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GENERALITĂŢI

Dincolo de istoria sa - care spune că Timişul era cunoscut în perioada romană ca Tibisis 

sau Tibiscus - râul care străbate Banatul este azi un liant al unora dintre cele mai frumoase 

localităţi din această parte a României. Timişul, cel mai mare râu interior al regiunii,  îşi arei 

izvoarele pe versanţii estici ai Munţilor Semenic, în judeţul Caraş-Severin, mai precis la 

confluenţa a trei braţe: Semenic. Grădişte şi Brebu. Locul de unde izvorăsc, de altfel, şi cele 

mai frumoase poveşti ale Banatului, istoria şi bucătăria sa, cântecele şi tradiţiile, cultura.

Lungimea totală a râului Timiş este de 339.7 km, din care 241.2 km sunt parcurşi în 

România traversând judeţul Caraş Severin şi Judeţul Timiş si restul in Serbia, localitatea 

Pančevo. Pe o porţiune de 3,3 km râul marchează frontiera româno-sârbă.

Într-o succintă enumerare, cele mai mari localităţi situate în Valea Timişului românesc 

sunt municipiul Reşiţa, oraşul Caransebeş, municipiul Lugoj şi municipiul Timişoara - 

reşedinţă a judeţului Timiş. 

Pe lângă acestea, însă, râul Timiş scaldă numeroase comune şi sate bănăţene încărcate de 

istorie şi cultură, bogate în elemente naturale de un real farmec, unele dintre ele unice în 

lume, aşa cum sunt Iarcurile de la Corneşti sau Sancturarul de la Parţa (vechi de peste 

6000 de ani).
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MUNICIPIUL REŞIŢA 
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Municipiul Reşiţa, reşedinţa judeţului Caraş-Severin, este amplasat în partea de nord-

vest a judeţului, pe cursul mijlociu al râului Bârzava, într-o zonă geografică de un pitoresc 

deosebit şi cu obiective turistice atrăgătoare, oraşul Reşiţa fiind considerat cel mai vechi 

centru siderurgic al României şi una din cele mai importante cetăţi industriale din sud-estul 

Europei. 

Turiştii ajunşi în zonă pot vizita:

Muzeul locomotivelor cu abur din Reşiţa înfiinţat în anul 1972. Se află în zona Triaj a 

municipiului Reşiţa având expuse, în prezent, un număr de 16 locomotive din diferite 

secole.

Staţiunea Secu  şi  Lacul de acumulare Secu, aflat la 15 km de Reşiţa.

Gărâna - cel mai cunoscut sat de vacanţă din Banat aşezat pe o muchie de deal, la 935 de 

metri altitudine, într-un peisaj dominat de silueta Semenicului.

Lacul Trei Ape – izvorul Timişului, la o altitudine de 850 m unde se pot practica sporturi 

nautice.

Staţiunea Crivaia – situată la poalele munţilor Semenic este locul ideal pentru recreere, 

agrement, drumeţii montane sau sporturi extreme.

Staţiunea turistică Semenic - situată la peste 1410 m altitudine, unde există 6 pârtii de 

schi cu grade diferite de dificultate, prevăzute cu teleschi.

Calea ferată Oraviţa–Lişava–Anina - inaugurată la 15 decembrie 1863, fiind prima cale 

ferată montană (şi a patra construită) de pe teritoriul actual al României.

Această porţiune face parte din situl „Calea ferată Baziaş-Oraviţa-Anina”, fiind clasată ca 

monument istoric . Tot monument istoric este şi clădirea gării Anina.

Casacada Bigăr – declarată de The World Geography ca fiind cea mai frumoasă cascadă 

din lume şi face parte din Parcul Naţional Cheile Nerei. 

Locomotiva „Resicza” - Muzeul locomotivelor cu abur din Reşiţa 1972
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CARANSEBEȘ

Municipiul Caransebeş, a doua localitate ca mărime a judeţului Caraş-Severin a fost, 

si rămâne, un important centru cultural al Banatului. Descoperirile arheologice relevă o 

viguroasă cultură materială şi spirituală, mai intâi specific daco-getică, apoi daco-romană. 

Oraşul Caransebeş este centrul unui areal ce cuprinde mai multe zone turistice şi de 

agrement printre care Muntele Mic şi Poiana Mărului sunt unele dintre cele mai cunoscute.

Iar obiective turistice iubite de vizitatori includ Lacurile de acumulare Marghita şi Buhui, 

Peşterile Buhui cu cel mai lung râu subteran din ţară, Peştera Dubova,Peştera Ponor-Plopa şi 

poienile de liliac, Cheile Nerei şi Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa, Lacul Dracului, Ochiul Bei şi 

Cascadele Beuşniţei, Cheile Minitului, Cascada Coronini.

Poiana Mărului
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 Lugoj

Municipiul Lugoj este unul dintre cele mai importante centre ale mişcării culturale din 

Transilvania şi Banat, al doilea oraş ca mărime din judeul Timiş.

Râul Timiş prin Lugoj

Situat pe malurile râului Timiş, Lugojul este un oraş turistic prin excelenţă, pus în valoare de apa 

curgătoare a râului. Astfel, unul dintre cele mai cunoscute obiective îl reprezintă Podul de fier - 

simbol al oraşului,, inaugurat în august 1902. Acesta a înlocuit vechiul pod de lemn, dărâmat cu un an 

mai devreme. Prin construirea podului, cele două maluri ale Timişului au fost sistematizate.

Alte obiective mai cunsocute sunt Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” şi Turnul – 

Clopotniţa „Sfântul Nicolae”.
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Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”

Lacul Surduc este cel mai mare lac din vestul României cu o suprafaţă de 460 hectare şi 

este un important obiectiv turistic pentru judeţul Timiş.

Barajul, care se afla la 195 m deasupra mării, şi Lacul Surduc alimentează cu apă potabilă şi 

industrială municipiul Timişoara.

La Surduc are loc anual evenimentul intitulat Zilele Lacului Surduc şi AeroNautic Show, 

spectacol dedicat domeniilor aerian şi nautic, în cadrul căruia  se organizează spectacole pe 

apă şi în aer, concursuri de înot, au loc concerte în aer liber şi activităţi pentru familii şi copii.

 Regiunea este ideală pentru iubitorii de plimbări în natură, iar pentru agrement se pot 

închiria bărci şi hidrobiciclete.

Lacul Surduc
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Muzeul Traian Vuia – este situat la doar 10 kilometri de Surduc şi reprezintă o 
importantă atracţie turistică.

Muzeul Traian Vuia

Complexul Valea lui Liman, construit în anul 1972, a fost modernizat şi oferta turistică a 

fost mult diversificată. Astfel că iubitorii de drumeţii şi sport sau cei care doresc să facă plajă şi 

baie în piscină pot petrece câteva zile superbe.

Valea lui Liman 
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Staţiunea este situată în judeţul Timiş, în Depresiunea Buziaşului, la o distanţă de 25 km de 

oraşul Lugoj, şi la o distanţă de 34 km de oraşul Timişoara.

Buziaşul este singura Staţiune Balneoclimaterică de interes naţional din vestul ţării, cu 

profil terapeutic cardiovascular, folosind în procedurile de tratament factori naturali de cură.

Staţiunea Buziaş
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MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Capitală Culturală Europeană 2021 

Timişoara  - în latină Тimisvaraia; în maghiară Temesvár; în germană Temeschwar, 

alternativ Temeschburg sau Temeswar; în sârbă Темишвар, cu alfabet latin Temišvar - este 

municipiul de reşedinţă a judeţului Timiş, Banat, aflat în vestul României, aproape de 

frontierele cu Ungaria şi Serbia.

Numele localităţii provine de la cel al râului Timiş, combinat cu substantivul maghiar 

vár, „cetate”, adică Cetatea Timişului. Situat pe Râul Bega oraşul este considerat capitala 

oficială sau inima regiunii istorice Banat. Din 1848 şi până în 1860 a fost capitala oficială a 

Voivodinei sârbeşti şi a Banatului timişan. 

Desemnată Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021, Timişoara este un oraş 

multicultural, multiconfesional, cu tradiţie culturală istorică, influenţat de diversele 

comunităţi etnice, în special de cea germană, maghiară şi sârbă. 

Canalul Bega

Aflate azi într-un amplu proces de renovare, clădirile istorice ale oraşului reprezintă o 

veritabilă atracţie turistică. De altfel, Timişoara deţine cel mai amplu ansamblu de clădiri 

istorice din România (cca 14.500), constituit din ansamblurile urbane ale cartierelor Cetate, 

Iosefin, Fabric şi Elisabetin. Diversitatea arhitecturală, reprezentată de baroc, istorism, 

neoclasicism şi Wiener Secession, a adus Timişoarei renumele de „Mica Vienă”.

Patrimoniul arhitectural este constituit din pieţe publice, lăcaşuri de cult, clădiri 

istorice, monumente şi statui, muzee şi galerii de artă, centre culturale, târguri tradiţionale şi 

alte atracţii turistice precum Grădina zoologică şi Fântâna Punctelor Cardinale. 

Patrimoniul Arhitectural 



Opera Naţională Română

Monumentul Sfânta Maria din Piața Maria
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Catedrala Mitropolitană

Biserica sârbească „Sf. Gheorghe”
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Muzeul Banatului ”Castelul Huniade”

Mlaştinile Satchinez - Rezervaţia ornitologică Satchinez

Mlaştinile Satchinez formează o rezervaţie naturală ornitologică şi se intinde pe 242 de 

hectare în hotarul localităţii Satchinez, din judeţul Timiş.

Această rezervaţie înfiinţată în anul 1942, supranumită „Delta Banatului”, ”găzduieşte” 

40% dintre speciile de păsări întâlnite pe teritoriul României.

Pădurea  Macedonia

Este o zonă protejată, situată în partea vestică a judeţului Timiş pe teritoriul oraşului 

Ciacova şi al comunelor Banloc, Ghilad, Giulvăz.

Aceasta este declarată ”Arie de protecţie avifaunistică” reprezentând o zonă naturală 

(râuri, lacuri, mlaştini, turbării, terenuri arabile cultivate, păduri de foioase) în lunca inundabilă 

a râului Timiş ce asigură condiţii de hrană, cuibărit şi vieţuire pentru mai multe specii de păsări 

migratoare, de pasaj sau sedentare (unele protejate prin lege). 

Parcul Dendrologic Bazoş

Avînd din anul 1994 statutul de arie protejată, Parcul Dendrologic Bazoş este situat in 

Bazoşu Nou, comuna Bucovăţ, judeţul Timiş, în plină câmpie la circa 20 kilometri sud-est de 

Timişoara, pe teritoriul cuprins între râurile Bega şi Timiş si are o suprafaţă de 60 ha. Cuprinde 

zone clasificate după specii, şi anume Pădurea naturală de stejar cu vârste până la 60 ani, 

Colecţia dendrologică specii nord-americane, Colecţia dendrologică specii asiatice şi Parcul 

dendrologic în stil peisager cu specii de diverse origini.

În cuprinsul parcului există numeroase alei, poieni, linii somiere, amenajări modeste 

pentru odihnă, precum şi pepiniere, iar aleile sale reprezintă zone permanent pline de turişti.

Obiective de interes turistic în apropiere de Timişoara
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Lacul de acumulare Dumbrăviţa

Acesta se afla la aproximativ 7 km de Timişoara, la ieşirea din Dumbrăviţa, lângă Pădurea 

Verde. Pe suprafaţa sa de 13 ha se poate pescui zi şi noapte în schimbul unei taxe, iar 

reprezentanţii autorităţilor locale au un deosebit interes în dezvoltarea unei zone turistice în 

jurul acestui punct natural.

Lacul Ianova

Lacul de acumulare Ianova este situat pe cursul pârâului Valea Lungă, la aproximativ 22 km distanţă 

de Timişoara. Acesta are o adâncime maximă de 3 metri şi este populat cu plătică, caras, crap românesc 

şi cteno. Peisajul se remarcă prin frumuseţea lacului şi densitatea vegetaţiei de stuf, reprezentând un 

spaţiu de recreere pentru iubitorii de natură şi pescuit. Perioada de pescuit este admisă tot timpul 

anului. 

Cramele Recaş

Cramele Recaş este o companie producătoare de vinuri din România înfiinţată în anul 1991 având 

sediul în oraşul Recaş din judeţul Timiş. În portofoliul mărcii găsim vinuri precum Fetească Neagră, 

Legend of Transylvania, La Putere, Te iubesc mult şi Schwaben Wein, iar Crama din cărămidă şi sala de 

degustare, aflată la 9 m sub pământ reprezintă veritabil punct de atracţie pentru turişti.
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Domeniul Herneacova

Herneacova este una din cele mai vechi localităţi din judeţul Timiş, atestată documentar în 

anul 1349. 

De-a lungul timpului acest domeniu a fost dezvoltat generând astăzi o locaţie care are toate 

caracteristicile unei atracţii turistice veritabile. O istorie bogată şi tumultoasă, o arhitectură 

rustică spectaculoasă şi o ambianţă naturală unică. În plus, locaţia este retrasă în mijlocul 

naturii şi oferă o mare libertate în organizarea drumeţiilor prin pădure cu trăsura, călare, cu 

bicicleta sau la pas fiind perfectă pentru cei cărora le place să viseze cu ochii deschişi şi vor să 

se rupă de stresul cotidian al oraşului petrecând câteva ore în mijlocul naturii.

Mănăstirea Şag-Timişeni

Lăcaşul de cult lângă Timişoara, ctitorit în anul 1944 şi trecut prin secera vremurilor, se 

găseşte la 15 km de Timişoara lângă o pădure fiind o oază de pace, spiritualitate, credinţă şi 

binecuvântare.

Mănăstirea Cebza

Mănăstirea Cebza este o mănăstire din România situată în satul Cebza din judeţul Timiş, la circa 31 

km de muncipiul Timişoara. Biserica de lemn a mănăstirii este cea mai veche biserică de lemn din Banat.

Cu toate că primele menţiuni documentare referitoare la Mănăstirea Cebza datează din secolul XVII 

(mai precis 1758-1759), se crede că ea este mult mai veche şi că datează de fapt din secolul XV. Conform 

legendei transmise pe cale orală, înainte de a se construi mănăstirea, în mijlocul codrului care se întindea 

pe aceste locuri, exista un izvor făcător de minuni. Atraşi de puterile binefăcătoare ale izvorului, un 

pustnic şi-a făcut, în preajma izvorului, o chilie. Înmulţindu-se numărul de călugări, aceştia ar fi construit 

o mică biserică, în asemenea fel încât izvorul să fie cuprins în altar. Apele izvorului sunt considerate 

vindecătoare şi astăzi de către credincioşii care vin să se roage la mănăstire.
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Surse de finanțare:

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

Buget total - 973.818,30 €

Contribuția Uniunii Europene 85% -  827.745,56 €

Durata proiectului 18 luni: iunie 2017 - decembrie 2018

Cooperare dincolo de frontiere.

Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de 

Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) şi 

cofinanţat de statele partenere în program.

Titlul proiectului: Eco Tamiš (Timiș) – eMS RORS-39

Editorul materialului: Asociaţia Miltonia

Data publicării: Decembrie 2017

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Pentru eventuale sesizări, contactaţi: romania-serbia@mdrap.ro 

Partenerii Proiectului 

Centrul de voluntari şi mişcarea

de conservare a naturii Pancevo

www.pgcvp.rs

Camera de Comerţ şi Industrie a Serbiei 

Camera Regionala de Comerţ şi Industrie a 

Districtului Administrativ Banatul de Sud

www.pks.rs

Asociaţia Miltonia, Jud Timiş, România

www.miltonia.ro

Asociaţia pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului , Jud Timiş, România

www.turismtimis.ro
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Financing sources:

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme

Total budget - 973.818,30 €

European Union Contribution 85% -  827.745,56 €

Project duration 18 months : June 2017 – December 2018

Cooperation beyond borders.

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is

financed by the European Union under the Instrument for Pre-accession 

Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.

Project title: Eco Tamiš (Timiș) – eMS RORS-39

Material editor: Miltonia Association

Publishing date: December 2017

The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union.

In case of any complaints, contact: romania-serbia@mdrap.ro 

Project Partners 

Centre of volunteers and nature

conservation movement of Pancevo

www.pgcvp.rs

Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Regional Chamber of Commerce and Industry 

of the South Banat Administrative District

www.pks.rs

Miltonia Association, Romania, Timis

www.miltonia.ro

Association for Tourism Promotion and 

Development in Timis, Romania, Timis

www.turismtimis.ro

New tourism product
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Herneacova domain

Herneacova is one of the oldest settlements in Timis county, documented in 1349.

Over time, this area has been developed generating today a location that has all the 

features of a real tourist attraction. A rich and tumultuous history, a spectacular rustic 

architecture and a unique natural ambience. Additionally, the location is secluded in the 

middle of nature and offers great freedom in organizing hiking, horseback riding, cycling or 

walking, being perfect for those who like to dream their eyes open and want to break the daily 

stress of the city spending a few hours in the middle of nature.

Şag-Timişeni Monastery

The religious settlement near Timisoara, founded in 1944 and past the sickle of the times, 

is located 15 km from Timisoara near a forest being an oasis of peace, spirituality, faith and 

blessing.

Cebza Monastery

Cebza Monastery is a monastery in Romania located in the Cebza village in Timis County, 

about 31 km from the Timisoara Town Hall. The wooden church of the monastery is the oldest 

wooden church in Banat.

Although the first documentary references on the Cebza Monastery dates from the 

seventeenth century (1758-1759), it is believed that it is much older and dates back to the 15th 

century. According to the legend transmitted verbally, before the monastery was built, in the 

midst of the forests that stretched over these places, there was a miracle-producing spring. 

Attracted by the beneficial powers of the spring, a hermit made a cell around the spring. By 

multiplying the number of monks, they would have built a small church in such a way that the 

spring would be taken up in the altar. The waters of the spring are considered healing today by 

the faithful who come to pray at the monastery.

New tourism product
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Dumbrăvita reservoir lake

It is about 7 km from Timisoara, at the exit of Dumbrăviţa, near the Green Forest. On its 13 

hectare area, it is possible to fish day and night for a fee, and representatives of local 

authorities have a particular interest in developing a tourist area around this natural spot.

Lake Ianova

The Ianova reservoir is situated along the Valea Lungă Stream, about 22 km away from 

Timişoara. It has a maximum depth of 3 meters and is populated with wart, carafe, Romanian 

carp and cteno. The landscape is remarkable by the beauty of the lake and the density of reed 

vegetation, representing a recreation area for nature lovers and fishermen. The fishing 

Recaş Wine Cellars

Recaş wine cellars is a wine-producing company in Romania, established in 1991 and 

based in the town of Recaş, Timis County. In the brand portfolio we find wines such as Fetească 

Neagră, Legend of Transylvania, La Putere, I love you a lot (Te iubesc mult ) and Schwaben 

Wein, and the brick wine cellar and the tasting room, 9 m underground, are a real attraction for 

tourists.

New tourism product
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Banat Museum "Huniade Castle"

Satchinez Swamps - Satchinez Ornithological Reservation

The Satchinez marshlands form an natural ornithological reservation and stretches over 

242 hectares on the border of Satchinez, in Timis County.

This reservation, set up in 1942, called the "Banat Delta", "hosts" 40% of the species of 

birds found on the territory of Romania.

Macedonia forest

It is a protected area located in the western part of Timis County on the territory of Ciacova 

and Banloc, Ghilad, Giulvaz.

This is declared a "Avifaunistic protection area" representing a natural area (rivers, lakes, 

marshes, peatlands, cultivated arable land, deciduous forests) in the flood plains of the Timis 

River providing conditions for food, nesting and living for several species migratory, passage 

or sedentary birds (some protected by law).

Bazoş Dendrological Park

Since 1994, the Bazoş Dendrological Park is located in Bazoşu Nou, Bucovăţ commune, 

Timiş county, in full plain about 20 kilometers south-east of Timişoara, on the territory 

between the beaches of Bega and Timiş and has a surface of 60 ha. It includes areas classified 

by species, such as the natural oak forest up to 60 years old, the North American Dendrological 

Collection, the Dendrological Collection of asian species, and the landscape style 

dendrological park with species of various origins.

Within the park there are numerous alleys, meadows, sleeping lines, modest resting 

arrangements, as well as nurseries, and its alleys are permanent areas full of tourists.

Objectives of tourist interest near Timisoara

New tourism product
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Metropolitan Cathedral

The Serbian Church "St. Gheorghe"

New tourism product



Romanian National Opera

   St. Mary's Monument in Saint Maria Square
9

Today, in a vast renovation process, the historical buildings of the city represent a real 

tourist attraction. In fact, Timişoara owns the largest collection of historical buildings in 

Romania (about 14,500), consisting of the urban assemblies of the Cetate, Iosefin, Fabric and 

Elisabetin districts. Architectural diversity, represented by baroque, historicism, neoclassicism 

and the Wiener Secession, brought Timişoara the reputation of "Little Vienna".

The architectural heritage is made up of public squares, places of worship, historical 

buildings, monuments and statues, museums and art galleries, cultural centers, traditional 

fairs and other tourist attractions such as the Zoo and the Fountain of Cardinal Points.

Architectural Patrimony

New tourism product
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TIMIŞOARA
European Cultural Capital 2021

Timisoara - in Latin Temesvaraia; in Hungarian Temesvár; in German Temeschwar, 

alternatively Temeschburg or Temeswar; in Serbian Teмишvar, with Latin alphabet Temišvar - 

is the seat of Timis county, Banat, located in the western part of Romania, close to the borders 

with Hungary and Serbia.

The name of the locality comes from the river of Timiş, combined with the Hungarian 

noun " vár ", meaning the Fortress of Timiş. Located on the Bega River, the city is considered 

the official capital or heart of Banat's historic region. From 1848 until 1860 it was the official 

capital of Serbian Vojvodina and Banat Timis.

Designated European Capital of Culture for 2021, Timişoara is a multicultural, 

multiconfessional city with a historical cultural tradition, influenced by various ethnic 

communities, especially German, Hungarian and Serbian.

The culture in Timisoara is represented by an intense spiritual life, with cultural 

traditions and events being particularly important, religious life recognizing old traditions and 

great diversity; Timisoara being the residence of the Timisoara Archiepiscopate, the seat of 

the Banat Metropolitan Church.

Timisoara is one of the most dynamic economic and commercial centers in Romania, 

with a historical tradition in commerce, transports, education, communications and tourism, 

being the Romanian city with the highest standard of life. It is an important industrial, 

commercial, medical, financial and university center for Romania.

Bega Canal

New tourism product
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The resort is located in Timis county, in the Depression of Buzias, at a distance of 25 km 

from the city of Lugoj, and 34 km from the city of Timisoara.

Buzias is the only Balneo-climatic resort of national interest in the west of the country, with 

a cardiovascular therapeutic profile, using natural treatment methods in the treatment 

procedures.

Buziaş Resort

New tourism product
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Traian Vuia Museum  – is located just 10 kilometers from Surduc and is an important 
tourist attraction.

Traian Vuia Museum

The Liman Valley Complex, built in 1972, has been upgraded and the tourist offer has been 

widely diversified. Hiking and sport lovers or those wishing to have a beach and swimming 

pool can spend some wonderful days.

Liman Valley  

New tourism product
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Orthodox Church "Assumption the mother of the Lord”

Surduc Lake is the largest lake in the western part of Romania with an area of 460 

hectares and is an important tourist destination for Timis County.

The dam, which is 195 m above sea level, and Surduc Lake supplies drinking and industrial 

water to the city of Timişoara.

At Surduc takes place annually the event called Surduc Lake Days and AeroNautic Show, a 

show dedicated to the air and nautical fields, which hosts water and air shows, swimming 

competitions, outdoor concerts and family and children activities.

 The region is ideal for lovers of walking in nature, and for pleasure boats and hydro-

bicycles can be rented.

Surduc Lake
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 Lugoj

Lugoj is one of the most important centers of the cultural movement in Transylvania and 

Banat, the second largest city in Timis County.

River Timiş through Lugoj

Situated on the banks of the Timiş river, Lugojul is an excellent tourist town, worth the 

river's flowing water. Thus, one of the most well-known objectives is the Iron Bridge - a 

symbol of the city, inaugurated in August 1902. It replaced the old wooden bridge, which 

was demolished a year earlier. By building the bridge, the two banks of Timiş were 

systematized.

Other more well-known objectives are the Orthodox Church "Assumption the mother of 

the Lord" and the tower "St. Nicholas" Bell Tower.

New tourism product
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CARANSEBEȘ

Caransebes, the second largest city of Caraş-Severin County, has been, and remains, 

an important cultural center of Banat. The archaeological discoveries reveal a vigorous 

material and spiritual culture, first of all daco-getic, then Daco-Roman

The city of Caransebes is the center of an area that includes several tourist and recreation 

areas, among which are Muntele Mic and Poiana Marului, some of the most famous.

Visitor attractions include Marghita and Buhui Accumulation Lakes, Buhui Caves with the 

longest underground river in the country, Dubova Cave, Ponor-Plopa Cave and the lilac poles, 

Nera Keys and Reservation Nera Keys-Beusnita, Lake Dracu, Eye Bei and Beuşniţa Whaterfalls, 

Minit Keys, Coronini Waterfall.

Poiana Mărului
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REŞIŢA 
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Resita, the county seat of Caraş-Severin, is located in the north-western part of the 

county, on the middle course of the Bârzava River, in a geographically beautiful area with 

attractive tourist attractions, the town of Resita being considered the oldest center steel 

industry of Romania and one of the most important industrial fortresses in south-eastern 

Europe.

Tourists arriving in the area can visit:

The Museum of steam locomotives in Resita, founded in 1972. It is located in the Triaj area of 

Reşiţa with currently displaying 16 locomotives from different centuries.

Secu Resort and Secu Lake, 15 km from Resita.

Gârna - the most famous holiday village in Banat, situated on a hillside at 935 meters 

altitude, in a landscape dominated by the Semenic silhouette.

Lake Trei Ape - the spring of Timis, at an altitude of 850 m where water sports can be 

practiced.

Crivaia Resort - situated at the foot of the Semenic Mountains is the ideal place for 

recreation, diversions, hiking or extreme sports.

Semenic tourist resort - located at 1410 m altitude, where there are 6 ski slopes with 

varying degrees of difficulty, provided with a ski lift.

The Oraviţa-Lişava-Anina railway - inaugurated on 15 December 1863, being the first 

mountain railway (and the fourth built railway) on the present territory of Romania.

This portion is part of the "Baziaş-Oraviţa-Anina" railway site, being classified as a 

historical monument. The historic monument is also the Anina Station building.

The Bigar Waterfall - declared by The World Geography as the most beautiful waterfall in 

the world and part of the Cheile Nerei National Park.

"Resicza" locomotive - Museum of steam locomotives from Resita 1972

New tourism product



Beyond its history - which states that Timis was known during the Roman period as Tibisis 

or Tibiscus - the river that crosses the Banat is today a binder of some of the most beautiful 

settlements in this part of Romania. Timis, the largest inner river in the region, has its springs 

on the eastern slopes of the Semenic Mountains, in Caraş-Severin County, namely at the 

confluence of three branches: Semenic, Gradiste and Brebu. The place where it spring, 

moreover, the most beautiful stories of Banat, its history and its cuisine, songs and traditions, 

culture.

The total length of the Timis River is 339.7 km, out of which 241.2 km are traversed in 

Romania through Caraş Severin County and Timiş County and the rest in Serbia, Pančevo 

locality. On a 3.3 km stretch the river marks the Romanian-Serbian border.

In a brief enumeration, the largest settlements located in the Romanian Timis Valley are 

Resita, Caransebeş, Lugoj and Timişoara - Timiş County.

Besides, however, the river Timiş is bathed by numerous communes and Banat villages 

full of history and culture, rich in natural elements of a real charm, some of them unique in the 

world, such as Lakes from Corneşti or the Sanctuar from Parţa (old for over 6000 years).
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