ńesătorie, 
pictură de icoane şi cele 
trebuincioase bunei 
gospodăriri. Există şi 
posibilităŃi de cazare pentru 
pelerini. 
 
Adresa: judetul Timiş, 
comuna Şag, Telefon: 
0256394885 
 
 
 
 

 
 

Dositei Obradovici (Dositei Obradovici (Dositei Obradovici (Dositei Obradovici (1742 1742 1742 1742 ----    1811181118111811))))    
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TimişTimişTimişTimişoaraoaraoaraoara    
    
A fost întotdeauna un 
spaŃiu locuit de multe etnii, 
care au convieŃuit paşnic 
timp de sute de ani. Dovada 
actuală a acestui trecut este 
numărul mare de lăcaşe 
aparŃinând tuturor cultelor 
din oraş. Cele mai 
reprezentative sunt 

Catedrala ortodoxă din 
centrul oraşului, Domul 
romano-catolic din PiaŃa 
Unirii, Catedrala episcopală 
sârbească din aceeaşi piaŃă,  
Biserica Salvatorienilor din 
PiaŃa Bălcescu, Biserica 
Millenium din cartierul 
Fabric,    tot pentru cultul 
romano-catolic. 
Comunitatea evreiască este 

    
    
    

    

Circuitul iCircuitul iCircuitul iCircuitul interculturalnterculturalnterculturalntercultural: : : : Timişoara – Lugoj – Făget – Criciova – 
Caransebeş – ReşiŃa – Caraşova – OraviŃa – Deta – Sânmihaiu 
German – Jimbolia – Sânnicolau Mare – Beba Veche 
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reprezentată prin cele trei 
sinagogi existente, una pe 
strada Mărăşeşti, cealaltă 
în cartierul Fabric, iar a 
treia în cartierul Iosefin.    
 
Palatul Culturii 
Singularitate în sud-estul 
Europei, semn al  
multiculturalităŃii oraşului  
este clădirea Palatului 
Culturii, care adăposteşte 
sub acelaşi acoperiş trei 
teatre de stat în trei limbi: 
română, germană şi 
maghiară. 
    
Muzeul satului bănăŃean 
Situat la ieşirea din 
Timişoara spre Lugoj, 
muzeul adăposteşte case 
specifice diferitelor zone al 
Banatului. Unică este Aleea 
etniilor alcătuită din case 
specifice diferitelor etnii 
care au populat Banatul de-
a lungul timpului: 
maghiară, germană, 
ucraineană,  slovacă, ş.a. 
Alături de acestea se găsesc 
case tradiŃionale care 
ilustrează meseria 
proprietarilor: olar, rotar, 
birtaş, etc. 
 

 
    

Muzeul satului bănăŃeanMuzeul satului bănăŃeanMuzeul satului bănăŃeanMuzeul satului bănăŃean    

    
LugojLugojLugojLugoj    
    
Este un spaŃiu în care se 
regăsesc reprezentate prin 
edificii de cult toate etniile 
care au locuit aici de-a 
lungul timpului. 
 
Catedrala ortodoxă 
„Adormirea Maicii 
Domnului” 
Numită de localnici şi 
biserica cu două turnuri, 
este o construcŃie din 
secolul XVIII şi una dintre 
cele mai importante 
construcŃii în stil baroc din 
Banat din acea perioadă. A 
fost ridicată în anii 1759 - 
1766. 
 
Ca şi arhitectură, unii 
autori o aseamănă cu 
Domul Romano – Catolic  
din Timişoara. 
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Pe faŃadă se disting icoana 
hramului şi alte icoane cu 
sfinŃi, ilustrate prin nişte 
mozaicuri de Murano, 
realizate cu ocazia 
restaurării din 1971. În 
interior se păstrează mai 
multe obiecte de cult de 
mare valoare. 
 
În fiecare an, renumitul cor 
„Ion Vidu” al Casei de 
Cultură a municipiului 
Lugoj, susŃine tradiŃionalul 
Concert de Paşti. 
 
Adresa: Lugoj, PiaŃa 
Victoriei, Nr. 2 

 
Biserica, mănăstirea şi 
claustrul fostei Mănăstiri a 
MinoriŃilor  
În prezent monumente 
istorice, au fost ridicate în 
anii 1733 – 1735, însă au 
fost devastate de către 
ocupanŃii turci ai Banatului 
în anul 1738. Din 1750, 
biserica a adăpostit o şcoală 
clericală. 
 
Orga datează din 1832. 
Altarul este din stejar şi a 
fost realizat de sculptorul 
Carol Pekker. Biserica a 
fost pictată de pictorul 
arădean Geza Ulrich în 
anul 1933, tot el fiind cel 

 
    

Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului”, LugojMaicii Domnului”, LugojMaicii Domnului”, LugojMaicii Domnului”, Lugoj    

 
    

Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea Catedrala ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului” (detaliu exteriMaicii Domnului” (detaliu exteriMaicii Domnului” (detaliu exteriMaicii Domnului” (detaliu exterior)or)or)or) 
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care a realizat şi tablourile 
interioare. Cea mai 
valoroasă este pictura 
reprezentând Sfânta 
Treime, realizată de 
pictorul Natalik din 
Dognecea. 
 
Adresa: Lugoj, Str. Bucegi, 
Nr. 4 

 
Sinagoga  
Datează din 1843 şi 
aparŃine comunităŃii 
evreieşti din Lugoj. 
Clădirea, de mărime medie, 
se integrează frontului 
străzii prin faŃada cu două 
turnuleŃe şi fronton 
triunghiular.  

ConstrucŃia este alcătuită 
dintr-o încăpere principală, 
unică, rezervată bărbaŃilor. 
 

 
    

Sinagoga, LugojSinagoga, LugojSinagoga, LugojSinagoga, Lugoj    

 
Acest spaŃiu dreptunghiular 
este tăvănit. Central se află 
Chivotul adăpostind 
Sulurile Sfinte şi Bima. 
FaŃada este tencuită, 
simplă, având ferestre cu 
vitralii geometrice. Planul 
este dreptunghiular 
acoperit cu tavan drept, 
peste întreaga sală. 
 
Se regăsesc ecouri ale unui 
stil „maur” în decoraŃiile 
multiple, coexistând cu un 
fel de eclectism central-
european. Există de 
asemenea vitralii 
geometrice, balustrade 
ajurate, colonete cu 
capiteluri decorative.  
 

 
    

Mănăstirea MinoriŃilor, LugojMănăstirea MinoriŃilor, LugojMănăstirea MinoriŃilor, LugojMănăstirea MinoriŃilor, Lugoj    
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Adresa: Lugoj, Str. Cuza-
Vodă, Nr. 10 
 
MăguriMăguriMăguriMăguri 
    
În localitatea Măguri, din 
apropierea oraşului Lugoj, 
trăieşte o importantă 
comunitate de romi care îşi 
păstrează obiceiurile şi 
modul de viaŃă tradiŃional. 
Un eveniment deosebit are 
loc aici în fiecare an în luna 
mai – „Ruga copiilor romi” - 
manifestare unică în Ńară, 
care aduce împreună copii 
romi din judeŃele Timiş şi 
Caraş-Severin dar şi din 
alte judeŃe ale Ńării. 
 
Sunt organizate diverse 
spectacole cu cântece şi 
dansuri populare specifice 
etniei, recitări de poezii şi 
interpretarea unor scenete, 
în limba romani. 
 
Ucrainenii 
S-au stabilit în zona 
Lugojului şi a 
Caransebeşului (comuna 
Victor Vlad Delamarina, 
Husarica, Criciova) la 
începutul secolului XX. Ei 
proveneau din zonele 

muntoase şi sărace ale 
Transcarpatiei, din 
localităŃile situate în 
dreapta Tisei iar alŃii, în 
număr mai mic, din 
Bucovina. 
    
Bisericile de lemnBisericile de lemnBisericile de lemnBisericile de lemn    din zona din zona din zona din zona 
Făget Făget Făget Făget ––––    MarginaMarginaMarginaMargina    
    
În zona Făget – Margina 
există 21 de biserici de 
lemn, majoritatea clasate ca 
monumente istorice, cu o 
arhitectură simplă, 
Ńărănească. 
 
MarginaMarginaMarginaMargina 
    
Biserica de lemn „Cuvioasa 
Parascheva” a fost 
construită în anul 1737. De 
plan dreptunghiular, cu 
absida poligonală 
nedecroşată, are un turn 
mic pe pronaos. În interior 
pot fi văzute picturi murale 
de factură populară din 
secolul XVIII. În prezent, 
biserica se găseşte în 
cimitirul comunei. 

Comuna Margina este şi 
localitatea natală a 
scriitorului Sorin Titel. 
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BăteştiBăteştiBăteştiBăteşti    
 
Băteştiul este unul dintre 
satele aparŃinătoare 
Făgetului. Drumul care 
duce la Băteşti pleacă din 
şoseaua principală, în 
dreapta spre ieşirea către 
Margina şi este semnalizat 
cu săgeată indicatoare. 
Biserica de lemn este 
localizată în centrul satului, 
în apropierea bisericii noi, 
la şoseaua principală, într-o 
grădină , iar cheia de la 
biserică se găseşte la 
cantor, domnul Ursu, peste 
drum, la numărul 41. 

 
Biserica este monument 
istoric şi se pare că datează 
din secolul XVI; poartă 
hramul Cuvioasei 
Parascheva. 
 

 

 
    

Bisericile de lemn din zona Făget Bisericile de lemn din zona Făget Bisericile de lemn din zona Făget Bisericile de lemn din zona Făget ––––    MarginaMarginaMarginaMargina    
    
    

 
    

Biserica de lemn din BăteştiBiserica de lemn din BăteştiBiserica de lemn din BăteştiBiserica de lemn din Băteşti    
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ConstrucŃia are aspect 
modest şi o arhitectură 
simplă, după tiparul caselor 
Ńărăneşti de la munte, turla 
fiind cea care îi dă aspectul 
de biserică. 

 
Conform tradiŃiei, în jurul 
bisericii sunt îngropaŃi 
câŃiva preoŃi, cele patru 
cruci lipite de pereŃii 
exteriori ai bisericii fiind 
dovada. În interior pot fi 
văzute mai multe inscripŃii 
în alfabetul chirilic.  
 
În altar, la Prescomidiar 
sunt zugrăvite cu alb: 
„pomeneşte, Doamne, 
Mihai, Ianăş, Ion, Ianăş, 
Ianăş, Rusandra, Ion” iar 
mai jos „zugravii 
Gheorghie, Ştefan, Alimpie, 
Gheorghe şi Maria.”  
 

JupâneştiJupâneştiJupâneştiJupâneşti    
    
La Jupâneşti, pitorescul 
satului cucereşte încă de la 
intrare. Biserica de lemn de 
aici este cel mai important 
obiectiv cultural. Ca mai 
toate bisericile de lemn din 
zonă şi aceasta se află în 
cimitir şi este destul de 
greu de găsit. Spre capătul 
satului, la o răscruce, în 
spatele unei porŃi de metal 
ruginite, începe o grădină 
frumoasă, traversată de o 
potecă. Poteca urcă agale 
culmea dealului, spre 
cimitir, unde e biserica. 

Cheia de la biserică se 
găseşte fie la preot, care 
locuieşte câteva case mai 
încolo, spre capătul satului, 
fie la crâsnic. 
 

 
    

Biserica de lemn din Băteşti (interior)Biserica de lemn din Băteşti (interior)Biserica de lemn din Băteşti (interior)Biserica de lemn din Băteşti (interior)    

 
    

Biserica de lemn din JupâneştiBiserica de lemn din JupâneştiBiserica de lemn din JupâneştiBiserica de lemn din Jupâneşti    
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CurteaCurteaCurteaCurtea 
 
O altă biserică de lemn este 
în satul Curtea, în centrul 
satului, chiar în curtea 
bisericii noi. Se deosebeşte 
de majoritatea celorlalte 
biserici de lemn din zonă 
deoarece este tencuită la 
exterior şi doar acoperişul 
este din şindrilă, pereŃii de 
lemn fiind vizibili în 
interior. Este şi cea mai 
spaŃioasă biserică de lemn 
din Banat. 
 

 
    

Biserica de lemn din CurteaBiserica de lemn din CurteaBiserica de lemn din CurteaBiserica de lemn din Curtea    
 

Pe grinda ce desparte 
naosul de pronaos se poate 
vedea o pisanie în chirilică, 
scrisă cu alb pe fond negru: 
"... Cu ajutorul lui 
Dumnezeu (s-a făcut) 
această Sfântă şi 
Apostolească biserică pe 
vremea înaltului împărat 
Leopold al III-lea şi cu 

blagoslovenia archer[eului] 
nostru Petroviciu şi cu 
osteneala satului la anul 
1794...." 
 

 
    

Interior, bInterior, bInterior, bInterior, bisisisiserierierierica de lemn din Curtea ca de lemn din Curtea ca de lemn din Curtea ca de lemn din Curtea     
 

RomâneştiRomâneştiRomâneştiRomâneşti    
    
Mănăstirea Izvorul lui 
Miron 
Cel mai cunoscut loc este 
mănăstirea ctitorită la 
începutul secolului XX de 
patriarhul Miron Cristea. 
Mănăstirea mai este 
numită şi Balta Caldă, 
deoarece în incinta ei se află 
un izvor cu apă caldă 
semitermală, cu o 
temperatură constantă de 
18°C, considerată a avea 
calităŃi tămăduitoare. 
 
Mănăstirea poartă hramul  
„Sfântul Prooroc Ilie 
Tezviteanul” şi este singura 
biserică din Banat cu 
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pictură exterioară, de o rară 
frumuseŃe. 
 
 

 
    

MănăstirMănăstirMănăstirMănăstirea din Româneştiea din Româneştiea din Româneştiea din Româneşti    
 

Biserica de de lemn  
Biserica de la Româneşti se 
găseşte în cimitirul satului, 
dezvoltat de-a lungul 
timpului în jurul acesteia. 
Datează din secolul XVIII şi 
unică în cazul acestui lăcaş 
este clopotniŃa aflată în 
imediata apropiere a 
bisericii, constuită în 
acelaşi stil şi din aceleaşi 
materiale cu corpul 
bisericii. 
 

 
    

Biserica de lemn din RomâneştiBiserica de lemn din RomâneştiBiserica de lemn din RomâneştiBiserica de lemn din Româneşti    

Peştera şi concertul 

Peştera Româneşti este 
situată la sud-est de satul 
Româneşti din judeŃul 
Timiş, în versantul stâng al 
Văii Fărăşeşti. Este 
renumită pentru acustica 
deosebită şi concertele 
Ńinute în ea. În fiecare an, 
în luna octombrie aici au loc 
concerte de muzică, în 
special simfonică dar şi 
jazz, rock sau alte genuri.  
 

 
    

Concert în peştera RomâneştiConcert în peştera RomâneştiConcert în peştera RomâneştiConcert în peştera Româneşti    

 
Peştera este destul de uşor 
accesibilă şi de aceea atrage 
un număr foarte mare de 
spectatori la concerte. 
 
ZoltZoltZoltZolt    
    
Biserica de lemn din Zolt 
este una dintre cele mai 
frumoase şi mai bine 
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păstrate dintre bisericile de 
lemn din Banat. Se găseşte 
în mijlocul satului, în 
cimitirul dezvoltat în jurul 
ei. Datează din secolul 
XVIII, ca de altfel toate 
celelalte biserici de lemn 
din zonă. 
 

 
    

Biserica de lemn din ZoltBiserica de lemn din ZoltBiserica de lemn din ZoltBiserica de lemn din Zolt    

 
Pe pereŃii exteriori se 
găsesc aplicate mai multe 
cruci votive – în memoria 
eroilor căzuŃi pe front.  
 
În tinda de la intrare s-a 
pictat portretul (personaj  
în picioare) al unui ctitor, 
Obiada (kinezu), Ńăran 
bănăŃean de seamă, 
îmbrăcat în costum de 
sărbătoare. 
 
În naos se mai păstrează 
pisania, scrisă in chirilică, 
ştearsă pe anumite 

porŃiuni, care menŃionează 
numele ctitorilor şi data 
construirii bisericii. 
 

 
    

Biserica de lemn din Zolt (interior)Biserica de lemn din Zolt (interior)Biserica de lemn din Zolt (interior)Biserica de lemn din Zolt (interior)    
    

Cheia de la biserică  se 
găseşte la crâsnicul Mircea 
Simonescu, la casa cu nr. 
22. 
 
PietroasaPietroasaPietroasaPietroasa    
    
Biserica de lemn de aici se 
găseşte, ca majoritatea 
bisericilor de acest tip în 
cimitirul dezvoltat în jurul 
acesteia, pe un deal la care 
se ajunge urcând o potecă ce 
porneşte din mijlocul 
satului, de lângă şcoală. Din 
păcate, intervenŃiile făcute 
de-a lungul timpului asupra 
bisericii au deteriorat 
iremediabil o parte din 
construcŃie şi din decoraŃia 
interioară. 
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Datează din 1779 şi până de 
curând aceasta era singura 
biserică din sat, de aceea a 
suferit transformări mai 
mari decât altele. Astăzi, în 
biserica de lemn se Ńin doar 
slujbele de înmormântare. 
 

 
    

Biserica de lemn din PietroasaBiserica de lemn din PietroasaBiserica de lemn din PietroasaBiserica de lemn din Pietroasa    

 
Cheia se găseşte la 
crâsnicul Serafim Danciu, 
la casa cu nr. 75. 
 
PoieniPoieniPoieniPoieni 
 
Biserica de lemn de la 
Poieni se găseşte într-o 
curte din mijlocul satului. 
Este singura biserică din 
sat, toate slujbele religioase 
oficiindu-se aici. Poate 
tocmai de aceea, localnicii 
au avut mare grijă de ea, 
biserica fiind într-o stare 
foarte bună. 
 

 

Biserica de lemn din PoieniBiserica de lemn din PoieniBiserica de lemn din PoieniBiserica de lemn din Poieni    

 
Datează din 1791, fiind 
pictată la 1812. Biserica 
poartă hramul „Cuvioasa 
Parascheva” şi este 
construită din bârne masive 
de stejar, având pereŃii 
exteriori căptuşiŃi cu 
şindrilă. 
La baza timpanului din 
naos se mai distinge un 
fragment dintr-o inscripŃie 
în chirilică: „Episcopul 
nostru Ştefan Avacumovici, 
anul 1812. Peter Nicolici, 
maler”. Rezultă că a fost 
pictată în acel an de 
zugravul Petru Nicolici din 
Lugoj, cel care între 1804 şi 
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1806 pictase şi biserica din 
Curtea. 
 
DumbravaDumbravaDumbravaDumbrava 
    
În satul Dumbrava din 
comuna Traian Vuia 
trăieşte o comunitate 
însemnată de maghiari care 
păstrează  tradiŃiile şi 
obiceiurile specifice etniei. 
Localitatea a fost înfiinŃată 
în 1893 de colonişti 
maghiari. 
 
HezerişHezerişHezerişHezeriş    
    
În satul Hezeriş, comuna 
Coşteiu, se găseşte o 
biserică de lemn, declarată 
monument istoric. Nu 
există date despre 
momentul construcŃiei sale 
dar tradiŃia locală plasează 
acest moment în 1743. 
Hramul bisericii este 
„Adormirea Maicii 
Domnului”. 
 
ConstrucŃia este făcută din 
bârne de stejar, acoperite cu 
tencuială şi var la exterior. 
Deşi este într-o stare de 
degradare destul de 
vizibilă, pictura bisericii are 

similitudini cu cea din Zolt, 
ceea ce poate indica acelaşi 
pictor - zugrav. 
 
JdioaraJdioaraJdioaraJdioara    
 
Ruinele cetăŃii Jdioara 
La limita dintre judeŃele 
Timiş şi Caraş-Severin, în 
satul Jdioara, comuna 
Criciova, se păstrează încă 
ruinele unei cetăŃi 
medievale. Cetatea a fost 
construită probabil înainte 
de secolul XIV şi din vârful 
Dealului Viilor sau Dealului 
CetăŃii,  domină şoseaua ce 
duce spre Nădrag. 
 
Urcuşul până la cetate nu 
este foarte anevoios, are 
cam 1 km pe o potecă ce 
urcă din mijlocul satului 
spre vârful dealului, prin 
poieni şi prin pădure. 
CaransebeşCaransebeşCaransebeşCaransebeş    
 
A fost cunoscut întotdeauna 
ca un spaŃiu locuit în 
majoritate de români. 
Dovada acestui fapt este şi 
faptul că, de-a lungul 
timpului, conducătorii 
oraşului au fost aproape toŃi 
români. 
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De originea numelui 
oraşului se leagă diferite 
ipoteze, una dintre ele fiind 
aceea că în trecut existau 
două aşezări distincte de o 
parte şi de alta a Timişului: 
Caran („loc de piatră” în 
limba celtă) şi Sebeş 
(numele unui râu, de 
origine tracă).  
 
Regimentul de graniŃă 
româno-bănăŃean nr. 13 a 
fost înfiinŃat de Maria 
Terezia în 1762 pentru paza 
graniŃei imperiului. De-a 
lungul celor 104 ani de 
funcŃionare, regimentul a 
dat 25 de generali, peste 
200 de ofiŃeri superiori şi 
un număr mare de ofiŃeri 
inferiori şi subofiŃeri. 
Astăzi, Muzeul oraşului îşi 
are sediul în clădirea care 
găzduia Regimentul. 
 
În apropierea 
Caransebeşului, la poalele 
Muntelui Mic, în apropierea 
comunei Turnu Ruieni, se 
mai păstrează ruinele unui 
fost turn de observare 
datând probabil din secolul 
XV. Astfel de turnuri de 

semnalizare şi observare se 
construiau în Evul Mediu 
pe principalele căi de acces, 
din jumătate în jumătate de 
oră de mers. 
 
Ruinele bisericii ortodoxe de 
zid 
În centrul oraşului, lângă 
catedrala cea nouă, se pot 
vedea ruinele unei biserici 
ortodoxe, cea mai veche 
biserică de zid ridicată în 
mediul urban din Banat, 
datând din secolul XIV. 
Este încă o dovadă a 
existenŃei unei populaŃii 
majoritar româneşti pe 
acest teritoriu. 
 

 
    

Ruinele bisericii de zid, CaransebeşRuinele bisericii de zid, CaransebeşRuinele bisericii de zid, CaransebeşRuinele bisericii de zid, Caransebeş    

 
Constantin Diaconovici 
Loga (1770 - 1850) 
Este cea mai renumită 
personalitate născută în 
Caransebeş. A fost pedagog, 
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profesor, director de şcoală, 
scriitor român. 
 
ReşiŃaReşiŃaReşiŃaReşiŃa    
 
Fiind un centru industrial 
prin tradiŃie, ReşiŃa a atras 
de-a lungul timpului 
diferite populaŃii atât din 
împrejurimi cât şi din alte 
părŃi ale imperiului din 
care făcea.  
 
Mozaicul etnic s-a păstrat o 
bună perioadă de timp, 
astfel că în anul 1930 
ReşiŃa avea o populaŃie de 
19 868 de locuitori, dintre 
care 53,5% germani, 29,4% 
români, 10,7% maghiari dar 
şi cehi, slovaci, evrei,  romi 
ş.a.  
 
Caraşova Caraşova Caraşova Caraşova     
 
La Caraşova sunt cel puŃin 
două aspecte care atrag: 
primul - ruinele cetăŃii 
Caraşova (menŃionată 
pentru prima dată în 1323), 
aflată pe Dealul Grad. 

 
Al doilea aspect interesant 
la Caraşova sunt localnicii. 
Până în anul 1990, 
majoritatea localnicilor se 
declarau, la recensăminte 
ca fiind caraşoveni, nu sârbi 
sau croaŃi. Ulterior, datorită 
evenimentelor istorice şi a 
înlesnirilor acordate de 
statul croat cetăŃenilor 
croaŃi din diaspora, un 
număr tot mai mare dintre 
localnici se declară a fi 
croaŃi. Originile 
caraşovenilor sunt 
considerate a fi cursul 
superior al râului Timoc din 
estul Serbiei, de unde au 
emigrat în secolul XIV, în 
Banat. Sunt de religie 
catolică şi păstrează multe 
dintre tradiŃiile şi 
obiceiurile specifice etniei. 
Spectaculos este portul 
popular al acestora pe care 
îl îmbracă la rugi şi alte 
evenimente importante 
(nunŃi). 
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BreşteaBreşteaBreşteaBreştea 
 
În localitatea Denta, un 
indicator rutier  
semnalizează direcŃia spre 
satul Breştea, sat locuit în 
majoritate de bulgari. 
Localitatea a fost înfiinŃată 
în 1842 de circa 110 familii 
de bulgari bănăŃeni din 
Dudeştii Vechi. Fiecare 
familie a fost împroprietărită 
cu un lot de casă şi teren 
arabil. Chiar şi astăzi, 
populaŃia bulgară din 

Breştea este majoritară 
(90%).  
 
IniŃial, bulgarii bănăŃeni au 
venit în această regiune în 
secolul XVII; datorită 
influenŃelor populaŃiilor 
conlocuitoare vorbesc o 
limbă aparte, o formă a 
dialectului bulgar oriental, 
cu influenŃe din germană, 
maghiară, română şi sârbo-
croată. Religia lor este 
romano-catolică. 
 

  
    

Port popular al caraşovenilorPort popular al caraşovenilorPort popular al caraşovenilorPort popular al caraşovenilor    
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De lăsatul secului, bulgarii 
organizează Făşancul sau 
Fărşangul, o sărbătoare-
petrecere care durează până 
la Miercurea Cenuşii, când 
începe Postul Paştilor. Cu 
această ocazie se 
organizează petreceri şi 
spectacole, toŃi participanŃii 
fiind mascaŃi. Este o ocazie 
de a spune adevăruri mai 
puŃin comode privind 
întâmplări de peste an şi de 
a ridiculiza unele defecte ale 
membrilor comunităŃii. 
 
Sărbătoarea cea mai 
spectaculoasă este însă Baba 
Marta, o echivalare a Babei 
Dochia, care personifică 
primăvara. Cu această 
ocazie, bulgarii aprind un foc 
cât mai mare peste care sar 
mai ales copiii, adresându-i-
se Babei Marta cu strigături 
tradiŃionale. 
 
DetaDetaDetaDeta    
    
Deta este cunoscută ca o 
localitate cu populaŃie 
germană numeroasă. 
Germanii au fost colonizaŃi 
aici în secolul XVIII, 
majoritatea provenind din 

Bavaria, Alsacia şi Lorena. 
În aceeaşi perioadă au fost 
colonizate şi mai multe 
familii de italieni. Alături de 
aceştia, există şi un număr 
însemnat de sârbi, maghiari, 
bulgari, croaŃi, evrei, romi. 
 
În 1951 a început deportarea 
germanilor, sârbilor, 
maghiarilor şi a 
basarabenilor refugiaŃi aici 
încă din 1940, în Bărăgan, ca 
o măsură a politicii de „luptă 
pentru combaterea 
Titoismului”, ceea ce adus la 
reducerea numărului 
etnicilor germani. 
 
Ulterior au avut loc şi alte 
emigrări ale acestora spre 
Germania, numărul lor în 
Deta reducându-se şi mai 
mult. 
    
CebzaCebzaCebzaCebza 
 
Este unul dintre satele 
comunei Ciacova şi a avut 
de-a lungul timpului o 
populaŃie majoritar 
românescă dar şi un număr 
de etnici maghiari şi sârbi. 
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Cel mai important obiectiv 
cultural este mănăstirea  din 
sat care se pare că datează 
din secolul XV. Există o 
legendă legată de mănăstire 
care spune că înainte de 
construirea mănăstirii, în 
pădurea care exista pe 
aceste locuri, era un izvor cu 
puteri binefăcătoare. Izvorul 
a fost cuprins în altarul 
bisericii, apele sale fiind 
considerate vindecătoare şi 
de credincioşii de azi. 
 
În cimitirul satului se 
păstrează Biserica de lemn 
„Sfântul Gheorghe” a 

Mănăstirii Cebza care 
datează  din 1758. 
 
CeneiCeneiCeneiCenei 
 
Cenei este una dintre cele 
mai vechi aşezări din Banat, 
atestată documentar încă 
din 1221. Şi aici au fost 
aduşi colonişti din Imperiul 
Habsburgic în secolul XIX: 
croaŃi şi germani. Există şi 
un număr destul de mare de 
etnici maghiari, care au 
venit în Cenei treptat. 
 
Este locul naşterii pictorului 
de etnie germană Stefan 
Jäger. 

Sânmihaiu GermanSânmihaiu GermanSânmihaiu GermanSânmihaiu German    

A fost una dintre primele 
aşezări colonizate cu 
germani după cucerirea 
Banatului de Imperiul 
Habsburgic. Colonizarea s-a 
făcut în două valuri: primul 
în 1717 iar al doilea în 1808. 

Cea mai mare atracŃie a 
localităŃii este ştrandul cu 
apă termală. Această apă a 
fost descoperită în 1977, 
odată cu efectuarea unor 

 
    

Biserica de lemn „Sfântul Biserica de lemn „Sfântul Biserica de lemn „Sfântul Biserica de lemn „Sfântul 
Gheorghe”Gheorghe”Gheorghe”Gheorghe”    a Mănăstirii Cebzaa Mănăstirii Cebzaa Mănăstirii Cebzaa Mănăstirii Cebza    



 

 

- 52 - - 52 - 

foraje pentru căutarea de 
petrol. Apele, cu o 
temperatură foarte ridicată, 
au calităŃi terapeutice 
deosebite în tratarea bolilor 
reumatice. 

JJJJimboliaimboliaimboliaimbolia 

Se remarcă prin numărul 
mare de instituŃii culturale 
raportat la dimensiunile 
oraşului, o parte dintre ele 
fiind strâns legate de etnicii 
germani care au locuit şi au 
creat aici. 

Muzeul Stefan Jäger 
Este dedicat vieŃii şi 
activităŃii pictorului Stefan 
Jäger (1877 - 1962) şi 
cuprinde lucrări ale 
pictorului, atelierul său, care 
a fost păstrat neschimbat, 
dar şi alte secŃii: etnografie, 
arheologie, camera 
şvăbească. 
Muzeul pompierilor      
„„„„Florian”””” 
Ilustrează activitatea 
pompierilor voluntari din 
Jimbolia din 1875 până în 
prezent. În muzeu sunt 
expuse obiecte, fotografii şi 
documente, trofee care au 

aparŃinut FormaŃiei civile de 
pompieri din Jimbolia.  
 

 
    

Statuia Sfântului Florian, protectorul Statuia Sfântului Florian, protectorul Statuia Sfântului Florian, protectorul Statuia Sfântului Florian, protectorul 
pompierilor, Jimboliapompierilor, Jimboliapompierilor, Jimboliapompierilor, Jimbolia    

Muzeul Presei „Sever Bocu” 
din Jimbolia 

Este unic în România şi se 
pare că este al doilea de 
acest fel din Europa. Îşi 
propune să adune în colecŃia 
sa exemplare din presa de pe 
teritoriul României, 
indiferent de limba de 
apariŃie. Unul dintre cele 
mai valoroase exponate este 
„Albina Românească”,  
prima publicaŃie din Ńară. 
În afară de ziare, muzeul 
mai conŃine o colecŃie bogată 
de almanahuri şi calendare 
din secolele XIX şi XX şi 
fotografii de epocă. 
 
Adresa: Jimbolia, Str. 
Lorena, Nr. 35 
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Telefon: 0256361463 
 
Muzeul Căilor Ferate 
Cuprinde o colecŃie de cărŃi 
poştale cu diferite tipuri de 
locomotive folosite de-a 
lungul timpului, de 
legitimaŃii de călătorie, de 
insigne şi decoraŃii legate de 
activitatea feroviară. 
 
În curtea muzeului sunt 
expuse utilaje, scule şi 
instrumente de semnalizare 
folosite pentru lucrările 
feroviare. De asemenea mai 
există şi o expoziŃie de 
grafică pe teme feoviare. 
 
Piesa de rezistenŃă a 
muzeului este o tricicletă 
folosită acum mai bine de 
100 de ani la revizia liniilor. 
Adresa: Jimbolia, Str. 
Republicii, Nr. 1 
Telefon 0720945783 
    
LenauheimLenauheimLenauheimLenauheim 
 
Localitatea a fost înfiinŃată 
în anul 1767 prin colonizare 
cu populaŃie germană 
(şvăbească). Dacă în 1940, 
populaŃia de origine 
germană era în proporŃie de 

95%, imediat după al doilea 
război mondial a început 
migrarea masivă a acesteia 
spre Germania, în prezent 
fiind doar o minoritate în 
Lenauheim. 
 
Satul a primit numele 
Lenauheim în 1926, în 
cinstea poetului născut aici, 
anterior numindu-se Csatád. 
 
 
Muzeul Lenau 
Este deschis în casa în care 
s-a născut poetul Nikolaus 
Lenau (1802 - 1850). A 
studiat în Ungaria şi la 
Viena,  opera sa poetică fiind 
publicată postum, în 1855. 
Muzeul găzduieşte şi o 
colecŃie etnografică de 
păpuşi îmbrăcate în costume 
populare specifice şvabilor. 
    
    
    
ComloşuComloşuComloşuComloşu MareMareMareMare    
    
Localitatea  a fost colonizată 
cu etnici din Germania şi 
Luxemburg în secolul XVIII. 
După al doilea război 
mondial, însă, o mare parte 
dintre aceştia a emigrat în 
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Germania, populaŃia 
românească devenind 
majoritară. A doua 
comunitate din Comloşu 
Mare, ca număr de membri 
este comunitatea romilor. 
 
Sânnicolau MareSânnicolau MareSânnicolau MareSânnicolau Mare    
 
Este un oraş caracterizat de 
diversitatea etnică specifică 
regiunii. 
 
În anul 1799, aici a fost 
descoperit un tezaur 
medieval timpuriu, 
aparŃinând perioadei 
voievodatului lui Glad. 
Tezaurul e compus din 23 de 
piese de aur, în prezent fiind 
expus la Viena. 
 
Conacul Nako 
A fost construit în 1864 de 
bogata familie aromână 
Nacu (maghiarizată Nako) şi 
a funcŃionat ca reşedinŃă a 
familiei în această parte a 
imperiului. 
Conacul a fost conceput într-
un stil arhitectonic neoclasic, 
fiind înconjurat de un parc 
amplu, cu specii rare de 
arbori. În prezent 
adăposteşte Casa de Cultură 

a oraşului  şi Muzeul de 
Istorie şi Arheologie. 
 
Béla Bartók (1881 - 1945) 
A fost compozitor şi pianist 
maghiar şi unul din 
reprezentanŃii de seamă ai 
muzicii moderne. 
 

 

                                                            Béla Béla Béla Béla Bartók Bartók Bartók Bartók (1881 (1881 (1881 (1881 ----    1945)1945)1945)1945)    

 
A studiat la Bratislava şi la 
Budapesta, ulterior 
emigrând în Statele Unite 
ale Americii. 
 
S-a remarcat prin operele 
inspirate de muzica populară 
maghiară, românească şi cea 
tradiŃională a artiştilor 
Ńigani. De asemenea a fost şi 



 

 

- 55 - - 55 - 

un culegător de muzică 
folclorică din Balcani. 
 
Muzeul oraşului Sânnicolau 
Mare adăposteşte o colecŃie 
permanentă dedicată vieŃii 
şi operei marelui compozitor. 
 
De la Sânnicolau Mare spre 
vestul extrem al Ńării 
drumul străbate câteva sate 
cu populaŃii diferite. 
 
Dudeştii VechiDudeştii VechiDudeştii VechiDudeştii Vechi    
 
Este locuit în majoritate de 
populaŃie de origine bulgară, 
denumirea sa în limba 
bulgară fiind Stár Bišnov. La 
fel ca şi bulgarii de la 
Breştea cei din Dudeştii 
Vechi au venit în Banat în 
secolul XVII şi au ca limbă o 
formă aparte a dialectului 
bulgar oriental cu influenŃe 
din limbile populaŃiilor 
conlocuitoare : germană, 
maghiară, română, sârbă, 
croată. 
 
MigraŃia bulgarilor în zona 
Banatului a început după 
eşecul răscoalei antiotomane 
de la Chiprovtsi (ChiprovăŃ), 
în 1688 şi după o serie de 

războaie maghiaro-otomane 
şi austro-otomane. 
Conducătorii otomani le-au 
permis să emigreze în aceată 
zonă, bulgarii venind în 
speranŃa unui trai mai bun. 
 

ChegleviciChegleviciChegleviciCheglevici 
 
Este un sat locuit în trecut 
aproape în majoritate de 
etnici germani, veniŃi aici în 
timpul colonizărilor din 
secolul XVIII. 
 
CheresturCheresturCheresturCherestur 
 
Este un sat aparŃinător 
comunei Beba Veche, cu o 
populaŃie majoritar 
maghiară. 
 
Beba VecheBeba VecheBeba VecheBeba Veche    
 
Este cea mai vestică comună 
din România, aflându-se la 
graniŃa cu Ungaria şi cu 
Serbia, punctul de întâlnire 
al celor trei graniŃe fiind 
marcat de un mic 
monument: Triplex 
Confinium. PopulaŃia ei este 
majoritar română dar sunt 
prezenŃi şi etnici maghiari, 
germani şi sârbi. 
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Podul vechi 
La intrarea în sat, drumul 
traversează un pod vechi de 
300 de ani, numit „podul 
grâului”. Se spune că pe aici 
se transportau grânele către 
imperiu iar ştrudelele 
servite la mesele imperiale 
erau făcute din grâu de Beba 
Veche. 
 
Triplex Confinium 
În fiecare an, în ultimul 
sfârşit de săptămână al lunii 
mai, se organizează în zonă 
manifestarea „Triplex 
Confinium", care a devenit şi  
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

sărbătoarea Euroregiunii 
Dunăre - Criş - Mureş - Tisa, 
când frontierele sunt 
deschise temporar, în 
punctul de întâlnire al 
localităŃilor Beba Veche 
(România), Rabe (Serbia) şi 
Kübekháza (Ungaria) şi se 
organizează o serie de 
acŃiuni cultural-sportive, 
având loc întâlniri între 
oficialităŃile române, sârbe şi 
maghiare din Euroregiune. 
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TTTTimişoaraimişoaraimişoaraimişoara    
    
Patrimoniul industrial al 
oraşului este marcat de 
edificii construite în secolele 
XVIII şi XIX, ca o dovadă a 
dezvoltării economice a 
oraşului încă din acea 
perioadă. 
 

 
Fabrica de bere  
Este prima fabrică de bere 
din Ńară, fondată în 1718. 
Ansamblul Fabricii de bere 
din Timişoara este înscris în 
Lista monumentelor istorice 
şi cuprinde clădiri din 
secolele XVIII – XX, printre 
care sunt: Fabrica de bere, 
hala de îmbuteliere şi 

 

Circuitul industrial  Circuitul industrial  Circuitul industrial  Circuitul industrial   –  Timişoara – Bocşa – ReşiŃa – Caraşova – 
Gârlişte – Anina – OraviŃa – Dognecea – Ocna de Fier 
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magazia. În cadrul 
ansamblului funcŃionează un 
restaurant şi o grădină de 
vară accesibile tuturor 
doritorilor, cât şi un mic 
muzeu al berii, cu destinaŃie 
de protocol. 
 
Şi în prezent în spaŃiul său 
funcŃionează fabrica de bere 
a oraşului, una dintre cele 
mai importante din Ńară. 
 
Adresa: Timişoara, Str. 
Ştefan cel Mare, Nr. 28 
 
Abatorul 
Construit în anii 1904 - 1905 
din fondurile Primăriei 
Timişoara, Abatorul 
cuprindea la acea vreme 11 
clădiri. După 1989 Abatorul 
şi-a restrâns sistematic 
funcŃiunile până la 
desfiinŃarea lui în 1992. 
Demolările succesive care au 
urmat s-au soldat cu 
păstrarea din vechile 
construcŃii doar a turnului 
emblematic al ansamblului 
arhitectonic, a halelor 
laterale ale acestuia, a 
caselor care flanchează 
accesul principal şi a porŃii 

de intrare cu două grupuri 
statuare.  
 
Se observă o preocupare 
deosebită a arhitectului 
pentru aspectul estetic al 
ansamblului, pe lângă cel 
funcŃional. 
 
Adresa: Timişoara, Bul. 
Eroilor de la Tisa, Nr. 24 
 
Uzina hidroelectrică 
S-a construit în perioada 
1907 - 1910 pe Bega. La 
momentul respectiv era 
hidrocentrala orăşenească şi 
a fost construită cu scopul de 
a mări puterea electrică 
pentru iluminat public la un 
preŃ mai mic pentru 
acŃionarea tramvaielor şi în 
alte scopuri industriale. 
 

 
    

Uzina hUzina hUzina hUzina hidroelectrică, Timişoaraidroelectrică, Timişoaraidroelectrică, Timişoaraidroelectrică, Timişoara    
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Cuprinde un corp 
supraînălŃat, asemănător 
unui turn, un corp de clădire 
aflat pe malul stâng al Begăi 
şi un corp de clădire ce se 
întinde deasupra apei, 
marcând prin înălŃimea sa 
diferenŃa de nivel a apei, 
sala motoarelor fiind 
mascată. 
 
Adresa: Timişoara, cartierul 
Fabric, pe Canalul Bega 
 
Fabrica de Ńigări 
A fost înfiinŃată în 1846, sub 
denumirea de Fabrica de 
tutun, din fonduri private, 
fiind la acea dată cea mai 
mare fabrică din Ńară, cu 
2000 de muncitori la 
începutul secolului XX. 
Producea Ńigări şi Ńigări de 
foi (trabucuri). Este 
amplasată în cartierul 
Iosefin, pe malul canalului 
Bega şi este o clădire masivă 
ce se desfăşoară pe trei 
străzi. 
 
Adresa:  Timişoara, Str. Pop 
de Băseşti, Nr. 2 
 
 
 

BocşaBocşaBocşaBocşa    
 
În secolul XVIII au fost 
aduşi în zona Bocşa primii 
colonişti din Tirol şi Boemia, 
mineri şi turnători pentru a 
exploata şi prelucra 
minereul de fier descoperit 
aici. Ulterior s-au construit 
la Dognecea cuptorul înalt 
de topit cupru şi forja şi un 
furnal pentru topirea 
fierului.  
 
Fabrica din Bocşa prelucra 
în 1898 maşini şi unelte 
agricole. În anul 1920 s-a 
înfiinŃat Societatea U.D.R. 
(Uzinele de Fier şi 
Domeniile ReşiŃa), având ca 
principal acŃionar societatea 
S.T.E.G. („Societatea 
imperial–regală (cezaro–
crăiască) privilegiată 
austriacă a căilor ferate de 
stat”), care concesionase 
întreaga industrie din Banat 
încă din 1854. Din S.T.E.G. 
făceau parte fabrica de 
maşini agricole de la Bocşa, 
fabrica de cherestea de la 
Bocşa, fabrica de var de la 
Coltan şi fabrica de acid 
sulfuric şi gudron de la 
Bocşa. În anul 1931 comuna 
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Bocşa Montană a fost 
decretată ca localitate 
turistică datorită peisajului 
în care se află şi a calităŃii 
deosebite a aerului din zonă, 
puternic ozonat.  
    
ReşiŃaReşiŃaReşiŃaReşiŃa    
    
Muzeul de locomotive în aer 
liber 
Este unul dintre cele mai 
spectaculoase muzee în aer 
liber din Ńară şi unic prin 
numărul mare de exponate. 
 

 
    

Muzeul locomotivelor, ReşiŃaMuzeul locomotivelor, ReşiŃaMuzeul locomotivelor, ReşiŃaMuzeul locomotivelor, ReşiŃa    

 
Inginerul Mircea Popa, 
director al Uzinelor reşiŃene, 
a decis crearea muzeului în 
1972, la aniversarea unui 
secol de producŃie de 
locomotive cu aburi la 
ReşiŃa. Dintre cele 16 
exponate din diverse epoci 

de construcŃie, cea mai 
valoroasă este locomotiva 
RESICZA, una dintre cele 
trei prime locomotive cu 
aburi construite în spaŃiul 
sud-est european, la ReşiŃa, 
în 1872 - 1873. 
 
Adresa: ReşiŃa, Calea 
Timişoarei – Zona Triaj. 
 
UCMR – Furnalul nr. 2 
Este un obiectiv industrial a 
cărui construcŃie a fost 
iniŃiată în 1959, făcând 
parte din a cincea generaŃie 
de furnale construite la 
ReşiŃa, prima generaŃie fiind 
construite în 1771. Este 
clasat ca monument istoric. 
 
Furnalul a devenit o 
emblemă a istoriei 
industriale a ReşiŃei şi poate 
fi transformat într-un 
obiectiv de interes turistic 
mult mai larg decât pentru 
cei strict pasionaŃi de 
patrimoniul industrial, 
printr-o amenajare şi o 
promovare adecvate. 
 
Adresa: ReşiŃa, Str. Traian 
Lalescu, Nr. 36 
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Centrala Grebla 
Edificată în anii 1903 - 1904, 
centrala Grebla este cea mai 
veche centrală hidroelectrică 
din Ńară. 
 

 
    

Centrala GreblaCentrala GreblaCentrala GreblaCentrala Grebla    

 
În prezent nu mai 
funcŃionează ca centrală. În 
trecut utiliza diferenŃa de 
nivel dintre Văliug şi Reşita 
pentru transportul apei 
Bârzavei. Apa era 
transportată printr-un canal 
de derivaŃie între cele două 
localităŃi, denumit Canal 
Principal. 
 
Clădirea este amplasată 
într-un peisaj mirific. A fost 
construită din beton şi 
piatră brută şi acoperită cu 
şarpantă. Se poate observa o 
preocupare deosebită pentru 

aspectul estetic, confort şi 
funcŃionalitate a clădirii. 
    
Adresa: ReşiŃa, pe drumul ce 
urcă spre lacul Secu 
    
Caraşova şi Gârlişte Caraşova şi Gârlişte Caraşova şi Gârlişte Caraşova şi Gârlişte     
 
Se mai păstrează mori de 
apă folosite pentru 
măcinatul grânelor, cu 
arhitectură preindustrială 
specifică  întregii zone a 
Banatului Montan. Morile 
sunt exploatate în 
devălmăşie de mai mulŃi 
rândaşi (familii care îşi 
aşteaptă rândul la măcinat). 
Morile de apă sunt un 
exemplu foarte bun al 
activităŃilor preindustriale 
din zona Banatului Montan. 
 
AninaAninaAninaAnina    
 
Este un oraş înfiinŃat 
datorită zăcămintelor de 
cărbune descoperite şi 
exploatate aici, primii 
colonişti ajungând pe 
actualul teritoriu al 
localităŃii în 1770, întemeind 
colonia muncitorească 
Steier-Dorf, ulterior 
Steierdorf. În secolul XVIII, 
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în Steierdorf au venit şi cehi 
sau pemi (boemi) şi slovaci. 
 
Cel mai important moment 
din istoria industrială a 
localităŃii a fost în 1854, 
când exploatările miniere au 
fost preluate de către 
S.T.E.G. După aceea a fost 
demarat un program de 
valorificare complexă a 
cărbunelui şi sideritelor din 
subteran, concretizat prin 
construcŃia unei mari uzine 
de fier (combinat siderurgic) 
în Valea Gârliştei, 
înconjurată de păduri de 
anini. Astfel apare pentru 
prima dată denumirea de 
Colonia Anina în 1858. 
 
În Anina pot fi văzute 
numeroase clădiri cu 
arhitectură specifică pentru 
coloniile de mineri, în special 
locuinŃele acestora. 
ActivităŃile miniere au 
încetat definitiv în Anina în 
anul 2006, în urma unui 
grav accident de muncă, în 
care au murit mai mulŃi 
mineri. 
 
 
 

Gara Anina 
Este printre cele mai vechi 
gări din Ńară, cu arhitectură 
industrială frumoasă, din 
cărămidă.  
 
Există 3 perechi de trenuri 
de călători care fac zilnic 
cursa Anina - OraviŃa şi 
retur. 
 
Centrala electrică 
Este una dintre cele mai 
vechi din Ńară, datând din 
1897. În prezent 
funcŃionează doar ca punct 
de transformare. A fost 

realizată cu o preocupare 
deosebită atât pentru 
aspectul funcŃional cât şi 

 
    

Centrala electrică, AninaCentrala electrică, AninaCentrala electrică, AninaCentrala electrică, Anina    
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pentru cel estetic, cu o 
calitate a aparatelor 
interioare deosebită. 
Majoritatea sunt în stare de 
funcŃionare şi în prezent, 
fără să se fi defectat 
vreodată de la instalarea lor. 
Toate aceste obiecte sunt 
incluse în lista 
patrimoniului naŃional. 
 
În interiorul centralei, Sala 
maşinilor a fost 
transformată într-un mic 
muzeu. 
 

Lacul Buhui 
Lacul Buhui de lângă Anina 
este primul lac artificial 

amenajat pe teritoriul 
României, în 1904. 
 
PuŃul I al minei Anina 
Este clasat pe lista 
patrimoniului istoric 
naŃional şi este un exemplu 
unic pentru activitatea 
minieră din România.  
    
OraviŃaOraviŃaOraviŃaOraviŃa    
    
Gara 
Este prima gară construită 
din actuala Românie, în 
anul 1847. Principala 
particularitate a acestei gări 
este plasarea la o anumită 
înălŃime în raport cu 
celelalte clădiri ale oraşului, 
astfel încât urcarea 
oamenilor şi a mărfurilor se 
realiza cu ajutorul unui 
ascensor rudimentar care, 
din păcate, nu se mai 
păstrează.  

 
    

Centrala electrică, Anina (Sala Centrala electrică, Anina (Sala Centrala electrică, Anina (Sala Centrala electrică, Anina (Sala 
maşinilor)maşinilor)maşinilor)maşinilor)    

 

Gara OraviŃaGara OraviŃaGara OraviŃaGara OraviŃa    
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La inaugurarea tronsonului 
OraviŃa-Baziaş (62,5 km), în 
20 august 1854, călătoria 
inaugurală, pe traseul 
Lişava-OraviŃa-Baziaş, a 
durat 7 ore.  
 
Prin Gara OraviŃa au trecut 
personalităŃi de seamă, între 
care trupa de teatru Pascaly, 
cu Mihai Eminescu – sufleor 
şi secretar al directorului, 
Jokái Mor, deputat de 
OraviŃa, împărăteasa Sissi, 
viitorul rege Carol I al 
României. 
 
Calea ferată OraviŃa - Anina 
Este cea mai veche cale 
ferată din România, iar ca 
frumuseŃe a peisajelor pe 
care le traversează dar şi 
pentru inovaŃiile tehnice şi 
inginereşti folosite la 
construirea ei poate fi 
asemănată cu cele mai 
celebre căi ferate din 
Europa, fiind numită chiar 
„Semmeringul bănăŃean”, 
după celebra cale ferată din 
Austria. 
 
A fost construită în perioada 
1848 – 1863, odată cu 
intensificarea activităŃilor 

miniere şi a industriei 
metalurgice din Banatul 
Montan. 
 

 
Calea feratăCalea feratăCalea feratăCalea ferată    OraviŃa OraviŃa OraviŃa OraviŃa ----    AninaAninaAninaAnina    

 
DiferenŃa de nivel între 
OraviŃa şi Anina este de 339 
m pe o distanŃă de 34 km. 
Linia trece prin 14 tunele şi 
peste 10 viaducte. Dincolo de 
faptul că, în general, s-a 
lucrat în calcare dure şi 
compacte, între alte realizări 
tehnice trebuie menŃionate 
raza de curbură mică a 
traseului de numai 114 m 
iar declivitatea e în unele 
locuri de numai 20 la mie, 
când limita minimală 
normală folosită de obicei ar 
fi de 150 la mie. 
 
DogneceaDogneceaDogneceaDognecea    
    
Alături de Bocşa,  este una 
dintre cele mai vechi 
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localităŃi miniere din 
Banatul Montan. În prezent 
însă, în Dognecea nu mai 
există nici un fel de 
industrie. La intrarea în 
comună se află un lac de 
acumulare care datează de 
pe vremea împărătesei 
Maria Terezia. Un alt lac de 
acumulare, mai mic, se 
găseşte în apropiere, ascuns 
în pădure. 
 
În trecut aici se exploata fier 
şi aramă dar astăzi minele 
sunt părăsite, ca în tot 
Banatul Montan. 
 
Ocna de FierOcna de FierOcna de FierOcna de Fier    
    
Este o localitate în munŃii 
Dognecei cu o puternică 
tradiŃie minieră, fiind 
consemnată în documente 
din 1351 cu numele de 
Bănia. Colonia Ocna de Fier  
a apărut în 1760 după 
descoperirea zăcămintelor de 
fier de aici şi deschiderea 
minei. 
 
În versanŃii care înconjoară 
comuna se pot vedea mai 
multe guri de mină, care în 
prezent nu mai sunt folosite. 

De asemenea, la intrarea în 
localitate se păstrează mai 
multe utilaje şi incinte din 
timpul exploatării miniere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intrare în mină, Ocna de FierIntrare în mină, Ocna de FierIntrare în mină, Ocna de FierIntrare în mină, Ocna de Fier    
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În primele capitole ale 
acestui ghid se face o 
descriere generală a oraşului 
Timişoara şi a patrimoniului 
său. 
 
Un circuit cultural al 
Timişoarei ar trebui să 
includă, în afara descoperirii 
arhitecturii sale sau a 
istoriei industriale, 
principalele instituŃii 
culturale. 
 

PiaŃa Maria se remarcă prin 
numărul mare de clădiri cu 
elemente secession. Este 
unul dintre locurile cele mai 
încărcate de semnificaŃii 
pentru localnici, fiind locul 
unde a fost executat 
răsculatul secui Gheorghe 
Doja în 1514 şi punctul de 
început al RevoluŃiei din 
decembrie 1989. Statuia 
Sfintei Maria, amplasată în 
mijlocul pieŃei, este 
sculptată în marmură de 
Carrara. Legenda spune că 

    
Circuitul TimişoareiCircuitul TimişoareiCircuitul TimişoareiCircuitul Timişoarei::::    PiaŃa Maria – PiaŃa Victoriei – Castelul         
Huniazilor – PiaŃa LibertăŃii – PiaŃa Unirii – Bastionul – Fabric –
Iosefin    
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în momentul torturii lui 
Gheorghe Doja, călugării 
care erau de faŃă au văzut pe 
cer chipul Fecioarei Maria, 
după care au decis să ridice 
pe acel loc o statuie din lemn 
închinată Fecioarei. La 
începutul secolului XX a fost 
înlocuită cu actuala statuie. 
 
PiaŃa Victoriei este marcată 
la cele două capete de două 
clădiri impunătoare, cu o 
importanŃă deosebită pentru 
localnici: Catedrala ortodoxă 
şi Teatrul NaŃional sau 
Opera. 
 

 
    

Catedrala mitropolitană Catedrala mitropolitană Catedrala mitropolitană Catedrala mitropolitană     

 

Catedrala mitropolitană a 
fost construită în perioada 
1936 - 1946 după planurile 
arhitectului Ion Traianescu. 
 
Este o adaptare stilizată 
după bisericile bucovinene 
(epoca lui Ştefan cel Mare), 
manieră care se reflectă şi în 
exteriorul decorat cu 
cărămidă  aparentă şi 
ceramică smălŃuită. 
 
Catedrala e construită pe 
piloni din beton înfipŃi până 
la 10 m adâncime; are o 
înălŃime de 80 de m şi o 
structură din beton armat. 
Este pictată într-un stil 
neoromânesc de către 
Anastasie Demian, artistul 
care a relansat un stil 
naŃional în arta religioasă 
românească. 
 
Muzeul Catedralei 
mitropolitane adăposteşte o 
colecŃie de artă veche 
bisericească formată din 
peste 4000 de obiecte de 
cult, icoane seculare şi 
manuscrise vechi de secole. 
Tot aici se află şi primele 
cărŃi scrise în limba română, 
din anul 1643.  
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Acesta este primul muzeu de 
acest fel din Ńară, creat din 
iniŃiativa mitropolitului 
Banatului, Nicolae. 
Cea mai veche piesă pictată 
din muzeu este o icoană 
realizată pe lemn, care-l 
înfăŃişează pe Arhanghelul 
Mihail şi datează  din secolul 
XVI. Mai sunt expuse şi alte 
piese de patrimoniu, donaŃii 
din toate parohiile judeŃelor 
Timiş şi Caraş-Severin. 
 
Palatul Culturii 
Mai cunoscut timişorenilor 
ca Opera, clădirea datează 
din 1874, fiind inaugurată în 
prezenŃa împăratului Franz 
Josef.  Prin planurile iniŃiale 
spaŃiile cuprindeau atât o 
sală pentru spectacole cât şi 
spaŃii destinate  hotelului şi 
restaurantului ce se  aflau în 
aripa clădirii situate azi pe 
strada Alba Iulia.  
 
Locuitorii oraşului au 
apreciat întotdeauna arta 
dramatică, astfel, existenŃa 
unui teatru în Timişoara 
fiind semnalată încă din 
anul 1753. Palatul Culturii a 
avut o istorie zbuciumată 
trecând prin mai multe 

incendii de-a lungul 
timpului, ultimul dintre ele 
în 1920. 

 
Reclădirea edificiului s-a 
început în anul 1923, după 
planurile arhitectului Duiliu 
Marcu, într-o concepŃie 
stilistică  a unui interior 
neobizantin-român. 
Exteriorul a fost clădit în 
stilul renaşterii italiene şi 
brâncovenesc. 
 
În aceeaşi sală se desfăşoară 
şi spectacolele Operei din 
Timişoara. Clădirea 
adăposteşte 3 teatre de stat 
în 3 limbi: română, 
maghiară şi germană. 
 
Cele două laturi ale pieŃei, 
numite Corso şi Surogat au 
fost întotdeauna locul 

 
    

Palatul CulturiiPalatul CulturiiPalatul CulturiiPalatul Culturii    
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preferat de promenadă al 
timişorenilor. 
 
Muzeul Banatului 
Are sediul în cea mai veche 
clădire din oraş, Castelul 
Huniazilor, clădire 
monument istoric. Are mai 
multe secŃii: arheologie, 
istorie, ştiinŃe naturale, 
etnografie, la care se adaugă 
Laboratorul zonal de 
conservare şi restaurare. 
 
SecŃia de arheologieSecŃia de arheologieSecŃia de arheologieSecŃia de arheologie    şi Sşi Sşi Sşi SecŃia ecŃia ecŃia ecŃia 
de de de de istorieistorieistorieistorie    cuprind piese 
datând din paleolitic până în 
epoca modernă şi 
contemporană. Una dintre 
cele mai valoroase piese este 
sanctuarul neolitic de la 
ParŃa, datând din mileniile 
V - IV înainte de Christos. 
Este unicat în România şi 
unul dintre puŃinele 
descoperite în Europa. 
 
Alte exponate prezintă 
celelalte epoci, de la traci, 
geŃi, daco-romani, trecând 
prin perioada medievală şi 
ajungând la epoca modernă. 
                                                 
2 Sursa: Sursa: Sursa: Sursa: www.muzeulbanatului.ro 
 

    
SecŃia de eSecŃia de eSecŃia de eSecŃia de etnografietnografietnografietnografie prezintă 
o expoziŃie de textile şi 
costume populare specifice 
zonei precum şi o expoziŃie 
de icoane pictate pe sticlă. 
 
Adresa: Timişoara, PiaŃa 
Huniade, Nr. 1 
Telefon 0256491339   
 
PiaŃa LibertăŃii include mai 
multe obiective, cum ar fi: 
Primăria Veche – în prezent 
Facultatea de Muzică - sau 
Cercul Militar.  
 

 
    

Relief roman în marmură,     Relief roman în marmură,     Relief roman în marmură,     Relief roman în marmură,     
reprezentândureprezentândureprezentândureprezentându----l pe Mithras l pe Mithras l pe Mithras l pe Mithras 

TauroTauroTauroTauroctonul (secolul IIctonul (secolul IIctonul (secolul IIctonul (secolul II))))2222    
 



 

 

- 70 - - 70 - 

 
În mijloc se remarcă 
Monumentul Fecioarei 
Maria    (care se mai  numeşte 
şi statuia Sfântului 
Nepomuk), sculptată la 
Viena şi instalată aici în 
1756.  
 
Muzeul Militar  
Este adăpostit în Clădirea 
Garnizoanei din PiaŃa 
LibertăŃii. Clădirea datează 
din 1730. 
 
Muzeul RevoluŃiei 
A fost amenajat la iniŃiativa 
AsociaŃiei Memorialul 
RevoluŃiei din Timişoara cu 

scopul menŃinerii amintirii 
despre RevoluŃia română din 
1989. Muzeul include 
fotografii din timpul 
RevoluŃiei. De asemenea pot 
fi vizionate şi o serie de 
filme despre evenimentele 
din 1989. 
 
Adresa: Timişoara, Str. 
Emanoil Ungureanu, Nr. 8 
 
Sinagoga din Cetate 
Pe strada Mărăşeşti, din 
apropiere se poate vedea 
Sinagoga Nouă, care în 
prezent este în curs de 
transformare în sală de 
concerte. 
 

 
    

            Sinagoga din CetateSinagoga din CetateSinagoga din CetateSinagoga din Cetate    

 

    

Monumentul Fecioarei MariaMonumentul Fecioarei MariaMonumentul Fecioarei MariaMonumentul Fecioarei Maria    
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PiaŃa Unirii este unul dintre 
cele mai spectaculose locuri 
din oraş, datorită 
arhitecturii clădirilor din jur 
şi a aspectului de piaŃă 
central-europeană. Se 
remarcă Domul romano-
catolic, Palatul Baroc care 
găzduieşte Muzeul de Artă, 
Vicariatul sârbesc şi Biserica 
sârbească.  
 
Domul romano-catolic a fost 
construit în perioada 1736 – 
1774 şi are hramul Sfântului 
Gheorghe. 
 
Monumentul este realizat în 
stil baroc din cărămidă 
aparentă şi are decoraŃii din 
piatră şi stuc. Interiorul este 
bogat şi somptuos, 
remarcându-se cele 9 altare 
decorate în stil baroc şi 
rococo, sculptate de vienezul 
Johan Müller şi orga în stil 
Ludovic al XVI-lea, copie a 
celebrei orgi din biserica 
Sfântului Suplice din Paris. 
Este considerat a fi cea mai 
unitară şi reprezentativă 
construcŃie barocă a 
Timişoarei. 
 

    
    

Domul romanoDomul romanoDomul romanoDomul romano----catoliccatoliccatoliccatolic    

 
În Dom se Ńin regulat 
liturghii în limbile 
maghiară, germană şi 
română. Datorită acusticii 
deosebite, aici se susŃin şi 
concerte. 
 
În interior se găseşte şi un 
muzeu cu specific ecumenic. 
 
Biserica ortodoxă sârbă 
Se găseşte în PiaŃa Unirii pe 
latura opusă Domului.  A 
fost construită în perioada 
1744 - 1748; pictura 
interioară este de mare 
valoare. 
 
Palatul Baroc 
A avut numeroase funcŃiuni 
de-a lungul timpului, ca: 
Oficiul Minier (1733), 
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Casieria Militară (1735), 
sediul Comitatului Timiş 
(1848), conducerea 
Voivodinei sârbeşti şi 
Banatului timişan (1849 - 
1860), Prefectura judeŃului 
Timiş-Torontal (până în 
1944), a găzduit 
comandamentul trupelor 
sovietice staŃionate în oraş 
în perioada 1944 - 1958.  
 
În prezent este sediul 
Muzeului de Artă. 
Remarcabilă este colecŃia 
unică de lucrări şi obiecte 
personale ale pictorului 
Corneliu Baba. 
 
Alte secŃiuni ale muzeului 
includ colecŃiile de artă 
contemporană românească, 
artă europeană şi artă 
decorativă. La parterul 
clădirii există săli dedicate 
expoziŃiilor temporare. 
 
Palatul Dicasterial 
La capătul estic al PieŃei 
Unirii, pe o străduŃă din 
apropiere, se găseşte cea mai 
mare clădire din Timişoara, 
Palatul Dicasterial, construit 
în stilul Renaşterii florentine 
la mijlocul secolului XIX. 

Astăzi este sediul 
Tribunalului Timiş, 
Judecătoriei Timişoara şi al 
CurŃii de Apel Timişoara. 
 
Bastionul Terezia a fost 
construit în anii 1730 - 1735 
şi este cea mai mare bucată 
de zid păstrată din vechea 
Cetate a Timişoarei. Alte 
fragmente din zidurile fostei 
CetăŃi se păstrează  pe 
Calea Al. Ioan Cuza, în 
Parcul Botanic şi în PiaŃa 
700. Cea mai mare parte a 
cetăŃii a fost demolată 
pentru a face loc noilor 
clădiri care se construiau în 
oraş. 
 
Bastionul este folosit ca 
pasaj dar adăposteşte şi 
spaŃii comerciale, 
restaurante. 

 
 

 
Palatul BarocPalatul BarocPalatul BarocPalatul Baroc    
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Cartierul Fabric 
Numele cartierului vine de 
la fabricile care au fost 
construite aici. 
 
Se remarcă prin frumuseŃea 
edificiilor construite la 
începutul secolului XX. Cel 
mai reprezentativ edificiu 
din cartier este Biserica 
Millenium, romano-catolică, 
construită în stil neo-roman 
la sfârşitul secolului XVIII. 
În apropiere se găseşte o 
sinagogă, care nu mai este 
folosită ca atare din cauza 
reducerii populaŃiei evreieşti 
din Timişoara. 
 

    
    

PiaŃa Traian, FabricPiaŃa Traian, FabricPiaŃa Traian, FabricPiaŃa Traian, Fabric    

 
În trecut, Fabricul era 
împărŃit pe etnii: românii, 
sârbii, nemŃii. În 1753, ajung 
şi Ńiganii, numiŃi „bănăŃenii 
noi” (acum „romi”). În Fabric 
lucrau şi italieni, francezi 

sau spanioli şi chiar greci, 
armeni, evrei, maghiari şi 
cehi. PiaŃa Traian a fost 
proiectată în 1740 - în 
centrul Fabricului Vechi - şi 
este o replică mai mică a 
PieŃei Unirii. Aici aveau loc 
piaŃa zilnică şi târgurile 
săptămânale. 
 
Cartierul Iosefin 
Numele cartierului provine 
de la numele împăratului 
Josef al II-lea, în timpul 
căruia a fost întemeiat. A 
fost proiectat iniŃial ca un 
sat de colonişti germani. 
Podul Traian şi PiaŃa Maria 
delimitează cartierul de 
centrul oraşului. 
 
Cele mai importante clădiri 
din Iosefin sunt: Biserica 
ortodoxă, Biserica romano-
catolică, datând din 1774 şi 
care adăposteşte în curte cea 
mai veche statuie din piatră 
a Sfântului Ioan Nepomuk 
(1723), Turnul de Apă 
(1914), Podul de fier despre 
care se spune că a fost 
proiectat de inginerul 
francez Gustave Eiffel.  
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Casa parohială reformată, PiaŃa Casa parohială reformată, PiaŃa Casa parohială reformată, PiaŃa Casa parohială reformată, PiaŃa 
MariaMariaMariaMaria    

 
Parcurile sunt o emblemă a 
oraşului, urmărind cursul 
râului Bega de la un capăt la 
celălalt. Cel mai important 
este Parcul Rozelor, aflat în 
apropiere de zona centrală, 
cu aspect de parc englezesc, 
amenajat fiind de florari 
celebri la sfârşitul secolului 
XIX. 
 

 
    

Parcul RozelorParcul RozelorParcul RozelorParcul Rozelor    

 
Alte parcuri importante 
sunt: Parcul Central, Parcul 

Jandarmeriei, Parcul 
Poporului, Parcul Alpinet. 
 
Patrimoniul industrial al 
oraşului este marcat de 
edificii construite în secolele 
XVIII şi XIX, arătând 
dezvoltarea economică a 
oraşului încă din acea 
perioadă: Fabrica de bere, 
prima din Ńară, fondată în 
1718, Abatorul, construit la 
începutul secolului XX, 
Uzina hidroelectrică de pe 
Bega, pusă în funcŃiune în 
1914. Fabrica de Ńigări a fost 
înfiinŃată în 1846, sub 
denumirea de Fabrica de 
tutun, fiind la acea dată cea 
mai mare fabrică din Ńară. 
 
Caracteristicile care fac din 
Banat o destinaŃie turistică 
interesantă din punct de 
vedere cultural sunt 
diversitatea obiectivelor, 
unicitatea multora dintre ele 
la nivel naŃional şi european 
şi caracterul multicultural 
care a marcat dezvoltarea 
Banatului de-a lungul 
timpului.

 


