
RÂUL TIMIŞ

Timişul, cel mai mare râu interior al regiunii,  îşi are 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, iar restul de 98.5 km parcurg Serbia, prin 

localitatea Pančevo. Pe o porţiune de 3,3 km râul marchează 

frontiera româno-sârbă.

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. 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:

1  Criciova - unde există Cetatea Jdioara

2. Nădrag - unde există un Parc de distracţii în lucru şi are loc 

anual un eveniment de cicloturism

3. Traian Vuia - cu Muzeul Traian Vuia

4. Recaş - cu Cramele Recaş

5. Buziaş - staţiune balneoclimaterică, ape minerale şi Cramele 

din Silagiu

6. Bazoş - cu Parcul Dendrologic

7. Moşnita Nouă - cu plaja de pe râul Timiş

8. Parţa - cu Sanctuarul Neolitic Parţa (vechi de peste 6000 de 

ani, unic în lume)

9. Șag - cu Mănăs�rea Șag-Timișeni și un Muzeu Etnografic

10. Ciacova - unde este Cula de la Ciacova

11. Rudna unde se promovează Conacul Nikolics

12. Gad - unde se promovează Conacul Budenus

REȘIȚA

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, 

orașul Reşiţa fiind considerat cel mai vechi centru siderurgic al României şi 

una din cele mai importante cetăţi industriale din sud-estul Europei. 

Turiștii ajunși 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 Reșița 1972

CARANSEBEȘ

 Municipiul Caransebeș, a doua localitate ca mărime a județului 

Caraș-Severin a fost, si rămâne, un important centru cultural al Banatului. 

Descoperirile arheologice relevă o viguroasă cultură materială și spirituală, 

mai intâi specific daco-getică, apoi daco-romană. 

 Orașul Caransebeș este centrul unui areal ce cuprinde mai multe 

zone turistice și de agrement printre care Muntele Mic și Poiana Mărului 

sunt unele dintre cele mai cunoscute.

 Iar obiective turistice iubite de vizitatori includ Lacurile de 

acumulare Marghita și Buhui, Peșterile Buhui cu cel mai lung râu subteran 

din țară, Peștera Dubova,Peștera Ponor-Plopa și poienile de liliac, Cheile 

Nerei și Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşniţa, Lacul Dracului, Ochiul Bei și 

Cascadele Beușniței, Cheile Minitului, Cascada Coronini

Poiana Mărului

LUGOJ

Municipiul Lugoj este unul dintre cele mai importante centre ale 

mișcării culturale din Transilvania și Banat, al doilea oraș ca mărime din 

judeul Timiș.

 Situat pe malurile râului Timiș, Lugojul este un oraș turistic prin 

excelență, pus în valoare de apa curgătoare a râului. Astfel, unul dintre cele 

mai cunoscute obiective îl reprezintă Podul de fier - simbol al orașului,, 

inaugurat în august 1902. Acesta a înlocuit vechiul pod de lemn, dărâmat cu 

un an mai devreme. Prin construirea podului, cele două maluri ale Timișului 

au fost sistematizate.

Alte obiective mai cunsocute sunt Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii 

Domnului” și Turnul – Clopotnița „Sfântul Nicolae”.

Râul Timiș prin Lugoj

Municipiul Timișoara 

Capitală Culturală Europeană 2021
Timișoara  - în latină Тimisvaraia; în maghiară Temesvár; în germană 

Temeschwar, alternativ Temeschburg sau Temeswar; în sârbă Темишвар, cu 

alfabet latin Temišvar - este municipiul de reședință a județului Timiș, Banat, aflat 

în vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria și Serbia.

Numele localității provine de la cel al râului Timiș, combinat cu substantivul 

maghiar vár, „cetate”, adică Cetatea Timișului. Situat pe Râul Bega orașul este 

considerat capitala oficială sau inima regiunii istorice Banat. Din 1848 și până în 

1860 a fost capitala oficială a Voivodinei sârbești și a Banatului timișan. 

Desemnată Capitală Culturală Europeană pentru anul 2021, Timișoara 

este un oraș multicultural, multiconfesional, cu tradiție culturală istorică, 

influențat de diversele comunități etnice, în special de cea germană, maghiară și 

sârbă. 

Cultura în Timișoara este reprezentată de o intensă viață spirituală, 

deosebit de importante fiind tradițiile și evenimentele culturale, viața religioasă 

cunoscând vechi tradiții și o mare diversitate; municipiul Timișoara fiind reședința 

Arhiepiscopiei Timișoarei, scaunul Mitropoliei Banatului.

Timișoara este unul dintre cele mai dinamice centre economice și 

comerciale din România, cu tradiție istorică în comerț, transporturi, educație, 

comunicații și turism, fiind orașul românesc cu cel mai ridicat standard al vieții. 

Este un centru industrial, comercial, medical, financiar și universitar important 

pentru România.

Patrimoniul Arhitectural

Aflate azi într-un amplu proces de renovare, clădirile istorice ale orașului 

reprezintă o veritabilă atracție turistică. De altfel, Timișoara deține cel mai amplu 

ansamblu de clădiri istorice din România (cca 14.500), constituit din ansamblurile 

urbane ale cartierelor Cetate, Iosefin, Fabric și Elisabetin. Diversitatea 

arhitecturală, reprezentată de baroc, istorism, neoclasicism și Wiener Secession, 

a adus Timișoarei renumele de „Mica Vienă”.

Patrimoniul arhitectural este constituit din piețe publice, lăcașuri de cult, clădiri 
istorice, monumente și statui, muzee și galerii de artă, centre culturale, târguri 
tradiționale și alte atracții turistice precum Grădina zoologică și Fântâna 
Punctelor Cardinale.

Obiective de interes turistic în apropiere de Timișoara

•Mlaştinile Satchinez - Rezervaţia ornitologică Satchinez

Mlaştinile Satchinez formează o rezervaţie naturală ornitologică și se intinde pe 242 

de hectare în hotarul localităţii Satchinez, din judeţul Timiş.

Această rezervație înfiinţată în anul 1942, supranumită „Delta Banatului”, 

”găzduiește” 40% dintre speciile de păsări întâlnite pe teritoriul României.

•Pădurea  Macedonia

Este o zonă protejată, situată în partea vestică a județului Timiș pe teritoriul orașului 

Ciacova și al comunelor Banloc, Ghilad, Giulvăz.

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

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

inundabilă a râului Timiș ce asigură condiții de hrană, cuibărit și viețuire 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 suprafață de 60 ha. 

Cuprinde zone clasificate după specii, și anume Pădurea naturală de stejar cu vârste până 

la 60 ani, Colecția dendrologică specii nord-americane, Colecția dendrologică specii 

asiatice și Parcul dendrologic în stil peisager cu specii de diverse origini.

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

pentru odihnă, precum și pepiniere, iar aleile sale reprezintă zone permanent pline de 

turiști.

•Lacul de acumulare Dumbrăviţa

Acesta se afla la aproximativ 7 km de Timișoara, la ieșirea din Dumbrăvița, lângă 

Pădurea Verde. Pe suprafața sa de 13 ha se poate pescui zi și noapte în schimbul unei taxe, 

iar reprezentanții autorităților 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 distanță de Timișoara. Acesta are o adâncime maximă de 3 metri și este populat cu 

plătică, caras, crap românesc și cteno. Peisajul se remarcă prin frumusețea lacului și 

densitatea vegetației de stuf, reprezentând un spațiu de recreere pentru iubitorii de natură 

și pescuit. Perioada de pescuit este admisă tot timpul anului. 

 •Cramele Recaș

Cramele Recaș este o companie producătoare de vinuri din România înființată în anul 

1991 având sediul în orașul Recaș din județul Timiș. În portofoliul mărcii găsim vinuri 

precum Fetească Neagră, Legend of Transylvania, La Putere, Te iubesc mult și Schwaben 

Wein, iar Crama din cărămidă și sala de degustare, aflată la 9 m sub pământ reprezintă 

veritabil punct de atracție pentru turiști

•Domeniul Herneacova

Herneacova este una din cele mai vechi localități din județul Timiș, atestată 

documentar în anul 1349. 

De-a lungul timpului acest domeniu a fost dezvoltat generând astăzi o locație care 

are toate caracteristicile unei atracții turistice veritabile. O istorie bogată și tumultoasă, o 

arhitectură rustică spectaculoasă și o ambianță naturală unică. În plus, locația este retrasă 

în mijlocul naturii și oferă o mare libertate în organizarea drumețiilor prin pădure cu 

trăsura, călare, cu bicicleta sau la pas fiind perfectă pentru cei cărora le place să viseze cu 

ochii deschiși și vor să se rupă de stresul cotidian al orașului petrecând câteva ore în 

mijlocul naturii.

•Mănăstirea Şag-Timişeni

Lăcașul de cult lângă Timișoara, ctitorit în anul 1944 și trecut prin secera vremurilor, 

se găsește la 15 km de Timișoara lângă o pădure fiind o oază de pace, spiritualitate, 

credință și binecuvântare.




