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TIMIŞOARA
oraşul libertăţii 

româneşti
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Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 din 
Timişoara s-a înfiinţat în anul 1990, cu scopul de a menţine vie 
memoria momentului Revoluţiei din Decembrie 1989, 
din respect pentru memoria Eroilor Revoluţiei, pentru a sluji 
permanent idealurile Revoluţiei, precum şi pentru informarea 
continuă a publicului, prin toate mijloacele, despre acest 
eveniment care a schimbat profund  destinele României, 
ale Banatului şi ale Timişoarei. 

Personal, am dorit realizarea unui album al Timişoarei pentru a 
prezenta monumentele  Eroilor Timişoarei din Decembrie 1989, 
de-a lungul traseelor Revoluţiei, unde se pot vedea clădirile 
monumentale, istorice, monumentele dedicate Eroilor Revoluţiei, 
amplasate în locurile unde au căzut cei mai mulţi, bisericile, 
parcurile, precum şi instituţiile de stat, de cultură şi de învăţământ 
etc., integrând toate aceste valori într-un album. 

Autorul acestor fotografii, domnul arhitect Mihai Botescu, membru 
fondator al Asociaţiei Memorialul Revoluţiei, a fost mereu alături de 
noi, susţinând proiectele noastre cu profesionalism şi competenţă, 
ori de câte ori a fost solicitat, inclusiv proiectele de amplasament al 
celor 12 monumente dedicate Eroilor, creaţii ale unor artişti sculptori 
de prestigiu din Timişoara, Bucureşti şi din străinătate. Este un mod 
original de prezentare a Timişoarei prin tot ce are ea mai valoros – 
patrimoniul istoric, arhitectural, artistic şi multicultural, dar şi spiritual. 

Această lucrare deosebită este dedicată timişorenilor, instituţiilor 
publice, fiind o adevărată carte de vizită a Timişoarei, cât şi turiştilor 
care, în trecerea lor prin Oraşul Libertăţii noastre, vor rămâne cu o 
plăcută amintire. 

Folosesc acest prilej şi pentru a le mulţumi domnilor arhitecţi 
Mihai Botescu şi Mihai Opriş, graficianului Pavel Vereş şi 
scriitorului Robert Şerban pentru întreaga muncă depusă pentru 
conceperea şi definitivarea acestui important album al Timişoarei.

Dr. Traian Orban – preşedinte AMR Timişoara

Pentru publicul cititor
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Cuvânt înainte

Cartea pe care o ţineţi acum în mâini necesită precauţie. 
Asta fiindcă în ea se află un oraș. Al fotografului Mihai Botescu,
dar și al celor care trăiesc ori au trăit aici. Ba chiar și al celor care, 
în vizită ori în trecere fiind, l-au plăcut și l-au păstrat în memorie. 
Între copertele cărţii stă un oraș orgolios și mândru, sau, mai 
degrabă, cu o expresie a lui Umberto Eco, un oraș sigur pe sine. 
Dar ce îi conferă Timișoarei această siguranţă? Să fie istoria sa
deloc molcomă (de-a lungul căreia au avut loc asedii, lupte, molime, 
cutremure, inundaţii, secete), poziţia sa geografică norocoasă, 
să fie mulţimea de premiere naţionale ori europene care au fost aici, 
puterea de a aglutina zeci de naţionalităţi, care convieţuiesc în
armonie și respect de sute de ani, aerul de oraș imperial, amestecat 
cu cel de citadelă modernă, să fie apelativele de Oraș al Florilor, 
Mica Vienă, Orașul Trandafirilor? 
În mod cert sunt toate acestea, însă mai este ceva în plus: curajul 
cu care oamenii locului au înfruntat moartea și s-au revoltat, 
în decembrie 1989, împotriva regimului Ceaușescu. Faptul că
Timișoara a fost cea dintâi așezare românească liberă de comunism
și că de aici loc a pornit unda de șoc, care a făcut ca întreaga ţară 
să se salveze de  sub dictatură, îi dă capitalei Banatului un întemeiat 
orgoliu. Și siguranţă de sine.
Albumul este proiectul unei instituţii remarcabile, Asociaţia Memorialul 
Revoluţiei, ale cărei numeroase iniţiative și acţiuni culturale și sociale 
au contribuit, în ultimile două decenii, la conturarea portretului 
Timișoarei. Liderul Memorialului, medicul Traian Orban – unul dintre
timișorenii care nu doar că a înfruntat gloanţele trase în decembrie ‘89
împotriva demonstranţilor anticomuniști și anticeaușiști, dar 
a și fost rănit de unul dintre ele –, a decis ca povestea în imagini a 
Timișoarei, realizată de arhitectul-fotograf Mihai Botescu și așezată 
în pagini de graficianul Pavel Vereș, să fie împărtășită tuturor celor 
care vor să o cunoască.
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E o poveste în care personaje principale nu sunt
doar zonele aparte ori clădirile-amprentă din
oraș, ci și monumentele dedicate Revoluţiei din ‘89. 
Discrete sau impunătoare, așezate în locurile
unde au fost uciși demonstranţi, aceste opere 
de artă sunt, în fond, însemnele biruinţei libertăţii 
și vieţii asupra opresiunii și morţii. 
Astfel, perspectiva pe care o propune cartea de
faţă este una originală. Pe de o parte, datorită
mizei estetice, generată de rafinamentul artistic 
al imaginilor fotografice reproduse în paginile 
sale, iar pe de altă parte, datorită faptului că 
accentele de interes vizual nu cad doar pe 
punctele-vedetă ale orașului, ci și pe noile sale 
simboluri, care sunt monumentele ridicate din 
1990 și până astăzi. Albumul Timișoara, orașul
libertăţii românești întărește ideea că o istorie
adevărată este, în primul rând, susţinută de 
reperele mitice și simbolice, iar abia apoi 
de cele obiective. 

Această frumoasă carte își dorește să fie și un 
aport la câștigarea unei competiţii în care orașul de 
pe malurile Begăi a intrat, și anume de a fi 
declarat Capitala Culturală Europeană a anului 
2021. Dar indiferent de rezultatul final, Timișoara
are toate argumentele unui important oraș
european. O parte dintre ele vă așteaptă să le
descoperiţi în paginile care ce urmează. 

Robert Șerban, scriitor

Mauris gravida auctor est convallis viverra. 
Nunc rutrum auctor tellus, sollicitudin rutrum
tincidunt lorem pharetra viverra.
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Omul ţintă
1994, bronz, sculptor Béla Szakáts
Piaţa 700, (lângă) Biserica greco-catolică 

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Piaţa Unirii
vedere spre vest 
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Piaţa Unirii – Monumentul Sfintei Treimi și Domul Romano-Catolic
Monumentul Sfintei Treimi a fost sculptat la Viena, între anii 1739-1740, 

transportat pe canalul navigabil la Timişoara şi montat în piaţeta Porţii 
Transilvaniei, în 21 noiembrie 1740. A fost montat în Piaţa Unirii după anul 

1755 (octombrie) şi anterior anului 1758

Domul Romano-Catolic a fost construit între anii 1736-1774
Stilul arhitectural aminteşte de limbajul plastic baroc utilizat de celebrul 

„Arhitect al Curţii” vieneze Joseph Emanuel Fischer von Erlach (Fiul). 
Unele surse numesc ca autor al proiectului iniţial pe Kaspar Dissel, altele pe 

Johann Jakob Scheiblauer. Pictura altarului principal a fost realizată  de 
Michel Angelo Unterberger, directorul Academiei de Arte din Viena, în anul 1754.

Au fost realizate, în timp, lucrări de reparaţii, restaurare, conservare, 
ultimele fiind din anii 2002 - 2003, coordonate de arhitectul Mihai Botescu

Piaţa Unirii
fronturile de est şi nord-est

Piaţa Unirii 
Monumentul Sfintei Treimi 
și Palatul Baroc, sediul actualului
Muzeu de Artă al orașului

Domul Romano-Catolic 
Vedere din interior
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Domul Romano-Catolic 
„Orga Nouă”, executată în anul 1908 
de Firma Leopold Wegenstein

Domul Romano-Catolic, detalii de arhitectură barocă

Domul Romano-Catolic 
Piaţa Unirii nr.12, 

detaliu portal faţadă vestică, 
cu ornamente de factură barocă 

şi unele detalii rococo
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Monumentul Sfintei Treimi 
a fost sculptat la Viena, între anii 1739-1740. 
A fost  transportat apoi pe canalul navigabil Bega la Timişoara. 
A fost montat în piaţeta Porţii Transilvaniei, în 21 noiembrie 1740. 
În Piaţa Unirii a fost montat după anul 1755 (octombrie) şi anterior anului 1758. 
Monumentul comemorează salvarea cetăţenilor de la marea epidemie de ciumă 
din 1738-1739. Ultimele restaurări ale monumentului au fost realizate în 1994 și 2012,
de sculptorul timișorean Ioan Oprescu
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Piaţa Unirii 
frontul de vest, vedere către 
Biserica Episcopală Sârbă „Înălţarea Domnului”

Piaţa Unirii 
Monumentul Sfintei Treimi 

Piaţa Unirii, Palatul Baroc
Colţul din dreapta al Palatului Baroc, pe atunci numai cu parter şi un etaj, 
exista în anul 1734. Între anii 1746-1747 erau construite două treimi din 
corpul actual al clădirii, având trei niveluri. În anul 1752, adăpostea 
Casa Camerală şi Cancelaria Administraţiei Ţării (Landului) Banat. 
Din anul 1754, adăpostea şi locuinţa preşedintelui Administraţiei Ţării. 
Devine „Casa Comitatului” în 1779. Probabil de atunci (în orice caz, 
înaintea anului 1786), edificiul a fost extins spre est, până la Str. Augustin Pacha, 
faţada principală căpătând lungimea actuală. Clădirea a fost mansardată şi 
reconstruită conform proiectului arhitectului Jacques (Jakob) Klein, între anii 
1885-1886. Edificiul a fost restaurat conform proiectului arhitecţilor 
Doina Sturdza şi Şerban Sturdza, între anii 1979-2006
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Detaliu faţadă fosta Bancă Șvăbească, după renovarea din 2011, 
realizată după proiectul arhitectului Bogdan Demetrescu

Piaţa Unirii 
Domul Romano-Catolic și clădirea fostei Bănci Șvăbeşti
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Palatul Baroc
Detaliu faţadă vestică. Mascaron baroc

Palatul Baroc
Imagine din holul palatului

Palatul Baroc
Portdrapel datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
sau începutul secolului al XX-lea

Palatul Baroc
Portal de intrare
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Piaţa Unirii – Casele Canonicilor
Cele patru case formau o singură clădire, în 
anul 1758. În anul 1828, clădirea din stânga 
aparţinea lui Nica Koszta (Costea?), cea din 
mijloc, canonicilor, iar cea din dreapta, lui 
Franz Krautwaschl

Piaţa Unirii 
frontul de vest, vedere către 
Biserica Episcopală Sârbă „Înălţarea Domnului”
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Palatul Salamon Brück din Piaţa Unirii
arh. László Székely, constructor arh. Arnold Merbl. 

Autorizaţia de construire a fost obţinută în 16 aprilie 1910, 
lucrările au fost încheiate la 18 iunie 1911.

Restaurat recent (2013), după proiectul arhitectei Marcela Titz
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Palatul Miksa (Max) Steiner 
Str. Gh. Lazăr nr. 1 
arh. Marcell Komor şi arh. Dezsö Jakab.
Autorizaţia de construire a fost obţinută la 12 septembrie 1908. 
Lucrările s-au încheiat pe data de 13 august 1909. În clădire a 
funcţionat pentru o perioadă şi Banca de Scont. Detalii de faţadă
cu elemente decorative din ceramică smălţuită, în stil secession
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Palatul Episcopiei 
Ortodoxe Sârbe 
din Piaţa Unirii nr. 4

Imagine din anul 2008. 
Faţada în stil neosârbesc 

a fost proiectată de 
arh. László Székely 

Casa comunităţii sârbeşti
Piaţa Unirii nr. 5 
Edificiul a fost construit ca şi Casă a Comunităţii 
Ortodoxe, între anii 1821 – 1824. Frontonul neobaroc 
din zona acoperişului a fost adăugat în anul 1981,
conform proiectului întocmit de către arh. Şerban Sturdza
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Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul
1997, bronz, sculptor: Silvia Radu
Soclu: Ștefan Călărășanu, după proiectul arhitectului Mihai Botescu
Piaţa Sfântul Gheorghe 

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 

Piaţa Libertăţii
În centrul imaginii este Primăria Veche, fosta primărie a Comunităţii 
Germane, construită între anii 1731 şi 1734. În anul 1781, devine Primăria 
Oraşului Liber Regal Timişoara. Este reconstruită în 1782 de arhitectul/
constructor Josef Aigner. Avariată în timpul asediului din anul 1849, 
a fost reconstruită integral conform unui proiect întocmit în anul 1853. 
În clădire a funcţionat Primăria Municipiului Timişoara, între anii 1919 – 1948
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Piaţa Libertăţii
în prim plan, monumentul 
Sfânta Maria
Monumentul a fost comandat în 1753 şi 
sculptat, la Viena, de Blim şi Wasserburger, 
după proiectul lui Raffael Donner. 
A fost montat în Piaţa Libertăţii în anul 
1756. A fost demontat în anul 1852 şi 
ridicat în piaţeta Porţii Transilvaniei, în anul 
1853. A fost readus în Piaţa Libertăţii în 
jurul anilor 1969-1970. 
Restaurat în anul 2001 de sculptorul 
timișorean Ioan Oprescu

Inscripţie turco-osmană
Datează din anul 1643-1644, descoperită 
întâmplător în cadrul unor săpături din 
secolul al XIX-lea şi montată pe faţada 
sudică a Primăriei Vechi din Piaţa Libertăţii 
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Palatul Băncii De Credit 
Str. Brediceanu nr. 2, 

arh. László Székely. 
După demolarea Bisericii Franciscanilor Superiori

(Bosniaci), respectiv al Ordinului Piarist, în anul 1911
s-a construit actuala clădire

Comenduirea Garnizoanei 
din Piaţa Libertăţii
Clădirea, existentă în anul 1727, adăpostea 
„Generalatul”, reşedinţa generalului comandant 
în Banat. În anul 1727, general comandant 
era Contele Claudius Florimund Mercy. 
Clădirea reprezintă cel mai vechi edificiu 
din oraş, care îşi păstrează în mare parte 
volumetria iniţială

Cazinoul Militar 
din Piaţa Libertăţii. Clădirea era reşedinţa 
comandantului Cetăţii Timişoara. 
Latura din dreapta exista deja în anul 1752. 
Restul clădirii era încă în şantier în anul 1788

Fântâna Înfrăţirii
bronz, 1998, 
str. Alba Iulia,

arh. Radu Mihăilescu, sculptor Ioan Ilica, 
Simbolizează înfrăţirea dintre oraşele 

Timişoara şi Karlsruhe
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Fostul Han Trompeter
Str. A. Pacha nr. 6. Casa iniţială, existentă în 
anul 1752, a aparţinut lui Anton Seltmann, jude în 
„magistratul urban” al Comunităţii germane. 
În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, clădirea a
adăpostit hanul şi ospătăria „La Trompetist”
 (Trompeter). Edificiul a fost reconstruit integral 
şi supraetajat, fiind transformat în hotel de 
către proprietarul Gyula Illits

Palatul Schweinitzer 
Str. Eugeniu de Savoya nr. 6. 
Imaginea redă faţada reconstruită,
probabil, în anul 1897

Palatul Schweinitzer 
Str. Eugeniu de Savoya nr. 6. 
Medalionul din imagine are iniţialele 
lui Matild Iritz-Kühdorfer care era, probabil,
proprietăreasă în anul 1892
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Fosta Sinagogă A Cultului Mozaic Neolog
Str. Mărăşeşti nr. 5, arh. Karl Schumann. 
Construită între anii 1863-1865
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Palatul Dicasterial
Piaţa Ţepeş Vodă, construit între anii 1855-1860 ca sediu al 
Guvernului „Ţării de Coroană Banatul Timişean şi Voivodina Sârbească”. 
În 1860, „ţara de coroană” a fost desfiinţată. Ca urmare, clădirea a servit 
ca sediu pentru diverse instituţii administrative. În clădire a funcţionat,
până la incendiul din anul 1880, şi Fabrica de Ţigarete. În anul 1898, 
clădirea adăpostea, între alte instituţii, şi Oficiul Poştei şi Telegrafiei

Palatul Dicasterial și Casa Canonicilor
Vedere din Str. Palanca. „Casa Canonicilor” a fost edificată între 1837-1839, 
meşter constructor Mathias Nepper. Clădirea a fost restaurată între anii 2009-2010 
de către arhitecţii Hortensia Botescu şi Mihai Botescu
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Fosta Casă (Palat) Jossim Maleniza 
Str. V. Alecsandri nr. 4. 
Clădirea aparţinând primarului rascian 
(ortodox) Maleniza (Maleniţa), existentă 
în anul 1740, a fost complet reconstruită 
la sfârşitul secolului al XIX-lea

Str. Paul Chinezul nr. 2 – curtea interioară. 
Clădirea, existentă în anul 1836, a fost renovată
după anul 1900. Ea a fost restaurată şi 
mansardată între noiembrie 2000 şi februarie 
2003, de arhitecţii Camelia Covaci Preda şi 
Nicolae Covaci Preda

Palatul Bersuder
Str. Eugeniu de Savoya nr. 11, datând de la  
sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. 
Anterior au existat două case diferite pe acest 
amplasament. În anul 1752, casa dinspre est 
aparţinea lui Johann Haffner (felcer civil), 
iar casa dinspre vest lui Georg Saba 
(fost locotenent de husari). 
În imagine, detalii interioare – casa scărilor
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Biserica Mizericordienilor 
Str. Sf. Ioan, inginer Caspar Dissel, 
meşter constructor Johann Lechner. 
A fost construită între anii 1748-1753, 
ca biserică romano-catolică. În prezent, 
funcţionează ca biserică greco-catolică 
(biserica „unită cu Roma”)

Biserica Mizericordienilor
Detalii statuie din lemn, reprezentând-o
pe Sfânta Clara din Asissi, sculptură 
recuperată din vechea biserică a Mănăstirii 
Franciscanilor Bosnieci, ce a existat pe latura
nordică a Pieţii Libertăţii, demolată în 1911



64 65

Str. János Bolyai, frontul de sud. 
În imagine sunt reprezentate, de la stânga la dreapta: Palatul Facultăţii De Chimie Industrială
(construit potrivit autorizaţiei din 10 iunie 1905, lucrările au fost încheiate în 25 ianuarie 1906), 
Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Ecaterina”, fosta Biserică a Franciscanilor Inferiori 
(construită între anii 1746-1755 şi reconstruită integral între anii 1888-1889), după proiectele 
arh. Camillo Sitte,  fosta Mănăstire Franciscană, reconstruită la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
fosta casă Sylvester Deckher (existentă în anii 1746 – 1747 şi reconstruită integral în jurul anului 1910)

Biserica Parohială
Romano-Catolică 
„Sfânta Ecaterina”
Detalii de interior. 
Pictura altarului a fost realizată de 
către Ferdinand Schiessl, în anul 1761

Biserica Parohială Romano-Catolică „Sfânta Ecaterina”
fosta Biserică a Franciscanilor Inferiori, construită între anii 1746 – 1755 
şi reconstruită integral între 1888-1889
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Palatul Facultăţii de Chimie Industrială
Str. C. Telbisz nr. 6.,  construit între anii 1905 - 1906

Palatul Ferencz (Franz) Emmer 
arh. László Székely. Autorizaţia de construire a fost obţinută la 27 februarie 1906, 
iar lucrările au fost terminate în 9 ianuarie 1907. 
Faţada are o bogată decoraţie în stilul arhitecturii de început de secol XX, denumit “secession” sau “arte nouveau”

Clădirea fostului han 
La Vulturul De Aur 
(funcţionând aici deja în anul 1753), 
Str. L. Blaga nr. 3. 
Clădirea aparţinea lui Simon Gebhart, 
în anul 1752.  A fost reconstruită integral 
şi supraetajată în jurului anului 1907
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Palatul Episcopiei Romano-Catolice 
Str. A. Pacha nr. 4. 

În clădire a funcţionat Casa Camerală Nouă,
construită între anii 1743 – 1752. 

A fost propusă ca locuinţă pentru episcopul 
romano-catolic, în anul 1758. Clădirea a devenit

reşedinţa definitivă a episcopului romano-catolic,
în anul 1782. Edificiul a fost restaurat integral 

în anul 1889 şi, cel mai recent, între anii 1993-1995

Palatul Episcopiei Romano-Catolice
Str. A. Pacha nr. 4. 

Poartă cu ornamente de factură barocă 
şi unele detalii rococo
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Rugăciunea (Crucificarea)
1999, sculptor Paul Neagu,
executată din tablă de inox,
Piaţa Victoriei

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română
arh. prof. Ion Traianescu¸ pictura Atanasie Demian, sculptura Ştefan Gajo. 
Catedrala a fost sfinţită în prezenţa ctitorului ei, Regele Mihai, în 6 octombrie 1946
     

Piaţa Victoriei
imagine de ansamblu, spre Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română
Imagini din interior     
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Piaţa Victoriei
imagine de ansamblu, spre Catedrală
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Teatrul Municipal
Vederi din interior 

Piaţa Victoriei
vedere spre nord-est
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Teatrul Municipal
construit între anii 1872 – 1875. Proiectul a fost întocmit de 
firma arhitectului Ferdinand Fellner, senior din Viena. 
În urma incendiului din 30 aprilie 1880, teatrul a fost 
reconstruit între anii 1880-1882, respectându-se proiectul 
iniţial al faţadei. Între anii 1899-1900, au avut loc din nou 
ample lucrări de restaurare. Arhitectul Duiliu Marcu proiectează, 
în anul 1934, o nouă faţadă pentru Teatru, realizată în mare 
parte între anii 1935-1936, ca replică urbanistică la edificarea 
Pensionului Central. Noua faţadă este dominată de un arc de 
triumf monumental, menit să încheie plastic şi să constituie un 
cap de perspectivă adecvat pentru esplanada amplă, pe care 
o reprezintă Piaţa Victoria.
În anul 2003, s-a revenit la arhitectura iniţială a suprafeţelor 
laterale ale faţadei principale, conform proiectului arhitectei 

Marcela Titz. Clădirea este denumită oficial Palatul 
Culturii datorită instituţiilor pe care le adăposteşte: 
Teatrul Naţional, Opera Română, Teatrul Maghiar de 
Stat „Csiky Gergely” şi Teatrul German de Stat

     

Piaţa Victoriei
vedere spre nord-est
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Piaţa Victoriei
imagine de ansamblu, spre Catedrală

Piaţa Victoriei
fotografie aeriană
În anul 1989, întreaga piaţă a devenit pietonală, eliminându-se străzile
carosabile laterale și liniile de tramvai, a fost mărită zona verde, au fost
realizate piese noi de mobilier urban, s-a montat un dalaj nou, decorativ. 
Proiectul de reamenajare a fost întocmit de un colectiv de proiectanţi
sub conducerea arhitectului Mihai Botescu
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Rectoratul Universităţii Tehnice „Politehnica”
fostul Palat Lloyd. Arhitect a fost Lipót Baumhorn, 
iar constructor, arh. Arnold Merbl. 
Inaugurarea s-a făcut în 29 septembrie 1912 
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Rectoratul Universităţii
Tehnice „Politehnica”

Vedere din interior 
Sala  Mare a Senatului
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Piaţa Victoriei, Rectoratul Universităţii Tehnice „Politehnica” 
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Piaţa Victoriei 
Palatul Ernő Neuhausz
arh. László Székely 
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Piaţa Victoriei, de la stânga la dreapta, palatele: Arnold Merbl, arhitect şi constructor Arnold Merbl;
Ernö Neuhausz, arh. László Székely; Palatul Lloyd, arh. Lipót Baumhorn

Piaţa Victoriei, Palatul Jakab (Jakob) Löffler și fiii
arh. Lipót (Leopold) Löffler

Piaţa Victoriei
Palatul Jakab (Jakob) 
Löffler și fiii
arh. Lipót (Leopold) Löffler
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Piaţa Victoriei
Palatul Camerei de 
Comerţ și Industrie
arh. László Székely

Piaţa Victoriei. 
Palatul Lajos Hilt
arh. László Székely
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Piaţa Victoriei 
Palatul Széchenyi
arh. László Székely
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Palatul Georg Dauerbach
str. Dr. Nicolae Paulescu nr. 1, str. Johann Wolfgang Goethe nr.2, 
arh. László Székely, în stilul anilor 1900, secession, construită între anii 1911-1912
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Liceul Piarist
arh. László Székely. Proiectul  a fost aprobat de „consilierul ministerial“ Sándor (Alexander) Baumgarten, antreprenor a fost 
arhitectul Arnold Merbl. Ansamblul constituie un complex compus din Casa Ordinului, corpul sălilor de clasă şi biserica liceului. 
Edificarea a început în 12 august 1907. Lucrările au fost încheiat la octombrie 1909. Sfinţirea bisericii a avut loc în 21 ianuarie 1912

Liceul Piarist 
faţada principală, imagine anterioară anului 2010 
(lipsesc atât statuile, cât şi turnul, care marca axa 
principală de simetrie în zona de deasupra acoperişului, 
care a fost reconstruit în anul 2011)
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Fântâna martirilor
1995, travertin, sculptor Victor Gaga, 
în spatele Grădinii de vară 
a Filarmonicii Banatul

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Primăria Municipiului Timişoara
fostul „Liceu Comercial”, Bd. C.D. Loga. 
Construirea clădirii a început în 14 mai 1914, 
arh. László Székely.
Lucrările au fost continuate și finalizate după proiectul 
arhitectului Adrian Suciu, care introduce în faţadele clădirii
elemente de factură neoromânească
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Universitatea Tehnică 
„Politehnica” 

Căminul de studenţi
Bd. Mihai Viteazu, 
arh. Duiliu Marcu. 

Clădirea a fost finalizată 
în anul 1927

Universitatea Tehnică 
„Politehnica” 
Facultatea de Mecanică
Bd. Mihai Viteazu, arh. Duiliu Marcu. 
Edificiul, construit între anii 
1922-1923, a reprezentat 
clădirea principală a 
Politehnicii din acea vreme

Căminul Facultatăţii de Mecanică

Pavilionul principal al 
Facultatăţii de Mecanică
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Universitatea de Vest 
Bd. Vasile Pârvan, 
arhitect Hans Fackelmann (şef de proiect), arh. Sorin Gavra. 
Mozaicul din stânga imaginii a fost proiectat de Ştefan Szőnyi. 
Edificiul a fost construit între anii 1961-1965
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Institul Cultural Francez
Bd. C.D. Loga, fosta vilă Ignác Sándor Kimmel, arh. Josef Kremer junior. 
Autorizaţia de construire a fost obţinută în 5 octombrie 1911. Lucrările au 
fost finalizate în data de 1 ianuarie 1914
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In memoriam decembrie 1989
1998, bronz, sculptor Peter Jecza, Muzeul Banatului

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Muzeul Banatului
clădire situată pe amplasamentul castelului 

construit de regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, 
la începutul secolului al XIV-lea. 

Aspectul actual al edificiului se datorează 
reconstrucţiei integrale, finalizate în anul 1856.

Vedere dinspre Piaţa Huniade
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Muzeul Banatului
detaliu faţadă nordică, 
spre Piaţa Huniade   

Curtea interioară a Muzeului Banatului, fântână    

Muzeul Banatului, turnul castelului
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Fosta Şcoală de Stat de Meserii
Piaţa Huniade nr. 3, 

arh. Albert Víg, clădirea a fost edificată 
între anii 1889-1900
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Învingătorul
1993, bronz, sculptor Constantin Popovici, 
bl. Take Ionescu

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Edicul decorativ
Str. Martin Luther, 
datând din prima jumătate 
a secolului al XX-lea

Corpul de clădire care închide 
spre oraş Bastionul Theresia
Str. Martin Luther. Acest corp de clădire 
adăposteşte în prezent o secţie a Muzeului 
Banatului. În secolul al XVIII-lea, în clădire 
funcţiona Cazarma pentru Proviant (pentru alimente). 
Bastionul Theresia este cel mai vechi dintre 
bastioanele cetăţii bastionare, el existând deja în anul 
1732 şi funcţionând ca ravelin (denumit iniţial 
Ravelinul Depozitului de Alimente). 
Acest ravelin a devenit Bastionul Theresia, în anii 
1744-1745. Edificiul a fost restaurat între anii 
2008-2010, pe baza proiectului întocmit 
de arh. Marius Miclăuş
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Vedere de ansamblu a Bastionului Therezia
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Clopotul libertăţii
1992, travertin, sculptor Ștefan Călărășanu, 
Piaţa Traian

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Palatul Ştefania
fosta Casă de Raport a Municipiului, 

Piaţa Romanilor - Str. Ştefan cel Mare, 
arh. László Székely. Edificiul a fost construit 

între anii 1908-1909. Clădirea a fost restaurată 
şi mansardată după proiectul arhitecţilor 

Hortensia Botescu şi Mihai Botescu,
între anii 2000 – 2002 
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Palatul Ştefania
detalii
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Piaţa Traian
În dreapta imaginii, Biserica Sârbească „Sfântul Gheorghe”, în dreapta, Casa Comunităţii Sârbe. 
Iniţial, de această biserică aparţineau toţi ortodocşii din Fabric. În secolul al XIX-lea, în fiecare a 
doua săptămână se oficia serviciul divin şi în limba română. După despărţirea ierarhică din anul 
1864-1865, biserica a rămas a Comunităţii Sârbe.  Comunitatea Română a pierdut procesul cu 
cea Sârbă privind averea bisericească, în anul 1898. În consecinţă, şi averea bisericească a rămas 
tot Comunităţii Sârbe. Biserica a fost construită între anii 1745-1755. Turnul a fost supraînălţat 
conform autorizaţiei de construire obţinute în 16 octombrie 1890. Lucrările pentru Casa 
Comunităţii Sârbe au fost încheiate la 29 iulie 1895
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Piaţa Traian
Biserica Sârbească 

„Sfântul Gheorghe”, 
în dreapta, 

Casa Comunităţii Sârbe

Piaţa Traian
Biserica Sârbească 

„Sfântul Gheorghe”, 
vedere din interior 
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Biserica Mileniului
arh. Lajos Ybl, conducere şantier Josef Kremer, 

pictura altarului a fost opera lui György Vastagh, 
orga a fost executată de Firma Leopold Wegenstein.

 Lucrările de construire au început în 16 iulie 1896.
 Sfinţirea edificiului a avut loc la 13 octombrie 1901

Sfântul Ioan Nepomuk
1722, gresie, autor necunoscut. 

Este cel mai vechi monument al oraşului, 
a fost amplasat în diverse locuri, 

ca în 1932 să fie montat  în curtea bisericii 
parohiale Sfânta Maria din Iosefin.  

În vara anului 2013, a fost amplasat în piaţa Romanilor,
unde se află și în prezent
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Biserica Ortodoxă Română „Sf. Ilie”
Zidită între anii 1911 – 1912, 
arh. Ion Niga (proiectul iniţial este modificat 
de ing. Paul Rozvan ce înalţă cele două 
turnuri ale faţadei vestice).
Pictura a fost executată de 
Ion Zaicu, în anul 1913
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Pieta
1999, pieta, sculptor Peter Jecza, 
în faţa clădirii “Băile Neptun”,
Strada 3 August 1919.

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Poarta monumentală a Parcului Regina Maria 
Numit iniţial „Parcul Coronini”, apoi „Parcul Poporului”. Imaginea reprezintă poarta de intrare, 
fără lampadarul decorativ, suspendat iniţial sub arcul porţii, care a „dispărut“ recent

Podul Decebal 
A fost construit între anii 1908-1909, arh. Albert Körössy, ing. Gyöző Mihailich. 
Podul constituia o premieră tehnică la vremea respectivă

Palatul Székely 
Bd. 3 August 1919, aparţinând iniţial mamei arhitectului László Székely, care a proiectat 
clădirea. Autorizaţia de construire a fost obţinută în 8 martie 1911, iar lucrările s-au încheiat 
în 24 octombrie 1911 (clădirea a fost finalizată în şapte luni şi jumătate). Edificiul reprezintă 
unul din foarte puţinele exemple timişorene ale curentului Wiener Secession. Acest curent 
corespunde ultimei faze a stilului anilor 1900. Se utilizează decoruri geometrizate, simple, 
abstracte, deseori pătrate, care prevestesc căile pe care limbajul arhitectural le va parcurge 
după Primul Război Mondial



160 161

Podul Decebal
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Palatul Miksa (Max) Steiner 
Autorizaţia de contruire a fost obţinută în 4 iunie 1901, iar lucrările au fost terminate în 17 aprilie 1902

Palatul Karl Kunz 
Bd. 3 August 1991 
Autorizaţia de construire a fost obţinută 
în 6 septembrie 1902, iar lucrările au fost 
încheiate în data de 29 octombrie 1903.
Decoraţii în stil secession din, interiorul
holului de acces, ce amintesc de arhitec-
tura austriacului Otto Wagner
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Palatul Josef (lui) Kunz  
Autorizaţia de construire a fost obţinută în 5 martie 1892. 
Lucrările au fost terminate în 28 octombrie 1892

Palatul Josef (lui) Kunz
detalii
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Evoluţie
1993, bronz, sculptor Gheorghe Iliescu Călinești
Bulevardul Revoluţiei 1989

Amplasat în apropierea hotelului Continental
proiectat de arhitect Gheorghe Gârleanu

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 

Sinagoga Comunităţii Israelite Statusquo-Ante 
arh. Lipót Baumhorn, constructor Josef Kremer. 
Autorizaţia de construire a fost obţinută la 28 iulie 1897. 
Sinagoga a fost inaugurată în 3 septembrie 1899
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Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă Timişoara, Oficiul Poştal Timişoara 1 
Bd. Revoluţiei din 1989, numit în limbajul curent „Poşta Mare”, arh. Ignác Alpár. 
Autorizaţia de construire a fost obţinută în 15 aprilie 1911. Lucrările au fost terminate în anul 1914

Banca Italo-Romena 
Fosta Bancă Timişiana (înainte de Primul Război Mondial). 
A adăpostit Banca Victoria în perioada interbelică

Bulevardul Revoluţiei De La 1989, latura de nord. În imagine, de la dreapta la stânga: 
Palatul Dr. Ciobanu, arh. Mathias Hubert, construit între anii 1924-1926; 
Palatul Lipót Gombos, autorizaţia de construire a fost obţinută în 22 decembrie 1911; 
Palatul Jenö Klein, autorizaţia de construire a fost obţinută în 28 iulie 1911; 
Palatul Băncii Timişiana, arh. Károly Rainer, constructor arh. Josef Kremer junior, 
autorizaţia de construire a fost obţinută în 28 iulie 1911
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Banca Naţională a României
Str. Forul Carada nr. 1. Edificiul a fost construit pe terenul 

fostelor fortificaţii bastionare, ca sediu al „Băncii Austro-Ungare”, 
arh. József Hubert, constructor Alois Schlosser. 

Autorizaţia de construire a fost obţinută în 5 noiembrie 1903, 
iar lucrările au fost încheiate în 25 octombrie 1904
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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” 
Piaţa Eftimie Murgu, fostul Liceu german Banatia, arh. Mathias Hubert  
(colaborator arh. Michael Wolf, tehnician Peter Bittenbinder). 
Construirea edificiului a început în anul 1924. 
Inaugurarea a avut loc la 29 august 1926

Palatul Prefecturii Judeţului Timiş
Bd. Revoluţiei din 1989, 
arh. prof. Victor Vlad şi colaboratorii, 
constructor arh. Constantin Purcariu. 
Palatul a fost construit între anii 1938-1943

Facultatea de Medicină Dentară 
a Universităţii de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeş”
Bd. Revoluţiei din 1989, fosta Casă Centrală 
a Asigurărilor Sociale, arh. Ionescu, 
arh. Leiba Simon. Autorizaţia de construire 
a fost obţinută în 2 septembrie 1936. 
Lucrările s-au încheiat în anul 1939
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Palatul Deschan 
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5. Clădirea iniţială data din jurul anului 1735. 
Faţada a fost reconstruită şi supraetajată în prima jumătate a sec. al XIX-lea 
(în anul 1802, 1810 sau scurt timp mai târziu). În anul 1828, edificiul aparţinea lui 
Georg Mancziarly, apoi comerciantului de articole de fier Paussenberger,  iar în ultimul 
deceniu  al veacului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, lui Otto Scherter

Vilă dublă 
În stil neoromânesc, pe Bd. C.D. Loga, datând din anul 1926. 
Probabil jumătatea din dreapta o reprezintă Casa Dr. Hans  Roster și 
Maria Roster, iar jumătatea din stânga, Casa Elisabeta Mureşan



178 179

Deschidere
1991, oţel naval, sculptor Ingo Glass 
Calea Martirilor

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Spitalul Judeţean de Urgenţă Timișoara
Construit între anii 1972 - 1973, arhitect Nicolae Dancu

Casa Tineretului
Realizată între anii 1981 - 1983, după proiectul arhitectului Ivan Stern
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Eroica
1992, bronz, sculptor Paul Vasilescu

Calea Lipovei

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Troiţă
1992,  travertin, sculptor Ștefan Kelemen

Strada Cluj, în campusul căminelor studenţești

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Biserica plângătoare
1995, bronz și travertin, sculptor Marian Zidaru. 
La baza turnului clopotniţă a bisericii ortodoxe
din Piaţa Mocionii

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 

Biserica Ortodoxă Română 
Cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, 

numită şi „Catedrala Veche”, 
arh. prof. Victor Vlad, 

antreprenor arh. Constantin Purcariu, 
pictura Catul Bogdan şi Ioachim Miloia.

 Autorizaţia de construire a fost obţinută 
în 23 septembrie 1931. Lucrările 

au fost terminate în anul 1936
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Biserica Martirilor „Sfântul Arhidiacon Ştefan” 
1994-2012, arhitect Radu Mihăilescu, 
str. Martir Jugănaru nr. 10a. 
În paraclisul bisericii a fost depusă urna cu cenuşa martirilor
timişoreni ucişi în Revoluţia din Decembrie 1989. 
În anul 2008, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional
a inclus Biserica Martirilor pe lista monumentelor 
de for public din Timişoara

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Complexul Memorial
1989-1990, placaj de marmură albă şi granit negru, 

autori arh. Pop Ionel, arh. Alămoreanu Pompiliu, arh. Brebe Liviu, 
Cimitirul Eroilor, Calea Lipovei

Monumentele Revoluţiei 
Timișoara 1989 
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Sediul actual al Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989, strada Oituz nr. 2B

Memorialul Revoluţiei 
16-22 Decembrie 1989

Capela

Coloana Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989
2014, marmură, sculptor Eugen Barzu. 
La Sediul Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989
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Zi de doliu
Piaţa Victoriei, ianuarie 1990
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Timişoara
Scurt istoric al evoluţiei urbanistice
Alături de Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Craiova, Timişoara face parte 
dintre primele mari oraşe ale ţării, având o populaţie de peste 300.000 de locuitori, 
fiind, sigur, cel mai important centru economic şi cultural din zona de sud-vest 
a României. Situat în câmpia vestică, oraşul a fost capitala Banatului de-a lungul 
istoriei, zonă populată în majoritate de români ce au coabitat în bună înţelegere şi 
cu alte etnii, precum germani, maghiari, sârbi, evrei, turci etc., pe care evenimentele 
istorice care au marcat această zonă, le-au stabilit aici definitiv sau temporar, lăsând 
o amprentă puternică asupra dezvoltării acestui ţinut multietnic, dar și multicultural. 
Timişoara a reprezentat şi reprezintă şi astăzi caracteristica de multietnicitate, ce îi 
conferă o personalitate aparte, reflectată atât în dezvoltarea relaţiilor economice şi 
sociale, dar, și mai pregnant, evidente în manifestările culturale. Un domeniu în care 
se manifestă cel mai bine această caracteristică este cel al construcţiilor, fie că sunt 
de factură civilă, militară sau industrială, în special în cele rămase din secolele XVIII 
şi XIX, ce constituie fondul construit de patrimoniu al oraşului.
Descoperirile arheologice întreprinse în arealul zonelor limitrofe au adeverit 
locuirea acestui ţinut încă din perioada neolitică. Clima blândă și protecţia oferită 
de mlaştini au atras comunităţile de oameni ce au făcut să apară un prim nucleu de 
locuire la interferenţa râurilor Timiş şi Bega, râuri ce formau o multitudine de braţe 
ce îşi schimbau în permanenţă traseul.
Din primele secole ale erei noastre s-au descoperit o serie de urme ale ocupaţiei 
romane (ceramică, monede), dar fără a dovedi existenţa unei aşezări (castrum) ro-
man. Cea mai veche urmă construită o reprezintă așa-zisul „şanţ roman”, un dublu 
val din pământ, vizibil, care traversează oraşul pe direcţia nord-sud, în apropierea 
căii ferate spre Moraviţa.
Din puţinele surse istorice se poate afirma că Cetatea Timişului, Timişoara de 
astăzi, este menţionată prima dată în anul 1020. Alte surse indică o primă atestare 

în anul 1266, denumirea cetăţii provenind desigur de la râul Timiş, ca şi a comitatului 
( judeţului) al cărui centru polarizator a fost. Cetatea Timişoarei era o fortificaţie 
apărată de un val de pământ, cu palisade din lemn, formând un patrulater de cca 
170x110 m, situată la nord de, actualul Muzeu al Banatului.
Zona Banatului va fi de la începutul secolului XI sub stăpânire maghiară. Regele 
Ungariei, Carol Robert de Anjou, de origine franceză, îşi construieşte un castel de 
reşedinţă pe locul Muzeului Banatului actual, în care locuieşte între anii 1321-1323. 
Astfel, chiar dacă nu sub forma care se prezintă astăzi, “Castelul” poate fi considerat 
cea mai veche clădire de pe actuala vatră a oraşului. Clădirea este reconstruită între 
1443-1447, de Paolo Santini da Duccio în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara.
Perioada secolelor XV-XVI este etapa confruntării cu oştirile otomane, cărora 
Timişoara fortificată în grabă după căderea Belgradului le rezistă până în anul 1552. 
Stăpânirea otomană, ce a durat mai mult de un secol şi jumătate, a însemnat o 
stagnare a vieţii economice şi culturale a Banatului, oraşul acestei perioade fiind car-
acterizat de o tramă stradală neordonată, de uliţe înguste, cu trasee sinuoase, cu un 
echipament edilitar aproape inexistent, majoritatea construcţiilor cu excepţia celor 
de cult (moscheile), sunt construite din lemn.
Dezvoltarea modernă a oraşului începe odată cu eliberarea de sub stăpânirea 
otomană de către trupele austriece,  aflate sub conducerea lui Eugeniu de Savoya, în 
anul 1716. Existenţa pericolului otoman, dar şi a stării conflictuale din sud-estul con-
tinentului au impus amenajarea unui sistem complex de fortificaţii, care să asigure 
apărarea oraşului şi a populaţiei.
Astfel, începe construirea unei ample centuri de fortificaţii în sistem “Vauban”, ce va 
forma Cetatea Timişoarei, cea mai mare de acest tip construită pe teritoriul actual al 
României. Datorită regulamentelor militare, fortificaţia şi esplanada nu vor permite 
realizarea de construcţii mai aproape de 1700-2000 de metri de centrul cetăţii, astfel 
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apariţia cartierelor exterioare, se va face la cca 800 m depărtare (bătaia tunului) de 
zidurile fortificaţiei.
În 1727, guvernatorul Banatului, Florimund Mercy, aprobă un regulament de construcţii 
pentru oraşul şi cetatea Timişoara, ce a prevăzut demolarea tuturor clădirilor existente 
din perioada otomană şi construirea, pe o tramă rectangulară orientată nord-sud, a 
noilor clădiri, impuse a se realiza din cărămidă. Regulamentul prevedea alinierea cu 
fronturi contine la stradă a clădirilor ordonate sub forma de cvartale rectangulare, 
denumite careuri. În trama rectangulară sunt prevăzute spaţii libere, ce vor forma vii-
toarele pieţe ale cetăţii păstrate până astăzi: actualele Pieţe ale Libertăţii, Unirii, Sfântul 
Gheorghe. Putem afirma că zona centrală a Timişoarei constituită din cartierul denu-
mit pe bună dreptate “Cetate” şi care înglobează principalul şi cel mai valoros ansamb-
lu arhitectonic al oraşului, a luat naştere în prima jumătate a secolului XVIII, completat 
în următoarele perioade, până la primele deceni ale secolului XX. Pentru a exemplifica 
unele dintre cele mai importante edificii realizate în stilul barocului austriac, menţionăm 
Catedrala Romano-Catolică (Domul) şi Biserica episcopală sârbă din Piaţa Unirii, Bis-
erica mănăstirii Mizericordienilor din str. Sfântul Ioan, actualul Muzeu de Artă (Palatul 
Baroc) din Piaţa Unirii, Palatul episcopiei Romano-Catolice din str. Augustin Pacha, 
Primăria Veche din Piaţa Libertăţii, clădirile de locuit din frontul nordic al Pieţei Unirii 
(casele canonicilor) şin nu în ultimul rând, cele două monumente, cel din Piaţa Unirii 
(Monumentul Sfânta Treime) şi cel din Piaţa Libertăţii (Monumentul Sfânta Maria).
În a doua jumătate a secolului XVIII, încep a se contura şi cartierele exterioare cetăţii, 
începând de la limita interdicţiei de construire impuse de regulamentele militare: apare 
suburbia germană Iosefin în sud-vest, Fabricul, în zona de est, şi suburbia rasciană 
(ortodoxă) Mehala în nord-vest.
În ultimele decenii ale sec. XVIII şi începutul secolului XIX, dezvoltarea oraşului este 
marcată atât pe plan economic dar şi politic de declinul puterii militare a Casei de 
Austria, Timişoara devenind în 1871 oraş liber regal. După o scurtă perioadă în care 
Timişoara face parte din Voivodina Sârbească şi Banatul Timişan, în anul 1890, Banatul 
va fi alipit Ungariei. În această perioadă oraşul îşi amplifică activitatea constructivă, 
cetatea îşi menţine trama rectangulară trasată în secolul trecut, încorsetată de centura 
de fortificaţii, cartierele limitrofe, Iosefinul, Fabricul se extind prin înglobarea unor noi 
terenuri de la periferia lor.
Apar edificii noi, mari ca volum şi regim de înălţime, cu trei sau patru niveluri: clădirea 
Statului Major, clădirea Cazărmii Franz Josef, Palatul Dicasterial, Cazarma de Geniu, 
etc., majoritatea adoptând stilul de factură neoclasică sau renascentistă, renunţându-se 
la formele complicate ale barocului.
La sfârşitul secolului XIX, Timişoara devine un oraş industrial dezvoltat, în care 
funcţionează peste 60 de fabrici de diverse produse şi peste 1200 de magazine, re-
flectând progresul comercial deosebit. La 8 iulie 1869, ia fiinţă prima linie de tramvai cu 
cai, în anul 1881 se instalează prima reţea telefonică, iar la 12 noiembrie 1884, Timişoara 
devine primul oraş cu iluminat electric stradal de pe continentul european, la 27 iulie 
1899 se introduce tramvaiul electric.          
Către sfârşitul secolului XIX, se ia decizia de anulare a caracterului de fortăreaţă, 
începând a fi elaborate deja planuri urbanistice care să permită o legătură fluentă între 
“Cetate” şi suburbii, care devin zone urbane bine închegate, fiecare având un centru 
marcat de o piaţă. Planurile urbanistice întocmite în diverse etape propun realizarea 
unei reţele stradale radial-concentrice, ce va urmări cu aproximaţie conturul şi ampla-

samentul fortificaţiilor bastionare. Sunt trasate, cu această ocazie, principalele artere 
majore existente şi astăzi, ce vor lega Cetatea de cartierele Iosefin, Elisabetin, Fabric, 
Mehala, precum bulevardele Take Ionescu, Gh. Lazăr, Republicii, Michelangelo, 3 Au-
gust 1919, Mihai Viteazul etc. Se prevede regularizarea canalului Bega, propunându-se 
un singur canal, cel actual, în locul numeroaselor canale existente. De-a lungul acestui 
canal navigabil, pe care transportul naval face ca Timişoara să fie legată de mari centre 
economice central şi est europene, se amenajează principalele parcuri existente şi astăzi. 
În amonte, la intrarea Begăi în Timişoara, se construiesc aşa numitele “Turbine”, ce se 
numără printre primele uzine hidroelectrice din România. 
Odată cu demolarea aproape în totalitate a fortăreţei bastionare, după anul 1900, 
construcţiile civile cunosc un puternic avânt, stilurile arhitectonice ale anilor 1900 
(secession, art-nouveau) punându-și amprenta pe unele clădiri sau ansambluri arhitec-
tonice, cum ar fi cele din actuala Piaţă a Plevnei sau de pe Bulevardul 3 August 1919. 
Se realizează o amplă piaţă în faţa Teatrului Naţional şi Operei de Stat, actuala Piaţă a 
Victoriei, ce se va finaliza în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial (1936-1946) cu 
construirea monumentalei Catedrale Mitropolitane Ortodoxe. Piaţa este flancată pe 
laturile lungi de clădiri ce impresionează şi astăzi prin diversitatea şi bogăţia detaliilor, 
numite pe drept cuvânt palate: Palatul Löffler, Palatul Camerei de Comerţ şi Industriei, 
Palatul Lloyd (actuala clădire a Rectoratului Universităţii Politehnice), Palatele Neu-
hausz, Dauerbach, Hilt şi Szechenyi. Nu departe de acestea se află complexul fostului 
Liceu Piarist, un exemplu remarcabil de arhitectură secession.
Odată cu sfârşitul primului război mondial, se prăbuşeşte şi monarhia dualistă austro-
ungară, iar la 10 august 1919, Marea Adunare Populară a Românilor Bănăţeni votează 
unirea pe veci a întregului Banat cu Regatul României.
În perioada interbelică, activitatea economică aflată într-un maxim avânt îşi pune 
amprenta asupra sectorului de construcţii ce se caracterizează printr-un volum im-
presionant de clădiri realizate, atât locuinţe cât şi clădiri cu destinaţie social cultural-
educativă. Limbajul plastic-arhitectural în care sunt concepute şi realizate este foarte 
divers: de la o interpretare simplificată a stilurilor istoriciste, la o arhitectură cu amprentă 
neoromânească (ansamblu Şcolii Politehnice, Catedrala Mitropilitană), până la o expre-
sie modernă, cubistă (Facultatea de Stomatologie, fostul Cămin de Ucenici etc.).
Privind viaţa spirituală a oraşului, ceea ce constituie un specific important al Timişoarei 
este multitudinea confesiunilor religioase aparţinând diverselor etnii şi biserici, cele de rit 
romano-catolic şi ortodox existând deja la începutul secolului XVIII. În decursul timpului 
s-au adăugat cele evanghelice, reformate, greco-catolice, mozaice, neoprotestante etc., 
toate aceste confesiuni cultivând, în primul rând, un climat de înţelegere şi toleranţă, 
ecumenismul fiind în prezent o principală caracteristică a manifestărilor religioase.
Ne oprim aici cu această succintă istorie a oraşului, ce a căutat să prezinte în special 
dezvoltarea urbanistică, motivată de faptul că se doreşte a fi un capitol explicativ la 
prezentarea câtorva din clădirile şi ansamblurile urbane dintre cele mai reprezentative, 
ce constituie patrimoniul construit de valoare al oraşului, realizat cu dragoste, pasiune 
creatoare şi imaginaţie de numeroşi arhitecţi şi constructori, poate prea puţin cunoscuţi 
de noi, contemporanii. Dacă aceste câteva imagini reuşesc să stârnească curiozitatea, 
dorinţa de cunoaştere, dar şi respectul edililor de azi în intenţia de păstrare şi conservare 
a acestor valori, putem afirma că modesta noastră lucrare şi-a atins scopul.  

Arh. Mihai Botescu
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MONUMENTELE MARTIRILOR REVOLUŢIEI DIN 1989

1 CRUCIFICAREA, sculptor PAUL NEAGU,   2 FÂNTÂNA ÎNFRĂŢIRII, arh. RADU MIHĂILESCU, sculptor IOAN ILICA,   3 OMUL ŢINTĂ, sculptor BÉLA SZAKÁTS,  
4 SFÂNTUL GHEORGHE, sculptor SILVIA RADU,   5 EVOLUŢIE, sculptor GH. ILIESCU - CĂLINEŞTI,   6 IN MEMORIAM DECEMBRIE 1989, sculptor PETER JECZA,

7 FÂNTÂNA MARTIRILOR, sculptor VICTOR GAGA,   8 BISERICA PLÂNGĂTOARE, sculptor MARIAN ZIDARU,   9 MONUMENTUL STUDENŢILOR, sculptor ŞTEFAN KELEMEN   
10 DESCHIDERE, sculptor INGO GLASS,   11 PIETA, sculptor PETER JECZA,   12 CLOPOTUL LIBERTĂŢII, sculptor ŞTEFAN CĂLĂRĂŞANU,   13  ÎNVINGĂTORUL,  sculptor  

CONSTANTIN POPOVICI,   14 EROICA, sculptor PAUL VASILESCU,   15 COMPLEXUL MEMORIAL  89, arh. ALĂMOREAN POMPILIU, arh. POP IONEL, arh. BREBE LIVIU
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