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1. Introducere 
 
 
Lucrarea prezentă a fost 
elaborată în cadrul proiectului 
Dezvoltarea turismului cultural 
în Banat – o provocare 
transfrontalieră, proiect care şi-a 
propus să contribuie la 
valorificarea turistică a 
patrimoniului cultural material şi 
imaterial şi a celui natural din 
Banat. Ipoteza de la care s-a 
plecat în realizarea acestui proiect 
este cea conform căreia turismul 
cultural poate fi un factor esenţial 
atât pentru 
conservarea/protejarea 
obiectivelor de patrimoniu cât şi 
pentru dezvoltarea socio-
economică şi culturală regională, 
în context transfrontalier. 
 
Proiectul a fost gândit în două mari etape: 

 prima etapă a presupus evaluarea iniţială a potenţialului patrimoniului 
bănăţean în vederea elaborării participative a unor propuneri strategice pentru 
dezvoltarea turismului cultural în Banat prin valorificarea responsabilă a 
patrimoniului.  

 a doua etapă a fost gândită astfel încât proiectul să poată să-şi aducă o 
contribuţie însemnată la dezvoltarea cadrelor necesare impulsionării turismului 
cultural în Banat, prin implementarea a trei activităţi importante: 
perfecţionarea profesională a ghizilor de turism în domeniul turismului 
cultural, campania de informare-promovare a valorilor de patrimoniu bănăţean 
şi amenajarea unui traseu cultural-turistic pilot prin semnalizarea 
corespunzătoare a obiectivelor şi a traseului. 

 
Toate concluziile şi rezultatele proiectului au fost promovate atât în mass-media locală 
cât şi în rândul reprezentanţilor autorităţilor locale, instituţiilor şi ONG-urilor 
culturale şi agenţiilor de turism. Impactul transfrontalier al proiectului s-a concretizat 
prin schimbul de idei, informaţii şi experienţe între participanţii la acţiunile propuse 
dar şi prin includerea unor obiective din Serbia traseele identificate şi promovate. Mai 
mult, proiectul îşi propune să disemineze exemplele de bună practică acumulate către 
partenerii sârbi, printr-un viitor proiect implementat cu parteneri din Serbia. 
 

 

 
Conferinţă de presă cu ocazia lansării proiectului 



Obiectivele proiectului au vizat trei importante direcţii: cunoaşterea valorilor de 
patrimoniu bănăţean cu potenţial turistic şi valorizarea lor prin propunerile strategice 
definite; promovarea activă şi modernă a patrimoniului; iniţierea unei reţele de turism 
cultural în Banat.  
 
Principalele rezultate cantitative şi calitative obţinute în urma implementării 
proiectului sunt: 

 o inventariere a celor mai reprezentative 50 de obiective de patrimoniu cultural 
cu potenţial turistic şi definirea a patru circuite turistice în regiune, incluzând 
componente din districtele sârbeşti învecinate; 

 elaborarea unor propuneri strategice regionale într-o manieră participativă, 
facilitând dezvoltarea turismului cultural şi angajând numeroşi actori publici şi 
privaţi;  

 un pachet divers de materiale multimedia de promovare a turismului cultural 
bănăţean – produse şi distribuite în cadrul proiectului. Pachetul include: o serie 
de publicaţii, filme documentare, expoziţii foto, DVD multimedia şi un portal 
web. Diseminarea acestor materiale va determina şi efecte calitative importante 
în areal, precum: o îmbunătăţire în vizibilitatea patrimoniului cultural şi a 
imaginii de ansamblu a regiunii Banatului, în paralel cu conştientizarea 
comunităţilor locale asupra oportunităţilor oferite de turismul cultural – atât ca 
beneficiari cât şi ca simpli turişti;  

 20 de ghizi de turism din regiune au avut ocazia de a urma un curs de 
perfecţionare în domeniul turismului cultural, curs focalizat pe atracţiile 
regiunii Banat, astfel valorile de patrimoniu propuse prin cele 4 trasee 
identificate fiind explicate atât teoretic, în cadrul celor patru seminarii 
realizate, cât şi practic prin exerciţiul pe teren realizat prin parcurgerea 
efectivă a traseului general propus de proiect; 

 includerea regiunii Banat în destinaţiile mai multor tur-operatori şi creşterea 
numărului de turişti ce intră în contact cu patrimoniul cultural bănăţean, cu un 
direct impact educaţional; 

 dezvoltarea de parteneriate între instituţiilor de gestiune a patrimoniului 
cultural (precum muzee, case memoriale, situri istorice, biserici vechi, etc.) 
operatori din turism şi autorităţi locale, pentru integrarea obiectivelor de 
patrimoniu în ofertele turistice, cu beneficii reciproce majore. 

 
Metodologia abordată a plecat de la o etapă iniţială de identificare, selecţie şi evaluare 
a valorilor de patrimoniu precum şi a altor elemente de interes pentru turismul 
cultural, în etapa a doua au fost elaborate propunerile strategice pentru dezvoltarea 
turismului cultural în Banat, urmată de o etapă importantă de elaborare de materiale 
promoţionale sub cele mai diverse forme şi de diseminare a acestor materiale pentru 
creşterea gradului de cunoaştere a valorilor de patrimoniu din Banat, în final, în 
cadrul proiectului, fiind definit şi semnalizat un circuit pilot pentru turism cultural în 
Banat. Sustenabilitatea proiectului se bazează atât pe rezultatele obţinute în cadrul 
fiecărei etape descrise mai sus cât şi pe reţeaua regională pentru promovarea 
turismului cultural constituită în cadrul proiectului. 
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2. Metodologie 
 
 
2.1. Cultură şi turism cultural 
 
 
Scopul acestei lucrări este de a realiza, cu sprijinul unui grup de experţi, prin 
consultare cu diverşi factori de decizie, actori culturali şi operatori din turism, o 
imagine actuală a potenţialului turismului cultural în Banat şi de a propune un set de 
obiective care să determine acele condiţii încât turismul cultural să contribuie, cu 
succes, la dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor bănăţene. 
 
Un set de definiţii unanim acceptate la nivel internaţional au stat la baza elaborării 
acestei lucrări. Astfel, din perspectiva recentă a Comisiei Europene "cultura se află în 
inima dezvoltării şi a civilizaţiei umane. Cultura este aceea care face oamenii să spere 
şi să viseze prin stimularea simţurilor şi oferind noi moduri de a vedea realitatea. Ea 
aduce oameni împreună prin dialog şi pasiune înflăcărată, într-un mod care uneşte şi 
nu divide. Cultura ar trebui văzută ca un set de trăsături distincte spirituale şi 
materiale care caracterizează o societate sau un grup social. Ea îmbrăţişează 
literatura şi artele precum şi modul de viaţă, sistemele de valori, tradiţiile şi 
credinţele."1  
 
"Cultura nu poate fi înţeleasă decât ca element al ansamblului vieţii sociale. Ea 
reprezintă o rezultantă a schimbului realizat între procesele vieţii sociale, în 
intercondiţionarea lor reciprocă (de acumulare, cunoaştere, reflectare, creaţie şi 
valorizare)"2. Din definiţie rezultă că noţiunea este una polisemantică, ea putând avea 
o semnificaţie personală şi o alta colectivă. 
 
Turismul cultural este subsectorul turismului care valorizează produsul cultural – 
monumente sau situri istorice şi de arheologie, evenimente culturale, obiceiuri şi 
tradiţii, astfel încât să satisfacă nevoia din ce în ce mai mare de cunoaştere şi 
mobilitate umană. 
 
În anul 1976 Comitetul Ştiinţific Internaţional pentru Turism Cultural din cadrul 
ICOMOS, definea termenul de turism cultural, în Carta pentru Turism Cultural, ca 
fiind "...acea formă de turism a cărei obiect este, printre altele, descoperirea de 
monumente şi situri. Această formă de turism justifică de fapt efortul cerut pentru 
menţinerea şi protecţia comunităţii umane datorită beneficiilor socio-culturale şi 
economice pe care le acordă întregii populaţii."3 Carta subliniază importanţa unei 
juste utilizări a patrimoniului: monumente şi situri, în scopuri turistice, analizând 
elementele negative care conduc, de dragul profitului, la distrugerea sau degradarea 
patrimoniului reprezentativ al omenirii. În cartă se pune accentul pe necesitatea 
                                                   
1 Commission of the European Communities – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European agenda for culture in a globalizing world, Brussels, 10.05.2007 
2 Bondrea, A. - Sociologia Culturii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1993 
3 International Scientific Committee on Cultural Tourism, ICOMOS – Charter of Cultural Tourism, Brussels, 1976, www.icomos.org 



schimbării atitudinii turiştilor faţă de patrimoniu, pe necesitatea dezvoltării 
profesionale a celor care trebuie să lupte pentru păstrarea patrimoniului cultural 
precum şi pe lupta împotriva poluării ce afectează grav monumente importante ale 
omenirii. Aceste obiective au fost, în măsura în care au răspuns caracteristicilor locale, 
preluate şi în prezenta lucrare.  
 
O definiţie mai cuprinzătoare, care lărgeşte aria de referinţă prezentată anterioară 
prevede că "turismul cultural se bazează pe un mozaic de locuri, tradiţii, forme de 
artă, celebrări şi experienţe care fac portretul acestei naţiuni şi a poporului ei ...."4 
 
 
2.2. Importanţa turismului cultural pentru dezvoltarea comunităţi 
 
 
În general turismul cultural este privit din prisma a două aspecte majore, favorabile5, 
pe care le generează: 

 resursele financiare, ce pot fi generate de turismul cultural, care sunt extrem de 
necesare pentru procesele costisitoare de restaurare, conservare, 
refuncţionalizare sau punere în valoare a patrimoniului cultural în sensul său 
cel mai larg, resurse atât de necesare pentru salvarea de la degradare a 
patrimoniului bănăţean în actualul context; 

 dezvoltarea economică a comunităţilor care ştiu să identifice, să pună în valoare şi 
să gestioneze corect aceste resurse. Oportunitatea majoră pe care o poate oferi 
valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea arealului bănăţean, mai ales 
în mediu rural, este incontestabilă. Creşterea interesului, motivaţiei şi a 
sprijinului acordat populaţiei din mediul rural în vederea dezvoltării de pensiuni 
(concentrate mai ales în zone cu potenţial major precum zona Făget şi Valea 
Almăjului) sunt factori care pot contribui, în final, la creşterea bunăstării şi la 
dezvoltarea economică durabilă a zonei. 

 
În afara acestor beneficii, experţii proiectului au fost de acord că turismul cultural în 
Banat poate genera, în viitor, o serie de costuri pe care trebuie să le plătească 
comunitatea, dintre care amintim:  

- degradarea sau distrugerea resurselor culturale dacă nu există o strategie 
raţională de gestionare a acestora;  

- aglomerări cu efecte negative asupra mediului, a traficului, poluare, curăţenie, 
siguranţă, sănătate;  

- un posibil disconfort pentru rezidenţi dacă numărul turiştilor creşte rapid. 
 
Cu toate costurile pe care le determină, beneficiile se propagă în mai multe direcţii; 
"dezvoltarea turismului cultural nu numai că determină un sens de cunoaştere şi 
mândrie cu privire la istoria şi la identitatea locală dar, de asemenea, ajută la 
conservarea patrimoniului cultural, întăreşte creşterea economică şi creează noi 
                                                   
4 National Assembly of State Arts Agencies – Definition of Cultural Tourism, www.nasaa-arts.org 
5 Prelucrare după Jamieson, W. – The challenge of cultural tourism, ICOMOS Canada Bulletin vol.3, no.3, 1994, www.icomos.org/icomosca/bulletin 



oportunităţi de angajare."6 Această afirmaţie, făcută în cadrul lucrărilor Ansamblului 
Regiunilor Europei (ARE) din 19 mai 2008, este argumentată prin date economice 
concludente: "4% din PIB-ul Comunităţii este realizat de 2 mil. de companii care 
angajează 4% din totalul forţei de muncă (8 mil. de slujbe). Dacă este legat şi de alte 
sectoare, contribuţia turismului la PIB este estimată la aprox. 11% şi asigură 12% din 
totalul forţei de muncă (24 mil. de slujbe)."7 
 
Beneficiile prezentate, tendinţele actuale şi de perspectivă privind creşterea 
interesului uman faţă de călătorie şi cunoaştere, conduc la concluzia că, mai ales 
pentru Europa, turismul cultural este şi rămâne o importantă sursă de dezvoltare 
economică. În egală măsură, experţii proiectului, prin prezenta lucrare, au 
concluzionat că potenţialul existent pentru turism cultural în Banat trebuie valorizat 
astfel încât să contribuie la creşterea bunăstării colective în acest areal, fiind o şansă 
în dezvoltarea mediului rural. 
 
 
2.3. Procesul de elaborare a propunerilor strategice 
 
 
Elementele care au fost alese, în prezenta lucrare, ca fiind resurse de valorizat prin 
turismul cultural în Banat sunt reprezentative pentru: 
 

                                                   
6 New Europe, The European Weekly – Employment up 11% thanks to cultural tourism, Issue: 782, 19 May 2008, www.neurope.eu/articles 
7 Idem 

 
Trikule 



 Patrimoniu cultural material, aşa cum este 
definit prin legislaţie:  
- a. imobil: - monumente: construcţii care 

constitui mărturii cultural- istorice: clădiri, palate, 
castele, conace, cetăţi, fortificaţii, biserici, mănăstiri, 
lucrări de for public, lucrări artistice comemorative, 
funerare, poduri;  

   - ansambluri de construcţii urbane sau 
rurale care constituie o mărturie cultural-istorică ; 
patrimoniul industrial ;  

   - situri.  
- b. mobil: - bunuri arheologice şi istoric-documentare; bunuri cu 

semnificaţie artistică; bunuri cu semnificaţie etnografică; bunuri de importanţă 
ştiinţifică; bunuri de importanţă tehnică, aflate în: muzee şi case memoriale. 

 Patrimoniu cultural imaterial: obiceiuri, tradiţii, legende, mestesuguri, 
gastronomie; 

 Artele spectacolului: teatre, muzică; 
 Festivaluri şi evenimente culturale; 
 Peisaje naturale, arii protejate, parcuri. 

 
Potenţialul acestor resurse a fost analizat de experţii proiectului care au identificat, în 
sintezele cuprinse în prezenta lucrare, valorile de patrimoniu cultural sau natural 
reprezentative pentru spaţiul bănăţean, valori care sunt sau pot deveni atracţii 
turistice.  
  
Instrumentele aplicate pe parcursul proiectului pentru identificarea misiunii, a 
potenţialelor şi pentru definirea recomandărilor strategice au fost:  

- consultări publice în cadrul seminariilor avute cu parteneri interesaţi, 
- work-shop-uri pe domeniile de interes,  
- anchetă sociologică, 
- cercetări realizate de experţii proiectului, concretizate în 50 de fişe ale unor 

obiective de patrimoniu reprezentative, 
- analiza SWOT şi PEST realizate de experţi pentru identificarea acţiunii 

factorilor din mediul extern şi cel intern care definesc potenţialul domeniilor de 
interes,  

- sinteze – recomandări realizate de experţi.  
 

 
Farmacia Knoblauch, Oraviţa 



  
Lansarea consultării publice Participanţi la consultarea publică 

 
Au avut loc două consultări publice cu scopul de a: identifica grupurile interesate în 
dezvoltarea turismului cultural în Banat - autorităţi publice, operatori din turism, 
instituţii culturale, ONG-uri active în domeniul cultural sau turistic; realiza o 
radiografie a stării actuale a domeniului în vederea analizei obstacolelor existente în 
direcţia dezvoltării turismului în general şi a turismului cultural în special; identifica 
şi armoniza posibilelor direcţii de dezvoltare a turismului cultural în Banat.  
 

Două work-shop-uri au fost realizate 
pentru a defini misiunea strategiei, pentru 
a identifica potenţialele şi recomandările 
de dezvoltare pe domenii de interes. Work-
shop-urile au fost modelate de experţii pe 
domenii, participanţii fiind grupaţi în 5 
module de lucru pentru analiza 
patrimoniului cultural imaterial, 
patrimoniului cultural material: mobil şi 
imobil, festivaluri şi evenimente culturale, 
artele spectacolului, peisaje naturale, arii 

protejate, parcuri. 
 
Ancheta sociologică a fost aplicată participanţilor cu scopul de a evalua percepţia 
respondenţilor asupra activităţii turistice actuale în Banat şi a potenţialului de 
dezvoltare a turismului cultural în regiune. Chestionarul a fost aplicat în cadrul 
primului seminar de elaborare a Strategiei pentru turism cultural în Banat din 14-15 
februarie 2008, desfăşurat în Timişoara, asupra a 21 dintre participanţii la seminar. 
Respondenţii au fost selectaţi aleator, fiind reprezentanţi ai instituţiilor culturale, ai 
operatorilor turistici, autorităţilor locale şi ONG-urilor active în domeniul turismului 
în zona Banatului.  
 
Cercetările realizate de experţii proiectului s-au concretizat în completarea a 50 de fişe 
de patrimoniu pentru obiectivele considerate reprezentative pentru Banat în care, pe 
lângă informaţiile privind caracteristicile care definesc aceste valori de patrimoniu, a 
mai fost evaluată şi starea actuală de conservare a acestor obiective de patrimoniu, 

 
Participanţi în work-shop 



fapt ce oferă posibilitatea unei reale prioritizări a intervenţiilor pe monumente în 
funcţie de starea de degradare a acestora. 
 
Analizele de potenţial realizate de participanţii la seminarii au fost discutate în cadrul 
întâlnirilor grupului de experţi, aceştea elaborând materialele finale ce definesc 
potenţialul şi problemeticile domeniilor de interes. În acest sens, experţii au realizat 7 
materiale de referinţă care stau la baza prezentei lucrări.  
 
Propunerile strategice din prezenta lucrare sunt atât rezultatul concluziilor exprimate 
în cadrul workshop-rilor realizate cât, mai ales, a analizelor realizate de grupul de 
experţi, analize fundamentate pe cunoaşterea profundă a domeniilor analizate, 
precum şi ca rezultat al cercetărilor de teren realizate în cadrul proiectului de grupul 
de experţi.  
 
Realizarea prezentei lucrări a necesitat o analiză amplă şi o "inventariere" a valorilor 
patrimoniului cultural bănăţean din perspectiva atractivităţii turistice, inventariere 
care nu şi-a propus să fie exhaustivă, ci doar să puncteze reperele bănăţene 
importante, cu potenţial pentru dezvoltarea turismului cultural.  
 
Lucrarea este rezultatul muncii experţilor implicaţi dar şi a unui exerciţiu de dialog 
democratic, de cunoaştere, colaborare şi negociere, între operatorii din turism şi actorii 
vieţii culturale activi în arealul investigat, în scopul stimulării valorizării ofertei 
culturale ca factor generator de dezvoltare şi de creştere a calităţii vieţii în spaţiul 
bănăţean. 
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3. Context 
 
 
Fenomenul turistic actual cunoaşte o accentuată creştere fiind marcat de factori 
majori precum: globalizarea; mobilitatea accentuată datorită dezvoltării 
infrastructurii de transport; creşterea bunăstării şi a timpului liber; dorinţa de 
recreere, de cunoaştere şi informare (trei factori importanţi pentru dezvoltarea 
turismului cultural). 
 
Datorită mărimii acestui sector şi al interrelaţionării lui cu majoritatea ramurilor 
economice, turismul a devenit un motor activ al creşterii economice, o sursă 
importantă a bunăstării populaţiei din regiuni sau state ale lumii mai puţin dezvoltate 
economic.  
 
Prin oferta sa, turismul valorizează potenţialul uman, natural, cultural, climatic etc. 
care se constituie ca bogăţie a unui teritoriu numai dacă, numeroşii şi variaţii actori, 
publici şi privaţi, contribuie şi ei la producerea, promovarea şi dezvoltarea lui. 
Deoarece, economia turismului creşte într-un ritm mult mai mare decât alte economii, 
acest fapt determină apariţia unor probleme cu impact negativ sau pozitiv asupra 
mediului, asupra patrimoniului material sau imaterial şi asupra populaţiei locale. 
Deciziile majore privind modul de intervenţie pentru soluţionarea unor asemenea 
probleme, precum şi previziunile de dezvoltare viitoare ale sectorului, trebuiesc luate 
de autorităţile statului numai după consultare şi prin parteneriat cu toate grupurile 
interesate sau afectate de ele.  
 
În România, acţiunea factorilor precum aportul, importanţa şi locul pe care trebuie să-
l ocupe turismul în dezvoltarea economică a ţării nu e pe deplin conştientizată. Astfel, 
abia în anul 2007, în Master Planul pentru Turism Naţional al României 2007-2026 se 
constată "absenţa unei politici generale de dirijare şi orientare a sectorului", Guvernul 
dorind prin acest document să pună bazele unei "abordări durabile a dezvoltării 
turismului în România".  
 
Realizarea dezideratului declarat al Guvernului a determinat ca Master Planul 
elaborat să aibă ca obiectiv imediat formularea unui "cadru general de politici pentru 
dezvoltarea şi managementul durabil al industriei turismului în ceea ce priveşte 
resursele naturale şi culturale". Este important de subliniat faptul că Master Planul 
anticipează existenţa unor beneficii viitoare pentru populaţie, prin dezvoltarea 
turismului, beneficii ce se pot realiza prin "consolidarea sporirii şi păstrării 
patrimoniului cultural".  
 
Câteva date statistice din Master Plan demonstrează grava rămânere în urmă a 
dezvoltării turismului în ţara noastră. Astfel, un studiu de cercetare publicat de World 
Economic Forum în Raportul privind competitivitatea în sectorul turismului şi al 
călătoriei, din anul 2007, situa România pe locul 76 din 124 de ţări analizate. În 
acelaşi timp, ţările învecinate se situau pe locuri mult mai confortabile în clasament: 



Bulgaria pe locul 54, Ungaria pe locul 40 numai Ucraina aflându-se sub clasamentul 
ţării noastre, pe locul 78. Acest clasament a avut la bază trei indicatori: cadrul legal; 
infrastructura şi mediul de afaceri şi resursele umane, culturale şi naturale, valoarea 
cărora reflectând slaba performanţă în ceea ce priveşte competivitatea turismului 
românesc la nivel internaţional. 
 
Un alt indicator important analizat a fost şi contribuţia estimată a cheltuielilor din 
turismul intern şi internaţional la PIB-ul României în anul 2005. Conform acestui 
indicator, vizitatorii internaţionali au contribuit cu aprox. 1,1% la PIB-ul României, în 
timp ce vizitatorii interni au avut o mult mai mare contribuţie – peste 2,4%, împreună 
reprezentând o contribuţie de mai mult de 3,5%. Prognoza de creştere a contribuţiei 
turismului la PIB-ul României pentru anul 2016 este de 4,3% iar pentru anul 2026 de 
6,9%, creştere ce se prefigurează a fi obţinută în principal prin creşterea cheltuielilor 
realizate de turişti pentru serviciile turistice de o calitate din ce în ce mai ridicată.  
 
Câteva date privind structura şi aportul adus de domeniul cultural pentru dezvoltarea 
turismului sunt importante a fi cunoscute. Patrimoniul cultural imobil cuantificat în 
Lista naţională a monumentelor istorice este reprezentat de peste 30.000 de 
monumente, din care 6.614 sunt obiective de interes naţional şi internaţional. Din 
listă se observă că nici judeţul Timiş şi nici judeţul Caraş-Severin nu se află între 
judeţele cu cea mai mare concentraţie de monumente istorice şi din păcate, nici unul 
dintre cele şapte obiective turistice sau zone, incluse în patrimoniul mondial 
UNESCO, nu se află în Banat.  
 
În ceea ce priveşte instituţiile culturale muzeale, în România exista în anul 2006 740 
muzee şi colecţii publice, din care 28 de importanţă naţională, 14 de importanţă 
regională şi 41 de importanţă judeţeană. În judeţele Timiş şi Caraş-Severin 
actualmente avem 33 de muzee, colecţii, expoziţii memoriale şi case memoriale de o 
mai mare sau mai mică însemnătate, răspândite pe întreg arealul definit. Din păcate, 
analiza realizată de Institutul de Memorie Culturală scoate în evidenţă un fenomen 
grav şi anume faptul că "jumătate din muzeele naţionale se află în capitală", ceea ce 
demonstrează că valorile de patrimoniu, de-a lungul timpului, au fost concentrate spre 
capitală în detrimentul restului ţării. În această condiţie este explicabil de ce turiştii 
care doresc să cunoască România încep inevitabil sejurul din Bucureşti.  
 
Instituţiile de spectacol, prin oferta lor artistică curentă sau prin festivalurile pe care 
le generează, sunt importanţi ofertanţi pentru turiştii interni şi internaţionali. Datele 
analizate în Master Plan evidenţiază pentru anul 2005 existenţa a 146 instituţii de 
spectacol în România, din care 59 de teatre dramatice, 24 teatre de păpuşi, 7 opere, 18 
filarmonici care, din păcate, au înregistrat o tendinţă accelerată de scădere a 
numărului de participanţi în 2005 faţă de 2000 cu 26%, astfel încât în 2005 s-au 
înregistrat 4,2 mil. spectatori la evenimentele artistice realizate de instituţiile de 
spectacol. Cu o tradiţie solidă, domeniul artele spectacolului - atât teatrul cât şi 
muzica-, este bine reprezentat în Banat unde avem: o operă naţională şi o filarmonică 
în Timişoara, un teatru naţional în Timişoara, un teatru în Reşiţa, două importante 



teatre ale minorităţilor maghiară şi germană în Timişoara, un teatru pentru copii şi 
tineret în Timişoara. 
 
La oferta culturală realizată de muzeele şi instituţiile de spectacol din cele două judeţe 
se adaugă şi cea produsă şi promovată de alţi importanţi ofertanţi culturali, precum: 
casele de cultură, căminele culturale, ONG-urile active în domeniul cultural, uniunile 
de creaţie şi galeriile care toate dau dimensiunea unui enorm potenţial cultural 
formator al spaţiului de civilizaţie bănăţean.  
 
Intersul pentru valorizarea patrimoniului cultural prin turism se constată şi la nivelul 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. Astfel, prin Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Vest pentru perioada 2007-2013, la axa strategică III Turism, se definesc 
priorităţi, arii de intervenţie şi operaţii care vizează dezvoltarea domeniilor suport 
precum infrastructura de turism (amenajare drumurilor de acces, parcărilor, 
sistemelor de marcaj dar şi crearea şi reabilitarea obiectivelor turistice de patrimoniu); 
creşterea competitivităţii sectorului turistic (diversificarea ofertei turistice regionale, 
calificarea forţei de muncă, promovarea ofertei turistice a regiunii) şi relansarea 
turismului prin dezvoltarea turismului de nişă (dezvoltarea turismului rural şi a celui 
montan, conservarea şi valorificarea ariilor protejate din regiune, crearea şi 
valorificarea unor circuite tematice, reabilitarea staţiunilor balneare, valorificarea 
turismului speologic).  
 
Atingerea obiectivelor strategice definite în cele două documente programatice pentru 
dezvoltarea turismului la nivel naţional şi regional se prognozează a fi realizată atât 
prin resursele finaciare ce pot fi atrase din fondurile structurale accesibile turismului 
cât şi prin importantele resurse ce vor însoţi politica de investiţii majore în 
infrastructura naţională. Alăturarea autorităţilor locale, cu resurse proprii la cele 
enunţate anterior, poate accelera procesul de dezvoltare a unei oferte de turism 
atractive şi de calitate care să valorizeze vastul potenţial natural şi cultural existent 
în Banat.  



 
Propuneri strategice pentru dezvoltarea turismului cultural în Banat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Analiza mediului extern 



4. Articulaţiile cu mediul extern 
 
 

4.1. Poziţia geografică a Banatului 
 
 

Banatul geografico-istoric formează un patrulater neregulat, cu o suprafaţă de circa 
28.500 kmp, centrat pe oraşul Timişoara, ca principal centru polarizator. Limitele 
teritoriului său sunt marcate de elemente naturale bine conturate: Dunărea la sud, 
Tisa la vest, Mureşul la nord, crestele munţilor Poiana Ruscă, Ţarcu, Godeanu şi 
Mehedinţi la est. Numai limita nordică este controversată în literatura de specialitate, 
ca urmare a interferenţei identitare dintre Ardeal8 şi Banat, în spaţiul dintre Crişul 
Alb şi Mureş. 
 
Teritoriul analizat formează ceea ce este cunoscut în mod obişnuit sub numele de 
"Banatul istoric", cu o evoluţie unitară începând din 1718, de la cucerirea sa de sub 
dominaţia otomană de către Imperiul Habsburgic şi până în 1918. Identitatea 
regională bănăţeană s-a consolidat în mod deosebit în acest interval, în care Casa de 
Habsburg a administrat direct provincia (până în 1867), supunând-o unui proces 
complex de reconstrucţie identitară, prin colonizare, adevărat experiment de inginerie 
socială (din fericire reuşit). 
 
Ca urmare a destrămării Imperiului Austro-Ungar, după primul război mondial (prin 
Tratatul de la Trianon) Banatul geografico-istoric este împărţit, conform principiului 
naţionalităţilor, între România, Iugoslavia şi Ungaria. Se formează, astfel, un "Banat 
românesc" (18.977 kmp) şi un "Banat sârbesc" (9.276 kmp), inclus în Regiunea 
autonomă Vojvodina, la care se adaugă un mic spaţiu (248 kmp) la sud de vărsarea 
Mureşului în Tisa, care a revenit Ungariei (vezi figura). 
 
În urma acestei împărţiri, sectoarele rezultate vor avea evoluţii particulare, încadrate 
fiecare în politica statului de care aparţin, fără a pierde însă în totalitate câteva din 
caracteristicile comune, adânc întipărite în structurile materiale, în valorile spirituale, 
în comportamentele sociale ale populaţiei. Acestea se vor manifesta recurent în 
momentul în care, după 1989, apar primele premise ale dezvoltării de relaţii 
transfrontaliere mai libere ce vor duce la formarea de noi structuri de colaborare 
regională, de data aceasta cu caracter transfrontalier (Euroregiunea Dunăre-Criş-
Mureş-Tisa – vezi figura). Mai ales conservarea multiculturalităţii şi a unei 
dimensiuni interculturale evidente, atât în partea românească dar şi în cea sârbească 
a Banatului s-a constituit într-o premisă favorabilă pentru re-desfăşurarea 
concurenţială a proceselor social-economice dar şi pentru atitudinea conlucrativă, în 
interesul dezvoltării locale şi regionale. 
 

                                                   
8 Subliniem că regionimul „Crişana" este de origine livrescă, recentă, şi că locuitorii Câmpiei de Vest, de la nord de Mureş, se 
autoidentifică tradiţional ca fiind mai degrabă ardeleni decât bănăţeni sau crişeni. 



Spaţiul Banatului are o poziţie geografică dintre cele mai interesante. Aşezat în partea 
de sud-est a Bazinului Panonic, acesta se întinde în cea mai mare parte a sa într-o 
unitate de câmpie netedă şi joasă, cu vaste areale de înmlăştinire (Timiş, Bega, 
Aranca) dar şi cu acumulări eoliene (dunele de nisip de la Deliblata). Regiunea 
cuprinde şi unităţi de munţi scunzi şi mijlocii (Banatul montan), care culminează în 
bordura sa estică la peste 2.000 m altitudine (Vârful Ţarcu, 2.190 m). Unităţi de 
dealuri scunde (200-300 m) bordează aceşti munţi, întrerupte fiind de pătrunderile 
unor adevărate "golfuri" de câmpie, care se prelungesc de-a lungul râurilor principale 
până în interiorul masei montane, înlesnind circulaţia.  
 
Culoare de vale, axe fluviale şi vechi drumuri comerciale se încrucişează în arealul său 
ori debuşează în apropiere, reprezentând tot atâtea deschideri către lume. Banatul 
este, astfel, strâns legat de Europa Centrală şi de Sud-Est: Dunărea inferioară, prin 
defileul transcarpatic şi culoarul Timiş-Cerna, leagă Banatul de Oltenia, Câmpia 
Română şi de Marea Neagră; culoarele Mureşului şi Bistrei îi înlesnesc schimburile 
culturale şi economice cu Transilvania; culoarul Moravei îi deschide perspectiva 
Balcanilor; apele Tisei şi ale Dunării de mijloc structurează contactul cu Ungaria iar 
valea Savei îi deschide orizonturile culturale ale Mediteranei occidentale, prin filtrul 
croato-sloven. 

 

 
Structuri regionale la frontiera de vest a României 

1 – Banatul geografico-istoric; 2 – graniţă de stat; 3 – limită de judeţ; 4 – limita 
Regiunii de dezvoltare Vest; 5 – limita Euroregiunii DCMT; 6 – capitală de stat; 7 – 
oraş cu peste 150 mii locuitori; 8 – judeţ din vestul României. 
 



De altfel, Banatul se află la marginea a trei mari complexe etno-culturale care vin în 
contact pe teritoriul său: complexul latin oriental (românii), complexul sud slav (sârbii) 
şi cel fino-ugrian (maghiarii). Colonizările întreprinse de Casa de Habsburg pe 
parcursul secolului al XVIII-lea vor adăuga un al patrulea complex etno-cultural, cel 
germanic, care va juca mult timp rolul decisiv în organizarea spaţiului şi în 
dezvoltarea social-economică a regiunii. În principal în funcţie de repartiţia spaţială a 
acestor complexe etno-culturale se va face şi împărţirea teritorială a Banatului istoric 
(1918) între cele trei state naţionale vecine: România, Iugoslavia (Serbia) şi Ungaria. 
 

 
Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa 

 
Banatul se află într-o regiune a Europei intens polarizată politic, la mai puţin de 700 
de kilometri de 15 capitale europene, din interacţiunea cu care a beneficiat în 
permanenţă de fluxuri de idei şi valori, de oameni şi bunuri, alimentând un 
patrimoniu local divers şi bogat. Infrastructurile de transport, încă precare, atrase de 
mari axe de circulaţie transcontinentală, înscrise în ansamblu pe direcţii convergente, 



care să pună în legătură Europa Centrală cu Europa de Sud-Est, respectiv bazinul 
Mării Mediterane cu cel al Mării Baltice (valea Dunării, coridorul european nr. 4, 
relaţia Trieste – Sankt Petersburg etc.), sunt completate de infrastructurile 
aeroportuare performante de la Timişoara (cu 1 milion de pasageri trafic în 2008) şi 
Arad, cu rol de relee între marile regiuni din această parte a Europei. Ameliorarea 
acestor infrastructuri şi a serviciilor aferente vor permite Banatului să îşi consolideze 
prestigiul de areal identitar atractiv, deschis şi dinamic, cu potenţial de dialog 
intercultural remarcabil. Dezvoltarea sa economică şi culturală a fost penalizată însă, 
de mai multe ori în istorie, de apropierea de zonele tradiţional instabile din Balcani, 
ale căror reverberaţii au putut inhiba episodic investitorii sau vizitatorii interesaţi de 
Banat. O bună politică de relaţii culturale şi economice în vecinătate, ca şi exportul 
inter-regional de stabilitate, prin furnizarea modelului bănăţean de echilibru 
intercultural, pot fi tot atâtea pârghii de reducere a riscurilor externe şi de 
maximizare a elementelor pozitive ale potenţialului său de poziţie geografică. 
 
Banatul este un teritoriu cu structuri moştenite, foarte vechi, reînnoite însă în 
permanenţă prin succesiunea de influenţe şi dominaţii pe care le-a suportat în istoria 
sa. Identitatea Banatului este dată, paradoxal, de capacitatea acestuia de a asimila 
valori de origini diferite şi de a le armoniza, într-o compoziţie în care, deşi nucleele 
iniţiale îşi pierd contururile ferme, rareori se întâmplă ca acestea să fie integral 
"topite" pentru a forma o masă omogenă. Respectul pentru specificul celuilalt este o 
regulă demult consacrată aici, fapt confirmat de lipsa tensiunilor interculturale într-o 
regiune caracterizată, tradiţional, printr-un extraordinar amestec de naţionalităţi, 
religii, obiceiuri, moduri de gândire şi de organizare internă.  
 
Toate acestea se constituie în argumente redutabile pentru dezvoltarea turismului 
cultural în Banat, moştenitor al unui patrimoniu material şi spiritual multicultural de 
mare valoare, încă puţin cunoscut şi inclus circuitelor turistice naţionale şi 
internaţionale. 

 
 

4.2. Banatul, între declin demografic şi calitatea forţei de muncă  
 
 
Potenţialul demografic al Banatului este definit de tendinţe şi valori contrastante. 
Acestea pun în evidenţă un bilanţ demografic natural tradiţional negativ, ca urmare a 
modelului cultural al familiei cu puţini copii, introdus de colonizatorii şvabi. Echilibrul 
demografic şi creşterea numărului de locuitori s-au datorat în cea mai mare parte 
bilanţului migratoriu pozitiv, Banatul istoric reuşind, în anumite perioade ale istoriei 
sale, să atragă populaţii chiar din orizonturi îndepărtate (Suabia, Alsacia, Lombardia, 
Boemia etc., mai recent din Ardeal, Moldova, Maramureş, Oltenia, în partea 
românească, din Kosovo, Bosnia sau Slavonia în cea sârbească). 
 
În prezent, dispune de o populaţie de aproape 2 milioane de locuitori, din care 0,7 mil. 
în Banatul sârbesc şi circa 1,25 mil. în Banatul românesc (inclusiv partea de la nord 



de Mureş, până la limita cu bazinul Crişului Alb). Densitatea populaţiei este, totuşi, 
redusă în partea românească, mai ales în Banatul de munte (38 loc./kmp) şi ceva mai 
ridicată în zonele de câmpie (78 loc./kmp în judeţul Timiş), fapt care dă o anumită 
inconsistenţă eforturilor de valorificare a patrimoniul natural şi uman local.  
 
Banatul românesc are un grad de urbanizare avansat (61%), peste media naţională, 
dar o speranţă de viaţă la naştere de doar 71 de ani, sub media naţională, în principal 
ca urmare a incidenţei morbidităţii datorate regimului de alimentaţie tradiţional 
bogat în grăsimi. În aceste condiţii, dinamica naturală a populaţiei este regresivă (-2 
la -5‰ pe an), accentuând gradul avansat de îmbătrânire demografică, mai pregnant 
în judeţul Caraş-Severin şi mai redus în Timiş. În schimb, bilanţul migratoriu 
continuă să fie uşor pozitiv (+2‰), îndeosebi în judeţul Timiş. 
 
Dacă din punct de vedere cantitativ unii indici de potenţial demografic sunt mai puţin 
promiţători, sub raport calitativ situaţia este parţial diferită. Astfel, rata de activitate 
a populaţiei Banatului românesc (61%) şi rata de ocupare (56%) sunt sub media 
naţională dar forţa de muncă este bine calificată, reflex al unor bune infrastructuri şi 
servicii de educaţie şi formare profesională, dezvoltate sistematic după 1920, când este 
fondată prima instituţie de învăţământ superior din Banat, Şcoala Politehnică din 
Timişoara. Ulterior iau fiinţă şi alte instituţii de formare superioară, care, sprijinite pe 
o reţea densă de şcoli primare, gimnaziale şi de licee, asigură o bună pregătire 
populaţiei tinere şi fac din Banat una din regiunile României cu cea mai ridicată 
pondere a populaţiei cu studii superioare (9% din locuitorii în vârstă de peste 20 de 
ani). Populaţia cu studii superioare este în continuă creştere, ca urmare a faptului că 
Timişoara, al patrulea mare centru universitar din România, împreună cu celelalte 
centre universitare din regiune (Arad, Reşiţa, Lugoj) au circa 50 de mii de studenţi 
înscrişi şi furnizează anual pe piaţa muncii un mare număr de absolvenţi. 
 
 
4.3. Banatul, polarizator de interese economice regionale 
 
 
Ca urmare a poziţiei sale geografice în cadrul Europei Centrale şi în contextul social-
economic şi politic al Imperiului Habsburgic, Banatul a fost prima regiune industrială 
din spaţiul românesc, conturată încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi 
impusă în secolul al XIX-lea. Bazat pe resurse materiale şi umane competitive şi pe 
investiţii locale şi străine de succes, Banatul s-a afirmat drept tradiţional pol de 
atracţie a resurselor de muncă şi inovare excedentare din diferite regiuni ale Europei 
şi ale României. 
 
Această tradiţie a fost consolidată treptat, în perioada interbelică prin înfiinţarea 
Şcolii Politehnice iar după al doilea război mondial prin fondarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi a Facultăţii de Ştiinţe Economice la Universitatea de Vest din 
Timişoara. Banatul s-a consacrat astfel ca vechi şi prestigios formator de competenţe 
profesionale, antreprenoriale şi economice, servind întreaga parte de vest a ţării. 



Acesta a fost şi unul din factorii fundamentali care, după 1990, a condus la atragerea 
unui volum semnificativ de investiţii autohtone şi străine, care au făcut din Banat a 
doua regiune de dinamism economic actual din România, după Bucureşti, cu 
numeroase investiţii străine (cca 20%), concentrate mai ales în Timişoara, Arad şi 
împrejurimi.  
 
Restructurarea economiei socialiste şi ancorarea mecanismelor economiei de piaţă au 
beneficiat în Banat de un aparat economic diversificat şi mai performant decât în 
restul ţării, de forţă de muncă flexibilă, astfel încât tranziţia s-a făcut rapid şi în 
beneficiul majorităţii populaţiei. Ca urmare, Regiunea Vest este a două regiune a ţării, 
după Bucureşti-Ilfov, ca performanţă economică generală, reflectată în valoarea 
produsului naţional brut pe locuitor, cu aproape 15% peste media naţională. Decalaje 
interne remarcabile se menţin totuşi, dacă avem în vedere că, în judeţul Timiş, 
PNB/locuitor este cu 37% peste media naţională, în timp ce în judeţul Caraş-Severin 
acest indicator este cu 12% sub media ţarii (Anuarul Statistic al României, 2007). 
 
Privită în ansamblu, performanţa economică a Banatului este însă remarcabilă şi se 
constituie într-o resursă cu potenţial ridicat pentru afirmarea culturii, valorificarea 
patrimoniului şi dezvoltarea în perspectivă a turismului cultural.  

 
 

4.4. Un spaţiu cultural de tradiţie, dinamic şi novator 
 
 
Şansa unei evoluţii istorice şi social-economice constructive în epoca modernă, ca şi 
faptul că în perioada postbelică nu s-au adus atingeri majore patrimoniului cultural şi 
arhitectural moştenit, au făcut ca Banatul să fie depozitarul unui fond patrimonial de 
mare diversitate şi bogăţie, cu caracter multicultural, concentrat în principalele sale 
oraşe dar dispersat şi în aşezările rurale. 
 
Comunităţile culturale locale încearcă să îşi conserve şi să-şi consolideze reperele 
identitare, să îşi promoveze valorile, inclusiv prin încurajarea practicilor turistice. Cu 
toate acestea, patrimoniul cultural local rămâne insuficient pus în valoare, ca urmare 
a lipsei unei strategii coerente şi asumate de autorităţile publice, a insuficienţei 
fondurilor şi a precarităţii infrastructurilor de circulaţie. 
 
Formarea în domeniu este însă din ce în ce mai adaptată nevoilor pieţei, ca urmare a 
racordării principalelor instituţii de învăţământ mediu şi superior (din Timişoara, 
Arad, Lugoj, Reşiţa, Caransebeş ş.a.) la exigenţele învăţământului european. 
Instituţiile de cultură de respiraţie regională şi naţională, cu certă deschidere 
interculturală, manifestările culturale cu notorietate în creştere, mass media locale, cu 
vechi tradiţii interculturale, reconfirmate prin deschiderea internaţională operată 
după 1990, sunt tot atâtea resurse şi premise stimulative pentru dezvoltarea viitoare 
a turismului cultural, cu impact social-economic benefic asupra standardului de viaţă 
al populaţiei din Banat.  



 
4.5. Oportunităţi şi riscuri pentru dezvoltarea turismului cultural în Banat 

-concluzii-  
 
 

Oportunităţi 
 

Riscuri 

 aşezare geografică favorabilă 
dezvoltării turismului, la frontiera cu 
Serbia şi Ungaria; 

 Banatul situat la mai puţin de 700 km 
de 15 capitale europene conferă 
bogăţie şi diversitate patrimoniului 
cultural; 

 apropierea de marile capitale 
europene oferă oportunităţi pentru 
valorificarea turistică durabilă a 
patrimoniului cultural; 

 prin aşezarea geografică şi prin 
tradiţia istorică, Banatul face parte 
din "Banatul istoric" cu o identitate 
culturală proprie şi deschidere 
interculturală - caracteristici distincte 
ale spaţiului central european; 

 

 instabilitatea politică din teritoriile 
vecine – cazul Serbiei, poate induce 
influenţe negative asupra 
atractivităţii destinaţiei turistice 
Banat; 

 distanţa mare faţă de Bucureşti, 
principalul furnizor de cerere turistică 
din România; 

 separarea frontalieră şi insuficientele 
relaţii transfrontaliere pot determina 
pierderea identităţii culturale 
caracteristice Banatului;  

 
 

 existenţa punctelor de trecere a 
frontierei cu cele două state - Ungaria 
şi Serbia; 

 liberalizarea circulaţiei 
transfrontaliere pe relaţia cu Uniunea 
Europeană facilitează relaţia cu 
Ungaria;  

 dezvoltarea turismului cultural 
transfrontalier prin colaborarea 
promotorilor turistici locali din statele 
învecinate; 

 

 numărul mic de puncte de trecere a 
frontierei cu Ungaria;  

 traficul uneori îngreunat în punctul 
de frontieră Cenad, spre Ungaria; 

 necesitatea vizelor pentru cetăţenii 
din Serbia; 

 

 prezenţa unor peisaje unicat, 
complexe şi spectaculoase, cu mare 
concentrare spaţială a obiectivelor cu 
potenţial de atracţie turistică (relief, 
ape, floră faună etc.), în măsură să 
potenţeze turismul cultural; 

 existenţa celui mai extins spaţiu 
carstic din România, cu mare 

 degradarea peisajelor naturale prin 
defrişări, circulaţie haotică şi poluare 
cu deşeuri (îndeosebi menajere); 

 intervenţii ilegale în parcurile 
naturale şi ariile protejate; 

 protejarea insuficientă şi gestionarea 
defectuoasă a rezervaţiilor naturale, a 
parcurilor naţionale şi naturale; 



concentrare a fenomenelor carstice; 
 numărul şi suprafaţa mare a 

parcurilor naţionale, parcurilor 
naturale şi rezervaţiilor naturale; 

 diversitatea tipologică, bogăţia 
structurală şi menţinerea 
biodiversităţii în rezervaţiile naturale 
şi zonele protejate; 

 conservarea diversităţii biologice şi a 
peisajelor originale în cadrul 
parcurilor naturale; 

 existenţa parcurilor urbane şi a 
spaţiilor verzi de tradiţie în aşezările 
Banatului, care crează un ambient 
plăcut pentru numeroasele edificii şi 
monumente culturale; 

 în parcuri sau în anumite areale 
naturale protejate există tradiţie în 
organizarea unor evenimente 
culturale importante;  

 

 insuficienta preocupare pentru 
amenajarea architectural-peisagistică 
a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor 
publice; 

 extinderea spaţiilor construite în 
defavoarea spaţiilor verzi în mediul 
urban; 

 abandonarea şi degradarea zonelor 
verzi din spaţiul public în mediul 
rural; 

 diminuarea originalităţii şi 
autenticităţii peisajelor culturale 
locale, prin proliferarea modelelor 
moderne de amenajare şi echipare a 
teritoriului; 

 caracterul multietnic şi 
multiconfesional al populaţiei, cu 
tradiţională deschidere spre dialog şi 
respect reciproc, ce determină 
interculturalitatea, diversitatea şi 
unicitatea spaţiului bănăţean; 

 mobilitatea demografică accentuată 
de după 1989 a determinat apariţia 
unor grupuri de populaţie fără tradiţii 
şi obiceiuri comune, fapt ce poate 
induce o viaţă culturală "enclavizată"; 

 grupurile de populaţie care se aşează 
în spaţiul bănăţean nu cunosc şi 
implicit nu respectă valorile 
patrimoniului cultural local; 

 lipsa sentimentului de apartenenţă a 
noilor veniţi la valorile patrimoniului 
cultural local; 

 riscul pierderii tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale datorită urbanizării 
accentuate, a îmbătrânirii populaţiei 
din mediul rural şi/sau a emigrării 
populaţiei spre ţările sau zonele 
dezvoltate economic; 

 intervenţia necontrolată a populaţiei 
asupra clădirilor de patrimoniu prin 
distrugerea, deteriorarea sau 
transformarea lor – fenomenul 
"caselor ţigăneşti";  

 



 infrastructură rutieră, feroviară şi 
aeriană conectată la nivel naţional şi 
internaţional; 

 infrastructură de cazare şi restauraţie 
de calitate sporită în municipiile şi 
oraşele mari din Banat; 

 infrastructură de telecomunicaţii 
dezvoltată; 

 situaţia dezastruoasă a unor axe 
rutiere majore, factor negativ cu 
impact direct în dezvoltarea 
turismului; 

 insuficienţa infrastructurii şi 
serviciilor regulate de transport spre 
Szeged şi Novi Sad; 

 infrastructura de cazare şi servire a 
mesei redusă în mediul rural – lipsa 
pensiunilor rurale; 

 spaţiile neacoperite de telecomunicaţii 
în zona montană;  

 
 mediul politic şi administrativ local 

recunoaşte potenţialul ridicat al 
turismului pentru dezvoltarea 
economică a regiunii; 

 existenţa unui cadru legislativ 
favorabil protejării patrimoniului 
cultural (Legea 422/2001, Legea 
182/2000, Legea 26/2008 etc.); 

 existenţa unui cadru legislativ actual 
favorabil dezvoltării turismului 
(Planul Naţional de Dezvoltare 2007-
2013, Master Planul pentru 
Dezvoltarea Turismului Naţional 
2007-2026; Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Vest etc.); 

 existenţa fondurilor structurale ce pot 
fi atrase pentru dezvoltarea 
turismului şi restaurarea 
patrimoniului cultural; 

 lipsa unei strategii agregate, comune, 
de intervenţie coerentă pentru 
dezvoltarea turismului în Banat; 

 acţiunile sporadice de sprijin financiar 
pentru realizarea unor evenimente şi 
festivaluri emblematice în regiune; 

 lipsa normelor metodologice de 
aplicare a legislaţiei şi a 
instrumentelor punitive pentru 
corectarea intervenţiilor ilegale pe 
patrimoniu; 

 numărul redus de personal în 
administraţia publică cu atribuţii 
pentru protecţia patrimoniului 
cultural; 

 precaritatea personalului din 
administraţie şi calitatea profesională 
modestă datorită lipsei atractivităţii 
financiare a posturilor din 
administraţie; 

 lipsa unui suport financiar masiv şi 
accesibil pentru dezvoltarea 
accelerată a operatorilor din turism; 

 insuficienţa fondurilor propuse pentru 
perioada 2007-2013 pentru 
restaurarea patrimoniului cultural 
(POR Axa 5); 

 lipsa interesului Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale faţă de situaţia patrimoniului 
cultural din mediul rural, manifestată 
prin restrângerea şanselor de accesare 



a fondurilor structurale, prin 
neaplicarea Măsurii 322/c, Axa III din 
PNDR; 

 lipsa unor instrumente operaţionale 
adecvate de evaluare a proiectelor 
culturale (grila de evaluare de la 
Măsura 322/c, Axa III din PNDR); 

 lipsa interesului Ministerului Culturii 
şi Cultelor pentru corecţia cadrului de 
accesare a fondurilor structurale, 
astfel încât să devină atractivă şi 
favorabilă salvării patrimoniului 
cultural;  

 
 dezvoltarea economică accentuată a 

Banatului în ultimii 300 de ani a 
determinat acumularea unui valoros 
patrimoniu industrial, cu mare 
potenţial de atracţie turistică; 

 Banatul de şes, zonă economică 
dezvoltată, mai ales datorită 
investiţiilor străine, facilitează 
intrarea unui număr mare de 
potenţiali turişti ocazionali – de 
business, care pot fi atraşi către 
turismul cultural; 

 dezvoltarea economică determină 
creşterea bunăstării populaţiei şi 
implicit resurse pentru mobilitate în 
zonă – turism de week-end;  

 dezvoltarea economică a determinat 
apariţia unor noi grupuri etnice – 
italienii, germanii etc., care pot deveni 
noi consumatori de turism cultural;  

 dezvoltarea economică facilitează 
existenţa unor resurse financiare 
directe sau atrase (sponsorizări) care 
contribuie la dezvoltarea ofertei 
culturale; 

 

 dezvoltarea economică de după 1989 a 
determinat intervenţii agresive şi 
uneori ilegale asupra patrimoniului 
cultural, cu precădere a celui 
industrial; – dispariţia Fabricii 
Fructus din Timişoara, scandalul 
privind Fabrica de Ciorapi din 
Timişoara, deteriorarea accentuată a 
Abatorului din Timişoara, degradarea 
şi distrugerea vechilor instalaţii 
siderurgice de la Reşiţa, Nădrag, etc.; 

 lipsa colaborării şi a comunicării între 
mediul cultural, economic şi de turism 
care să valorizeze patrimoniul ca 
suport al dezvoltării economice a unor 
colectivităţi locale;  

 dispariţia reţelelor de colectare şi 
distribuţie a produselor 
meşteşugăreşti; 

 

 existenţa unui mediu educaţional 
dezvoltat atât la nivel preuniversitar 
cât şi la nivel universitar; 

 existenţa unor licee vocaţionale şi a 
facultăţilor cu profil artistic care 

 lipsa dialogului şi a colaborării reale 
între mediul educaţional şi cel 
cultural în vederea promovării 
educaţiei culturale prin patrimoniu, 
astfel încât tânăra generaţie să 



favorizează diversificarea ofertei 
culturale şi accentuarea consumului 
cultural; 

 creşterea importanţei programelor de 
formare universitară în domeniul 
turismului, inclusiv a turismului 
cultural. 

cunoască şi să respecte valorile 
patrimoniului cultural local; 

 lipsa din oferta de formare a unor 
meserii necesare procesului de 
restaurare, conservare şi protejare a 
patrimoniului cultural; 

 insuficienta corelare între structura şi 
necesarul de ofertă de formare şi piaţa 
muncii (pentru cultură şi turism); 

 colaborarea redusă pentru formarea 
practică a studenţilor în organizaţii 
culturale sau de turism. 

 
 

 



Propuneri strategice pentru dezvoltarea turismului cultural în Banat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Potenţialul turismului cultural în Banat 
 



5.2.1. Patrimoniu cultural material imobil  
 
 
"Monumentele istorice au o valoare documentară, ştiinţifică şi în acelaşi timp fac parte 
din valoarea autobiografică a poporului." (V. Drăguţ). 

 
Monumentele istorice sunt definite ca fiind "bunuri imobile, construcţii şi terenuri pe 
teritoriul României…semnificative pentru istoria culturii şi civilizaţiei naţionale şi 
universale" în Legea nr.422/2001, Legea monumentelor istorice. 
 
Patrimoniul cultural imobil este păstrător al memoriei şi al identităţii spaţiului 
bănăţean, definind specificitatea arhitectonică a zonei analizate. Ca parte a memoriei 
societăţii, monumentele istorice supravieţuiesc în funcţie de condiţiile istorice, sociale şi 
economice dar mai ales de comportamentul oamenilor faţă de ele. Poziţia geografică a 
Banatului, ca poartă între Orient şi Occident, a adus influenţe romane, bizantine, 
romanice, gotice sau renascentiste, care caracterizează siturile arheologice şi 
arhitecturale ale zonei. 
 

Banatul este, din punct de vedere 
cultural, una dintre cele mai diverse 
regiuni ale României datorită 
multiculturalităţii, rezultat al unei 
moşteniri istorice bogate. Astfel, din 
punct de vedere al potenţialului, 
patrimoniul construit este bogat şi 
diversificat, exprimând o diversitate 
tipologică (arhitectura tradiţională, 
arhitectura laică şi religioasă, 
arhitectura industrială) dar şi 
multiculturală, vizibilă mai ales în 
lăcaşele de cult (biserici romano-

catolice, ortodoxe, protestante, sinagogi, etc.). Acest patrimoniu are o valoare 
însemnată, fiind recunoscut pe plan naţional şi internaţional (prin personalităţile 
marcante ale unor arhitecţi care au lucrat în Budapesta, Viena şi în întrega 
euroregiune), făcând obiectul unor selecţii speciale conform unor studii de specialitate 
şi a Listei monumentelor istorice. Chiar dacă funcţiunile iniţiale ale clădirilor de 
patrimoniu nu mai sunt de actualitate, ele necesită o intervenţie complexă de 
refuncţionalizare şi de introducere a acestora în circuitul de vizitare al oraşului sau 
zonei în care se află. 
 
Ca o trăsătură caracteristică care defineşte unicitatea patrimoniului bănăţean se 
poate semnala fenomenul interesant al interferenţelor stilistice, de un mare interes 
ştiinţific, între stilul postbizantin şi stilul baroc, fenomen întâlnit la multe biserici 
ortodoxe construite în secolul al XVIII-lea în Banat. Tocmai aceaste calităţi, 
evidenţiate de o multitudine de monumente istorice şi de arhitectură sau a diverselor 

Palatul Baroc din Piaţa Unirii, Timişoara 



monumente de for public, nu sunt încă suficient valorizate prin juste politici de 
intervenţie privind restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a acestui bogat 
patrimoniu. 
 
Prezenta analiză face referire la patrimoniul imobil bănăţean începând cu al doilea 
deceniu al secolului al XVIII-lea, după anexarea regiunii de către Imperiul 
Habsburgic, deoarece aceste monumente au fost construite începând cu această 
perioadă, fiind reprezentative şi existând încă. Nu va fi locul aici să discutăm despre 
implicaţiile istorice ale acestui act, pe care-l reţinem în primul rând ca pe un moment 
care a adus o stabilitate politică şi, în timp, o prosperitate economică. Acestea au fost 
cauzele care au generat realizarea unei serii întregi de investiţii arhitectonice – cetăţi 
fortificate, clădiri administrative, construcţia de biserici romano-catolice, pentru 
populaţia colonizată în noile regiuni cucerite sau pentru personalul din administraţie, 
nu în ultimul rând case de locuit. 
 
Refacerea cetăţilor a fost o prioritate pentru noua administraţie, principalele fiind 
cetatea Timişoarei, a Lugojului şi a Caransebeşului. Fortificaţiile de tip Vauben 
cuprindeau cele nouă bastioane ale Cetaţii Timişoara, respectiv: Carol, Francisc, 
Therezia, Iosef, Hamilton, Castelul, Mercy, Elisabeth şi Eugeniu. Bastionul Therezia 
este singurul rămas din vechea cetate.  
 
În acest perimetru istoric se află şi cele mai vechi monumente – cazărmi, locuinţe, 
biserici. Noua populaţie colonizată a fost pentru mult timp separată de populaţia 
autohtonă, care-şi avea propriile clădiri oficiale (vezi Primăria "rasciană" sau 
Catedrala ortodoxă din Cetate, din Piaţa Unirii, în Timişoara secolului al XVIII-lea). 
Această situaţie se menţine sub forma unor vecinătăţi controlate (cartiere de locuinţe 
separate grupând diferitele categorii de populaţii din Banat – români, sârbi, germani, 
maghiari, izraeliţi etc.), determinând policentrismul actual al oraşului Timişoara. 
 
 Patrimoniul arhitectonic urban  

 
Dacă ne referim la patrimoniul arhitectonic urban al Banatului, va trebui să avem în 
vedere principalele trei oraşe – Timişoara, Lugoj şi Caransebeş, care deţin în proporţie 
mare un important patrimoniu datând în principal din secolele al XVIII-lea – al XX-
lea. 
 
Timişoara 
 
Timişoara din punct de vedere arhitectural are un amplu ansamblu de clădiri istorice, 
cca.14.500. Cazul Timişoarei este cel mai complex, deoarece fondul construit este mare 
şi cuprinde numeroase monumente istorice şi de for public, dintre care să amintim 
doar bisericile romano-catolice şi ortodoxe din Cetate, Iozefin, Fabric şi Elisabetin, 
sinagoga din Cetate şi din Fabric, ansamblurile de clădiri pentru învăţământ (Liceul 
piariştilor, Şcoala superioară de stat de fete, actualul Liceu Pedagogic, Şcoala 



superioară de stat pentru băieţi, actualul Liceu "C. D. Loga"), imobile de bănci, 
imobilul Societăţii Lloyd şi Bursa agricolă, Camera de Comerţ etc. 
 
La acestea s-ar putea adăuga zona protejată care cuprinde ample zone rezidenţiale, 
construite în intervalul sfârşitului de secol al XVIII-lea- prima jumătate a secolului al 
XX-lea, în cartierele istorice: Cetate, Iozefin, Fabric, Elisabetin, cartiere ce cuprind cel 
mai mare ansamblu de cladiri istorice ale oraşului. 
 

Un loc special îl ocupă ansamblurile 
urbane alcătuite de pieţele publice 
– Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, 
Piaţa Victoriei ("Corso"), Piaţa 
Traian, Piaţa Badea Cârţan etc. 
care reunesc în bună măsură, pe 
cuprinsul lor, principalele 
monumente de for public: 
"Lupoaica", Coloana Fecioarei 
Maria şi a Sf. Nepomuk, Coloana 
Sf. Treimi, Obeliscul din Piaţa 
Traian. Aceste pieţe şi 

monumentele de for public care le mobilează au nu numai o valoare istorică şi 
artistică, dar sunt, în acelaşi timp, importante locuri păstrătoare ale memoriei 
colective timişorene sau naţionale, reprezentative la un moment dat pentru o anume 
comunitate etnică sau perioadă istorică. 
 
Din punct de vedere arhitectonic în Timişoara sunt prezente o mare varietate de 
stiluri: 
 
Stilul Baroc 
 
DOMUL ROMANO-CATOLIC (1736 - 1774). 
Iniţiatorul construcţiei a fost împăratul Carol al 
VI-lea. Mutarea sediului diocezan de la Szeged, la 
10 octombrie 1733, a fost elementul decisiv ce a 
dus la realizarea construcţiei Domului. La 6 
august 1736 piatra de temelie a fost pusă de către 
episcopul Adalbert de Falkenstein, prietenul 
primului guvernator al Banatului, Claudius 
Florimundus de Mercy. Din diferite motive 
precum: războiul cu turcii, epidemia de ciumă etc., 
construcţiile au stagnat până la venirea pe tron a 
împărătesei Maria Theresia, când construcţiile în 
imperiu iau un avânt deosebit. Crucea dublă care 
este prezentă atât în planul bisericii, cât şi 
deasupra sanctuarului-din fier masiv este un semn 

Piaţa Unirii, Timişoara 

Domul din Piaţa Unirii, Timişoara 



intrat în hieraldica maghiară iar rolul acesteia era de a ocroti creştinătatea în faţa 
păgânilor turci. Înăuntru, edificiul are o unitate excepţional gândită, liberă de orice 
supraîncărcare, monumentală. 
 

Domul prezintă în total 10 altare: un 
altar principal lucrat în stil baroc 
deasupra căruia se înalţă un tablou 
pictat de artistul vienez Unterberger 
Mihai reprezentândul pe Sfântul 
Gheorghe, cel ce dă hramul Domului. 
Acesta este sculptat în lemn, decorat cu 
coloane corintice, dublate de pilaştri 
adosaţi, în partea sa superioară aflându-
se grupul statuar Sfânta Treime. De o 
deosebită frumuseţe sunt şi cele 6 altare 
secundare în stil baroc; 2 altare 
secundare în stil neogotic; 1 altar 

neorenascentist. Orga iniţială a fost înlocuită cu o orgă cu motor electric, construită în 
anul 1906 de firma Wagenstein din Timişoara, donaţia episcopului Alexandru 
Desewffy. În prezent, în Dom se ţin regulat liturghii în limba maghiară, germană şi 
română. Datorită acusticii cu totul excepţionale, aici se susţin numerose concerte de 
orgă de înaltă calitate. 
 
PALATUL EPISCOPAL ROMANO-CATOLIC (exista încă la începutul secolului al 
XVIII-lea); PALATUL BAROC. Ansamblul actual a fost construit în două etape, cea 
mai veche parte a fost destinată funcţiei administrativă: în anul 1733 funcţiona aici 
Oficiul Minelor iar din anul 1735 este amintit ca fiind Casieria Militară. Între 1779 
până în 1848 a fost sediul Comitatului Timiş, între anii 1849 -1860 aici s-a instalat 
conducerea Voivodinei sârbeşti şi Banatul timişan iar în perioada anilor 1861 - 1918 a 
redevenit sediul Comitatului Timiş. Până în 1944 aici a funcţionat Prefectura 
judeţului Timiş-Torontal apoi a fost sediul Institutului Agronomic. În urma unui lung 
proces de restaurare, început înainte de 1989, în anul 2006 a fost dată în funcţiune 
aripa Mercy ce găzduieşte în prezent Muzeul de Artă Timişoara. Ornamentaţia 
iniţială a fost mult modificată datorită intervenţiilor care au avut loc în diferite 
perioade istorice. În acest palat au fost găzduite, de-a lungul timpului, personalităţi de 
seamă ce au vizitat Timişoara: viitorul împărat Iosif al II-lea în 1767, regele şi 
împăratul Franz Iosef în 1872, regele Ferdinand I însoţit de regina Maria în 1923. 
Prin activitatea expoziţională realizată de Muzeul de Artă Timişoara, Palatul Baroc se 
constituie ca un important reper în viaţa culturală timişoreană.  
 
Alte edificii reprezentative ale stiliului baroc în Timişoara sunt clădirile: PRIMĂRIA 
VECHE, BISERICA ROMANO-CATOLICĂ NOTRE-DAME, BISERICA 
EPISCOPALĂ SÂRBĂ, CASA PRINŢULUI EUGENIU DE SAVOIA etc. 
 
 

Domul din Piaţa Unirii – Altarul principal 



 
 
 
Stilul Seccesion 
 

Stilul este repezentativ pentru 
Timişoara, dezvoltându-se în două 
faze distincte. Prima, caracterizată 
de linii sinuoase şi decoraţiuni 
florale, este bine reprezentată de 
clădirile aliniate de-a lungul 
Bulevardului 3 August 1919 sau cele 
aflate în Piaţa Plevnei. A doua fază, 
caracterizată de utilizarea motivelor 
geometrice, este specifică pentru 
decorarea faţadelor impunătoarelor 
palate construite până la începutul 
primului război mondial.  
 
Reprezentant de seamă, arhitectul 

Laszlo Szekely a marcat oraşul cu lucrări majore de arhitectură realizate atât sub 
forma clădirilor rezidenţiale cât şi sub forma clădirilor cu destinaţie publică sau 
industrială.  
 
Dintre cele mai importante 
edificii amintim cele 
emblementice pentru Piaţa 
Victoriei, precum: PALATUL 
LLOYD (1910 - 1912), 
PALATUL DAUERBACH, 
PALATUL LOFFLER, 
PALATUL NEUHAUSZ, 
PALATUL MERBL, 
PALATUL SZECHEN, 
PALATUL WEISS. Alte 
edificii reprezentative au fost 
construite cu destinaţie de 
utilitate publică sau 
industrială precum: 
SEMINARUL ROMANO-
CATOLIC, BISERICA 
ORDINULUI PIARIST (1912), BISERICA ORTODOXĂ DIN FABRIC (1911 - 1912), 
BAIA PUBLICĂ NEPTUN (1913 - 1914), ABATORUL, HIDROCENTRALA, 
TURNURILE DE APA (1912 - 1914). 
 
 

Casa cu Păuni, Piaţa Plevnei Timişoara 

Piaţa Victoriei, Timişoara 



 
 
Stilul Neoclasic  
 
PALATUL DESCHAN a fost construit în anul 1735, fiind în proprietatea familiei de 
origine franceză de Jean, care ulterior şi-a schimbat numele în Deschann de Hansen. 
Palatul se ridică pe trei nivele, fiind primul spaţiu folosit ca bazar în Timişoara, de 
unde şi numele actual folosit de localnici, "Bazarul". O altă clădire reprezentativă a 
acestui stil este şi PALATUL PREFECTURII, construit între anii 1938 - 1943 cu 
destinaţia de liceu, actualmente fiind spaţiu cu destinaţie administrativă. 
 
 
Stilul Neoromanic 
 
CATEDRALA MILLENIUM (1896 - 1901): construcţia în stil neoromanic se află 
situată în cartierul Fabric. Biserica romano-catolică a fost construită pentru a celebra 
1.000 de ani de la aşezarea maghiarilor în Câmpia Panoniei, de aici derivând şi 
numele ei. Biserica impresionează atât prin dimensiunile construcţiei (două turle cu o 
înălţime de 65 m şi o cupolă având 45 m înălţime), cât şi prin armonia şi frumuseţea 
decoraţiunilor interioare. 
 
 
Stilul Neogotic 
 

CASTELUL HUNIADE - azi 
Muzeul Banatului, ridicat între 
1307 şi 1315 din dorinţa regelui 
ungar Carol Robert de Anjou, a 
suferit intervenţii masive 
realizate în secolul al XV-lea de 
Iancu de Hunedoara, perioadă 
în care pentru patru ani 
castelul a fost reşedinţa 
acestuia la Timişoara, precum 
şi în secolul al XIX-lea ca 
urmare a distrugerilor cauzate 
de Revoluţia de la 1848; astfel, 
în 1849 castelul a fost aproape 
în întregime distrus de asediul 

asupra oraşului şi refăcut până în anul 1856, fapt ce explică modificările aduse atât în 
interior, cât mai ales la faţada acestuia.  
 
Un alt monument reprezentativ acestui stil este BISERICA ROMANO-CATOLICA 
DIN ELISABETIN (1913 - 1919). 
 
 

 
Castelul Huniade, Timişoara 



 
Stilul Eclectic 
 

CATEDRALA MITROPOLITANĂ construită 
între 1936 şi 1940), este cel mai mare edificiu 
religios din Timişoara; este catedrală a 
Mitropoliei Banatului cu hramul "Trei Ierarhi". 
Stilul arhitectural al Catedralei îmbină tradiţia 
religioasă română cu cea bizantină-
moldovenească. Catedrala are 11 turle, din care 
turnul principal are 83,7 metri. Construcţia are 
o lungime de 63 m şi o lăţime de 32 m şi 7 
clopote, a căror armonizare a fost făcută de 
compozitorul Sabin Drăgoi; picturile interioare şi 
exterioare au fost executate de pictorul Atanasie 
Demian. Această catedrală este cea mai mare 
catedrală ortodoxă din România. Aici se află 
moaştele sfântului Ioan cel Nou de la Partoş, 
protectorul ortodocşilor români din Banat, fost 
episcop ortodox de Timişoara între 1651 - 1655, 
care a venit de la Muntele Athos şi care s-a 
retras la mănăstirea de la Partoş. Muzeul 
Catedralei deţine o bogată colecţie de valori de 

patrimoniu mobil: 3.000 de cărţi bisericeşti rare, peste 800 de icoane şi picturi, peste 
130 de obiecte bisericeşti, 10 artifacte de metal preţios, etc. 
 
Palatul Culturii (1872 - 1875) este o 
clădire emblematică pentru Sud-Estul 
Europei, în egală măsură semn al 
multiculturalităţii spaţiului bănăţean 
dar şi al Revoluţiei din 1989; 
găzduieşte, în spaţiul grandios pe care 
îl are, patru instituţii culturale care 
joacă atât în limba română: Teatrul 
Naţional şi Opera Română din 
Timişoara, precum şi în limba celor 
mai importante minorităţi: Teatrul 
German şi Teatrul Maghiar de Stat. 
Balconul Operei a devenit un simbol al 
memoriei colective prin rolul important 
pe care l-a jucat în timpul Revoluţiei 
din 1989. 
 
Alte clădiri reprezentative acestui stil sunt:  
 

Catedrala Mitropolitană, Timişoara 

Palatul Culturii – Piaţa Victoriei, Timişoara 



BANCA DE CREDIT, BANCA DE STAT (1904), BANCA AGRARĂ, BISERICA ŞI  
SPITALUL MISERICORDIENILOR, PALATUL 
DICASTERIAL (1855 - 1860), PALATUL 
PRIMEI CASE DE PĂSTRARE (1855 - 1857), 
SINAGOGA DIN CETATE (1863 - 1865), 
SINAGOGA DIN FABRIC (1899)  
 
 
 

 

Lugoj 

Lugojul este al doilea oraş ca mărime şi 
importanţă din judeţul Timiş; prima atestare 
documentară a cetăţii Lugoj apare spre sfârşitul 
secolului al XIII-lea, într-un document păstrat în 
arhivele din Budapesta, din care reiese că regele 
Ungariei, Ladislau al IV-lea (1272 - 1290) a 
poposit cu armata sa la Lugoj. După alungarea 
turcilor, prin pacea de la Passarowitz, a început 
colonizarea germană; primii colonişti s-au stabilit 
pe malul stâng al râului Timiş, aproximativ la 
1720, punând bazele "Lugojului german". În 
secolul al XVIII-lea au fost ridicate numeroase 
edificii publice, între care Biserica romano-
catolică, Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii 
Domnului" - construită între 1759 şi 1766 în stil 
baroc, ctitorie a oberkneazului Gavril 
Gureanamân, ambele declarate monumente 
istorice. În 1778, ca urmare a încorporării 

Banatului la Ungaria, Lugojul a devenit reşedinţa comitatului Caraş iar în 1795 
Lugojul român şi Lugojul german s-au unificat. Hanul Poştei este o clădire monument 
istoric ce datează în forma actuală din anul 1726 şi adăposteşte în prezent sediul 
protopopiatului ortodox român. Alte clădiri de o deosebită importanţă sunt: Biserica şi 
fosta mănăstire franciscană, edificate în 1733; Turnul Bisericii "Sf. Nicolae", început în 
secolul al XV-lea (1402); Ansamblul arhitectural ce compune oraşul vechi de astãzi 
marcat de Hanul Poştei, de Catedrala greco-catolică "Coborârea Sf. Spirit", a 
Episcopiei greco-catolice de Lugoj, edificată în stil clasicist între anii 1843 şi 1854 
(foto); Teatrul vechi - construit la 1902, etc.  

Caransebeş  

Cetatea Caransebeş este atestată documentar în anul 1289, când regele Ladislau al 
IV-lea Cumanul o vizitează. În secolul al XIV-lea, cetatea, oraşul şi districtul românesc 

Detaliu faţadă- Sinagoga din 
Cetate,Timişoara 

Catedrala greco-catolică "Coborârea Sf. 
Spirit", Lugoj 



apar sub numele de Sebeş. De fapt Caran şi Sebeş au fost două aşezări distincte de o 
parte şi de alta a Timişului. Numele de "caran" este, probabil, de origine celtică şi 
înseamnă "loc de piatră" iar "sebeş" este numele unui râu, termen de origine dacică. .O 
altă ipoteză este că numele oraşului era Sebeş şi adaosul de Caran a fost impus de 
necesitatea de a-l distinge de alte oraşe cu acelaşi nume din ţară. Numele oraşului în 
forma completă de "Caransebeş", se întâlneşte în actele de cancelarie începând cu 1370 
(în districtul Karansebesus). 
 

În anul 1536, a fost constituit Banatul de 
Lugoj - Caransebeş iar din 1541, oraşul 
trece sub stăpânirea principilor ardeleni. 
Între cele două războaie mondiale, oraşul, 
fiind un important nod rutier şi feroviar, 
cunoaşte o dezvoltare accentuată, 
ajungând de la o localitate de graniţă, cu 
un număr limitat de locuitori (în perioada 
dominaţiei austro-ungare), la un oraş 
dezvoltat care se baza mai ales pe comerţ, 
micii meşteşugari şi zona agricolă 
înconjurătoare. În anul 1995, 
Caransebeşul a fost declarat municipiu.  
 
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 

Regimentului de Graniţă îşi are sediul într-o clădire construită în stilul barocului 
terezian între 1733 şi 1754. Alte importante monumente şi clădiri istorice sunt: 
Clădirea Primăriei din Caransebeş, construită în 1903 în stil baroc. Biserica romano-
catolică care este situată în centrul oraşului Caransebeş, a fost construită ca noua 
biserică a mănăstirii franciscane în anii 1725 - 1730. Turnul de observare, alarmare şi 
luptă, situat la poalele Muntelui Mic, în apropierea comunei Turnu-Ruieni de lângă 
Caransebeş. Municipiul Caransebeş se găseşte la poalele munţilor, astfel în partea de 
vest a oraşului se întind Munţii Semenicului iar în partea de nord avem Masivul 
Poiana Ruscă. 
 
Băile Herculane 
 
Izvoarele termo-minerale care se află aici au fost folosite încă din timpul dacilor fiind 
atestate documentar în timpul romanilor în anul 152 î.d.Chr. Datorită acţiunii lor 
benefice au fost folosite de localnici şi în perioada evului mediu însă construcţia 
primelor stabilimente balneare începe abia în anul 1724; fiind distruse de otomani în 
anul 1738 şi în 1788, construcţiile au fost refăcute rapid. Mijlocul secolului al XIX-lea 
găseşte staţiunea la un nivel european de dezvoltare atât din punct de vedere al 
ofertei terapeutice, cât şi din punct de vedere al standardului ridicat de cazare şi 
alimentaţie oferit. Edificiile de patrimoniu, construite în secolele XVIII, XIX şi XX, 
reflectă stilurile baroc, neoclasic, neorenascentist, seccession, în ansamblu sau în 

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 
Regimentului de Graniţă, Caransebeş 



combinaţii arhitecturale. Cele mai importante clădiri - monumente istorice şi de 
arhitectură sunt: 
 

Baia romană încorporată Hotelului Roman; zidul 
ponticului de la Podul Cernei; Izvoarele Hygieea şi 
Hercules II reunite într-o clădire în stil neoclasic- 
secolul XIX; Piaţa Hercules care cuprinde statuia lui 
Hercules, Băile Apollo şi Hebe, Hotelurile Apollo, 
Dunărea, Ferdinand - cea mai veche clădire din 
staţiune, Venus - 1838, Dacia - 1906, Domogled - 
1859, Capela romano-catolică - 1836; Podul de piatră 
peste Cerna - 1866 şi galeria acoperită; izvorul şi baia 
Diana, baia Neptun – este cel mai important 
monument de arhitectură balneară, Podul de Fier, 
Izvorul de ochi, Izvorul de stomac, statuia Zeiţei 
Diana; Baia Venera, Podul Pieţei, Hotelul Victoria.  
 
Prin vechimea şi frumuseţea lor, clădirile istorice 
conferă Băilor Herculane o aură a trecutului glorios 
pe care această staţiune l-a avut; din păcate, astăzi 
aceste bijuterii, din neglijenţă, nepăsare şi interese 

divergente, sunt afectate de un avansat proces de degradare, ce impune măsuri 
urgente de intervenţie pentru protejarea şi restaurarea lor. 
 
 Lăcaşe de cult 
 

Îndreptându-ne spre zona muntoasă a Banatului Lugoj 
- Făget - Marginea, ne întâmpină un peisaj pitoresc - 
zona fiind numită "Bucovina Banatului" datorită 
bisericuţelor din lemn aflate aici, biserici ce se 
constituie în mărturii ale trecutului şi ale tehnicilor 
unice folosite cu sute de ani în urmă. Dintre cele mai 
importante amintim: DRAGOMIREŞTI; HODOŞ; 
TOPLA; MARGINA; GROŞI; CAPĂT; ZOLT; 
POVERGINA; CURTEA; NEMEŞEŞTI; BĂTEŞTI; 
JUPÂNEŞTI; POIENI etc. Aceste biserici sunt 
ansambluri de arhitectură şi pictură care pot fi puse în 
conexiune cu tradiţia post-bizantină românească din 
alte regiuni învecinate (Transilvania, Oltenia, 
Muntenia) sau chiar cu tradiţia unor vecini – Serbia. 
 
Cele mai multe biserici de lemn datează din secolele 
XVII şi XVIII; lista acestora poate fi întregită pe baza inscripţiilor sau a însemnărilor 
lăsate pe pereţi, icoane sau în cărţi. În momentul actual, mai sunt 23 de biserici de 
lemn în Arhiepiscopia Timişoarei şi două în Episcopia Caransebeşului.  

Băile Herculane - Fostul 
stabiliment al băilor 

Biserică de lemn- Poieni, Timiş 



Mănăstirile sunt vetre unde creştinul îşi caută liniştea sufletească, locuri de o 
deosebită frumuseţe, situate într-un peisaj mirific, cum este cazul mănăstirii 
Călugara, din judeţul Caraş-Severin, mănăstirea Izvorul lui Miron (sau Balta Caldă, 
denumită dupa izvorul cu apa caldă aflat aici) sau mănăstirea Săraca din judeţul 
Timiş. 
 
MĂNĂSTIREA SĂRACA. În anul 1270 găsim prima atestare documentară a 
mănăstirii; se ştie că între anii 1270-1271 mănăstirea a desfăşurat o activitate bogată. 
La începutul secolului al XV-lea, superiorul călugarilor franciscani raporta ca 
mănăstirea este un centru de rezistenţă la încercările de catolizare în Banat, un 
centru al "schismaticilor". Biserica mănăstirii este refăcută în 1443 de călugarul 
Macarie de la Tismana. La începutul secolului al XVIII-lea, mănăstirea adăpostea o 
şcoală, unde se învăţa pictura de icoane. 
 
În anul 1963 au început lucrările care au dus la restaurarea completă a bisericii şi a 
picturii, renovată în anul 1730, de către zugravul Giuriciko Lazarevici şi fiii săi, 
Nicolae şi Chiriac. În anul 1778, din ordinul împăratului Iosif al II-lea, este comasată 
cu mănăstirea Mesici de lângă Vârşeţ (Voivodina - Serbia), unde se duc şi obiectele de 
valoare: cărţi, icoane, obiecte de cult. În anul 1782, autorităţile austriece scot la 
licitaţie clădirile mănăstirii, care sunt cumpărate de către Ioan Ostoici, un dregător 
bogat din Timişoara. Mănăstirea va rămâne în proprietatea familiei Ostoici timp de 
150 de ani, perioadă în care se părăgineşte, dobândindu-şi (re)numele de "Săraca". În 
anul 1932 mănăstirea Săraca este cumpărată de Episcopia Caransebeşului şi redevine 
aşezământ monahal. Desfiinţată din nou în urma decretului comunist din 1959, va 
funcţiona ca parohie până în 1990, când aici se reia viaţa monahală. 
 
 Patrimoniul preindustrial: morile de la Rudăria 
 

Complexul mulinologic Rudăria se 
află amplasat pe teritoriul 
localităţii Eftimie Murgu, pe Valea 
Almăjului - situată în judeţul 
Caraş-Severin. De-a lungul 
cursului Rudăriei, pe ambele 
maluri, sunt situate actualmente 
atât în interiorul satului - 13 mori - 
cât şi în afara satului Eftimie 
Murgu pe Valea Rudariei – 9 mori. 
De-a lungul timpului, pe Valea 
Rudăriei, sunt consemnate în anul 
1772 - 8 mori iar în anul 1874 - 51 
mori; dar din cauza inundaţiilor 
din 1827, 1910, 1941 şi 1955, astăzi 

se mai păstrează doar un număr de 22 de mori. Dintre cele mai importante amintim: 
moara Roşoanea, moara Îndărătnică dintre ape, moara Tunel etc. care, aşezate 

Moara Îndărătnică dintre ape – Rudăria, judeţul Caraş-
Severin 



asemenea unei salbe de mărgele de-a lungul cursului apei pe o lungime de 3 km, 
valorifică într-o concepţie hidroenergetică şi constructivă potenţialul energetic modest 
al râului Rudăria. 
 
Constituite într-un ansamblu de arhitectură vernaculară tradiţională, cele 22 de mori 
de apă cu ciutură (roată orizontală cu cupe radiale) sunt construcţii din lemn de 
dimensiuni reduse, utilizate pentru necesităţile de măcinare de cereale ale comunităţii 
care le stăpâneşte în sistem asociativ sau "în devălmăşie", cum spun localnicii, de mai 
multe familii având calitatea de "rândaşi" (după "rândul" cuvenit la măcinarea 
grânelor, în cursul fiecărei săptămâni). Complexul de la Rudăria, prin unicitatea şi 
vechimea lui, prin calitatea spectaculoasă pe care o are de a fi încă utilizat, se poate 
constitui într-o importantă atracţie turistică a Banatului. 
 

 Patrimoniul industrial 
 

Bogăţiile solului şi a subsolului 
bănăţean au determinat multiple 
valuri de colonizări în arealul nostru, 
colonizări ce au avut menirea de a 
asigura forţa de muncă calificată 
necesară pentru dezvoltarea economică 
a zonei. Acest fapt a determinat, 
bineînţeles, la nivelul întregii regiuni a 
Banatului, existenţa unui patrimoniu 
industrial valoros, ţinând cont că este 
unul dintre cele mai vechi de pe 
cuprinsul României de astăzi; unele 
dotări datează încă de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea (zona Reşiţa, 

Anina, Docnecea, Ocna de Fier etc.).  
 
Vechimea acestor foste investiţii economice (la acea vreme) le conferă astăzi, în cele 
mai multe cazuri, caracteristici de unicat sau noutate la nivel naţional; putem astfel 
exemplifica centrala Grebla (1903 - 1904) în Reşiţa, care este prima centrală 
hidroelectrică din ţară.  

 
Nu pe ultimul loc se situează patrimoniul arhitectural industrial, cu o veche tradiţie în 
Timişoara. Acest patrimoniu este divers şi interesant; o parte dintre vechile dotări 
funcţionează şi astăzi: Uzina de apă nr. 1, Staţia de Epurare, Fabrica de tutun, 
Fabrica de pantofi "Guban", Fabrica de bere înfiinţată în 1718 (este o altă premieră la 
nivel naţional, fiind prima fabrică de bere de pe actualul teritoriu al României). 
 
Alte fabrici au fost închise în urma unor privatizări ce s-au dovedit a fi păguboase prin 
intervenţia masivă ce a determinat distrugerea sau dispariţia unor monumente 
istorice - miza fiind profitul imediat, fapte favorizate şi de lipsa unor măsuri 

Centrala Grebla – judeţul Caraş-Severin 



concentrate la nivelul factorilor de decizie pentru clasarea şi protejarea acestor 
mărturii patrimoniale; astfel au dispărut din peisajul urban: Fabrica Industria Lânii, 
Fabrica de ciorapi, Fabrica de pălării, Fabrica "Fructus". 
 
Ca o notă generală se poate observa că amprenta 
oamenilor şi a timpului a determinat: o stare de 
conservare proastă a multora din aceste clădiri de 
patrimoniu precum şi intervenţii ilegale ce au 
urâţit faţa oraşului; situaţii juridice incerte - 
privatizări, revendicări, transferuri, care toate 
conduc la disiparea calităţii de proprietar şi 
implicit a responsabilităţilor asumate, făcându-le 
vulnerabile şi supuse dispariţiei. 
 
Valorizarea patrimoniului cultural bănăţean prin 
turism cultural întâmpină la ora actuală multiple 
dificultăţi determinate nu numai de aspectele mai 
sus menţionate, ci şi de lipsa unor dotări moderne 
de cazare şi alimentaţie şi a unei infrastructuri 
viabile precum drumuri de acces, parcări, dotări 
igienico-sanitare. Lipsa unui personal specializat, 
care să se ocupe de soarta monumentelor, împreună cu lipsa promovării constituie 
principalele puncte slabe în valorificarea turistică a acestui patrimoniu construit, 
extrem de bogat şi de divers.  
 
Aceste condiţii impun luarea unor măsuri care să limiteze impactul nefavorabil al 
acestor factori şi care, în viitorul nu prea îndepărtat, să permită protejarea, 
restaurarea şi valorizarea patrimoniului bănăţean, prin turism cultural, la nivel 
naţional şi internaţional.  
 

Fabrica de bere, Timişoara 



 
5.2.2. Patrimoniul cultural material mobil 
 
 
Patrimoniul cultural material mobil cuprinde bunuri arheologice şi istoric 
documentare, bunuri cu semnificaţie artistică, bunuri cu semnificaţie etnografică, 
bunuri cu valoare tehnică şi ştiinţifică. Toate acestea se află în colecţiile unor muzee, 
expoziţii şi case memoriale, atât în interiorul unor clădiri special amenajate cât şi în 
aer liber. Un capitol mai recent al patrimoniului cultural naţional îl reprezintă 
bunurile cu valoare tehnică rezultate din valorosul patrimoniul industrial bănăţean, 
mai vechi sau mai noi, care includ utilaje industriale vechi cu valoare de unicat sau de 
raritate aflate în clădiri cu valoare arhitecturală sau nu, alături de poduri metalice – 
printre primele din Europa, poduri de piatră din secolul al XVIII-lea, mori industriale 
din secolul al XIX-lea, castele de apă, apeducte, baraje, etc. Toate acestea reprezintă 
un tezaur al patrimoniului cultural naţional şi se pot constitui – majoritatea – în 
obiective turistice de mare interes. 
 
Banatul, regiune unde tradiţia şi modernitatea s-au împletit armonios, are încă la ora 
actuală un valoros patrimoniu care este pus parţial în valoare sau este conservat in 
situ. Muzeele ca păstrătoare ale majorităţii acestor obiective sunt organizate ca 
instituţii puternice. În cadrul muzeelor există o politică de achiziţii, una de restaurare 
şi conservare şi o politică de valorificare.  
 

Valorizarea acestor obiective se face prin 
expoziţiile de bază şi cele permanente, prin 
editarea de studii ştiinţifice, cărţi, broşuri şi 
lucrări de popularizare, pliante, vederi, replici ale 
celor mai interesante dintre obiectele păstrate în 
muzeu. Corpul de muzeografi, restauratori şi 
conservatori este bine structurat şi conferă 
soliditate demersului tehnic, ştiinţific şi cultural. 
 
Cele mai importante şi mai vizitate muzee din 
arealul bănăţean sunt: Muzeul Banatului din 
Timişoara, Muzeul de Artă din Timişoara, Muzeul 
Satului bănăţean din Timişoara, Muzeul 
Banatului Montan din Reşita, muzeele din Lugoj 
şi Caransebeş. Unicitatea şi atractivitatea 
patrimoniului bănăţean este asigurată de piese 
valoroase aflate în muzeele timişorene precum: 
sanctuarul neolitic de la Parţa, dioramele de la 

secţia de Ştiinţele Naturii, colecţia de pictură renascentistă şi colecţia Baba, casele din 
secolul XVIII aflate în incinta Muzeului Satului Bănăţean, Peştera haiducilor de la 
Băile Herculane. Muzeele orăşeneşti şi comunale, care au un program aleatoriu de 

Muzeul Banatului, Timişoara 



vizitare de cele mai multe ori, atrag un număr mai mic de turişti, deşi unele conservă 
marturii arheologice şi istorice sau memoriale de prima importanţă. 
 
Segmentul de arheologie industrială ce nu se află în muzee este divers şi acoperă toată 
suprafaţa Banatului. Întreţinut corespunzător şi aflat sub protecţia legii 
monumentelor istorice din România, acest patrimoniu şi cadrul natural în care se află 
îi conferă o atractivitate aparte. În acest fel potenţialul tehnic şi ştiinţific se 
completează cu potenţialul geografic şi uman iar rezultatul este unul dintre cele mai 
spectaculoase şi benefice, atât în planul protejării obiectivelor cât şi în cel al 
atractivităţii turistice. Dintre aceste obiective, cele mai vizitate sunt: Rezervaţia 
mulinologică de la Rudăria – E. Murgu, Combinatul siderurgic Reşiţa, Colecţia de 
mineralogie estetică a fierului de la Ocna de Fier, Muzeul locomotivelor de la Reşiţa, 
Minele de la Anina, furnalul de la Dognecea, calea ferată Oraviţa-Anina etc. 
 
 Arheologie 

 
Dezvoltarea impetuoasă a cercetărilor arheologice din ultima jumătate de secol a 
condus la punerea în valoare a unor impresionante situri arheologice. De la mari 
aşezări neolitice precum cele descoperite la Parţa, Uivar, Foeni, Dudeştii Vechi, 
Sânnicolau Mare, Hodoni, Sânandrei, Chişoda Veche, Liubcova, Zorlenţu Mare, etc., 
trecând prin aşezări, necropole şi depozite de unelte din epoca bronzului, cea a 
fierului, cercetarea arheologică sistematică a unor complexe dacice, romane şi daco-
romane, descoperirile din epoca de formare a poporului român ce confirmă 
continuitatea locuirii umane în Banat, până la aşezările rurale, castelele şi cetăţile 
evului mediu, arheologia şi-a făcut datoria şi a pus în lumină adevăruri istorice de 
necontestat. 
 

 
Sanctuarul neolitic de la Parţa 

 
Cele mai importante descoperiri arheologice, ce duc faima acestor locuri - sanctuarul 
de la Parţa, bocitoarea de la Parţa, masca de zeu de la Uivar, statueta de la Liubcova - 
se păstrează în muzee, acolo unde sunt expuse şi vizitatorii pot obţine informaţii 
competente din partea ghizilor din respectivele instituţii. O atenţie deosebită merită 



fortificaţiile medievale păstrate in situ la Ciacova, Bocşa, Turnu Ruieni, Tricule, 
Jdioara etc., acestea putând fi vizitate pe tot parcursul anului. Prin descoperirea şi 
punerea în valoare a obiectelor de patrimoniu, arheologia şi-a adus şi îşi aduce şi în 
continuare o contribuţie decisivă, atât în identificarea multor momente din trecutul 
istoric al Banatuui, cât şi în valorizarea ştiinţifică, culturală şi turistică a obiectivelor 
cercetate. 

 
 Istorie 

 
Cercetările istorice sistematice din ultimul secol şi jumătate au condus la întemeierea 
în arealul bănăţean de muzee şi aşezăminte muzeale; astfel, deschiderea oficială a 
Muzeului Banatului pentru public a avut loc în anul 1877, moment din care 
patrimoniul muzeului a sporit cu rapiditate. Muzeele regionale, judeţene, municipale, 
orăşeneşti şi săteşti au adunat şi păstrează marile valori culturale create în timpuri 
diverse. Organizate pe secţii şi beneficiind de un corp de cercetătări şi muzeografi, 
muzeele sunt o oglindă a trecutului dar sunt şi instituţiile care, conservând acest 
trecut, prezintă vizitatorilor – fie ei localnici sau turişti interni şi externi – un 
patrimoniu cultural reprezentativ şi de excepţie. Unic în peisajul cultural, Muzeul 
Balnear Buziaş reuneşte exponate ce certifică vechimea şi calitatea terapeutică a 
apelor minerale folosite în scopuri curative de mai bine de un secol şi jumătate. 
Existenţa la Timişoara a Muzeului Revoluţiei de la 1989 cu un bogat material 
documentar: fotografii, filme, publicaţii ale epocii, se constituie ca o mărturie a rolului 
de pionerat jucat de Timişoara în Revoluţia Română. Inedite sunt şi Muzeul farmaciei 
şi Muzeul teatrului din Oraviţa, atât prin unicitate, cât şi prin frumuseţea şi vechimea 
exponatelor.  
 
Colecţiile muzeale sunt fie de tip complex, fie organizate pe mai multe secţiuni. Unele 
sunt specializate pe un singur domeniu, altele prezintă trecutul unui spaţiu în 
complexitatea şi diversitatea evoluţiei sale. Cele mai reprezentative colecţii muzeale 
sunt: Colecţia Muzeală a Mitropoliei Banatului şi Colecţia Muzeală a Episcopiei 
Ortodoxe Sârbe din Timişoara, Colecţia de etnografie Iuliana Folea-Troceanu din 
Buziaş, Colecţia de mineralogie estetică a fierului Constantin Gruescu din Ocna de 
Fier.  
 
Muzeele săteşti precum cele din Jupa, Gornea, Bănia etc., multe dintre ele modeste, 
sunt rodul pasiunii unor locuitori ce au făcut posibilă adunarea multor informaţii şi 
obiecte despre istoria comunităţii respective. Acestea au fost organizate cu sprijinul 
specialiştilor din muzeele judeţene şi se află în atenţia lor permanentă. 
 
Casele memoriale şi expoziţiile memoriale reprezintă alte componente importante ale 
peisajului muzeal bănăţean. Organizate fie în clădirile ce au aparţinut unor mari 
personalităţi culturale zonale, naţionale sau internaţionale, fie în alte clădiri destinate 
acestui scop, ele prezintă viaţa şi opera acestor personalităţi marcante, precum: 
Nikolaus Lenau, Dimitrie Ţichindeal, Dositej Obradovici, Béla Bartók, Ştefan Jäger, 
Traian Vuia. 



 
 Artă 

 
Colecţiile de artă plastică sunt, în general, 
adăpostite în muzee mari şi prezintă 
evoluţia diverselor curente artistice, atât 
în spaţiul bănăţean, cât şi valori artistice 
ce au ajuns – pe diverse căi – în Banat. 
Banatul se poate mândri cu colecţii de 
mare valoare europeană şi naţională. O 
preocupare constantă a muzeelor şi 
colecţiilor de artă o reprezintă etalarea 
valorilor create în spaţiul bănăţean. O 
mică parte a acestora se află în colecţii 
particulare, aflate şi ele în evidenţa 
patrimoniului cultural naţional.  
 

 
 

Cea mai importantă colecţie de artă se află în păstrarea şi valorificarea Muzeului de 
Artă din Timişoara. Colecţia îşi are începuturile în perioada 1888 – 1895, având la 
bază o importantă donaţie din colecţia lui Ormos Zsimond, personalitate marcantă a 
vieţii culturale timişorene, colecţionar, istoric de artă, unul dintre fondatorii muzeului. 
Donaţia sa, cuprinzând pictură italiană, flamandă, olandeză, germană, austriacă, 
maghiară şi lucrări de pictură românească, formează nucleul pinacotecii de astăzi din 
Timişoara. Înfiinţarea în 2006 a Muzeului de Artă Timişoara şi deschiderea lui în 
Palatul Baroc precum şi bogăţia exponatelor primite prin donaţia Corneliu Baba, sunt 
premize care fac din Muzeul de Artă un nou şi puternic pol cultural timişorean. 
 
Colecţiile de la Episcopia ortodoxă sârbă, de la Episcopia romano-catolică şi de la 
Catedrala ortodoxă română din Timişoara sunt marcate de valori de patrimoniu 
inestimabile ale artei religioase din arealul bănăţean şi nu numai.  
 
Valoroase lucrări de artă plastică contemporană pot fi vizitate şi în alte muzee şi 
colecţii aflate în localităţi precum Reşiţa, Lugoj, Jimbolia, Teremia Mare, Ciacova, etc. 
sau pot fi cumpărate de turişti din galerii de artă private sau particulare din  

Corneliu Baba – Odihnă la câmp, 1954 



Timişoara, Reşiţa, Lugoj. Arta 
monumentală, cu monumente de 
for public, există în marile oraşe 
ale Banatului şi pot fi vizitate 
oricând: monumentele baroce din 
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, 
cele în stil neoclasic sau seccesion 
până la monumente create în 
secolul al XX-lea, sunt amplasate 
în mari pieţe şi scuaruri din 
aceste mari municipii şi oraşe.  
 
 Etnografia 

 
Cuprinde o gamă extrem de largă de valori 
materiale şi spirituale create în decursul 
vremurilor de locuitorii Banatului. 
Arhitectura ţărănească, gospodăria cu 
corpurile şi uneltele sale, interiorul locuinţei, 
textilele, ceramica, lemnul, metalele, sunt 
doar câteva din multele tipologii cu valoare 
culturală.  
 
Toate acestea se află în colecţiile muzeale, 
adunate în decursul ultimului veac şi sunt 

păstrate cu sfinţenie. Bunuri cu valoare etnografică se află şi în colecţii săteşti sau la 
diverşi deţinători particulari, în general creatori sau urmaşi ai acestora.  
 
O atenţie specială merită cele câteva zone folclorice încă active din Banat: zona 
Făgetului, zona Almăj, Clisura Dunării, locuri unde se mai păstrează încă vie tradiţia 
populară, vizibilă în arhitectură, port, meşteşuguri, obiceiuri etc. Acestea pot fi văzute 
în orice moment al anului sau – în cazul obiceiurilor – la data obişnuită a practicării 
lor. 
 
Obiectele de cult şi picturile străvechi din bisericile de lemn – monumente de 
arhitectură rurală ce se află concentrate în special în zona Făgetului dar şi în diverse 
localităţi din Banatul montan - pot sta mărturie talentului pictorilor anonimi care au 
imortalizat cu măiestrie scene religioase, ctitorii de biserici sau preţioase informaţii 
istorice, etc.  
 
Vizitarea lor de către turişti se poate face prin deplasare la faţa locului, eventual cu o 
discuţie telefonică la protopopiatul ortodox român de care aparţin, pentru a fi deschise 
şi pentru a avea o îndrumare din partea preotului paroh. Cercetarea ştiinţifică a 
tuturor acestor obiective a fost şi este un desiderat al culturii române, pentru că oferă 
o posibilitate nebănuită de cunoaştere a unui bogat şi divers mental colectiv. 

 
Galeria Triade – Expoziţie: Actualitatea paradigmei 

Brâncuşi 

Piese din portul popular al zonei Făget 



 
 Ştiinţă şi tehnică 

 
Dezvoltarea impetuoasă a cercetării tehice şi ştiinţifice în Banatul ultimelor trei secole 
a condus la crearea unor realizări de mare importanţă, atât naţională cât şi mondială. 
Fie că este vorba despre realizări ştiinţifice de nivel teoretic, fie că este vorba despre 
realizări tehnice, numărul mare al acestora a făcut posibilă cuprinderea operelor 
ştiinţifice şi a obiectelor şi obiectivelor materiale, în cuprinsul unor muzee. 
 

O parte a acestora se află în interiorul 
unor obiective industriale mari, ca parte a 
evoluţiei lor. Sunt protejate, conservate şi 
– multe – se află în circuit turistic. 

 
Potenţialul descris anterior se află în 
păstrare, conservare şi expunere în cadrul 
muzeelor, caselor memoriale sau colecţiilor 
bănăţene, unde se observă o anumită 
imobilitate expoziţională, datorată în mare 
parte tranziţiei prin care a trecut 
România. Plecarea unei părţi a 
specialiştilor, prost plătiţi şi marginalizaţi, 
spre alte sectoare; lipsa unui orar riguros 

de vizitare şi a unor ghizi specializaţi, mai ales în cazul unor muzee mici; lipsa de 
cunoştinţe în domeniul accesării de fonduri extrabugetare (managerii actuali sunt în 
majoritate oameni de cultură şi artă, nu sunt manageri cu cunoştiinţe economice); 
lipsa de atenţie şi interes a unor autorităţi locale şi deţinători de asemenea obiective 
în păstrarea şi conservarea lor, unele dintre obiective nu au fost identificate, 
clasificate şi introduse în lista de patrimoniu cultural naţional şi riscă să fie degradate 
sau chiar distruse de vechii sau noii proprietari, sunt principalele carenţele ce 
impietează valorizarea maximă a patrimoniului cultural mobil în Banat. 

 
Concluzionând, putem afirma despre potenţialul patrimoniului acumulat în decursul 
istoriei în Banat că este printre cele mai mari şi mai diverse din ţară. Evidenţa, 
restaurarea, conservarea şi valorificarea acestui potenţial a fost şi este o preocupare 
constantă a specialiştilor şi, în ultima perioadă de timp, şi a autorităţilor locale. 
 
Complexitatea acestui patrimoniu cultural impune măsuri energice în plan 
administrativ, cultural şi managerial. În acelaşi timp, se cere o regândire a 
modalităţilor actuale de concepere a unei alte strategii culturale, capabile să confere 
siguranţa păstrării patrimoniului, a specializării celor ce lucrează în acest domeniu, 
dar şi a valorificării turistice a acestei realităţi, extrem de importantă, interesantă şi 
atractivă. Valoarea culturală trebuie să fie dublată de o strategie energică, complexă şi 
funcţională. Această strategie trebuie să combine valorile trecutului cu managementul 
cultural actual dar şi cu perspectiva strategică de dezvoltare a Banatului. 

Muzeul de locomotive, Reşiţa 



 
Potenţarea turistică a patrimoniului cultural zonal trebuie să fie o preocupare 
constantă a autorităţilor şi specialiştilor implicaţi în aceste domenii culturale. 
Rezultatele astfel obţinute pot fi spectaculoase şi benefice pe multiple planuri: 
cultural, turistic şi financiar. 



5.3. Patrimoniul cultural imaterial  
 
 
Patrimoniul cultural imaterial subsumează "[…] practicile, reprezentările, expresiile, 
cunoştinţele, abilităţile – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile 
culturale asociate acestora – pe care comunităţile, grupurile şi, în unele cazuri, 
indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Acest patrimoniu 
cultural imaterial, transmis din generaţie în generaţie, este recreat în permanenţă de 
comunităţi şi grupuri, în funcţie de mediul lor, de interacţiunea cu natura şi istoria 
lor, conferindu-le un sentiment de identitate şi continuitate şi contribuind astfel la 
promovarea respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană. […] 
Patrimoniul cultural imaterial se manifestă îndeosebi în următoarele domenii: tradiţii 
şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial; artele 
spectacolului; practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; cunoştinţe şi practici 
referitoare la natură şi univers; tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale"9. 
 
Situat la interferenţa civilizaţiei occidentale cu influenţele orientale şi mediteraneene 
şi supus, de la mijlocul secolului al XVIII-lea, unui proces permanent de urbanizare şi 
de sistematizare a vieţii sociale, Banatul nu este, nici pe departe, unul din acele locuri 
din România căruia să i se atribuie, în mod constant, caracteristica de paradis al 
tradiţiilor. Atractivitatea sa maximă în ceea ce priveşte patrimoniul cultural imaterial 
provine, însă, tocmai din această doză de necunoscut, de neaşteptat şi din diferenţele 
acestei regiuni în raport cu majoritatea ariilor etnografice din România.  
 

Această diferenţă care asigură, practic, 
unicitatea potenţialului patrimoniului cultural 
imaterial din Banat se defineşte prin: 
 coexistenţa elementelor de patrimoniu 

specifice unor grupuri etnice, culturale şi 
confesionale diferite (multiculturalitatea şi 
ecumenismul), ceea ce determină 
diversitatea, bogăţia şi caracterul inedit al 
multor practici, rezultate ca urmare a 
melanjului cultural;  

 caracterul (încă) viu al multor tradiţii şi 
obiceiuri, interesant în măsura în care el 
contrastează cu contextele de viaţă citadină, 
cu nivelul de educaţie al oamenilor şi cu 
inserţia socială a acestora; 

 caracterul spectaculos şi atractiv al unei părţi 
importante din aceste practici, interesante 
pentru turistul care, prin definiţie, trebuie "să 

                                                   
9 UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 17 Octobre 2003, Capitolul 1, Articolul 
2, Alineatele 1 şi 2; Convenţia este ratificată de România prin Legea nr. 410 / 29.12.2005. 

 
Focuri de Joimari, Banatul de Munte 



vadă" anumite lucruri pentru a se orienta către o anumită regiune;  
 participarea efectivă, neinstituţionalizată (sau, mai exact, tributară existenţei unor 

instituţii tradiţionale), a localnicilor la desfăşurarea unora din practicile 
tradiţionale (făşanc, focurile de Joimari, ataşamentul încă nealterat pentru tipurile 
de hrană regională); 
 reluarea multora din aceste fapte de patrimoniu cultural imaterial în variate 
forme de valorificare extrem de penetrante şi actuale (de ex.: filmele documentare 
ale lui Florin Iepan şi echipei Dan Raţiu, Cosmin Ţiglar şi Nicolae Lengher, filmul 
artistic al regizorului Mircea Veroiu, colecţiile de povestiri ale Smarandei Vultur şi 
Otiliei Hedeşan, cele mai diverse festivaluri etc.). 

Valoroase tocmai în virtutea faptului că repetă lucruri care au avut loc în trecut, 
obiceiurile ritmează viaţa socială, dându-i sens şi valoare. 
 

 Obiceiuri din ciclul calendaristic 
 

 Obiceiurile de iarnă: 1. Ignatul – tăiatul porcului şi pregătirea tradiţională a 
alimentelor; 2. colindatul cu dubele al cetei de feciori (din zona Făget, Brăneşti, 

Băteşti); 3. colindatul piţărăilor (intens în 
Banatul Montan dar încă răspândit în toate 
satele din câmpie); 3. colindatul cu măşti şi 
teatrul popular; 4. colindatul grupurilor mixte 
de colindători, organizaţi pe lângă biserici 
(aproape pretutindeni în satele bănăţene, în 
ultimele două decenii); 5. Ieslea Naşterii 
Mântuitorului (la grupurile de catolici din 
Banat şi la ucrainenii ortodocşi din Caraş-
Severin); 6. focurile din noaptea de Ajun sau 
Crăciun (Glimboca); 7. ritualul mesei de Ajun 
la sârbii de pe Clisura Dunării; 7. arderea 
stejarului la sârbii din satele câmpiei 
Banatului; 8. jocurile simbolice pentru 
estimarea norocului din noaptea Anului Nou; 9. 
sorcovitul la bulgarii catolici.  

 

 
 Obiceiurile de primăvară sunt extrem de 

spectaculoase şi încă active, rezultat al aculturaţiei dintre populaţiile de şvabi, 
români, sârbi, bulgari, maghiari şi caraşoveni; obiceiurile de primăvară alcătuiesc, 
în Banat, cel mai complex ciclu din timpul anului, ceea ce dă specificitate regiunii. 
1. carnavalurile de pe Clisura Dunării, Valea Almăjului, Valea Nerei şi Valea 
Caraşului, cu continuitate în Serbia (numite local săptămâna nebunilor, făşanc, 
chipuri, moşi, nebuni, leoarfe, corni etc; 2. Strigarea peste sat (numită şi Alimori, la 
Marga); 3. focurile de Joimari (cu denumirile locale de focurele, joimărele, 
luminişte, în Banatul Montan); 3. focurile din noaptea Paştelor (în satele din jurul 
Oraviţei); 4. ieşirea la cimitir de Paştele Mici (numite şi Paştele Morţilor, mai ales 

 

Carnaval în Banatul de Munte, judeţul 
Caraş-Severin 



în Banatul de Câmpie); 5. măsurişul oilor, sărbătoare prilejuită de alcătuirea 
anuală a turmelor în vederea urcării lor la stână (în satele de români şi sârbi din 
Banatul Montan unde se practică păstoritul).  

 
 Obiceiurile din timpul verii: 1. începând din a doua zi de Paşti până la Sfânta 

Paraschiva au loc, după tradiţii distincte de la sat la sat, rugile satelor 
româneşti, respectiv slavele satelor sârbeşti, sărbători identitare de o 
importanţă excepţională în Banat, acestea fiind momente în care toţi cei plecaţi 
din sate (la oraş sau la muncă în străinătate) revin acasă; 2. pelerinaje 
tradiţionale realizate de locuitorii dintr-o anumită regiune la o anumită 
mănăstire, cu ocazia hramului acesteia (ex.: pelerinaje la mănăstirea Hodoş – 
Bodrog, sau pelerinajele catolicilor la mănăstirea Maria Radna); 3. bâlciuri. 

 
 Obiceiurile din timpul toamnei: 1. praznicele caselor în Banatul Montan; 2. 

kirchwein-urile bisericilor catolice germane, sărbători identitare la care revin, 
adesea, reprezentanţii principalelor familii emigrate în Germania în ultimul 
deceniu al perioadei comuniste; 3. balul strugurilor (mai ales în cadrul 
comunităţilor maghiare); 4. Ziua Morţilor (sărbătoare exclusiv catolică acum 
trei decenii, ziua de 1 noiembrie a devenit, în prezent, o zi a îngrijirii 
mormintelor şi a comemorării morţilor în toate satele din Banat, indiferent de 
confesiunea localnicilor.); 5. Sărbătorirea Sfântului Nicolae / Moş Nicolae ca 
patron al copiilor (preluată de toate populaţiile din Banat direct din tradiţia 
şvabilor localnici). 

 
Obiceiurile din ciclul vieţii omului (ciclul naşterii şi al botezului, ciclul nunţii, ciclul 
înmormântării şi al practicilor postfunerare) marchează şi în prezent principalele 
pasaje din viaţa oamenilor. Indiferent de spectaculozitatea unora dintre ele (alaiul 
nunţii, jocurile carnavaleşti din dimineaţa de după ospăţ, înmormântarea cu bradul a 
tinerilor din satele Banatului Montan, hora de pomană, practicarea cântecelor 
ceremoniale de înmormântare, în special strigarea Zorilor, respectiv Cântecul mare de 
petrecut, adevărate mituri ale călătoriei sufletului către lumea de dincolo), aceste 
obiceiuri se dezvoltă şi definesc spaţii private, nefiind, prin însăşi logica lor, 
manifestări destinate privirii pur şi simplu curioase a turistului. 
 

 Tradiţii  
 

Tradiţiile bănăţene actuale sunt rezultatul unor traiecte istorice şi sociale speciale, 
cum ar fi: jocul dintre procesele de modernizare şi organizare a societăţii, impuse de 
autorităţi şi tendinţa de conservare a unor practici locale, proprie societăţilor 
tradiţionale; concurenţa sistemelor de educaţie; ori divergenţele dintre ataşamentele 
cetăţeneşti faţă de Imperiu, sau, în secolul al XX-lea, faţă de România şi fidelităţile 
faţă de spiritul naţional. Cele mai importante tradiţii obţinute în acest laborator 
social-istoric complex şi care dau identitate patrimoniului cultural imaterial din Banat 
sunt: 
 



 Corurile (dintre care cele mai cunoscute sunt corurile din Lugoj, ori corul 
ţărănesc de la Chizătău), care au alcătuit o adevărată mişcare corală la finalul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, de activitatea lor fiind 
legată şi manifestarea populară a spiritului naţional românesc. Extensia 
extraordinară a participării la cor generaţie cu generaţie, care permitea, odată 
cu învăţarea unui repertoiu naţional de cântece şi asumarea unei anumite 
perspective asupra ideii de naţional, a condus şi la naşterea uneia din cele mai 
cunoscute formule stereotipe de caracterizare a regiunii: Mândră ţară e Banatu’ 
/ Că aici cântă tot natu’.; 

 Fanfarele, de asemenea în general ţărăneşti, înfiinţate tot la trecerea dinspre 
secolul al XIX-lea spre al XX-lea, menite să cultive muzical tineretul, să îl 
socializeze şi să impună anumite cadre comportamentale şi anumite valori tipic 
citadine, inclusiv în lumea rurală; 

 Fenomenul condeierilor ţărani (poeţi, povestitori, corespondenţi la jurnale ori 
pur şi simplu "scriptori" ai memoriei personale în relaţie cu marile evenimente 
istorice) este efectul direct al extensiei impresionante a educaţiei şcolare şi, în 
consecinţă, a valorizării superioare a scrisului în raport cu oralitatea. Scriitorii 
ţărani din Banat au reinventat, practic, limba română scrisă, pornind de la un 
subdialect bănăţean pitoresc, plin de arhaisme dar şi de regionalisme de origine 
germană, sârbească ori maghiară; 

 În pofida acestor opţiuni pentru transformarea unui element de noutate într-o 
tradiţie, regiunea bănăţeană se mai caracterizează şi prin păstrarea tehnicii 
arhaice de interpretare a cântecului doinit ori prin conservarea stilului de dans 
tradiţional în sorocuri sau brâuri, manifestări care pot fi văzute de turist când 
îşi propune să percepă sufletul satului bănăţean.  

 
 Legende şi povestiri  
 

Acestea sunt, de aproape trei secole, unul din segmentele cele mai cunoscute şi, 
implicit, valorizate ale patrimoniului cultural imaterial din Banat. Trimisul special al 
Coroanei Habsburgice în regiune, doctorul Georg Tallar, insera, în rapoartele către 
autorităţile de la Viena şi, apoi, în publicaţiile sale de la finalul secolului al XVIII-lea, 
o serie de povestiri despre credinţele românilor şi sârbilor din Banat în strigoi.  
 
Un secol mai târziu, în 1845, fraţii Albert şi Arthur Schott publicau la Stuttgart şi 
Tübingen, sub titlul de Wallachische Märchen (foto.), o colecţie de 43 de basme auzite 
de la românii din satele de lângă Oraviţa. Această primă antologie de basme 
româneşti, citată elogios, la timpul apariţiei sale, de celebrii folclorişti germani, fraţii 
Grimm, stă şi astăzi în bibliotecile din Europa la îndemâna celor care, necunoscând 
româna, au acces la informaţii prin limbile germană sau franceză.  



 
În prezent, principalele povestiri şi legende 
active în repetoriul bănăţean sunt: 
 
Hagiografii în special cele ale sfinţilor 
"localnici" şi anume: Sfântul Iosif cel Nou de 
la Partoş, socotit, după tradiţie, primul 
mitropolit ortodox al Timişoarei din secolul 
al XVI-lea; San Gerardo Segredo, primul 
episcop catolic, de la cumpăna secolelor al X-
lea - al XI-lea, cu reşedinţa la Cenad; 
 
Povestiri despre locuri dintre care cele mai 
cunoscute sunt: povestirea despre muştele 
columbace şi Gaura cu muscă; balada lui 
Iovan Iorgovan şi a luptei sale cu monstrul 
pe Valea Cernei;  
 
 

 
 
 

Povestiri despre întâlnirile cu supranaturalul: strigoi, moroi, caii lui Sântoader (în 
prezent constituindu-se câteva cazuri aflate, încă, în memoria comunităţilor: oamenii 
muşcaţi de lup la Pietroasa – Fărăşeşti, strigoii de la Mehadica, Topleţ, ori Margina);  
 
Povestiri dramatice despre istoria recentă: deportarea în Bărăgan, deportarea 
germanilor în Siberia, povestirile holocaustului, povestirile rezistenţei anticomuniste 
din Munţii Banatului. 
 
Caracterul inedit al acestor povestiri poate fi 
perceput de turistul care este dispus să 
petreacă împreună cu familia un sfârşit de 
săptămână într-o casă ţărănească, în care 
bunica istoriseşte cu har întâmplările şi 
legendele locului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert şi Arthur Schott, Wallachische 
Märchen – Basme româneşti, 1845 

 

Bunica depănând poveşti, Banatul de 
Munte, anii 1970 



 Gastronomia  
 

Reprezintă, fără doar şi poate, unul 
din segmentele atractive ale 
patrimoniului cultural imaterial 
regional. O lungă istorie a convieţuirii 
multiculturale a determinat o serie 
complicată şi diversificată de tradiţii 
alimentare: 
 
 Hrana cea mai uzuală dar şi cea 

mai prestigioasă este alcătuită din 
preparatele din carne de porc, 
tăiat în gospodărie, după ritualuri 
specifice. Cârnaţ cu multă boia, 
slănină (clisă), şuncă afumată 
(şonc), untură (unsoare), osânză 

(untură), tobă, leber (maioş), sângerete, caltaboş, borândău, carne pusă în 
saramură, friptură conservată în untură sunt doar câteva din sortimentele care 
asigurau, practic, hrana familiei vreme de un an; 

 Pâinea de grâu mare, albă, crescută, general răspândită ca fel de mâncare uzual în 
Banat este alimentul simbolic cel mai important, consumat aproape cu orice alt fel 
de mâncare (inclusiv cu cafeaua — cicoare — sau ceaiul de dimineaţă) cu excepţia 
deserturilor. La pemi, de exemplu, pâinea făcută încă în cuptorul din curte, o dată 
pe săptămână, are în plus cartofi, pentru a se menţine moale, după tradiţia 
germană;  

 Felurile mesei de duminică sunt: zupă (limpede de carne de pasăre) cu tăiţei, 
lăscuţe, gârlene (adică pastele care se fierb în aceste supe), sarme de dulce sau de 
post (adică sarmalele mari), papricaş, carne cu sos din roşii, vişine, mere, usturoi 
(rasol), carne friptă (friptură) cu cartofi şi compot (de prune, gutui, pere sau mere); 

 Preparate din oaie: lapte covăsât (iaurt), caş, maţe fripte de miel, miel prăjit la 
proţap cu miere; 

 Preparate din vită: brânză dulce (brânza bot), corastă;  
 Prăjituri: colac, coardă (cozonac cu umplutură), cuglu (cozonac cu umplutură în 

formă de melc), plăcintă acră (sau dospită), plăcintă dulce (nedospită), plăcintă 
întinsă (ştrudel), crofne (gogoşi), cremeş/cremşnit, turtă (orice fel de prăjitură 
modernă), tortă (tort, pandişpan cu multă cremă făcută pe bază de ouă şi unt), 
işler, doboş;  

 Alte dulciuri: ţucur rudă, ţucur croampă, pegmez (marmeladă, dulceaţă din: prune, 
caise, vişine, cireşe), respectiv cu statut de fel al doilea (nu de desert), tăiţei cu mac, 
tăiţei cu nuci, găluşte (gomboţi) cu prune;  

 Băuturi: răchie (slabă de Banat), vin, afinată, vişinată.  
 
 
 

 
Brăduleţi de Sântoader 



 Meşteşuguri tradiţionale  
 
Meşteşugurile tradiţionale şi ansamblul de informaţii şi cunoştinţe legate de 
practicarea lor sunt, astăzi, din ce în ce mai rare.  
 

Centrele de olărit de la Biniş şi Jupâneşti 
sunt încă active dar olarii sunt tot mai 
puţini. Prelucrarea pieii de animale şi 
cojocăritul, ţesutul, torsul, broderia, 
fierăritul, producţia manufacturată de 
cărămizi, cruceritul, deşi cunoscute şi 
apreciate ca elemente purtătoare ale 
tradiţiei, sunt într-un evident regres.  
 
Transformarea permanentă a patrimoniului 
cultural imaterial din Banat în ultimele 
secole, de când poate fi urmărit documentar, 

ca şi adaptabilitatea sa la schimbări sunt indicii puternice despre rezistenţa, coerenţa 
şi valoarea acestuia. În prezent, însă, el este supus presiunii unui întreg set de factori 
cu efect defavorizant. Globalizarea, depopularea satelor (resimţită în special în 
Banatul de Câmpie), îmbătrânirea populaţiei rurale, dispariţia unor materii prime 
tradiţionale – inul şi cânepa, de exemplu, concurenţa neloaială pe care diverse 
pseudovalori o fac faptelor de patrimoniu pun la grea încercare restructurarea 
acestuia în funcţie de noile condiţii socio-economice şi istorice.  
 
În Banat, un fenomen aparte este cel al kitsch-ului bănăţean. Costumele populare 
cusute pe materiale strălucitoare, încărcate cu paiete şi mărgele, muzica populară cu 
inflexiuni româno – sârbo – gitano – orientale şi cu texte cu tematici de o noutate 
şocantă, care ar putea fi subsumată unui traiect al manelei bănăţene au spart normele 
tradiţiei şi au ultragiat-o. În timp, însă, ajutate de contexte favorabile, ele au dobândit 
o oarecare recunoaştere şi, păstrând proporţiile, valoare. În fond, horror vacui, pe care 
îl exploatează ele, nu este decât o altă formă a celebrului baroc bănăţean pe care 
Lucian Blaga îl considera, acum aproape un secol, principala caracteristică a culturii 
populare din această regiune.  
 
În cazul aparte al patrimoniului cultural imaterial, viabilitatea acestuia ca 
procesualitate socială ţine, în primul rând, de resursele care pot fi identificate în el 
însuşi, de posibilitatea de a găsi relaţii dintre elementele tradiţionale şi cele actuale. O 
strategie pentru turism cultural trebuie să contribuie la învăţarea practicilor 
patrimoniale şi la conştientizarea valorii inestimabile ale acestora, să creeze condiţiile 
pentru cercetarea, conservarea şi valorificarea profesionistă a patrimoniului cultural 
imaterial, astfel încât rezultatele acestor eforturi să poată funcţiona, în viitor, ca 
repere ale memoriei sociale comunitare, ca posibile valori pentru un turism cultural 
responsabil. 
 

Olar la Muzeul Satului Bănăţean 



5.4. Artele spectacolului 
 
 
Arta spectacolului este un domeniu cultural reprezentativ pentru Banat datorită 
actorilor culturali care-l promovează şi a ofertei, concentrată în Timişoara şi Reşiţa. 
Ea stă sub semnul diversităţii, nu numai datorită celor care o promovează, ci şi din 
punctul de vedere al ofertei culturale. Cele trei teatre din Timişoara – român, 
maghiar, german – reprezintă expresii ale identităţii culturale ale celor mai 
importante etnii din această regiune, instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi 
clădire – Palatul Culturii – alături de Operă. Este o situaţie unică în Europa Centrală 
şi de Sud-Est, un adevărat simbol al multiculturalităţii spaţiului, al definirii acestui 
oraş ca oraş european.  
 
Datorită unei tradiţii de secole, există un public constant, avizat, pentru care sunt 
susţinute reprezentaţii de înaltă calitate artistică. Pe lângă spectacole din repertoriul 
curent, în care adesea sunt invitaţi solişti renumiţi, Palatului cultural găzduieşte 
prestaţii ale unor teatre, inclusiv lirice, din ţară şi străinătate.  
 
Pentru atragerea şi satisfacerea publicului se organizează festivaluri naţionale şi 
internaţionale, existând o susţinere financiară constantă, ce asigură o oarecare 
stabilitate. În acelaşi timp, artiştii timişoreni sunt soli ai artei interpretative 
româneşti în străinătate. În special în ultimii ani, fără a exista o strategie comună, se 
poate vorbi despre direcţii comune, în sensul creării unei vieţi culturale dinamice şi 
flexibile, cu spectacole în care uneori se regăsesc actori din cele trei teatre.  
 
Activitatea celor cu profil etnic, ameninţată de emigrarea masivă, în special în cazul 
populaţiei germane, a cunoscut o revigorare prin angajarea unor actori tineri, 
absolvenţi ai Catedrei de teatru (secţia germană) din cadrul Facultăţii de Muzică 
timişorene. Existenţa unor forme de învăţământ mediu şi superior în limbile 
minorităţilor etnice determină un interes amplificat pentru spectacolele teatrelor 
maghiar şi german. 
 

De asemenea, pentru copii şi 
adolescenţi, Teatrul "Merlin" susţine 
reprezentaţii adresate acestui public 
ţintă, astfel că, pentru un oraş cu peste 
300.000 de locuitori, oferta 
spectacologică este diversă, fiind 
asigurată de instituţii teatrale şi de 
muzică de certă valoare. 
 
În judeţul Caraş-Severin, Teatrul 
"Augustin Petculescu" din Reşiţa 
acoperă, în parte, nevoia de cultură a 

populaţiei din acea zonă. 
Tineri spectatori ai Teatrului Merlin 



 Muzică  
 
Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea exista o viaţă muzicală integrată în spaţiul 
cultural european. În prezent, aceasta este asigurată de prestigioasa activitate a 
Operei Naţionale Române din Timişoara şi a Filarmonicii «Banatul». 
 

Opera Naţională Română din 
Timişoara s-a înfiinţat în urma 
numeroaselor demersuri iniţiate de 
intelectuali timişoreni, la 30 martie 
1946, prin decretul regal nr. 254. În 
decursul anilor, Opera timişoreană a 
montat spectacole aparţinând 
tuturor genurilor: operă – în special 
– operetă şi balet, satisfăcând, în 
acest fel, preferinţelor unui public 
variat. În cadrul fiecărui gen au fost 
prezentate, în primul rând, lucrări 
consacrate, cu mare audienţă la 
public dar nu au fost neglijate nici 

altele, aparţinând reprezentanţilor şcolilor naţionale, inclusiv a celei româneşti. De-a 
lungul timpului, o serie de spectacole au beneficiat de prezenţa unor solişti şi dirijori 
de excepţie, care au ridicat la înalte cote valorice spectacolele Operei. După 1989 au 
fost montate spectacole în limba italiană şi franceză – reprezentaţii titrate în limba 
română – precum şi în limba germană. Turneele realizate în Katar, Olanda, 
Germania, Austria, participările la Festivaluri internaţionale au făcut cunoscută 
valoarea colectivelor artistice ale acestei instituţii şi peste hotarele ţării. 
 

Filarmonica „Banatul" a luat fiinţă la 
17 aprilie 1947, prin decretul regal 
nr. 131, având la bază orchestra 
Societăţii Filarmonice „Banatul", 
denumită iniţial "Amicii Muzicii". Din 
1951 va exista şi un cor mixt care, în 
1955, va primi statut profesionist, 
membrii ei fiind remuneraţi. În 
decursul deceniilor, evoluţia 
ascendentă a celor două 
compartimente – orchestra şi corul – 
a fost marcată de o serie de realizări, 
apreciate atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional. Pe scena Filarmonicii 

au evoluat numeroşi interpreţi şi dirijori celebri, români şi străini, în concerte 
remarcabile, la care şi-au adus contribuţia o serie de absolvenţi ai Facultăţii de 
Muzică timişorene, deveniţi membri ai acestei prestigioase instituţii muzicale.  

Aida pe scena Operei Naţionale Române 
din Timişoara 

 
Decernarea titlului de Cetăţean de onoare al oraşului 

Timişoara dirijorului şi compozitorului Remus 
Georgescu 



 
 Teatru 
 

Teatrul Naţional din Timişoara, 
al cărui început se identifică cu 
istoria Teatrul Muncitoresc 
înfiinţat în 1945, devenit de Stat 
în 1949, primeşte această 
titulatură în 1971. De-a lungul 
anilor, a valorificat marea 
dramaturgie clasică românească 
şi universală şi a promovat 
creaţia contemporană de calitate 
printr-o serie de spectacole, 
unele de excepţie. Teatrul 
Naţional se remarcă prin 
încercarea de a găsi noi forme de 
exprimare teatrală în spectacole 
de diversă factură, oferta 

instituţiei fiind foarte vastă, ceea ce îi oferă o plajă foarte largă de acţiune. 
 

Cu o tradiţie de aproape două secole, mişcarea 
teatrală maghiară din Timişoara primeşte un statut 
profesionist în 1953, prin înfiinţarea secţiei maghiare 
a Teatrului de Stat din Timişoara, devenind teatru de 
sine stătător în 1956. După 1993, Teatrul Maghiar de 
Stat "Csiky Gergely" va pune accent pe elaborarea 
unui repertoriu cu o ridicată miză valorică, va atrage 
tineri absolvenţi ai Academiei de Teatru de la Târgu 
Mureş şi va invita regizori cunoscuţi din ţară şi din 
Ungaria, în acest fel crescând prestigiului şi calitatea 
ofertei sale.  
 
Înfiinţat iniţial tot ca secţie a Teatrului de Stat, din 
1956 Teatrul German de Stat a traversat perioade cu 
evidente schimbări cantitative şi calitative. Încă din 
primul deceniu de activitate, pe scena teatrului s-au 
montat o serie de spectacole din dramaturgia 

universală şi românească, diversitate care a rămas o calitate a acestei instituţii până 
astăzi. În ultimii ani, prin aducerea unor regizori de marcă, a atras şi un public 
românesc, vorbitor sau nu de limbă germană. 
 
Actualul Teatrul pentru Copii şi Tineri "Merlin", înfiinţat la 30 aprilie 1949 sub 
denumirea de Teatrul de Păpuşi, a reprezentat recunoaşterea oficială a unei vechi 
tradiţii şi a necesităţii existenţei unei instituţii culturale puse în slujba celor mici. Cu 

Scenă din spectacolul Visul – Teatrul Naţional Timişoara 

Afiş – Teatrul German Timişoara 



o impresionantă activitate în primele decenii de activitate, Teatrul de Păpuşi a 
cunoscut, după 1989, momente de confuzie care s-au datorat conflictelor interne, în 
ultimii ani îmbogăţindu-şi repertoriul cu spectacole de teatru, montate cu tineri actori, 
absolvenţi ai facultăţii timişorene.  
 
Spectacolele Teatrului "Augustin Petculescu" din Reşiţa atrag un public tânăr, al cărui 
interes pentru artele spectacolului a fost stimulat de înfiinţarea unei trupe de teatru 
de amatori, din cadrul CCS, cu studenţi reşiţeni, păstorită de actori ai teatrului 
profesionist. Ieşind din sfera convenţionalului, prin implicarea în sfera educativă, 
teatrul îşi îndeplineşte menirea şi prin susţinerea unor spectacole în diferite localităţi 
ale judeţului. 
 
Evoluţia democratică a societăţii româneşti a făcut posibilă apariţia, în anul 1992, a 
Fundaţiei culturale "Artmedia" care a devenit, prin activitatea sa, un important 
ofertant cultural, scopul acestei fundaţii fiind acela de a pune la dispoziţia publicului 
timişorean o selecţie a celor mai reprezentative spectacole montate în ţară, precum şi 
întâlniri cu mari nume ale scenei româneşti. 
 
Diversitatea actorilor culturali determină şi diversitatea ofertei – spectacole cu o arie 
largă de adresabilitate – ce include, treptat, spectacole inedite, apreciate în special de 
publicul tânăr dar şi de străinii care vizitează Timişoara.  
 
Totuşi, nu întotdeauna există o politică educativă coerentă, care să implice şi medii 
sociale defavorizate. Şi aceasta poate şi pentru că strategia de marketing nu include 
cercetări şi sondaje asupra publicului.  
 
O problemă ridică spaţiul Palatului cultural în care îşi desfăşoară activitatea atât 
Teatrul cât şi Opera, lucru care poate avea repercusiuni asupra cantităţii şi calităţii 
spectacolelor, îngreunând realizarea de venituri.  
 
Oferta acestor instituţii include totuşi prea puţine spectacole sincretice, inovatoare şi 
inedite. Genuri cu un mai mare impact la public ar conduce la sporirea numărului de 
spectatori. În acelaşi timp însă, desfăşurarea unor concerte/spectacole în spaţii 
neconvenţionale, abordarea unor tipuri de spectacole/concerte nespecifice pentru acele 
instituţii, ar putea duce la o deprofesionalizare şi, implicit la scăderea calităţii actului 
artistic. 
 
Toate acestea, pe lângă lipsa unei comunicări coerente între instituţii cu mass-media, 
cu mediul universitar şi a armonizării ofertei impun angajarea unui personal 
profesionist specializat în marketing şi fundraising. De asemenea, deschiderea 
instituţiilor către nevoile culturale ale cetăţenilor presupune şi implicarea lor mai 
activă în programe de educaţie culturală. În egală măsură, colaborarea cu operatorii 
de turism poate duce la atragerea unui nou public, pasager, dar care ar reveni pentru 
o ofertă atractivă şi de calitate. 
 



5.5. Festivaluri şi evenimente culturale 
 
 
Festivalurile reprezintă acele manifestări periodice ce cuprind o serie de reprezentaţii 
artistice cu caracter variat. Practic, principala caracteristică a unui festival este 
concentrarea mai multor manifestări artistice de acelaşi gen într-un spaţiu unitar şi 
pe o perioadă relativ scurtă de timp (în general 2 - 10 zile). Printre efectele scontate de 
festivaluri enumerăm: "supradoza" de cultură de care poate avea parte publicul şi 
efectul de atragere masivă a publicului, prin concentrarea mai multor evenimente 
într-un spaţiu şi pe o perioadă de timp determinate. În cele ce urmează, vom analiza 
festivalurile şi evenimentele culturale ce se desfăşoară în spaţii neconvenţionale, din 
perspectiva atractivităţii lor pentru turismul cultural. 
 

Evenimentele culturale în spaţii 
necovenţionale sunt acele reprezentaţii 
artistice, care atât prin conţinut. cât şi 
prin locul inedit în care se desfăşoară, 
atrag atenţia publicului într-un mod 
special, determinându-l să participe la 
acel eveniment. Spre exemplu, la 
concertul din Peştera Româneşti 
participă şi persoane care în mod 
normal nu merg la un concert simfonic 
în oraş, într-o sală de concerte. De 
regulă, cei care merg la Concertul de la 
Româneşti sunt atraşi mai degrabă de 
atmosferă, de ineditul locului, decât de 

ce partitură simfonică se interpretează. La un astfel de concert, pe lângă publicul fidel 
muzicii clasice, mai este atras şi publicul amator de speologie sau drumeţii, ceea ce 
duce la un impact mai mare al actului artistic decât cel realizat numai în sala de 
concerte. 
 
Se poate observa că ambele tipuri de manifestări au ca principal scop atragerea 
publicului prin modul de desfăşurare al evenimentului: concentrare de manifestări 
artistice, respectiv locaţie neconvenţională menită să scoată publicul din rutină, 
oferind o perspectivă indeită actului cultural. Atunci când publicul, atras de aceste 
evenimente, provine din alte localităţi decât din cele în care se desfăşoară evenimentul 
şi, mai ales, atunci când apelează şi la servicii turistice în scopul participării la un 
astfel de eveniment, deja putem vorbi de turism cultural. 
 
Din punct de vedere al valorificării acestor evenimente pentru turismul cultural 
putem evidenţia două mari avantaje:  

 în spaţiul bănăţean există potenţialul cultural care poate favoriza organizarea 
de festivaluri şi evenimente culturale de anvergură;  

Concert simfonic în Peştera Româneşti, judeţul 
Timiş 



 poziţionarea la mai puţin de 700 km faţă de 15 capitale europene, capitale care 
pot reprezenta o viitoare piaţă pentru turismul cultural bănăţean.  

 
În judeţele Timiş şi Caraş-Severin au loc anual peste 200 astfel de evenimente, diferite 
ca tematică şi anvergură. Unele dintre ele sunt de anvergură naţională sau 
internaţională, altele de anvergură regională, respectiv locală. Cele mai multe dintre 
ele sunt organizate de administraţiile publice locale şi judeţene în parteneriat cu 
diferiţi actori culturali din cele două judeţe, însă evenumentele care reuşesc să atragă 
cei mai mulţi participanţi sunt iniţiative private sau ale unor ONG-uri, sprijinite de 
multe ori cu fonduri de la diferite autorităţi ale statului şi sponsori importanţi. 
 
Ca tematică, festivalurile se pot împărţi în mai multe categorii, unele care acoperă un 
domeniu cultural precis precum cele de folclor, muzică, teatru, arte viuzale etc., altele 
care prezintă acţiuni complexe din mai multe domenii culturale precum cele 
studenţeşti, de tineret etc. 
 
 Festivalurile şi evenimentele folclorice 
 

Sunt cele mai numeroase, cele mai 
bine reprezentate teritorial şi 
predomină în rândul 
evenimentelor / festivalurilor 
organizate în judeţul Caraş-
Severin. Cele mai multe dintre ele 
sunt de anvergură locală, aproape 
toate sunt organizate de către 
instituţiile de stat şi nu reuşesc să 
atragă un public extern numeros. 
Principalele cauze ar putea fi: 
lipsa de inedit şi noutate, lipsa 
activităţilor culturale sau de 
petrecere a timpului liber conexe 

evenimentului, lipsa promovării, neidentificarea posibilităţilor de a obţine un câştig 
material direct, prezenţa kitsch-ului.  
 
Ar merita o mai mare atenţie şi ar putea atrage, cu o promovare eficientă, un public 
numeros la scară regională, următoarele: Festivalul Internaţional de Folclor – 
Festivalul Inimilor din Timişoara, Festivalul Etniilor din Timişoara, Festivalul 
Fanfarelor de la Buziaş, Festivalul Răchiei de la Băile Herculane, Sărbătoarea 
Liliacului de la Oraviţa, Festivalul Acordeoniştilor din Clisura Dunării şi Nerei de la 
Moldova Nouă, kirchweich-urile din localităţile şvăbeşti.  
 
 
 
 

 
Festivalul Etniilor - Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara 



 Festivalurile şi evenimentele muzicale 
 

Acestea sunt cele mai variate ca gen, 
mergând de la jazz până la muzică 
simfonică şi de operă. Au calitatea de 
a atrage cel mai mare număr de 
participanţi şi, în cazul unora dintre 
ele, chiar putem spune că sunt 
generatoare de turism cultural. Cele 
mai importante, care atrag turişti din 
întreaga ţară sau din străinătate, 
sunt: Festivalul Internaţional de Jazz 
de la Gărâna, TM Base din 
Timişoara, concertele simfonice sau 
rock de la Româneşti, Rock la Mureş, 
Festivalul de Folk de la Gărâna.  

Festivalul Internaţional de Jazz de la Gărâna ocupă un loc aparte între aceste 
evenimente datorită standardului înalt al ofertei muzicale cu care îşi delectează 
publicul. Aflat la a cea de-a XII-a ediţie, festivalul a reuşit, adunând seară de seară în 
jur de 8 - 10 mii de spectatori, să devină nu numai un eveniment artistic de înaltă 
ţinută, ci chiar o mişcare socială şi culturală, un reper, ce se impune an de an mai ales 
în rândul tinerilor, devenind un ambasador activ al României în cultura 
internaţională. 

Un potenţial mare poate avea şi Festivalul Timişoara Muzicală, Plai, Festivalul 
Internaţional de Orgă, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Jimbo 
Blues, însă acestea fie sunt la început de drum, fie nu au o promovare eficientă la nivel 
local, regional sau internaţional.  
 
 Festivalurile şi evenimentele teatrale 
 

Principalul eveniment care acoperă 
acestă arie festivalieră este Festivalul 
Dramaturgiei Româneşti, organizat 
de Teatrul Naţional Timişoara, care a 
reuşit în ultimii ani să se organizeze 
şi să se promoveze din ce în ce mai 
bine. Spre exemplu, în anul 2008, 
pentru cea de-a XIV-a ediţie, s-a 
început promovarea evenimentului cu 
nu mai puţin de patru luni înainte de 
start. Festivalul se distinge în 
peisajul cultural local, regional şi 
naţional, prin singularitatea lui. 

Festivalul Internaţional de Jazz de la Gărâna 

Festivalul Dramaturgiei Româneşti –Teatrul Naţional 
Timişoara 



Anual, festivalul oferă un cadru adecvat promovării spectacolelor reprezentative ale 
dramaturgiei româneşti, spectacole prezentate de trupe româneşti sau străine. Prin 
acţiunile conexe pe care le generează precum concerte, lansări de carte, laboratoare 
susţinute de importante nume ale dramaturgiei româneşti şi internaţionale, se 
detaşează ca o manifestare amplă, complexă, capabilă, în egală măsură, să satisfacă 
atât nevoia culturală diversă a publicului cât şi nevoile de exprimare a artiştilor. 
 
Mai există două iniţiative teatrale care se află încă la început de drum dar care au 
potenţial pentru a ajunge la o anvergură mai mare: Festivalul "Teatru pe pâine" 
organizat de trupa studenţească Thespis, respectiv evenimentul organizat anual de 
teatrul Auăleu cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. Din păcate, putem observa că în 
cazul teatrului toate aceste evenimentele au loc în Timişoara (multe în spaţii 
neconvenţionale capabile să atragă un public nou, implicit turişti aflaţi în localitate) şi 
niciunul nu părăseşte cetatea pentru a se desfăşura în restul teritoriului.  
 
 Festivalurile şi evenimentele studenţeşti 
 

Aceste evenimente sunt cele mai omogene din punct de vedere al participanţilor, fiind 
clar adresate studenţilor. Este vorba de două evenimente majore: Studentfest şi 
Underground, iniţiate de organizaţiile neguvernametale repezentative studenţeşti, 
evenimente care reuşesc să aducă la Timişoara tineri studenţi din alte centre 
universitare, care pe această cale, realizează şi activităţi de turism cultural.  
 
Legat de valorificarea acestor festivaluri şi evenimente, de multe ori ne aflăm în 
situaţia unui cerc vicios. Festivalul nu este renumit pentru că nu reuşeşte să atragă 
public, publicul nu vine pentru că oferta nu este inedită sau spectaculoasă, drumurile 
sunt proaste şi nu există facilităţi de cazare şi masă, în concluzie festivalul şi zona 
respectivă nu se dezvoltă. Într-un fel sau altul, trebuie întrerupt acest cerc vicios. 
Trebuie ca unul din factori să suplinească, pentru început, lipsa celorlalţi. Spre 
exemplu, Festivalul de la Gărâna are parte de public numeros, chiar dacă drumul de 
acces este execrabil (problema cazării şi a mesei sunt însă rezolvate). La polul opus se 
află concertul din Peştera Româneşti: accesul este facil doar parţial, spaţiile de cazare 
lipsesc aproape total, despre restaurante nici nu poate fi vorba. 
 
Pentru o mai bună valorificare a acestor evenimente şi festivaluri în ideea utilităţii lor 
pentru dezvoltarea turismului cultural avem nevoie, în primul rând, de promovare. 
Trebuie selectate acele evenimente cu potenţial, identificată aria lor de atracţie a 
publicului, după care trebuie realizate acţiuni care să contribuie la creşterea acestei 
arii. Spre exemplu, Festivalul de Jazz de la Gărâna atrage public la nivel naţional şi 
uneori internaţional; pasul urmator este atragerea unui public mai numeros la nivel 
euroregional şi internaţional. În acelaşi timp, Festivalul Jimboblues atrage public la 
nivel local, plus câţiva pasionaţi din Timişoara; trebuie activat în direcţia atragerii 
publicului din judeţ şi apoi din regiune şi euroregiune (datorită poziţionării geografice 
a localităţii Jimbolia). Un mare câştig ar putea rezulta în urma colaborării 
organizatorilor ce gestionează aceste festivaluri cu alte instituţii culturale dar şi cu 



agenţiile de turism. Spre exemplu, biletele de intrare la un festival ar putea include şi 
o reducere de 50% pentru vizitarea unui muzeu; agenţiile de turism pot organiza mici 
pachete turistice, care pe lângă cazare şi biletele la festival/concert ar putea include 
programe de vizitare în spaţiul bănăţean (mai ales pentru turişti, această ofertă se 
poate constitui într-o bună oportunitate pentru a cunoaşte aceste meleaguri). 
 
Oferta festivalieră bănăţeană acoperă o gamă largă de domenii culturale, distingându-
se prin majore discrepanţe în privinţa calităţii, noutăţii şi unicităţii ei. Existenţa unor 
manifestări singulare de reală valoare precum Festivalul Internaţional de Jazz de la 
Gărâna sau Festivalul Dramaturgiei Româneşti, precum şi unele în plină dezvoltare, 
demonstrează existenţa unui potenţial major în care merită a se investi şi care, în 
viitor, poate contribui la atragerea turiştilor pasionaţi de evenimente culturale de 
calitate, contribuind astfel atât la dezvoltarea culturală, cât şi la cea economică în 
Banat.  
 



5.6. Peisaje naturale, arii protejate, parcuri  
 
 
În accepţiunera sa cea mai largă, mediul natural reprezintă totalitatea şi unitatea 
elementelor globului terestru (scoarţa terestră, relieful, solul, aerul, apa, radiaţia 
solară) care evoluează asigurându-şi o stare de echilibru dinamic şi susţinând viaţa 
vegetală şi animală, împreună cu care constituie cadrul natural al existenţei umane 
(Ungureanu, 2005). Prin asocierea specifică local a elementelor sale componente, 
mediul natural tinde să exprime o anumită unicitate peisageră fiecărei regiuni, pe 
care comunităţile umane o modifică, o conservă şi o promovează, pentru a-şi ameliora 
existenţa.  
 
Fiind atât o condiţie indispensabilă vieţii, cât şi un rezultat al acţiunii interesate a 
societăţii, anumite componente regionale ale mediului natural fac parte din 
moştenirea identitară a comunităţilor umane şi pot fi incluse în patrimoniul cultural 
al acestora.  
 
Situat la întrepătrunderea domeniului carpatic cu cel panonic şi suportând influenţa 
îndepărtată a climatului mediteraneean, mediul natural al Banatului se remarcă prin 
complexitate, diversitate şi unicitate. Amprenta umană este evidentă şi specifică, 
marcată mai ales de intervenţiile în amenajarea teritoriului, realizate în mod 
organizat încă din secolul al XVIII-lea şi continuate ulterior. Natura a fost modificată 
atât în spaţiul montan, prin implantarea de aşezări noi, exploatarea şi valorificarea 
resurselor de subsol, cât mai ales în regiunile de câmpie, supuse unor ample lucrări 
hidroameliorative. Acestea au permis densificarea habitatului, extinderea culturilor 
agricole şi au dus la restrângerea peisajelor naturale primare. Banatul conservă însă 
şi o serie de areale unicat, puţin afectate de intervenţia umană, care contribuie la 
păstrarea biodiversităţii şi constituie obiective de atracţie turistică.  
 
Analiza peisajelor naturale, a ariilor protejate şi spaţiilor verzi pune în evidenţă 
următoarele argumente forţă pentru dezvoltarea turismului cultural în Banat: 
  



 

 
- varietatea peisajelor naturale de munte, deal 

sau câmpie şi prezenţa a numeroase peisaje 
locale complexe şi spectaculoase formează un 
fond de obiective diverse tipologic şi 
concentrate spaţial, cu mare potenţial de 
atracţie turistică; se impun îndeosebi arealele 
cu relief carstic şi peisaje submediteraneene 
la munte, respectiv zonele umede la câmpie ; 

- numărul şi suprafaţa mare a parcurilor 
naţionale, a parcurilor şi rezervaţiilor 
naturale, diversitatea tipologică şi bogăţia 
structurală a zonelor naturale protejate, 
contribuie la menţinerea echilibrului natural, 
la conservarea biodiversităţii şi trezesc 
interesul iubitorilor de natură; cea mai mare 
atracţie o exercită ariile protejate din mediul 
montan; 

- conservarea valorilor culturale tradiţionale, a diversităţii biologice şi a 
peisajelor originale în cadrul parcurilor naturale realizează o simbioză unicat, 
cu mare potenţial de atracţie pentru turismul cultural;  

- suprafaţa mare a spaţiilor verzi, grădinilor şi parcurilor urbane, tradiţia 
organizării de activităţi culturale în parcuri sau în legătură cu anumite areale 
naturale protejate, conferă echilibru aşezărilor bănăţene şi completează oferta 
turistică a acestora.  

 
Valorificarea acestor resurse este favorizată de existenţa în apropiere a unor 
importanţi poli de cerere turistică (Timişoara, Craiova, Belgrad, Budapesta, 
Bucureşti etc.) dar depinde de buna organizare a comunităţilor locale pentru 
creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii interne şi internaţionale a arealelor turistice 
bănăţene. 
 
 Peisaje naturale 
 

Banatul românesc oferă o mare varietate de peisaje, de la cele de câmpie joasă şi 
mlăştinoasă (situate la mai puţin de 100 m altitudine), la cele montane tipice, 
etajate până la 2.290 m (Vf. Gugu din masivul Retezat-Godeanu), cu formaţiuni 
subalpine şi alpine caracteristice şi urme variate ale glaciaţiei pleistocene. 
Contactul dintre acestea este intermediat de o bordură discontinuă de dealuri, cu 
peisaje variate de păduri, fâneţe şi culturi agricole, înscrise în curburile domoale 
ale succesiunii vale-deal, atât de caracteristică spaţiului românesc. Numeroasele 
culoare de vale şi depresiuni, prin care sunt drenate cele mai însemnate fluxuri de 
circulaţie turistică, vin să completeze oferta peisageră majoră.  
 

 
Cascada Beuşniţei 

(www.karpatenwilli.com/foto04.htm) 
 



Pe aceasta se grefează variaţiile peisagere locale, de o mare diversitate, impuse de 
raporturile complexe dintre panta şi orientarea suprafeţelor geomorfologice, de 
altitudine şi de circulaţia maselor de aer. De la peisajul de stepă şi silvostepă, se 
trece astfel, pe distanţa a numai câtorva zeci de kilometri, la peisajul pădurilor de 
stejar, apoi la cel al pădurilor de fag şi de răşinoase din regiunile de munte, pentru 
ca la peste 1.700 m să se impună pajiştile alpine şi subalpine. 
 
Dintre numeroasele tipuri de peisaje prezente în Banat, o mare forţă de atracţie 
turistică au următoarele: 

- peisajul munţilor înalţi, cu roci cristaline sculptate în creste şi vârfuri 
ascuţite, relief glaciar şi suprafeţe de nivelare, cu pajişti alpine, tufişuri şi 
pajişti subalpine (culmile cele mai înalte ale munţilor Godeanu, Ţarcu, 
Semenic şi Muntele Mic); 

- peisajul munţilor joşi, cu roci calcaroase şi relief carstic, cu păduri de fag şi 
elemente mediteraneene, pajişti de stâncărie cu elemente termofile (Munţii 
Aninei, nord-vestul Munţilor Mehedinţi, estul Munţilor Locvei, local 
Defileul Dunării); 

- peisajul depresiunilor cu aspect deluros şi de şes, cu păduri de stejar şi de 
fag, cu pajişti stepizate şi terenuri agricole şi habitat tradiţional (culoarele 
Timişului şi Bistrei, depresiunile Mehadia, Bozovici, Moldova Nouă, 
Berzasca); 

- peisajul dealurilor piemontane joase, cu păduri de gorun, cer şi carpen şi cu 
pajişti stepizate înlocuite local cu podgorii şi livezi (dealurile Lipovei, 
Lugojului, Pogănişului, Tirolului, Oraviţei);  

- peisajul câmpiilor de divagare, cu crovuri, zone umede, vegetaţie higrofilă şi 
pâlcuri de stejar pedunculat (Câmpia Timişului, Câmpia Mureşului), mai 
ales în preajma râurilor bănăţene (Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Aranca 
etc.). 

  
Deosebit de spectaculoase şi 
specifice Banatului sunt 
peisajele formate pe roci 
calcaroase, cu relieful carstic 
specific, atât de suprafaţă: 
stâncării, câmpuri de lapiezuri, 
doline (Podişul Iabalcea), chei 
(cheile Caraşului, Minişului, 
Nerei, Cernei, Buhuiului, 
Cazanele Dunării 
(www.mepopa.com/Photos/caza

nele_mari etc.), cât şi de 
adâncime: peşteri (Comarnic, 

Popovăţ, Buhui ş.a.), avenuri, galerii, cu o mare varietate de speleoteme – 
stalactite, stalagmite, coloane, draperii carstice, gururi ş.a. 

Cazanele Dunării, judeţul Caraş-Severin 



 
 Arii protejate 

 
Preocupările pentru conservarea biodiversităţii, prin protejarea ariilor naturale 
valoroase, prezervarea speciilor pe cale de dispariţie şi asigurarea spaţiilor verzi 
minim necesare echilibrului vieţii urbane, fac parte din cultura societăţii moderne. Iar 
amenajările peisagistice – cu vechi tradiţii în Banat – constituie în acelaşi timp areale 
de protecţie dar şi bunuri ale patrimoniului cultural, cu mare potenţial de valorificare 
turistică.  
 
La nivel naţional, ariile protejate au o pondere de 5,2% din suprafaţa României. Din 
acest punct de vedere, Banatul (judeţele Caraş-Severin şi Timiş) deţine o situaţie mai 
bună. Cei 1.827 kmp suprafaţă protejată (din care 98% revin judeţului Caraş-Severin) 
acoperă 10,6% din suprafaţa totală considerată (17.217 kmp). Aceste spaţii se 
constituie în arii de atracţie potenţială pentru o varietate de turişti, inclusiv pentru cei 
interesaţi de patrimoniul cultural. 
 
Suprafaţa protejată din Banat este împărţită între cele 76 rezervaţii naturale de 
importanţă naţională, recunoscute oficial în judeţele Caraş-Severin şi Timiş, la care se 
adugă 3 parcuri naţionale şi 2 parcuri naturale. Judeţului Caraş-Severin îi revine 
numărul cel mai mare de zone protejate (53 de rezervaţii, 3 parcuri naţionale şi 1 parc 
natural), datorită reliefului variat şi diversităţii peisajelor locale. Se impun astfel: 
Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, Parcul Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului şi Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, toate în judeţul Caraş-Severin. 
Banatul dispune şi de 2 parcuri naturale, Parcul Natural Porţile de Fier (în judeţul 
Caraş-Severin) şi Parcul Natural Lunca Mureşului (în judeţele Arad şi Timiş), definite 
ca arii protejate. 
 
Mult mai mare este numărul rezervaţiilor naturale, arii protejate al căror scop este 
protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect 
floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.  
 

Cele 76 de rezervaţii naturale sunt 
concentrate mai ales în sud-estul 
Banatului (53) şi prezintă 
următoarea structură: 1 rezervaţie 
ştiinţifică ("Răsuflătoarea" în cadrul 
Parcului Natural Porţile de Fier); 6 
rezervaţii geologice (Sfinxul 
Bănăţean, Râpa Neagră ş.a.; 6 
rezervaţii speologice (între care 
peşterile Comarnic, Popovăţ, Buhui 
etc.; 11 rezervaţii paleontologice 
(Delineşti, Zorlenţu Mare, Valea Pai 
ş.a., cu depozite fosilifere); 10 Rezervaţia ornitologică Satchinez, judeţul Timiş 



rezervaţii forestiere (pădurile Pleşu, Belareca, Arboretumul de la Bazoş etc.); 5 
rezervaţii botanice (pajiştile cu narcise de la Zerveşti şi Băteşti, parcul botanic 
Timişoara ş.a.); 24 rezervaţii mixte; 3 rezervaţii zoologice (de exemplu Râpa cu lăstuni 
din Valea Divici); 3 rezervaţii ornitologice, între care cele de la Beba Veche, Murani, 
Satchinez (www.apmtm.ro) etc.; 4 rezervaţii speciale de conservare avifaunistică. 
 
În ansamblul acestor zone protejate, se impun arealele carstice, sub regim de 
rezervare sau nu, deoarece acestea alcătuiesc cel mai vast relief calcaros din România, 
cu forme de mare varietate şi spectaculozitate, cu numeroase posibilităţi de exploatare 
în scop turistic.  
 
Unele dintre rezervaţiile bănăţene, fie cu ecosistem spontan fie cu ecosistem îmbogăţit 
antropic, au generat activităţi şi evenimente culturale cu potenţial ridicat de atracţie 
turistică, aşa cum sunt concertele de muzică cultă din Peştera Româneşti, judeţul 
Timiş, sau serbarea câmpenească de la Zerveşti, judeţul Caraş-Severin, organizată 
anual în luna mai, în apropierea "fâneţei cu narcise". În egală măsură, bogăţia florei şi 
faunei din rezervaţii devine o importantă resursă valorificată de muzeele din arealul 
prezentat, turistul având astfel şansa formării unei imaginii globale, integratoare, a 
importanţei acestora.  

 Parcuri 

O deosebită atracţie turistică exercită spaţiile verzi, grădinile şi parcurile urbane. 
Adevărate oaze de verdeaţă în peisajul aglomerat şi poluat al oraşelor, spaţiile verzi 
constituie puncte de atracţie turistică în sine, îmbogăţite ca urmare a mobilării lor cu 
monumente, statui, alte repere plastice, care completează patrimoniul cultural local. 
Cele mai prestigioase parcuri au găzduit manifestări culturale de prestigiu de-a lungul 
timpului, devenind repere identitare pentru comunităţile etno-culturale din Banat. 
Ele contribuie astfel la întregirea memoriei colective şi la întărirea sentimentului de 
apartenenţă, a spiritului civic al populaţiei locale. De asemenea, bine întreţinute, 
parcurile urbane pot contribui la promovarea imaginii de marcă a locului, multe 
localităţi preferând să se prezinte turiştilor sub această perspectivă (Timişoara "oraş-
grădină", "oraşul parcurilor", "oraşul florilor" etc.). 

 
La nivel naţional, suprafaţa spaţiilor verzi din centrele populate a crescut până în 
1990 (ajungând la 220,8 kmp), după care a urmat o tendinţă de scădere (200 kmp în 
2006), datorită presiunii urbane. În ceea ce priveşte suprafaţa spaţiilor verzi din 
Banat, aceasta a scăzut şi ea uşor, pentru ca la nivelul anului 2006 să fie de 422 ha în 
judeţul Caraş-Severin, respectiv de 880 ha în judeţul Timiş.  
Raportată la numărul populaţiei, cu 13 mp/locuitor, suprafaţa spaţiilor verzi din cele 
două judeţe bănăţene era superioară mediei naţionale (9,5 mp/locuitor) dar sub 
normele europene, care prevăd standarde de peste 23 mp/persoană.  
 
Oraşele Banatului dispun de un număr însemnat de parcuri prestigioase.  
 



Între acestea, se remarcă 
parcurile din municipiul 
Timişoara, unele foarte vechi, 
intrate în memoria afectivă a 
locuitorilor şi în practica lor 
curentă de recreare în aer liber. 
Aşa sunt: Parcul Poporului (cel 
mai vechi din oraş, înfiinţat în 
1850 şi amenajat în 1862), Parcul 
Central (1870 - 1880), Parcul 
Copiilor (1891), Parcul Rozelor 
(1891), Parcul Alpinet (1934). La 
acestea se adaugă parcurile 
Catedralei, Justiţiei, Doina, 
Botanic, Civic, Studenţesc, 

Gheorghe Doja, Pădurea Verde etc., precum şi splaiul Begăi, care uneşte între ele cele 
mai multe din parcuri amintite. Dintre acestea, rol cultural remarcabil şi potenţial de 
atracţie turistică au mai ales Parcul Rozelor, care dispune de un teatru de vară cu 
2.000 de locuri, unde se organizează numeroase evenimente culturale (spectacole 
folclorice, serbări publice, spectacole de operă şi operetă etc.), Parcul Central, cu 
monumente istorice şi amenajări pentru destindere destinate tinerilor, Parcul 
Copiilor, cu mare forţă de atracţie, aflat însă în ultimii ani în părăsire, datorită unui 
litigiu patrimonial nesoluţionat. 
  
Parcuri şi scuaruri mai restrânse, datorită sitului specific şi extinderii spaţiului 
construit, deţine şi municipiul Reşiţa, unde mai importante sunt: parcul Copiilor, 
parcul Catedralei, scuarurile din zona Teatrului de vară şi a Palatului Copiilor, 
precum şi Grădina Zoologică. În celelalte oraşe, relativ bine amenajate şi întreţinute 
sunt parcurile: "George Enescu", "Tineretului" şi Splaiul Brediceanu din Lugoj, locuri 
de promenadă frecventate de lugojeni, parcurile centrale din Jimbolia, Sânnicolau 
Mare (cu specii exotice, între care arborele pagodelor) şi Deta, apoi parcurile din 
Buziaş (Parcul Central şi Parcul Copiilor), deservind vechea staţiune 
balneoclimaterică locală, cu pavilioane şi galerii de secol XIX.  
 
Există şi un anumit număr de parcuri amenajate în mediul rural, corespunzând de 
regulă unor reşedinţe nobiliare de secol XIX, naţionalizate după 1918 şi consacrate 
ulterior altor utilităţi (Bazoş, Lovrin, Banloc etc.). Potenţialul lor pentru susţinerea 
turismului cultural este cu atât mai mare cu cât astfel de parcuri se află pe fostele 
domenii ale unor conace şi castele nobiliare, care pot fi reastaurate şi introduse în 
circuitul turistic. 
 
Cadrul natural al Banatului a suportat permanent intervenţia antropică, desfăşurată 
în limitele capacităţii acestuia de a se reface, de a-şi menţine potenţialul de susţinere 
social-economică. Diversitatea structurii sale se păstrează, însă, prin datele sale 
originare, Banatul are puţine peisaje naturale cu valoare excepţională, de notorietate 

Parcul Rozelor, Timişoara 



internaţională, care să facă din spaţiul bănăţean un areal de referinţă turistică la 
scară regională (Defileul Dunării). Mai mult, degradarea peisajelor naturale prin 
defrişări, circulaţie haotică şi poluare cu deşeuri (îndeosebi menajere), ca şi protejarea 
insuficientă şi gestionarea defectuoasă a rezervaţiilor naturale, a parcurilor naţionale 
şi naturale, fac ca valoarea lor peisageră şi atractivitatea turistică să fie mult limitate. 
 
Spaţiile verzi din aşezările bănăţene, încă puţine, vădesc la rândul lor insuficienta 
preocupare pentru amenajarea architectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi 
scuarurilor publice, afectate frecvent de extinderea spaţiilor construite în mediul 
urban, de abandonarea şi degradarea zonelor verzi în mediul rural. Majoritatea 
parcurilor sunt moştenite din vremuri în care oraşele erau mult mai mici, astfel că în 
prezent se regăsesc în apropierea centrului, în timp ce cartierele noi sunt lipsite de 
spaţii verzi publice. 
 
Paralel cu creşterea preocupărilor formale privind echilibrul mediului şi calitatea 
vieţii populaţiei, în practică are loc diminuarea originalităţii şi autenticităţii peisajelor 
culturale locale. Proliferează copiile imperfecte ale unor modele alohtone de amenajare 
şi echipare a teritoriului, insuficient adaptate specificului local. Din perspectiva 
valorificării turistice a resurselor naturale, un efect negativ îl are şi declinul 
demografic al celei mai mari părţi a Banatului, îndeosebi a Banatului Montan, în care 
se concentrează peisajele naturale cu cea mai mare forţă de atracţie. Dacă scăderea 
presiunii demografice poate însemna un plus de echilibru pentru natură, ea este 
defavorabilă valorificării turistice, pentru că reduce spiritul antreprenorial, 
descurajează investiţiile şi diminuează disponibilul de forţă de muncă pentru turism. 
 
O abordare echilibrată a relaţiei potenţial natural - impact cultural - valorificare 
turistică trebuie să ţină cont de nevoia de cunoaştere, nevoia de conservare şi 
protejare, nevoia de acţiune sistemică pentru o dezvoltare durabilă. În turismul 
cultural, vizitatorii caută autenticul, virginul – mai ales în natură – dar nu se pot lipsi 
de trebuinţele vieţii moderne. În aceasta constă, de altfel, şi principala dificultate a 
organizatorilor de turism cultural: să îmbine credibil şi atractiv autenticul naturii 
sălbatice cu nevoia de comoditate, respectiv valoarea formatoare a obiectivelor cu 
nevoia de diversitate şi ludic a turistului modern.  



5.7. Punctele forte şi slabe ale Banatului ca destinaţie pentru turismul cultural  
-concluzii- 

 
 

Puncte forte 
 

Puncte slabe 

 existenţa în Banat a unei 
diversităţi mari a obiectivelor de 
patrimoniu material şi imaterial; 

 lipsa monumentelor istorice de 
atractivitate maximă precum cele 
înscrise pe lista UNESCO; 

 starea degradată a unui număr mare de 
monumente istorice; 

 lipsa personalului de specialitate 
pentru restaurarea şi conservarea 
patrimoniului cultural; 

 dificultatea de vizitare datorită 
accesului îngrădit (numeroase fiind 
închise): bisericile de lemn din zona 
Făget, morile de apă de la Rudăria, 
patrimoniul industrial etc. 

 
 ofertă muzeală diversificată cu 

repere de unicitate naţională şi 
internaţională; 

 existenţa unor galerii de artă 
publice şi private ce pot valorifica 
prin turism creaţia artistică 
contemporană locală şi naţională;  

 

 formele de prezentare în muzee, colecţii 
şi case memoriale sunt, în general, 
învechite, tradiţionale; 

 calitatea redusă a serviciilor oferite de 
muzee turiştilor străini prin lipsa de 
materiale promoţionale traduse sau 
mijloace moderne de traducere; 

 lipsa facilităţilor auxiliare de tip 
parcare, bufet de incintă, magazin de 
suveniruri, rampă de acces etc.; 

 lipsa laboratoarelor moderne pentru 
restaurarea şi conservarea bunurilor 
din patrimoniul cultural mobil al 
muzeelor, colecţiilor şi expoziţiilor 
muzeale; 

 accesul restricţionat datorită 
nerespectării orarului - unele obiective 
se deschid numai la cerere; 

 lipsa consecvenţei programelor de 
educaţie culturală; 

 lipsa unei promovări agresive a ofertei 
muzeale datorită lipsei personalului 
specializat în marketing, fundraising şi 
PR;  

 sprijin redus acordat galeriilor de artă 



pentru dezvoltarea pieţei de artă locală 
şi penetrarea pe piaţa naţională şi 
internaţională; 

 
 unicitatea, calitatea şi diversitatea 

unor evenimente culturale şi 
festivaluri care atrag numeroşi 
turişti din ţară şi străinătate; 

 lipsa unui instrument de informare 
centralizat (agendă culturală) privind 
datele calendaristice ale evenimentelor 
culturale şi festivalurilor; 

 lipsa comunicării între ofertanţii 
culturali şi organizaţiile din turism 
privind oferta culturală.; 

 lipsa unor strategii active de promovare 
la nivel naţional şi internaţional a 
evenimentelor culturale şi festivalurilor 
reprezentative;  

 
 existenţa aşezărilor rurale care 

mai păstrează tradiţiilor şi 
obiceiurile locale; 

 varietatea mare a formelor de 
exprimare ale patrimoniului 
imaterial; 

 caracterul încă viu al 
patrimoniului imaterial; 

 

 procesul accelerat de dispariţie a 
meşterilor populari; 

 alterarea patrimoniului prin influenţa 
kitsch-ului; 

 

 existenţa unei oferte culturale 
variate şi accesibile (din punct de 
vedere al limbii - traducere la 
cască din germană şi maghiară; 
preţul biletelor subvenţionat; 
spaţii culturale centrale uşor 
accesibile etc.). 

 

 o ofertă culturală redusă în spaţii 
neconvenţionale şi în cartiere; 

 ofertă culturală focalizată "în centru" 
(Timişoara şi Reşiţa) datorită 
mobilităţii reduse a ofertanţilor 
culturali instituţionali; 

 slaba valorizare a patrimoniului 
cultural local în oferta culturală locală; 

 lipsa unor cercetări şi strategii de 
marketing la nivelul ofertanţilor 
culturali;  

 lipsa de interes a ofertanţilor culturali 
pentru colaborarea cu mediul 
educaţional şi de turism; 

 participare redusă cu ofertă culturală la 
târgurile de turism naţionale şi 
internaţionale. 
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VI. Viziune / Misiune 
 



6. Viziune/Misiune 
 
 

Viziune 
 

Banatul, prin potenţialul său, poate deveni o destinaţie favorită  
pentru turism cultural în următorii 10 ani 

 
 
 

Piaţa Victoriei, Timişoara Golubac, Serbia 
 
 
 
 

Misiune 
 

Dezvoltarea durabilă a turismului cultural, prin asigurarea condiţiilor favorabile de 
punere în valoare, internă şi internaţională, a specificităţii şi diversităţii 

patrimoniului cultural bănăţean, în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din 
Banat. 
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7. Propuneri strategice 
 
 

 
Piaţa Plevnei, Timişoara 

 

 
Muzeul Banatului, Timişoara 

 

 
Palatul Dauerbach, Timişoara 

La baza acestor recomandări 
făcute de grupul de experţi stau 
două premise fundamentale: 

 valorificarea patrimoniului 
cultural prin turism trebuie 
făcută cu prudenţă; 

 dezvoltarea turismului 
cultural în Banat trebuie să 
fie o preocupare constantă a 
tuturor grupurilor 
interesate din mediul politic 
şi administrativ, mediul 
economic, mediul cultural, 
societatea civilă şi 
populaţie.  

 
Recomandările propuse au plecat 
de la necesitatea valorificării 
unicităţii, atractivităţii şi 
multiculturalităţii patrimoniului 
bănăţean.  
 
În acest sens au fost definite 
următoarele obiective strategice 
majore: 
 
 
Obiectivul strategic 1. Punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
ca element definitoriu al 
multiculturalităţii şi atractivităţii 
spaţiului bănăţean. 
  
Obiectiv specific 1.1. Conservarea, 
restaurarea, salvgardarea şi 
valorificarea patrimoniului 
cultural ca potenţial produs 
pentru turismul cultural. 
 
M1. Realizarea de studii şi 
cercetări cu privire la starea 
patrimoniului cultural în Banat şi 



 

 
Muzeul Banatului Montan, Reşiţa 

 

 
Sanctuarul neolitic de la Parţa, Muzeul Banatului 

 

 
Muzeul de Artă Timişoara – Donato 

Veneziano, Sf. Ieronim în deşert, secolul XV 

a posibilităţii dezvoltării 
turismului cultural. 
M.2. Conservarea fondului 
patrimonial definitoriu pentru 
Banat prin digitalizarea şi 
păstrarea valorilor de patrimoniu 
în arhive electronice. 
M.3. Restaurarea obiectivelor 
majore de patrimoniu material 
imobil. 
M.4. Punerea în valoare a 
principalelor atracţii turistice prin 
iluminat artistic. 
M.5. Valorizarea obiectivelor de 
patrimoniu industrial ca posibile 
locaţii pentru manifestări 
culturale şi artistice. 
M.6. Modernizarea formelor de 
prezentare şi expunere a 
bunurilor de patrimoniu cultural 
material mobil. 
M.7. Crearea şi amenajarea unor 
spaţii adecvate conservării 
obiectelor de patrimoniu ale 
Muzeului de Artă Timişoara şi ale 
Muzeului Banatului din 
Timişoara. 
M.8. Organizarea unei expoziţii 
permanente dedicate artei 
bănăţene, în cadrul Muzeului de 
Artă Timişoara (MAT). 
M.9. Finalizarea bazei de date 
care să reflecte patrimoniul MAT 
care să fie accesibilă cercetătorilor 
şi altor persoane interesate. 
M.10. Realizarea de evenimente 
culturale şi festivaluri în spaţii 
neconvenţionale, monumente 
istorice etc., care să pună în 
valoare şi să aducă în atenţia 
publicului valorile patrimoniul 
cultural bănăţean. 
 
Obiectiv specific 1.2. Păstrarea 
autenticităţii patrimoniului 



 

 
Muzeul de Artă Timişoara – Mihail Nicolaevici, 

Înălţarea Sf.Ilie la cer, secolul XV 
 

 
Ceramică de la Biniş, judeţul Caraş-Severin 

 

 
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara – 

Festivalul Etniilor 

bănăţean prin dialog şi echilibru 
între interesele de conservare şi 
utilizatori.  

 
M.1. Dezvoltarea şi iniţierea de 
activităţi de turism cultural cu 
respect pentru cultura locală şi 
modul de viaţă al comunităţilor 
gazdă. 
M.2. Educaţie culturală pentru 
reprezentanţi ai comunităţilor 
gazdă pentru înţelegerea valorii 
resurselor inestimabile de care 
dispun. 
M.3. Acţiuni de conştientizare a 
locuitorilor din clădirile istorice cu 
privire la valoarea acestora şi a 
modului corect de intervenţie 
asupra lor. 
 
Obiectiv specific 1.3. Punerea 
prudentă în valoare şi protejarea 
activă a rezervaţiilor şi parcurilor 
naturale. 
 
M.1. Supravegherea strictă şi 
gestionarea productivă pentru 
turism a rezervaţiilor naturale, a 
parcurilor naţionale şi naturale; 
M.2. Promovarea inteligentă a 
peisajelor naturale cu valoare 
excepţională, pentru a le consolida 
notorietatea naţională şi 
internaţională; 
M.3. Creşterea preocupărilor şi a 
competenţei în amenajarea 
architectural-peisagistică a 
parcurilor, grădinilor şi 
scuarurilor publice din mediul 
urban; 
M.4. Realizarea în şcoli a unor 
campanii de formare a 
comportamentului ecologic la copii 
şi tineri şi implicarea lor în 
acţiuni de protejare şi promovare 



 
Hidrocentrală, Timişoara 

 

 
Pionierat- Timişoara primul oraş european cu 

iluminat electric stradal 
 

 
Centrală electrică Anina, Caraş-Severin 

a zonelor protejate şi spaţiilor 
verzi; 
M.5. Formarea de specialişti în 
urbanism şi ştiinţa peisajului şi 
implicarea lor în realizarea 
proiectelor de dezvoltare şi 
amenajare locală. 
 
  
Obiectivul strategic 2. 
Îmbunătăţirea accesului 
publicului la valorile de 
patrimoniu locale şi regionale. 
 
Obiectiv specific 2.1. Realizarea 
unei experienţe autentice pentru 
vizitatori, care să reflecte valoarea 
specifică a patrimoniului 
bănăţean. 
 
M.1. Individualizarea obiectivelor 
turistice şi culturale în spaţiu. 
M.2. Dezvoltarea de circuite 
turistice de vizitare atractive. 
M.3. Facilitarea cunoaşterii prin 
mijloace moderne de vizitare, 
prezentare şi traducere. 
M.4. Îmbunătăţirea condiţiilor de 
acces, primire şi vizitare ale 
ofertanţilor culturali (orar, 
parcări, rampe, alimentaţie 
publică, grup sanitar, magazine de 
suveniruri, bancomate). 

 
Obiectiv specific 2.2. 
Profesionalizarea operatorilor 
culturali. 
 
M.1. Formarea profesională în 
cadrul instituţiilor de cultură a 
unor angajaţi care să dezvolte 
activităţi de relaţii cu publicul, 
marketing şi atragere de fonduri. 
M.2. Formarea profesională a 
unor angajaţi ai autorităţilor 



 

 
Concert la Triade – Alexandra Guţu şi Tibi Popa 

alături de lucrările lui Peter Jecza 
 

 
Filarmonica Banatul din Timişoara - Decernarea titlului de 
Cetăţen de onoare al oraşului Timişoara dirijorului şi 
compozitorului Remus Georgescu 

 

 
Muzeul de Artă Timişoara – Sala Sigma, artă contemporană 

locale (directori de cămine, 
bibliotecari, muzeografi) pentru a 
fi capabili să ofere informaţii cu 
privire la patrimoniul cultural al 
comunităţii pe care o repezintă. 
M.3. Încurajarea învăţării limbilor 
de circulaţie internaţională şi 
regională pentru facilitarea 
transmiterii informaţiei către 
turişti. 
 
Obiectiv specific 2.3. Educaţie prin 
patrimoniu. 
 
M.1. Includerea ca disciplină 
opţională pentru învăţământul 
preuniversitar, atât pentru 
profesori cât şi pentru elevi, a 
disciplinei "Educaţie prin 
patrimoniu". 
M.2. Organizarea de evenimente 
culturale pentru educaţia 
publicului – ex. Proiectul Seară 
muzeală (MAT). 
M.3. Organizarea în cadrul MAT a 
unor ateliere de creaţie pentru 
elevi. 
 
 
Obiectivul strategic 3. Creşterea 
profilului regiunii Banat ca 
destinaţie turistică. 
 
Obiectiv specific 3.1. Dezvoltarea 
unui concept de marketing 
modern pentru destinaţia Banat. 
 
M.1. Elaborarea unui parteneriat 
strategic pentru dezvoltarea 
destinaţiei BANAT. 
M.2. Realizarea de cercetări de 
marketing pentru a înţelege 
nevoile şi motivaţiile pieţei de 
turism cultural regional. 
M.3. Elaborarea unei strategii 



 

 
Anina, judeţul Caraş-Severin 

 

 
Pod turcesc de piatră secolul XVIII, Grădinari  

judeţul Caraş-Severin 
 

 
Toamna pe drumuri bănăţene 

agregate de marketing. 
M.4. Implementarea strategiei la 
nivel local, naţional şi 
internaţional. 
 
Obiectiv specific 3.2. Afirmarea 
Banatului ca destinaţie de turism 
cultural în oferta internă şi 
internaţională. 
 
M.1. Sprijinirea participării 
entităţilor locale la târguri 
naţionale şi internaţionale de 
turism. 
M.2. Integrarea activităţilor 
culturale şi a ofertei turistice în 
misiunile economice 
internaţionale ale camerelor de 
comerţ din regiune. 

 
Obiectiv specific 3.3. 
Diversificarea canalelor de 
comunicare între domeniul 
cultural şi cel al turismului. 

 
M1. Elaborarea unui agende 
anuale privind evenimentele 
culturale din regiune şi 
transmiterea acesteia în timp util 
agenţiilor de turism. 
M.2. Realizarea unui nod 
informaţional cultură-turism, în 
cadrul unor centre de informare 
turistică. 
M.3. Implicarea tinerilor în 
cunoaşterea şi promovarea ofertei 
de turism cultural bănăţean. 
M.4. Organizarea de conferinţe, 
seminarii, dezbateri comune între 
ofertanţii culturali şi operatorii 
din turism pentru identificarea 
modalităţilor optime de cooperare, 
în beneficiul ambelor domenii. 
M.5. Cooperarea între sectorul 
cultural şi cel de turism pentru 



 
Conacul Banloc, judeţul Timiş, pavilion 

 

 
Mănăstirea Călugăra, judeţul Caraş-Severin 

 

 
Primăria din Caransebeş 

 

atragerea turiştilor, a 
vizitatorilor/spectatorilor către 
evenimentele culturale sau 
festivalurile majore ale zonei. 
 
  
Obiectivul strategic 4. Creşterea 
suportului altor domenii pentru 
dezvoltarea turismului cultural în 
Banat. 
 
Obiectiv specific 4.1. Dezvoltarea 
turismului cultural ca factor de 
dezvoltare durabilă a Banatului.  
 
M.1. Dezvoltarea de strategii de 
turism cultural corelate cu 
planurile de dezvoltare locală. 
M.2. Colaborarea autorităţilor şi 
agenţiilor locale, regionale şi 
naţionale pentru asigurarea 
condiţiilor optime de dezvoltare a 
turismului cultural. 
M.3. Dezvoltarea de parteneriate 
între autorităţile locale, 
reprezentanţii mediului cultural şi 
ai mediului economic, astfel încât 
prin turismul cultural să se 
asigure creşterea bunăstării 
comunităţilor implicate 
(asigurarea de noi locuri de 
muncă, noi surse de venit). 
M.4. Dezvoltarea unor grupuri de 
iniţiativă locală care să contribuie 
la atragerea de resurse financiare 
şi la coagularea formelor 
incipiente de antreprenoriat. 
M.5. Investiţii şi colaborare 
pentru dezvoltarea unui număr de 
atracţii strategice reprezentative 
pentru arealul bănăţean. 
M.6. Realizarea şi promovarea 
unei baze de date publice cu 
facilităţile de cazare şi masă 
existente în perimetrul celor două 



 
Parcul Rozelor – Scenă 

 
 

 
Canalul Bega, Timişoara 

judeţe bănăţene. 
 
Obiectiv specific 4.2. 
Modernizarea şi/sau dezvoltarea 
infrastructurii de acces, cazare şi 
a facilităţilor de servire. 
 
M.1. Repararea şi marcarea 
drumurilor de acces la 
monumentele de patrimoniu 
cultural sau natural.  
M.2. Marcarea drumurilor cu 
panouri de semnalizare a 
obiectivelor de patrimoniu precum 
şi a facilităţilor aferente.  
M.3. Facilitarea accesării de 
fonduri pentru investiţii în 
infrastructura de cazare şi 
alimentaţie publică. 
 
Obiectiv specific 4.3. Creşterea 
abilităţilor antreprenoriale ale 
membrilor comunităţilor locale 
 
M.1. Realizarea de cursuri de 
specialitate pentru dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale ale 
unor persoane din comunităţile 
din mediul rural pentru 
dezvoltarea potenţialului de 
afaceri. 
M.2. Formarea profesională a 
rezidenţilor pentru asigurarea 
unor servicii de turism adecvate. 
M.3. Realizarea unor centre de 
colectare şi distribuţie a 
produselor tradiţionale şi 
meşteşugăreşti, astfel încât aceste 
produse să ajungă pe piaţă. 
M.4. Realizarea unor programe de 
formare pentru tânăra generaţie 
în vederea însuşirii tradiţiilor şi 
practicilor patrimoniale.  
M.5. Dezvoltarea cunoştinţelor şi 
a abilităţilor de comunicare şi 



 
Trandafiri - Parcul Rozelor, Timişoara 

 

 
Hotel Cerna – Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin 

 

promovare a produselor 
turismului cultural.  
 
Obiectiv specific 4.4. Dezvoltarea 
relaţiilor de parteneriat între 
domeniul cultural, educaţional şi 
economic. 
 
M.1. Educaţie în şcoli pentru 
cunoaşterea, păstrarea şi 
valorificarea patrimoniului, în 
respect pentru moştenirea 
culturală. 
M.2. Dialog şi colaborare în 
producerea şi promovarea unor 
festivaluri şi evenimente 
emblematice pentru regiune. 
M.3. Integrarea ofertei culturale 
în pachetele agenţiilor de turism 
pentru turismul de business, 
ecumenic, de week-end, etc.  
M.4. Restaurarea şi 
refuncţionalizarea în parteneriat 
public-privat a unor monumente 
istorice în vederea redării lor 
circuitului turistic şi cultural. 
M.5. Dezvoltarea la nivel naţional 
a unor indicatori statistici care să 
ofere date exacte pentru 
măsurarea impactului turismului 
cultural: numărul, destinaţia, 
timpul petrecut de turişti în scop 
cultural. 
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VIII. Implementare, monitorizare şi evaluare 



8. Implementare, monitorizare şi evaluare     
 
 
Recomandările strategice au fost definite în prezenta lucrare având la bază potenţialul 
patrimoniului cultural bănăţean existent dar şi problemele identificate ca rezultat al 
acţiunii unor factori negativi, atât la nivelul domeniului cultural în general, cât şi la 
nivelul sectorului turism şi la nivelul altor sectoare conexe.  
 
Dacă elaborarea unei strategiei trebuie să parcurgă un proces de corelare, între ceea 
ce este de dorit a fi realizat cu ceea ce este posibil în condiţiile resurselor existente şi 
ceea ce este probabil, în condiţiile previzionate, implementarea reprezintă procesul de 
transformare a resurselor disponibile în rezultate, astfel încât entitatea să-şi atingă 
obiectivele propuse. 
  
Responsabilitatea procesului de implementare a recomandărilor strategice din 
prezenta lucrare nu revine în particular unei autorităţi, instituţii sau ONG, ci este 
asumată de participanţii la procesul de consultanţă realizat pentru definirea lor. În 
vederea realizării dezideratelor majore identificate, se propune constituirea unui Grup 
de implementare, monitorizare şi evaluare, format din reprezentanţi ai grupurilor de 
interese reprezentate de participanţii la consultări: administraţia publică locală, 
instituţii culturale, ONG-uri culturale, operatori din turism. Fiecare membru din acest 
grup poate implementa în propria organizaţie prezentele recomandări, urmând a se 
întâlni de minim două ori pe an pentru a dezbate modalităţile aplicate pentru 
implementare, monitorizare şi evaluare a rezultatele obţinute, Institutul Intercultural 
Timişoara împreună cu Centrul de Turism Cultural CULTOURS Timişoara facilitând 
şi pe viitor aceste dezbateri. 
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Anexa 1 
 
 

Participanţii la consultările publice realizate în cadrul seminariilor avute cu parteneri 
interesaţi pentru fundamentarea propunerilor strategice pentru dezvoltarea 

turismului cultural în Banat 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Instituţia 

1 Aciu Adriana Universitatea de Vest, Timişoara 
2 Albu Alina CULTOURS – Centrul de Turism Cultural, 

Timişoara 
3 Albu Bogdan CULTOURS – Centrul de Turism Cultural, 

Timişoara 
4 Antoniuc Doina Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional a judeţul Timiş 
5 Arsin Vera Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timişoara 
6 Barboni Iosif Primăria Traian Vuia, judeţul Timiş 
7 Bădoiu Criastian Tymes Tours / Asociaţia de Turism Banat, 

Timişoara 
8 Bălănescu Dana Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional a judeţul Caraş – Severin 
9 Băloi Adrian Primăria Traian Vuia, judeţul Timiş 
10 Britz Helmut Asociaţia Culturală Ariergarda, Timişoara 
11 Bugar Hermina Rialto Tours, Timişoara 
12 Bujor Ciprian Muzeul de Artă, Timişoara 
13 Chisăliţă Ada Mirela Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 

Cultural Naţional a judeţul Caraş – Severin 
14 Constantin Marius G.T.Z. 
15 Despi Alina Vestinvest, Timişoara 
16 Djukic Pavle Organizaţia Municipală de Turism din Pancevo, 

Serbia 
17 Djurica Aleksandra Consulatul General al Serbiei, Timişoara 
18 Doboşi Oana Asociaţia Culturală Ariergarda, Timişoara 
19 Gherga Eugen Institutul Intercultural Timişoara 
20 Giurgiu Rodica Institutul Intercultural Timişoara 
21 Goleanu Oriana Centrul de Asistenţă Rurală, Timişoara 
22 Gotia Cristian A.D.R. Vest Timişoara 
23 Guzina Branislav Parlamentul Civic din Vârşeţ, Serbia 
24 Guzina Virginia Marina Parlamentul Civic din Vârşeţ, Serbia 
25 Haţegan Ioan Societatea Culturală Banatul, Timişoara 
26 Hedeşan Otilia Universitatea de Vest, Timişoara 
27 Iamandescu Irina Asociaţia pentru Arheologie Industrială, Bucureşti 



28 Iordache Cornelia Teatrul German de Stat Timişoara 
29 Laţcu Daniel Afilon Banat Turism Group / A.N.T.R.E.C. Banat, Reşiţa 
30 Leu Ana Centrul Euroregional pentru Democraţie, 

Timişoara 
31 Ljuan Marko Gasi Organizaţia Municipală de Turism din Pancevo, 

Serbia 
32 Lungu Adriana Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
33 Malimarcov Saşa Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timişoara 
34 Marcu Carmen Asociaţia Parudimos, Timişoara 
35 Mariciuc Adrian A.D.R. Vest, Timişoara 
36 Martinescu-Sadovan 

Maria 
Poetă – interpretă de folclor 

37 Mihalcea Florian Societatea Timişoara 
38 Mihăeş Gheorghe Aurel Primăria Teremia Mare, judeţul Timiş 
39 Nădăştean Bogdan Muzeul de Artă, Timişoara 
40 Olteanu Dorel Asociaţia Caselor de Creaţie din Banat, Timişoara 
41 Perinaţ Marco Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Timişoara 
42 Petruescu Vasile Asociaţia Telecentru Traian Vuia, judeţul Timiş 
43 Petruţ Lavinia Infocentrul Turistic Timişoara 
44 Pintilie Ileana  Universitatea de Vest, Timişoara 
45 Popa Nicolae Universitatea de Vest, Timişoara 
46 Răceanu Corina Institutul Intercultural Timişoara 
47 Raţiu Dan Asociaţia 1Banat.eu, Timişoara 
48 Răzvan-Mihalcea 

Alexandra 
Societatea Filarmonică Timişoara 

49 Schulz Maria Primăria Jimbolia, judeţul Timiş 
50 Sere Monica Redona Travel, Timişoara 
51 Slajh Nikola Mişcarea Europeană din Zrenjanin, Serbia 
52 Satmari Ludovic CULTOURS – Centrul de Turism Cultural, 

Timişoara 
53 Solomon Lucia Infocentrul Turistic Timişoara 
54 Stângu Ramona Primăria Oraviţa, judeţul Caraş-Severin 
55 Tăuş Gheorghe S.C. "ASTRA" SRL, Timişoara 
56 Velcea Mariana Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
57 Vighi Daniel Asociaţia Culturală Ariergarda, Timişoara 
58 Vujinov Ana Mişcarea Europeană din Zrenjanin, Serbia 
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Echipa de proiect 
 
 
 
 
Echipa de proiect: 
 

 Eugen Gherga – manager de proiect 
 Alina Albu – asistent manager proiect, tema tratată: Introducere 

 
 
 
 
Experţi :  
 
 Drd. Adriana Aciu – expert cultură, tema tratată: Patrimoniu cultural material 

imobil 
 Dr. Ioan Haţegan – expert istorie, tema tratată: Patrimoniu cultural material 

mobil 
 Prof. univ.dr. Otilia Hedeşan – expert cultură, tema tratată: Patrimoniu 

cultural imaterial 
 Prof.univ.dr. Nicolae Popa – expert turism, teme tratate: Mediul extern, Peisaje 

naturale, arii protejate parcuri 
 Prof.univ.dr. Ileana Pintilie – expert cultură, tema tratată: Patrimoniu cultural 

material imobil 
 Dr. Corina Răceanu – expert planificare strategică, teme tratate: Metodologie, 

Context, Analiză SWOT, Propuneri strategice, Implementare. 
 Dr. Călin Rus – expert reurse şi relaţii interetnice 
 Drd. Dan Raţiu – expert film şi promovare multimedia 
 Ludovic Satmari – expert turism – mediul de afaceri, tema tratată: Festivaluri 

şi evenimente culturale 
 
 
 
 
Colaborator: 
 
 Conf.univ.dr. Rodica Giurgiu – expert cultură, teme tratate: Artele 

spectacolului, Istorie culturală 
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