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 Harta ”Eco Timiş” este unul dintre principalele rezultate ale proiectului, fiind 

creată în urma efectuării studiului desfăşurat de-a lungul râului Timiş. 

Detaliat, harta ”Eco Timiş” reprezintă produsul rezultat în urma cartografierii văii râului 

Timiş ca urmare a identificării unor obiective turistice de un real interes pentru cel care 

calcă în Banat. 

Astfel ca au rezultat următoarele trasee şi puncte importante:

- TRASEE CICLOTURISM

- TRASEE DRUMEŢIE

- CALEA NAVIGABILĂ ”ECO TIMIŞ”, divizată în:

o TRASEE PENTRU CANOTAJ 

o LOCURI PENTRU PLIMBĂRI CU CATAMARANUL 

o PLA JE

- PUNCTE DE OBSERVARE A PĂSĂRILOR

- LOCURI DE PESCUIT SPORTIV

 În urma identificării obiectivelor turistice de pe malul râului Timiş şi în Valea 

Timişului, în proiectul ”Eco Timiş – un nou produs turistic”, se doreşte ca acestea să poată fi 

vizitate de către turiştii sosiţi in zonă.

 Pentru turişti, de-a lungul acestor trasee se vor monta bănci, mese, umbrare şi 

coşuri de gunoi, iar pentru a şti mereu unde se află  se vor monta indicatoare şi panouri 

informative.

Locaţiile acestui mobilier vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii UAT-urilor vizate şi cu ai 

asociaţiilor de profil vizate, cu respectarea legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare. 

Adunarea deşeurilor va fi realizată prin implicarea UAT-urilor vizate de proiectul Eco Timiş, 

cu respectarea legislaţiei în domeniu şi de protecţie a mediului înconjurător.
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TRASEE CICLOTURISM
A fost urmărită identificarea şi cartografierea traseelor pe cărări naturale, cât mai departe 

cu putinţă de drumurile circulate de maşini şi fără a interveni în infrastructura naturala a 

terenului, sprijinind astfel turismul ecologic şi oferind turiştilor o experienţă mai plină de 

adrenalină, mai reconfortantă şi prin care au posibilitatea de redescoperi natura şi 

frumuseţile ei.

Astfel au fost identificate 8 trasee de biciclete pe o lungime de 169 km, dintre care 5 

principale şi 3 secundare:

1. Traseul 1 ( 33km ) Timişoara- Rezervaţia Satchinez

- Muzeul Satului –Pădurea Verde ( drum forestier) Acumularea Dumbrăviţa –pe 

bulevardul Ghioceilor

- Traversează DJ 691 in sensul giratoriu de la ieşirea din Dumbrăviţa spre Lipova ( 

numerotare cadastrală DJ181)

- Subtraversează drumul de centură DNCT pe sub pod peste râul Beregsău

- Urmăreşte drumul comunal DC 58 ( numerotare cadastrală DC 1057) de la sensul 

giratoriu Covaci până aproape de intrarea în Covaci , apoi virează la stânga pe drumuri de 

exploatare DE1037 - DE746 – DE748 - DE727 - DE724 după care,

- Subtraversează drumul naţional E 671 pe sub pod peste Bega Veche, apoi urmează pe 

digul Bega Veche până la podul DJ692 peste Bega Veche la intrare în Sânandrei

- Urmează DJ 692 de la intrare în Sânandrei până la Primăria Sânandrei apoi virează la 

stânga pe străzile localităţii, astfel strada Tineretului-strada Gloriei – strada Hărniciei – 

strada Bătrâna apoi iese din localitate spre Hodini urmând drumul comunal DC37

- DC 37 Sânandrei – Hodini  - Satchinez 

- In localitatea Satchinez se intersectează cu DJ693 până la calea ferată şi imediat 

înainte de calea ferata virează la stânga pe drumul de exploatare DE367 - DE371 până la 

Rezervaţia Satchinez.

a. Traseu secundar 1A ( 6km)- Acces Băile Călacea 

- Intersecţia DC37 cu drumul de exploatare DE1016 apoi urmează DE1016 - DE1027 

până la Băile Călacea

2. Traseu 2 ( 34km)  - Timişoara - Domeniul Herneacova

- UAT DUMBRAVITA  - Acumularea Dumbrăviţa – urmăreşte acumularea Dumbrăviţa 

apoi virează la dreapta si urmăreşte strada Lebedei pana la intersecţia cu strada 

Albatrosului , si  virează la stânga pe strada Albatrosului până la intersecţia cu strada Teilor 

ce aparţine de UAT Ghiroda loc Giarmata Vii

- UAT GHIRODA loc Giarmata Vii – urmăreşte strada Teilor până după traversarea Căii 

Ferate, apoi virează la stânga pe DE31 – DE4 pe lângă calea ferata Timişoara-Lipova  apoi 

intră pe teritoriul  loc. Giarmata 

- UAT GIARMATA – drumul de exploatare pe lângă HCN 1205- De 1233- intravilan 

Giarmata str. Viilor – str. Cohani – str. Traian Vuia-  apoi DC 58 – Traversează autostrada A1 

– urmăreşte DC58 apoi intră pe UAT REMETEA MARE
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- UAT REMETEA MARE – DC58 - DE586 - DE658 - DE657 - DE601 - DC58 - intravilan  loc. 

Ianova – DE304 - DE309 - Baraj Ianova - DE171 - DE169 - UAT Recaş

- UAT RECAS - DE1680 - DE1664 – DC67 - DC69 – Domeniul Herneacova 

3. Traseu 3 ( 51km)  - Muzeul Satului – Canal Bega- Giroc- Raul Timiş ( pe dig ) –  

Mânăstirea Şag – Plaja Şag – Plaja Parţa - Cebza  ( Mânăstirea Cebza) – Pădurea  

Macedonia ( observator păsări)

- Pădurea Verde  Muzeul Satului -Intravilan Timişoara – DJ595 (Timişoara-Giroc ) pe 

piste amenajate- intravilan Giroc pe piste amenajate – până la râul Timiş pe piste 

amenajate – Dig Râul Timiş – cu acces la Mânăstirea Şag pe DE132-  dig Râul Timiş până 

subtraversează  calea ferată la Şag – urmăreşte digul apoi subtraversează E70 pe sub pod 

la Şag – dig râul Timiş pana la Parţa – traversează râul Timiş peste podul de la Parţa – apoi 

pe dig Râul Timiş pe partea stângă în sensul de curgere al râului – cu acces la Mânăstirea 

Cebza - dig râul Timiş până la Pădurea Macedonia

b.   Traseu 3a ( 2km)  - Acces Mânăstirea Şag – DE132

4. Traseu 4 ( 20km)  - Muzeul Satului – Canalul Bica- pe dig-Uzina de Apa – Moşniţa 

Veche- Bucovăţ- Parcul Dendrologic Bazoşu Nou

- Pădurea Verde Muzeul Satului - Intravilan Timişoara – pe lângă râul Bega prin Cartierul 

Plopi ( str. Canalul Bega) – UAT GHIRODA - DE333 ( str. Vânătorilor - str. Egretei ) – podul 

peste râul Bega la Ghiroda - DE346 - DE360 - Aut MOŞNIŢA NOUĂ

- UAT MOŞNIŢA NOUĂ – DE72 - DE67 - DE61 - DE181 - intravilan Moşniţa Veche – DJ 595D 

– intravilan Bucovăţ -  DJ 609F – Parcul Dendrologic Bazoşul Nou.

c. Traseu 4A ( 2 Km) - Acces Balta cu Nuferi Ghiroda

- Podul peste Râul Bega din localitatea Ghiroda – De 352 – Balta cu Nuferi

5 Traseu 5 ( 21km) Lunca Timişului –Pădurea Giroc- dig Timiş- Parcul Dendrologic 

Bazoşu Nou

- Pădurea Giroc - Dig râul Timiş – pe lângă Urseni – subtraversează calea Ferata – revine 

pe dig râul Timiş  – traversează DJ 592 – dig râul Timiş- De1774- De 1737-De 1738- 

intravilan Bazoşul Nou – Parcul Dendrologic



5



6

TRASEE DRUMEŢIE

În cadrul procesului de identificare a traseelor de drumeţie, a fost identificat si ulterior 

cartografiat un singur traseu, respectiv:

1. Traseu 1  ( 5 Km)– Pădurea Giroc – Mănăstirea Şag 

- De-a lungul traseului de drumeţie se vor amplasa indicatoare şi panouri informative la 

fiecare schimbare de direcţie, bănci, mese şi coşuri de gunoi în locaţii stabilite împreună cu 

reprezentanţii UAT-urilor străbătute şi după consultări cu mediile de specialitate, urmând 

ca strângerea deşeurilor să fie stabilită şi organizată împreună cu UAT-urile implicate, 

respectând legislaţia de protecţie a mediului înconjurător.
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CALEA NAVIGABILĂ ”ECO TIMIŞ”

Calea navigabilă ”Eco Timiş” face referire la trasele de canotaj, locurile pentru plimbări cu 

catamaranul şi plajele existente de-a lungul râului Timiş.  

Astfel au fost identificate următoarele:

a. TRASEE PENTRU CANOTAJ 

1. Traseu 1 ( 16 Km)  - Râul Timiş : URSENI- GIROC - ŞAG  

În cadrul proiectului va fi achiziţionat un număr de 12 canoe care vor fi puse gratuit la 

dispoziţia turiştilor pentru plimbări pe râul Timiş, în zona cuprinsă între localităţile Urseni şi 

Şag. 

La începutul şi finalul traseului se vor amenaja două pontoane în locaţii stabilite împreună 

cu UAT-urile Moşniţa şi Şag, conform legislaţiei în vigoare, iar cele 12 canoe urmează să fie 

depozitate în spaţii puse la dispoziţie de UAT-urile menţionate, astfel încât ele să poată fi 

folosite de către turişti (preluate de la UAT Moşniţa şi predate la UAT Şag).
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b. LOCURI PENTRU PLIMBARI CU CATAMARANUL 

1. Lacul Surduc

- Pe lacul Surduc urmează să fie amplasat un catamaran cu motor electric, 

ambarcaţiune echipată conform legislaţiei în vigoare, cu avizele necesare ale autorităţilor 

vizate, care va efectua plimbări gratuite cu turiştii pe lac.

c. PLAJE

1. Râul Timiş- Urseni

2. Râul Timiş – Giroc

3. Râul Timiş – Şag 

4. Râul Timiş – Parţa

În cadrul proiectului Eco Timiş se vor amenaja zone de popas şi belvedere de-a lungul 

traseelor de bicicletă care străbat marginea râului, în locuri unde râul a format plaje naturale, 

folosite în prezent de turişti şi ca locuri de belvedere, în localităţile menţionate. În aceste zone 

vor fi promovate acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber precum activităţi de tip volei 

pe plajă, fotbal, badminton.

Pentru popas, aici se vor amplasa în fiecare locaţie mese, bănci, umbrare, coşuri de gunoi, 

urmând ca strângerea deşeurilor să fie organizată împreună cu UAT-urile străbătute de trasee,  

cu respectarea legislaţiei de protecţie a mediului.

De asemenea, vor fi amplasate indicatoare şi panouri informative la fiecare schimbare de 

direcţie pentru turişti, cu respectarea normelor în vigoare. 

Accesul maşinilor în zonele de popas-plajă va fi interzis şi supravegheat prin implicarea 

serviciilor de specialitate (Poliţia Locală) din UAT-urile menţionate, care vor urmări şi 

respectarea legislaţiei în vigoare de interzicere a focului în aer liber.
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PUNCTE DE OBSERVARE A PĂSĂRILOR

1. Mlaştina Satchinez

2. Pădurea Macedonia

Cele două observatoare de păsări vor fi amplasate în rezervaţiile amintite în locaţii 

stabilite de comun acord şi la sugestia custozilor ariilor vizate şi cu aprobările şi avizele de 

specialitate ale instituţiilor implicate, unde este cazul (ex. Apele Române).  

Luând în considerare scopul proiectului Eco Timiş, de promovare a unui turism ecologic şi 

respectând Statutul Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul Timiş 

(APDT) de punere în valoare şi dezvoltare a obiectivelor turistice din judeţ, am considerat că 

zonele alese pentru amplasarea celor două observatoare trebuie, în primul rând, să 

corespundă regulilor şi legilor în vigoare privind respectarea şi protejarea mediului 

înconjurător, iar în al doilea rând, să  poată îndeplini rolul de promovare a acestor obiective 

turistice în Timiş, care în acest moment sunt aproape necunoscute celor mai mulţi turişti şi 

iubitori de natură, fie ei timişeeni, români sau turişti străini.
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LOCURI DE PESCUIT SPORTIV

1. Lacul de acumulare Dumbrăviţa

2. Lacul Ianova

3. Lacul Surduc

Zonele de pescuit care vor fi amenajate prin intermediul proiectului Eco Timiş sunt zone 

folosite deja în prezent de pescari şi pe acestea urmează să fie amplasate bănci, mese, 

umbrare şi coşuri de gunoi, urmând ca strângerea deşeurilor să fie realizată prin implicarea 

UAT-urilor  menţionate şi a entităţilor care gestionează lacurile menţionate. De asemenea, se 

vor amplasa indicatoare şi panouri informative pentru pescari şi/sau pentru turişti.
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SPORT FISHING PLACES

1. Dumbrăvita reservoir lake

2. Lake Ianova

3. Lake Surduc

The fishing areas that will be set up through the Eco Timis project are areas that are 

already used by fishermen, and they will be located in banks, tables, shacks and trash cans, 

with the collection of waste being carried out through the involvement of these ATUs and the 

entities managing the lakes mentioned. Indicators and information boards for fishermen and 

/ or tourists will also be located.

New tourism product
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BIRD WATCHING PLACES

1. The Satchinez Swamp

2. Macedonia forest

The two bird observatories will be located in the mentioned reserves in locations agreed 

upon and at the suggestion of the custodians of the areas concerned and with the approvals 

and specialized approvals of the involved institutions, where appropriate (eg Romanian 

Waters).  

Considering the purpose of the Eco Timiş project, promoting ecological tourism and 

respecting the Statute of the Association for Promotion and Development of Tourism in Timiş 

County (APDT), to consider and develop the tourist objectives in the county, we considered 

that the areas chosen for the location of the two Observers must firstly comply with the rules 

and laws in force on respect for and protection of the environment and secondly, they can 

fulfill the role of promoting these tourist attractions in Timiş, which at this time are almost 

unknown to most tourists and lovers of nature, whether they are Timişeni, Romanians or 

foreign tourists.

New tourism product
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b. PLACES FOR CATAMARAN TRIPS

1. The Surduc Lake

- An electric motor catamaran, a craft equipped according to the legislation in force, will 

be located on Lake Surduc with the necessary approvals of the authorities concerned, who will 

take free walks with the tourists on the lake.

c. BEACHES

1. Timiș- Urseni River

2. Timiș – Giroc River

3. Timiș – Șag River

4. Timiș – Parța River

Under the Eco Timis project, resting areas and belvedere will be set up along bicycle routes 

that cross the river's edge, where the river has formed natural beaches, currently used by 

tourists and as belvedere places, in the mentioned localities. Recreational and leisure 

activities such as beach volleyball, football, badminton will be promoted in these areas.

For the stopping places, tables, benches, shading, trash bins will be placed in each 

location, and waste collection will be organized together with ATUs traversed in accordance 

with environmental legislation.

Indicators and information boards will also be located at each turn for tourists, respecting 

the rules in force.

The access of cars to the beach-stop areas will be banned and supervised by the 

involvement of the specialized services (Local Police) of the mentioned ATUs, which will also 

follow the observance of the current law on the prohibition of outdoor fire.

New tourism product
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WATERWAY "ECO TIMIŞ"

Waterway "Eco Timis" refers to paths canoeing, catamaran rides and places for existing 

beaches along the Timis River.  

The following were identified:

a. ROUTS FOR CANOEING

1. Route 1 (16 Km) - River Timiş: URSENI - GIROC - ŞAG  

The project will purchase a total of 12 canoes that will be made freely available to tourists 

walking on the Timis River, in the area between localities Urseni and Sag. 

At the beginning and the end of the route, two pontoons will be arranged in locations 

established together with the Moşnita and Şag ATUs, according to the legislation in force, and 

the 12 canoes are to be stored in the spaces provided by the mentioned ATUs so that they can 

be used by tourists (taken from UAT Mosnita and handed over to UAT Şag).

New tourism product
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HIKING ROUTS

In the process of identifying the hiking trails, a single route was identified and 

subsequently mapped, namely:

1. Route 1 (5 Km) - Giroc Forest - Şag Monastery

- Along the hiking trail, signs and information boards will be placed at each change of 

direction, benches, tables and trash cans in locations established with the representatives 

of the ATUs traveled and after consultation with the specialist media, with the collection of 

waste either established and organized together with the ATUs involved, in compliance 

with environmental legislation.

New tourism product
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- UAT REMETEA LARGE - DC58 - DE586 - DE658 - DE657 - DE601 - DC58 - intravilan place. 

Ianova - DE304 - DE309 - Ianova Dam - DE171 - DE169 - UCA Recaş

- REASY ULTRA - DE1680 - DE1664 - DC67 - DC69 - Herneacova domain 

3. Route 3 (51km) - Museum Village - Bega- Giroc- Timis River Canal (on the pier) - 

Monastery Sag - Sag Beach - Beach parties - Cebza (Cebza Monastery) - Forest 

Macedonia (birdwatching)

- Green Forest Village Museum -Inntravilan Timişoara - DJ595 (Timişoara-Giroc) on 

Giroc built-up runways - up to the river Timiş on set tracks - dig Timiş River - with access to 

Şag Monastery on DE132- dig River Timiş up to cross the path railway to Sag - follows the 

dam then underlines E70 under the bridge at Şag - dig River Timiş to Parţa - cross the river 

Timiş over the bridge at Parţa - then on the river Timiş river on the left in the direction of 

flow of the river - with access to the Monastery Cebza - the river Timiş to the Macedonian 

Forest

b.   Route 3a (2km) - Access Shag Monastery - DE132

4. Route 4 (20km) - Museum Village - Bica- Channel pier-water plant - Moşniţa 

Veche- Bucovăţ- Arboretum New Bazoş

- Green Forest Village Museum - Intravilan Timişoara - Bega River Beyond the Plopi 

District (Bega Channel Street) - UAT GHIRODA - DE333 (Hunters Street - Egretei Street) - 

bridge over the Bega River at Ghiroda - DE346 - DE360 - Aut MOŞNIŢA NOUĂ

- UAT MOŞNIŢA NOUĂ - DE72 - DE67 - DE61 - DE181 - in town Moşniţa Veche - DJ 595D - 

Bucovăţ intravilan - DJ 609F - Bazoşul Nou Dendrological Park.

c. Route 4A (2 Km) - Access Lake Baltic with Ghiroda

- Bridge over the Bega River in the town of Ghiroda - De 352 - Water lily pond

5. Route 5 (21km) Timis Foothill - Giroc-dig Forest Timis - Bazoşu Nou Dendrological 

Park

- Giroc Forest - dig the Timiş River - beside Urseni - subtract the railway track - returns to 

the river Timiş river - crossing the DJ 592 - digging the Timiş River - De1774 - From 1737-By 

1738 - intangible Bazoşul Nou - Dendrologic Park

New tourism product
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CYCLOTURISM ROUTS
It has been tracked to identify and map the routes on natural paths, as far as possible by 

the roads that are circulated by cars and without interfering with the natural infrastructure of 

the land, thus supporting ecological tourism and providing tourists with a more adrenaline 

experience, more refreshing and through which have the opportunity to rediscover nature 

and its beauties.

Thus, 8 bicycle paths have been identified, 169 km long, of which 5 are main and 3 

secondary:

1. Route 1 (33km) Timisoara - Satchinez Reservation

- Village Museum - Forest Green (forest road) Dumbrava's accumulation - on Ghioceilor 

Boulevard

- Crossing DJ 691 in the roundabout from the exit from Dumbrăvita to Lipova (cadastral 

numbering DJ181)

- Underscale the DNCT ring road under the bridge over the Beregsău River

- Follow the DC 58 (DC 1057 cadastral number) from the Covaci roundabout to the 

entrance to Covaci, then turn left on the DE1037 - DE746 - DE748 - DE727 - DE724 mining 

routes,

- Subtrates the national road E 671 under the bridge over Bega Veche, then follows the 

Bega Veche dam to the DJ692 bridge over Bega Veche at the entrance to Sanandrei

- Follow the DJ 692 from the entrance to Sânandrei to the Sânandrei City Hall then turn 

left on the streets of the town, so Tineretului Street-Gloriei Street - Hărniciei Street - 

Bătrâna Street then leaves the village to Hodini following the communal road DC37

- DC 37 Sânandrei - Hodini - Satchinez

- In Satchinez, it intersects with the DJ693 to the railroad and immediately before the 

railway turns left on the DE367 - DE371 to the Satchinez Reservation.

a. Secondary trail 1A (6km) - Access Călacea Bath 

- The DC37 intersection with the DE1016 operating route then follows DE1016 - DE1027 

to the Călacea Bath

2. Route 2 (34km) - Timisoara - Herneacova Domain

- UAT DUMBRAVITA - Accumulation Dumbrăviţa - follow the accumulation of 

Dumbrăviţa then turn right and follow Lebedei street to the intersection with Albatrosului 

street, and turn left on Albatrosului street to the intersection with Teilor street belonging 

to UAT Ghiroda place Giarmata Vii

- UAT GHIRODA place Giarmata Vii - follows Teilor Street until crossing the railway, then 

turns left on DE31 - DE4 next to the Timisoara-Lipova railway and then enters the territory. 

Giarmata

- UAT GIARMATA - the traffic road next to HCN 1205 - From 1233 - Giarmata str. Viilor - 

Cohani street - Traian Vuia street - then DC 58 - Cross the A1 highway - follow DC58 then 

enter UAT REMETEA MARE

New tourism product
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“ECO TIMIŞ”

MAP

 The "Eco Timis" map is one of the main results of the project, being created following 

the study carried out along the river Timiş.

Detailed "Eco Timiş" map is the product resulting from the mapping of the Timis River valley as 

a result of the identification of tourist attractions of real interest for the one who traverses the 

Banat. So the following important trails and points have emerged:

- CYCLOTURISM ROUTS

- HIKING ROUTS  

- WATERWAY "ECO TIMIŞ", divided into:

o ROUTES FOR CANOEING 

o PLACES FOR CATAMARAN TRIPS

o BEACHES

- BIRD WATCHING POINTS

- SPORTS FISHING PLACES

 Following the identification of the tourist objectives on the banks of the Timiş River 

and the Timiş Valley, in the project "Eco Timiş - a new tourist product", it is wanted that they can 

be visited by the tourists arriving in the area.

 For tourists along these routes will be installed benches, tables, shade and bins, and to 

always know where they are to be mounted signs and information boards.

The locations of this furniture will be established together with the representatives of the 

concerned ATUs and the relevant associations, subject to the environmental protection 

legislation in force. The waste collection will be accomplished by involving ATUs covered by the 

Eco Timis project, in compliance with the relevant legislation and environmental protection.
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“ECO TIMIS”

MAP


