
Mănăstirea Timişeni – Şag

 La 15 kilometri de Timișoara, în apropierea localității Șag și 

a malului râului Timiș se află Mănăstirea Timișeni-Şag.  Aşezat 

lângă o pădure, lăcașul de cult a fost ctitorit în 1944 de mitropolitul 

Vasile Lăzărescu iar la început a funcţionat ca metoc al mânăstirii 

de la Partoş. Mănăstirea avea doar un minim de dotări pe atunci, 

iar slujbele se oficiau într-o mică capelă. În 1959 mănăstirea a fost 

închisă în urma Decretului 410 al regimului comunist, prin care 

multe lăcașe din România au fost desfiinţate şi mii de călugări siliţi 

să-şi părăsească locurile de cult, iar apoi a fost preluată de ocolul 

silvic şi a funcţionat ca spaţiu de locuinţe pentru muncitori. 

 În urma stăruinţelor Mitropolitului Banatului, Nicolae 

Corneanu, în 1968 mănăstirea a fost reînfiinţată. În 2002 a început 

construcţia noii biserici, care a fost sfinţită în 2013.

 Intrarea în mănăstire se face pe o poartă masivă de lemn 

sculptat în stilul porţilor ţărăneşti. Curtea mănăstirii este o grădină 

cu alei, înconjurată de corpuri de clădiri care cuprind chiliile 

maicilor, atelierele, biblioteca, bucătăria, sala de mese şi spaţiu de 

cazare penutru pelerini, totul având un aspect curat şi îngrijit.  

Pictura bisericii a fost realizată în tehnica fresco, stilul bizantin, de 

către pictorii Constantin şi Petronia Dumitrescu-Gherghe.

Monastery Timişeni – Sag

 15 km from Timisoara, near Şag and the Timiş river is the 

Timişeni-Şag Monastery. Set near a forest, the worship place was 

built in 1944 by the Metropolitan Vasile Lăzărescu and at the 

beginning served as the metoch of the Partoş monastery. The 

monastery had only a minimum of facilities at that time, and the 

services were in a small chapel. In 1959 the monastery was closed 

following the Decree 410 of the communist regime, whereby many 

places in Romania were abolished and thousands of forced monks 

to leave their places of worship, and then was taken over by the 

forest detour and functioned as a space housing for workers.

 Following the persecutions of Banat Metropolitan Nicolae 

Corneanu, in 1968 the monastery was re-established. In 2002 the 

construction of the new church, which was sanctified in 2013, 

began.

 The entrance to the monastery is made on a massive 

wooden gate carved in the style of the peasant gates. The 

courtyard of the monastery is a garden with alleys, surrounded by 

buildings of buildings that include nursery cells, workshops, 

library, kitchen, dining room and pilgrimage space, all of which 

have a clean and neat appearance. The painting of the church was 

made in the fresco technique, the Byzantine style, by the painters 

Constantin and Petronia Dumitrescu-Gherghe.

Popasul Căprioarei

 Pensiunea „Popasul Căprioarei” se află situată  aproape de 

malul râului Timiș, la ieșirea din comuna Șag. Pensiunea oferă nu doar 

spații de cazare, ci și posibilitatea de a petrece timp liber în zonă. 

Apropierea de pădure face posibilă organizarea unor ieșiri în natură, 

plimbări și picnic, iar piscina pensiunii  este o excelentă alternativă de a 

petrece zilele de weekend sau vacanță în afara orașului.

 În completare, terenurile de fotbal acoperit cu gazon natural și 

amenajat corespunzator și cel de tenis amenajat corespunzător oferă 

posibilitatea desfășurării de activități sportive în natură.

Prin natura locației, pensiunea oferă companiilor toate facilitățile de 

care au nevoie pentru desfășurarea unor activități de team building 

eficiente și distractive în același timp. Astfel, oaspeții beneficiază de 

suficient spațiu outdoor pentru desfășurarea activităților de formare, 

iar dacă vremea nu este de partea lor, aceștia au la dispoziție o sală 

multifuncțională în care pot desfășura activitatea nederanjați.

 Două săli de evenimente și salonul restaurant oferă o 

atmosferă intimă și caldă, unde se pot savura preparate culinare 

deosebite în compania prietenilor,  în orice zi din an, iar locația este 

ideală oricând pentru un eveniment privat. Bucătăria aleasă cu meniuri 

diverse, cât și organizarea unor seri cu specific sunt argumente pentru 

orice turist să facă o oprire în Popasul Căprioarei.

Popasul Căprioarei

 Pension "Popasul Caprioarei" is located near the bank 

of Timiş River, at the exit of Şag commune. The pension offers 

not only accommodation, but also the possibility of spending 

free time in the area. The proximity of the forest makes it 

possible to organize excursions in nature, walks and picnics, 

and the pool pool is an excellent alternative to spending 

weekend or vacation outside the city.

In addition, the naturally landscaped and appropriately 

landscaped football ground and the appropriately designed 

tennis courts provide the opportunity to engage in sporting 

activities in nature.

 By the nature of the location, the boardinghouse offers 

companies all the facilities they need to carry out effective and 

fun team building activities at the same time. Thus, guests have 

plenty of outdoor space to conduct training, and if the weather 

is not on their side, they have a multifunctional room where 

they can carry out their work undisturbed.

 Two meeting rooms and the restaurant salon offer an 

intimate and warm atmosphere where you can enjoy special 

dishes in the company of friends any day of the year and the 

location is ideal anytime for a private event. The cuisine chosen 

with various menus as well as the organization of special 

evenings are arguments for any tourist to make a stop in the 

Popasul Caprioarei.




