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Repere istorice:
sec. al II-lea e.n. - se presupune că în a pro -
pierea Timişoarei de azi se găsea lo ca litatea
Zuro bara (sau Zam ba ra), redată aproxima-
tiv pe harta lui Clau diu Pto  le meu, ipo teză
ne confirmată arhe ol o gic;
1266 - regele Ştefan al V-lea al Ungariei dă -
ru   ieşte contelui Para buch, printre alte do-
menii, pământul numit Re ty al cetăţii Ty -
mes, care se află în co mitatul Tymes,
aceasta putând fi considerată pri ma atesta-
re oficia lă a Timi şoarei;
-jumătate din pământul aşezării Rety (Bob-
da) a aparţinut no bi lilor din cetatea Tymes;
1315 - este amintit satul (villa) The  me s war;
a nu se confunda cu cetatea (var) Timişoa-
rei; 
1316-1325 - castrul Timişoarei devine reşe -
dinţa re gelui Carol Robert de Anjou, care
va construi aici un castel de cărămidă; 
-din castelul de la Timişoara pleacă regele
Carol Robert în expediţia împotriva voievo-
dului Basarab I al Ţării Româneşti, cel care
îl va înfrânge la Posada; 
1397 - la Timişoara, în prezenţa
re ge lui Si gis   mund de Luxem -
burg, se des chide Die ta Gene -
rală a Ungariei; 
-Si gismund stă o vreme la Ti mi -
şoara, fiind în conflict cu nobili-
mea maghiară;
1404-1426 - demnitatea de co mi -
te de Timiş este ocupată de Filip -
po Scolari, zis Pipo Spano, un
propagator al renascentismului;
1441-1446 - comite şi conte de
Timiş este Iancu (Ioan) de Hune-
doara, perioadă în care ce ta  tea
Timişoarei este consolidată şi
mo   der nizată; 
1453 - s-a născut Pelbart de
Timişoara,  singurul autor al unui
incunabul (carte veche, tipărită
înainte de 1.12.1500)  născut de
pe teritoriul de azi al României (d.
22.01.1504);

1474 -Timişoara este amintită pentru prima
dată ca urbe, în diplome şi în documente;
1478-1494 - comite de Timiş şi căpitan de
Ti mişoara este Pavel Chinezu; 
-numeroşi români şi sârbi care fug din calea
otomanilor se aşază în cetate şi în jurul
aces  teia, iar Timişoara se extinde şi în su -
pra  faţă; 
1510 - ciuma face multe  victime în oraş;
1514 - cetatea Timişoarei este asediată de
ţăranii răsculaţi ai lui Gheorghe Doja; 
27.07.1552 - Timişoara e cucerită de oto -
mani, iar oraşul de vine capitală de beylerbe-
lik con du s de un beglerbeg;
-primul comandant otoman al Timişoare
este Kasim paşa (zis Gazi Kasim pa  şa),
fost beglerbeg al Budei;
-la Timişoara îşi aveau sediul muftiul (capul
justiţiei) şi cha sinedarul (vis tiernicul);
-din descrierile anumitor călători reiese că în
acea vreme Ti mişoara era un oraş (op pi -
dum) mare şi plă cut şi că juca un rol impor-

CASTELUL 
La începutul se  co -

 lului al XIV-lea, re   gele
ma ghiar Ca rol Ro bert
de Anjou (Carol I) îşi
sta bi leş te reşe din ţa
la Ti mi  şoara. O sea -
mă de meş   teri ita li -
eni vor con tri bui la ridicarea caste lului regal. După
aproape un secol şi jumătate, clădirea avea să fie
reconstruită de către Iancu (Ioan) de Hune doara,
între anii 1443 şi 1447. De-a lun gul vremii, castelul
a fost, în re petate rânduri, distrus şi apoi re făcut.
Forma sa iniţială a rămas până în zilele noastre, iar
faţada îşi păs trează aspectul actual din anul 1856.
Până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial,
fostul castel regal a funcţio nat ca şi ca zarmă. Du pă
ace ea, im pre sio  nan ta clă dire medievală a de venit
Mu zeul Ba natului, destinaţie păstrată până astăzi.
Muzeul se află în prezent într-o reabilitare majoră.
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tant în controlul militar a pli  cat de către oto -
mani Tran  si l va ni ei;
-după introducerea ad mi nistra ţiei otomane,
când sunt în lă tu ra  te anumite pri vilegii de
cla să, din Ti   mi şoara, din Banat, dis pa  re no -
 bilimea ma ghia ră, ca re se re fugiază în Un -
garia şi Ar deal şi care, aşa cum spune Ioan
Sto ia Udrea în „Ghi  dul Bana tu lui” din 1936,
„se iro seş te în vre me”;
1596 - are loc încercarea eşu a tă a prin ci pe -
lui Tran sil vaniei, Si gismund de Báthory,
de a  cu ceri Timişoara;
1660 -Timişoara e vizitată de istoricul şi
ge  o   gra ful otoman Evlia Ce le bi; 
-oraşul era format din „Cetate” şi zece ma   -
halale, avea 1 500 de case construite din
lemn şi acope ri te cu şindrilă, cu coşuri din
că ră mi dă, patru gea mii, patru mă năs tiri,
şap te şcoli pentru copii, o şcoală su pe rioară
(me dreşe), patru băi, 400 de du ghe ne, stră -
zile erau pavate cu scânduri,
iar garnizoana număra 10 000
de soldaţi;
12.10.1716 - prinţul Eugen de
Savoya şi trupele Casei de
Habsburg cu ceresc oraşul, iar
garnizoana otomană capi-
tulează şi se re tra ge în sudul
Dunării; 
- Banatul este organizat ca o
provincie per sonală a co roa-
nei („Kron land”) având ca pi -
tala la Timi şoara şi fiind con-
trolată în mod direct de Ca me -
ra Au lică de la Viena; 
- feldmareşalul Hamilton forti-
fică oraşul;
1716-1734 - conducător mili -
tar şi civil al Ba  natului este
contele Claudius Florimund
Mercy; 
-societăţile comerciale bo ga -
te, atestate do cumentar ime -
diat după ocupaţia habsbur gi-
lor ca fiind ale băştinaşilor,
sunt desfiinţate;
-din numeroasele turme de oi,
cirezi de vite şi livezi de pomi
aparţinând românilor, după 50
de ani nu mai rămâne decât
amintirea aces tora; 
-sub conducerea guvernatorului Florimund
Mercy se elaborează un plan de sistemati -
za  re a ora şului, ca re a in clus trama stradală,
existentă şi azi în zona cen trală, canalizarea
Timi şe lu lui, devenit Be ga, apro vi zionarea cu

apă po   ta  bilă şi ca nale pentru eva cuarea
ape lor uzate;
1718 - este pusă în funcţiune Fabrica de be -
re (la început, doar un atelier - fierbătorie -
în cartierul Cetate); 
1720 - cronicarul maghiar Máty ás Bél con-
semna că „în ora şul Timişoara nu se vor-
bea în acea vreme altă limbă de cât cea
româ neas că” şi că în oraş se aflau doar 52
de familii germane; 
-locuitorii sunt organizaţi, ca şi în timpul o -
cu paţiei otomane, în comunităţi con -
fesionale, con  du    se de consilii numite „ma -
gis trate”, forma te din primari şi con    silieri.
Conducerea co  mu ni tă ţii „ras cie ne” (ortodo -
xe) ajun ge în mare parte în mâna sârbilor,
românii fiind îm piedicaţi în încercarea lor de
a deţine func ţii în comunitate;
1722 - începe colonizarea germanilor în
Banat, în mai multe „valuri”, iar coloniştii

germani (numiţi mult mai târziu „şvabi“) vor
forma în deceniul al IV-lea al secolului al
XVIII-lea majoritatea populaţiei în Timi şoa -
ra, de oa re ce habsburgii au prefe rat la
început po pu larea ora şului cu elemente ne -
ma ghia re, pen tru a se evita eventualele

IOAN NEPOMUK
Cea mai veche statuie din

re gi une este considerată cea
care îl repre zintă pe Sfântul
Ioan Ne po muk ţinând în
braţe o cruce. Am pla sa tă în
Piaţa Libertăţii, în faţa Ca zi -
noului Mi li tar de azi în anul
1720, statuia a fost mu ta  tă în
anul 1752 în zona Liceului
„Car men Syl va”. Cinci ani
mai târziu, sta tu ia este
aşezată lângă Podul De  ce -
bal, apoi (în anul 1908) pe
locul Ştrandului Ter  mal de
astăzi, lângă fostele gră dinării şi, în fi nal, în curtea bise -
ri cii romano-catolice din Iosefin, la in ter secţia Bu -
levardului Re gele Ca rol I cu strada Con stan tin Brân -
coveanu (1932). Autorul statuii vechi de aproa pe 300
de ani a rămas ano nim.   Planul de restaurare a statuii
Sfântului Ioan Nepomuk (faţa sfântului era distrusă, iar
îngerul decapitat) a fost finalizat în anul 2013 de res -
tau ratorului Ion Oprescu, cel care s-a ocupat şi de rea -
bilitarea monumentului Sfintei Treimi din Piaţa Unirii şi
al grupului statuar din Piaţa Libertăţii. Statuia restau-
rată a fost amplasată în faţa bisericii romano-catolice
“Milenium” din cartierul Fabric.
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miş cări ale un gurilor îm potriva
autorităţilor habsburgi ce, în să
începând cu anul 1730 se per-
mite din nou aşe zarea în oraş a
catolicilor ma ghiari;
1723-1756 - se construieşte în
sistem „Vau ban” (Vauban Se-
bastian, mareşal al Fran ţei)
noua cetate de cărămidă, bas-
tionul nord-estic, din care unele
frag mente s-au păs trat până în
zilele noastre, contele Flori -
mund Mercy fiind cel care a
pro pu s Vienei un proiect întoc-
mit de ma eştri topografi şi con -
struc tori din Timi şoara, docu -
ment numit „Re gulament de
con  strucţii pentru oraşul şi
ce tatea Timi şoara”, cea mai
im por tantă siste ma ti za re din
secolul al XVIII-lea petre cută
pe terito riul Ba na tu lui;
16.05.1727 - Sfântul Ioan de
Nepomuk a fost ales protector al Banatului,
iar ziua de 16 mai a fiecărui an a fost de-
clarată zi de săr bătoare; 
1728 - începe săparea şi re gularizarea ca -
na lului Bega (transformarea lui în arteră flu-
vială navigabilă încheindu-se în anul 1771);
1729 - se termină construcţia Cazărmii Ar -
de lene, unde va fi şi reşedinţa comandantu -
lui Corpului 7 armată, edi   ficiu care a fost de-
molat între anii 1961–1965;
24.12.1731 - sub primarul Peter Solderer
se pune piatra de temelie a primăriei germa-
ne, pe locul vechilor băi turceşti (clădire nu-
mită şi azi Pri măria Veche);
1736-1754 - se construieşte Domul romano-
catolic din Piaţa Unirii;
1737 - se pune piatra de temelie a Spitalului
Mizericordienilor;
-se zidesc clădiri din cărămidă arsă care
dau un aspect nou oraşului, deşi populaţia
lo  cuia tot în cocioabe, iar funcţionarii, fai mo -
şii „beamteri”, trăiau în case mici, scun  de
şi igrasioase; 
1738-1739 - o mare molimă de ciumă face
ca o şesime din locuitorii oraşului să piară; 
-în memoria victimelor e înălţat în Piaţa Do -
mu lui romano-catolic (azi, Piaţa Unirii) Mo -
nu mentul Sfintei Treimi;
1734-1754 - se construieşte Palatul episco-
pal romano-catolic;
1744 - se termină construcţia spitalului mu -
ni cipal;
1748 - se zideşte catedrala ortodoxă (azi,

sârbă) din Piaţa Unirii;
1753 -  a fost organizată prima stagiune tea-
trală permanentă din Imperiul Habsburgic
(a treia după Viena şi Budapesta);
1754 - începe construcţia reşedinţei gu ver -
namentale (Palatul Baroc, restaurat în anul
2007, aflat în Piaţa Unirii);
-se construiesc: Poar   ta Belgradului (deza -
fec tată în 1745), Poarta Petrovaradi nului
(cartierul Io sefin), Poarta Ar deleană (spre
cartierul Fabric), Poar ta Vienei (cartierul
Me  ha la), ultimele do uă de molate în 1891;
1758 - se înfiinţează şcoala ortodoxă ro -
mânească;
1760 - Timişoara este primul oraş al m onar -
hi  ei habsburgice cu străzile iluminate cu
lămpi;
1761 - se termină construcţia pri mă riei ma -
gis tratului rascian-iliric (sârb);
1762 - în cartierul Cetate se ridică prima
sinago gă a co munităţii evreieşti;
1762-1763 - a doua mare molimă de ciumă; 
1767 - oraşul este vizitat de Iosif al II-lea,
fiul împărătesei Maria Theresia;
1770 - Timişoara numără 10 000 de locu i -
tori, abia un sfert din populaţia ora şu lui din
timpul stă pâ nirii otomane;
1771 - este editat „Temeswarer Nach rich -
ten”, primul ziar de pe teritoriul României
de  azi şi, totodată, primul ziar german din
sud-estul Europei;
1773 - Iosif al II-lea, fiul Mariei Theresia,
se află din nou la Ti mi şoara;

POMUL BRESLELOR
Conform unei vechi tradiţii, proprie -

tarii locuinţelor din Timi şoara obiş -
nuiau în seco lul al XIX-lea să-şi in di -
vi dua li ze ze casa printr-un simbol fi -
xat în drep tul intrării: „semn de ca -
să”. La fel s-a în tâmplat cu negus to -
rul a ro mân Tran dafir, care a cum pă -
 rat în anul 1827 clă direa afla tă la in -
tersecţia străzilor Proclamaţia de la
Timi şoa ra şi Fran cesco Gri se lini. În -
sem nul ales pentru a scoate în evi-
denţă casa a fost un copac de fier, co mandat de la
Viena şi fixat într-o nişă de la parterul lo cu in ţei. De
atunci şi până acum, „po mul breslelor” s-a impus
drept unul dintre simbo lurile cele mai cu noscute ale
oraşului. Orig i na lul se află în sala de istorie mo der nă
şi contemporană a Muze ului Banatului, iar copia sa
expusă stradal a fost rea lizată de restauratorul timi -
şorean Adrian Fota.
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1774 - J.J. Ehrler, în capitolul „Des  pre mă -
rimea Banatului şi lo cuitorii acestuia” din
lu cra rea „Banatul - de la origini până
acum” (1774), aminteşte oraşul Timi şoara,
alături de oraşul Vin ga şi de două târ guri:
Be ci che  recul Ma re şi Ki kin da; 
1775 - se înfiinţează Şcoala Nor ma lă de
Băieţi;
1778-1779 - Banatul (trei comi tate) este re -
încorporat Unga ri ei, iar Timişoara rede vi ne
re şe din  ţa comi ta tului Timiş;
1780 - apare lucra rea „Versuch ei ner poli -
tischen und natürli     c hen Geschichte des
Temes wa  rer Ba nats”, de Fran cesco Gri -
se  lini, pri ma monografie des   pre ţi nuturile
din  tre Mureş şi Dună re;
21.12.1781 - Iosif al II-lea sem nea ză diplo-
ma de ridicare a Ti mi şoarei la rangul de
Oraş li ber re gesc;

16.09. 1782 - are loc proclamarea solemnă,
oficială, a Timişoarei ca Oraş regal liber;

1782 - este deschis gimnaziul pia  riştilor,
mutat din comuna Sân    tana (judeţul Arad) la
Ti mi şoara, unde va activa până în anul
1948;
1784 - în cartierul Fabric fun c ţio nează o
şcoa lă ilirică, des păr   ţi tă în 1825 în şcoala
ro mâ nească şi sârbească;
1787 - se înfiinţează prima librărie din oraş; 
1790 - Timişoara are auto no mi e eco nomică
şi poate fi re pre  zentată în Dieta de la Buda,
având drept de vot;
1794 - clădirea fostei primării ras  ciene este
transformată în teatru;
1806 - are loc fondarea semi na rului teolo gic
romano-catolic (desfiinţat în anul 1950);
18 aprilie 1806 - s-a născut la Timi şoara
Pavel Vasici Ungureanu, me dic şi scriitor
membru titular al Aca demiei Române, înte-
meietorul pri  mei reviste de medici-nă din

Tran silvania, „Higiena şi şcoa la”,
au tor de manuale de igie nă şi die -
tetică; 
1807 - oraşul este vizitat de împă -
ra tul Fran cisc I de Habs burg şi de
ar hi  du  cele Carol, ca re au fost ca -
zaţi la ha nul (hotelul) „La Trom pe -
tistul”;
1808 - se organizează Mili ţia civi că;      
22 mai 1807 - s-a născut  Carl
Broky (Karl Brocky sau Carlo Broc-
chi), pictor al Curții Regale Brita ni -
ce și al reginei Victoria, primul stră -
in primit în Royal Academy 
(d. 8.07.1859);
1815 - tipograful Joseph Klapka,
primarul de mai târziu al oraşului Ti -
mi şoara, înfiinţează prima bi  blio te -
că publică de îm prumut din Timi -
şoa ra, din Im periul Habs   burgic, din
re   gatul Un ga  riei şi Ţă rile Ro  mâ -
neşti;
1819 - se administrează pentru pri -
ma dată în Europa Centrală vac -
cinul antivariolic;
21 iulie 1819 - s-a născut Marius
Claudiu Babeş, avocat, poet, ro-
mancier, premiat în 1857 cu Pre-
miul “Donna” al Academiei France-
ze (d.15.08.1891);
20 aprilie 1821 - s-a născut  Leo -
nard Negri, jurist, actor la  tea -
trul „Palais Royal din Paris şi la Burg -
theater din Viena, regizor (d.
26.10.1890);

1826- s-a născut Tiberiu Pop Timişian,
publicist, poet şi prozator (d.1886);

PRIMĂRIA VECHE
Clădirea situată în Piaţa Li ber tăţii şi numită

„Primăria Ve che” a găzduit între anii 1737 şi 1949
Consiliul Oră şe nesc al Timi -
şoa rei. „Primăria Ve che” a fost
ridicată pe locul unei vechi băi
turceşti (o in scrip ţie în limba
tur că se păs trează şi azi pe un
pe   rete exterior al Pri mă riei
(foto, dreapta). A fost restaura -
tă în anii 1782 şi 1935. În faţa fostei Pri mării se
află monumentul Sfintei Fecioare Maria şi al Sfân -
tului Nepomuk, sculptat la Viena, la scurt timp du -
pă epi demia de ciumă ca re a lo vit Ti mi şoa ra. In -
sta lată iniţial în zona în care se află acum hotelul
„Con ti nen tal”, statuia a fost demontată în 1752
pen  tru a fi dusă în locul în care se gă seşte a cum.
În anul 1994, ar tistul timi şo rean Ioan Opres cu a

restaurat monu men  tul, ca ur mare a unei iniţiative
lăudabile a Aso cia ţiei Şvabilor Bănă ţeni din Ger -
ma nia. 
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1831 - se pune piatra de temelie a bisericii
evanghelice unite;
1831-1832 - holera face victime în oraş: au
loc 1 361 de decese;
martie 1837 - s-a născut George Arde lean,
avocat, gazetar, istoric, juristconsult al mu -
ni cipiului Timi şoa ra, (d.10.01.1909); 
1844-1858 - primar al Timişoarei este scri -
ito rul şi istoricul Johann Nepo  muk Preyer; 
1846 - se înfiinţează primul institut de învă -
ţă mânt superior (facultatea de drept) de că -
tre epis co  pul romano-catolic József Lono -
vics;
1846 (noiembrie) - compozitorul şi pia nistul
Franz Liszt susţine trei concerte în sala
Tea  trului;
1847 - concertează la Timişoara, în curtea
Fa  bricii de Bere, Johann Strauss-fiul,
aces ta fiind primul său concert susţinut în

afara Vienei; 
-la Timişoara se realizează prima operaţie
cu anestezie cu eter de pe teritorul de azi al

României: medicii chirurgi Mathy-
us Musil şi Joseph Siehs au
confecţionat la 5 februarie 1847
un aparat de inhalat eter, inspirat
din schiţele apărute în revista
“London Illustrate Gazette”. 
18.03.1848 - au loc adunări revo -
lu ţionare în curtea şi în faţa pri -
mă riei, iar Pieţei de Pa  radă i se
atri buie nu  me le de Piaţa Libertă-
ţii; 
1848 - la Timişoara se construieş-
te cea mai mare fabrică de ţiga-
rete din Ro mânia;
26.04-8.08.1849 - cetatea Timi -
şoa rei este ase  diată de tru pele
re vo lu ţi o narilor unguri;
03.05.1849 - Generalul armatei
ma ghiare Josef Bem îl avan sea -
ză la gradul de ma ior pe poetul
Petőfi Sán dor în tabăra din satul
Frei dorf de lân gă Ti mi  şoara, aco-
lo un de azi se află un monument
închinat po e tu lui revo luţionar ma -
ghiar;
09.08.1849 - armata revolu ţio -
nară ma   ghia ră e învinsă între
Sân an drei şi Beci cherecu Mic, iar
ge ne ralul aus triac Julius Haynau
in tră vic to ri os în Timi şoara;
1849-1860 - T imişoara este capi -
 ta la Voivo dinei Sârbeşti şi a
Bana tu lui Timi şan, regi u ne nou
cre ată, ca re cu prin  dea Ba na tul,
Bacica, Sir  mi ul, limba oficială de -
ve nind ger  ma na şi nu sârba, aşa
cum şi-au dorit li  derii sârbi; 

HARTA 
DE 
PIATRĂ 
În Piaţa Unirii,
la in trarea din -
spre stra da
Mer cy, me ş  terii pietrari au aşe zat în
pavaj o piatră de ma ca dam deosebită de
celelalte. În piatra de dimen siu nea a trei
dale obiş nuite, a fost cioplită harta Ce -
tăţii Ti mi şoarei, în stil Vauban, cu nouă
col ţuri, după aspectul pe care-l avea
oraşul în secolul al XVIII-lea.

BASTIONUL THERESIAN
Destinaţia iniţială a impresionantului sistem de

apă rare a cetăţii Timişoarei de la începutul secolu-
lui al XVIII-lea, după ocuparea ora şului de habsbur-
gi, a fost aceea de de pozit de pro vizii pentru arma-
ta imperială. Bastionul avea o ţinu tă masivă, fiind
construit în stil baroc. Se întindea pe mai mul te
străzi ale oraşului, aşa cum o arată şi ceea ce a mai
rămas până azi din construcţia bote z a tă „Bas ti onul
Maria Theresia”. În clădire, la parter, şi-a avut
reşe dinţa Epis copia Ca  tolică, iar la etaj au funcţio -
nat cabinetele percepţiei şi birourile ingineri lor pri -
măriei. În anii 1970-1971, autorităţile comuniste au
vrut să dărâme Bas  ti onul şi să construiască un
complex de blocuri. Arhi tecţii s-au opus, ba chiar se
reuşeşte reamenajarea complexului ar hitectonic: la
etaj sunt  expuse colecţii de etnogra fie bă nă ţeană,
iar la parter un muzeu tehnic, co lec ţiile de carte
veche şi diferite spaţii expoziţionale. Bas tionul a fost
reamenajat şi consolidat, cu fonduri europene şi lo -
ca le devenind din primăvara anului 2011 una dintre
atrac ţiile turistice ale Capitalei Banatului.
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1850 - populaţia Timişoarei creşte foarte în -
cet: atinge abia 17 669 de lo cu i tori, cu
aproape 5 000 mai pu ţin decât avea Aradul
şi tot atâ t cât Vâr  şe ţul, care la ocuparea Ba -
na  tu lui de că tre austrieci avea doar 70 de
case; 
-în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
după construirea de căi ferate, Ti mi  şoara
de    vine unul dintre ce le mai im portan te no -
duri de cale ferată din imperiu;
16.06.1852 - Timişoara este vi zi ta tă pentru
prima dată de îm pă ra tul Franz Iosef;
1853 - se editează prima mo no gra fie a ora -
şului, intitulată „Mono gra  phie der könig li -
chen Frei stadt Temes war” (Mono grafia
ora şului liber crăiesc Timi şoa ra), scrisă
de primarul Johann N. Preyer;
24.04.1854 - se inaugu rează serviciul tele -
gra fic;
1855-1860 - se zideşte Palatul Di cas terial,
ca sediu pentru gu vernul Voivodinei Sâr -
beşti şi Banatului Timi şan, doar că atunci
când a fost terminat s-a desfiinţat şi Vojivo -
dina (27.12.1860);
1857 - este dată în folosinţă calea ferată Se -
ghedin-Timi şoara;
01.10.1857 - Timişoara de vi -
ne pri mul oraş de pe teritoriul
de azi al României care in tro -
 duce iluminatul public cu gaz
aerian; 
1860 - Banatul este ataşat
Un gariei;
1862-1864 - episcopul An -
drei Şaguna (cel care va fi
sanctificat în anul 2011), spri   -
jinit de  Andrei Mo cioni şi
Vicenţiu Ba beş, re u şeşte
des părţi rea ie rarhică bi se ri -
cească de cea sârbea scă;
1863-1865 - se zideşte în stil
maur Sina go ga din car tie rul
Ce  tate, situată pe actuala
stra   dă Mă ră şeşti;
1866 (7-8.03.) - în drumul său
spre exil, dom       nitorul Alexan -
dru Ioan Cuza se opreş te la
Ti mi şoara, înnoptând la ho te -
lul „La Trom  pe tis tul”;
1867 - profesorul german
Franz Xaver Ec kert, din Frei -
burg, descrie Ti  mi şoara drept un oraş nu
prea mare, dar bi ne fortificat, cu lume bună, mu   -
 zică militară, grădină en gle zească (amena-
jată de gu ver natorul Coro nini), bere gus -
 toasă Stein beck, băi pu bli   ce, cu ma niere

libertine, ha nul „Zum Trom pe ter” cu bu că tă -
ri e fină şi vin splendid;
1867 - începe co lonizarea or ga  nizată a Ti -
mi şoarei cu po  pu  laţie ma ghia  ră, admi nis tra -
 ţia şi eco no mia dezvoltându-se însă în con -
tinuare sub tutela austriacă;
1868 - are loc primul turneu al trupei de tea -
tru condusă de Mihail Pas caly, al cărei su -
fleur era poetul Mihai Emi nes cu;
07.02.1869 - nemulţumiţi de ali pirea Bana -
tului la Ungaria, ro mânii bă nă ţeni convoacă
Con  ferin ţa Na ţio nală a Ro mâ  nilor din Un ga -
ria, unde se hotă răşte crearea Partidului
Na ţio nal din Banat şi Un ga ria, condus de
Alexandru Mo cioni;
1869 - se pune în funcţiune tramvaiul tractat
de cai, lun gi mea liniei fiind de 6,6 km;
1870 - se înfiinţează Liceul Real (azi, Liceul
german „Ni ko laus Lenau”);
21.10.1871 - se înfiinţează So  cie  tatea Filar -
monică din Ti mi şoara;
1872-1875 - se construieşte clă    direa tea tru -
lui nou, azi Tea   trul Naţional „Mihai Emi nes -
cu”;
01.05.1872 - primul cotidian editat în limba
maghiară este publicaţia „Temesi Lapok”;

1873 - se înfiinţează „Reu ni u nea română de
lectură din Timişoara”;
1874 - se deschide staţia meteorologică;
1876 - se înfiinţează prima asociaţie spor ti -
vă din oraş: „Asociaţia de patinaj”;

„Zum Trompe ter”
La colţul străzilor Eugeniu de Sa -

 voya şi Augustin Pacha se înalţă o
clădire ridicată în anul 1747. Du pă
cinci ani, aceasta se trans formă în ho -
telul cu un etaj „Zum Trompe ter”
(„Trom bitas” - „La Trom petistul”), din
iniţiativa famili ei Selt mann. Ur mă torii
proprietari (familia Jenő) au înlocuit
graj  du rile hote lului cu o gră dină de iar -
 nă, adău gând apoi un etaj şi turnul.
Un nou corp al clădirii este con  struit în
1898, iar „La Trompe tis tul” primeşte
nu mele „Hun   ga ria”. Unul dintre cei
mai de seamă oas peţi ai ho te lului a
fost Ale xan dru Ioan Cu za. El şi-a pe -
trecut aici ul ti mele zile (7-8 martie
1866) pe pă mânt românesc, înainte de a pleca în exil.
Alte personalităţi care au trecut pragul „Trom petistului”
au fost îm pă ratul Francisc I (12-14 mai 1807), Mihai
Eminescu, împreună cu trupa Pascaly, în vara anului
1868, dar şi tatăl poe tului Nikolaus Lenau.
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1876 - se construieşte cea de-a doua gară
din Timişoara, în cartierul Fabric (Ga ra de
Est);
1879 - încep lucrările de construcţie a re ţe -
lei telefonice urbane;
15.09.1879 - are loc recitalul susţinut la Ti -
mi   şoara de compozitorul şi pianistul german
Johannes Brahms;
1880 - este dată în folosinţă prima turnătorie
de fier din oraş, dar şi o fabrică de cărămizi;
1880 - avocatul Pavel Rotariu scoate pu  bli -
caţia politică a românilor bănăţeni cu titlul
„Lu mi  nătorul”;
1881 - se construieşte complexul şcolar şi
mă năstirea ordinului de călugăriţe ro ma no-
catolice „Notre Dame” din cartierul Io se fin;
-la Timişoara se instalează o mo der nă re ţea
te lefo nică;
1883 - este infiinţată prima fabrică timi şo -
rea   nă de chibrituri, unsoare de căruţă şi teh -
nică chimică;
24.11.1884 - Timişoara este primul oraş din
Eu ro pa cu străzile ilu minate electric (cu 731
de lămpi);
09.03.1885 - primar al oraşului Timişoara
de vine Carol Telbisz;

01.10.1885 - se deschide şcoala particulară
pentru surdomuţi a lui Karl Schäffer;
02.12.1886 - se înfiinţează societatea „Sal -
varea”, prima staţie de salvare de pe terito-
riul Ungarieie şi României de azi;
1890 - s-a născut Pera Kostić, dirijor şi zi a -
rist (d.1957);
19.07.1891 - se des  chide Ex  po z i ţia na ţi o  na -
lă de in dus trie şi agricultu ră, vi zi ta tă şi de
Franz Iosef I. Cu acel prilej au fost organi-
zate 10 pavilioane de prezentare din lemn
cu 32 de săli, toa-te ridicate în actualul Parc
al Rozelor;
7 octombrie 1892 - s-a născut la Timișora
Francesco Illy (Fe-rencz Illy), inventatorul
espréssorului de cafea, brevetat în anul
1935 (d.1956);
1893 - se con stru ieşte Şcoa la Nor ma lă de
Bă ieţi, azi li ceul „Jean Louis Cal   de ron”;
1894 - în Piaţa Sfân tul Gheor ghe se deschi -
de, la 15 no  iem  brie, „mo der nul atelier de
fo  to grafie Kos sak”;
-maestrul Josef Kos sak reali zează în 1898
fotografia împăratului Franz Iosef la Bu ziaş
în timpul unor manevre militare şi care îl
reprezintă pe împărat pri mind o jalbă de la

PALATUL BAROC
Construirea clădirii a început în anul 1733, pe un

teren pe care funcţiona deja Oficiul Minier (oficiul de
sare). Clădirea oficiului în formă de L a fost înglobată
în aripa vestică noului edificiu. În anul 1735, aici
funcţiona Casieria Militarã. Între anii 1746-47 se fac
noi transformări: clădirea avea avea acum parter şi
două etaje, cu curte interi-oară închisă. În anul 1752
clădirea era cunoscută sub numele de  Casa Came rală Veche. Din anul 1754, este
amenajată ca reşedintă pentru preşedintele administraţiei civile, contele de Vilana
Perlas. Aspectul palatului este admirat de Francisco Griselini în lucrarea sa  “Istoria
Banatului Timişean”. Palatul Baroc a gãzduit, de-a lungul timpului, guvernatorii austrieci
ai Banatului şi conducerea Comitatului Timiş până în anul 1848. În perioada 1849-1861
aici şi-a avut sediul conducerea administrativă a Vojvodinei sârbeşti şi Banatului
Timişan, iar între 1861 şi 1918, din nou, conducerea Comitatului Timiş. La sfârşitul seco -
lului al XIX-lea, în anii 1885 şi 1886, arhitectul Jacques Klein transformă Palatul
Preşedintelui (Casa Comitatului), eliminând în mare parte elementele iniţiale de deco-
raţie barocă. 

Până la sfârşitul celui de-al doilea rãzboi mondial în Palatul Baroc a funcţionat
Prefectura Timiş-Torontal. În intervalul 1944-1958 a găzduit comenduirea trupelor sovie-
tice de ocupaţie. Palatul Baroc a devenit apoi, pentru o perioadă, sediul Institutului Agro-
nomic. În anul 1987, Secţia de artă a Muzeului Banatului se mută în aripa de vest a
Palatului Baroc din Piaţa Unirii. După preluarea Muzeului Banatului de către Consiliul
Judeţean Timiş, în anul 2004, Muzeul  a suferit restructurări importante. Astfel, de la 
1 ianuarie 2006, Secţia de artă a Muzeului Banatului s-a transformat în muzeu de sine
stătător, Muzeul de Artă (director prof.univ. dr. Marcel Tolcea),  găzduit de Palatul Baroc,
unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale Timişoarei. De la 1 octombrie
2013, managerul Muzeului este prof.univ.dr. Victor Neumann.
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un băiat de ţăran din localitate;
1894 - se forează fân tâna cu
apă mi ne    rală din Piaţa Do     -
mului, azi Pia  ţa Unirii, după ce
în anul 1890  expertul în foraje
Seidl Gyula realizase în Piaţă
un foraj de 406 metri;
1895 - prima stra dă asfaltată
de pe teritoriul de azi al
României a fost realizată la
Timi şoara;
-la Timişoara se asistă la prima
transmisiune de la distanţă a
unui concert din Ro mâ nia,
realizată prin fir te le fo  nic; 
1896 - se pune piatra de temelie a bisericii
„Millenium” din cartierul Fabric;
-se construieşte Institutul de surdomuţi;
1897 - 1899 este construit edificiul „Gării
Mari” (Josefstadter Bahnhof ), în stil neocla-
sic, gară numită în pe  rioada interbelică şi
pâ  nă la 1947 gara „Dom niţa Elena”;
01.01.1897 - în sala „Redout” din Cetate şi
în Sala „Curtea Fabricii” din cartierul Fabric
se prezintă primele spectacole de film;
03.10.1897 - este inaugurată clădirea Gim -
na ziului Superior de Stat (Liceul de bă ieţi, în
prezent Liceul Teoretic „C.D. Loga”);
1897-1898 - poetul Ady Endre este copist

la tribunalul din Timişoara şi
locuieşte într-o ca   să de pe actu-
ala stradă Ion Ghica, la nu mărul
12, în Iosefin;
6 iunie 1899 - s-a născut Franz
Lieb hard, scriitor de lim bă ger-
mană (d.18.12.1989)
24.07.1899 - se pune în circu-
laţie tramvaiul electric, care
uneşte carti e rul Fabric cu Ce ta te
şi Iosefin;
1900 - începe construirea
Palatului Socie tă ţii de
Hidroameliorări Timiş-Bega (ter-
minat în 1902);

15.10.1900 - se inaugurează Şcoala Supe ri -
oară de Arte şi Meserii;
1902 - calea ferată spre Lugoj se mută pe
ac tualul traseu;
-se constituie primul club de fotbal timişo -
rean, cu 30 de membri fondatori;
-se înfiinţează Spitalul de copii, omul de afa -
ceri Anton Sailer donând 50 000 de co roa -
ne, jumătate din suma necesară con stru irii
cli nicii; 
1902-1903 - se zideşte clădirea Liceului de
Stat de Fete, viitoarea şcoală „Carmen Syl -
va”;
1903 - pastor reformat şi poet maghiar,

TRAMVAIUL CU CAI
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea

prin cipalele activităţi economice (industrie şi
comerţ) din Timişoara aveau loc în cartierele
Josefin şi Fabrică. Distanţa mare dintre aces-
te două importante zone ale oraşului a deter-
minat municipalitatea să găsească modalităţi
de rezolvare eficientă a transportului în co -
mun. Astfel, în 3 noiembrie 1867 se înfiinţea-
ză Societatea de tramvaie cu cai. Construirea
liniei va începe în anul 1868 şi va fi terminată
la 8 iulie 1868. Timişoara devine primul oraş
din Româ nia şi al zecelea oraş din Europa care folosea acest mijloc de transport (primul
a fost Parisul, la anul 1854). Linia iniţială avea aproape doi kilometri şi lega Piaţa
Sfântul Gheorghe din cartierul Cetate de Piaţa Traian (cartierul Fabric).

Pentru a lega mai rapid cartierul Elisabetin de cartierul Cetate s-a decis de către
Primărie folosirea tramvaiului cu tracţiune electrică, după modelul celui deja aflat în ex -
ploatare la Berlin (din anul 1881). Ca atare, la 27 iulie 1889 Timişoara devine al doilea
oraş din România (după Bucureşti) care introduce tramvaiul electric. Din anul 1922 pro-
ducerea vagoanelor se face la Timişoara, iar respectarea orarului de circulaţie al tram-
vaielor electrice era apreciată de călători. În prezent, transportul public din Timişoara
este asigurat de o reţea de linii de tramvai cu o lungime de peste 145 de kilometri.  
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Michael Szabolcska întemeiază Corul Ma -
ghiar, astăzi Corul Bisericii Reformate; 
25.09.1904 - sunt inaugurate edificiile Azilu -
lui şi ale Policlinicii pentru copii;
1904 - se inaugurează Biblioteca publică cu
caracter ştiinţific a oraşului Timişoara, cu un
fond de 27 850 de volume; 
1904 - începe construcţia Abatorului orăşe-
nesc;
1905 - ia fiinţă aşezământul pentru ocrotirea
orbilor;
16.02.1906 - are loc primul concert susţinut
la Timi şoara de Béla Bartók, compozitor şi
pi anist născut la Sân nicolau Ma re;
7 septembrie 1906 - s-a născut Eduard
Balogh, filozof, eseist, ziarist (d.19.1996);
1907 - începe de mo larea zidurilor ce tă ţii,
ca     re îm pie dicau dez vol  tarea ora şului;
24 ianuarie  1907 - s-a născut Adalbert Steiner,
jucător de fotbal la echipa “Chinezul “Timișoara
și component al echipei naționale a României
participantă în anul 1930 la Cam  pi onatul
Mondial de Fotbal din Uruguay (d.12.10.1994);
27.06.1908 - se des chi de pri mul cine ma to -
 graf;
31 octombrie 1908 - s-a născut Rudolf
Bürger, component al echipei na ţionale de
fotbal a României, prezentă la Cam pi o na te-
le Mondiale de fot bal din 1930, Uru guay,
1934, Italia, şi 1938, Fran ţa, (d.20.01.1980);
1909 - se dă în exploatare uzina hidro -
electri că de pe Bega („Turbinele”);
1910 - comuna Mehala (Frantzstadt) devine
al V-lea cartier al ora  şului Timişoara;
-se înfiinţează Clubul sportiv „Chinezul“
botezat astfel după numele conducătorului
de oşti Pa vel Chinezul (Cneazul);
13 august 1910 - s-a născut prof. dr.
Rudolf Hollinger, scriitor de limba germa-
nă, istoric al literaturii (d.7.01.1997); 

6 noiembrie 1910 - s-a născut König Frigyes,
muzeograf, lepidopterolog, (d.20.07.  2002);
1910-1912 - se construiesc „Palatul Lloyd”
şi imobilele impunătoare din Piaţa Operei;
1910-1913 - se construieşte Poşta Centrală;
1911-1912 - se ridică noua biserică ortodo -
xă română din cartierul Fabric;
1912 - se pune piatra de temelie a bisericii
ro mano-catolice din cartierul Elisabetin, ter-
minată în anul 1919; 
7.09.1916 - se introduce în oraş starea de a -
se   diu (România se află în stare de război cu
Tripla Alianţă);
1917 - este înfiinţat primul laborator de me -
tro  logie din Timişoara, pe strada Theodor
Ne    culuţă nr. 6 (zona Piaţa Traian);
31.10.1918 - are loc proclamarea Repu blicii
Bă   năţene de către dr. Otto Roth, a că rei
ca    pitală urma să devină Ti     mi  şoara; 
-românii bănăţeni ce r Unirea cu patria ma mă,
Regatul Româ ni ei;
15.11.1918 - are loc ocuparea oraşului de
către armata sârbă, care dorea alipirea Ba -
natului la Re ga tul Serbiei; 
01.12.1918 - delegaţii bănăţeni la Al ba-Iulia
cer categoric unirea Ba na tului cu Ro mânia;
03.12.1918 - intră în oraş trupele armatei
co    lo niale franceze, care supra ve ghea ză for -
ţele sârbeşti de ocupaţie; 
28.07.1919 - se intro du ce în oraş admi  ni s -

GARA „DOMNIŢA ELENA”
Cea mai importantă gară feroviară a Ti mi şoarei se

află situată în cartierul Iosefin. Primul edificiu al gării
este construit la mij locul secolului al XIX-lea, cu
ocazia inaugu rării liniei ferate Seghedin-Ti mi şoara.
Fosta clădire adăposteş te azi magazia de mărfuri a
Gării de Nord. La anul 1897 este inaugurat edificiul
„Gă rii Mari”, construit în stil neoclasic, gară numită
în pe ri oada interbelică şi până la anul 1947 „Gara Domniţa Elena”, după numele so ţiei
principelui Alexandru Ioan Cuza. În timpul bombardamentelor aliate anglo-americane
din anul 1944, gara şi o serie de imobile din jurul acesteia sunt distruse. Clădirea este
reparată imediat. În anii ‘80 ai secolului trecut, vechii clădiri a „Gării Domniţa Elena” i se
adaugă un alt corp, care însă nu avantajează an samblul arhitectonic. 
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tra ţia românească;
03.08.1919 - are loc in tra rea Ar ma  tei Ro mâ   -
ne în Ti mi şoara; 
30 august 1919 - s-a născut Arthur Vetro,
pictor, grafician şi sculptor (d.1992);
04.09.1919 - este nu mit în funcţia de primar
ge ne ral inginerul Stan Vi dri ghin;
-se înfiinţează un nou car tier, Fratelia;
2 octombrie 1920 - s-a născut Ştefan Ko -
vacs, câştigător ca antrenor al echipei Ajax
Amsterdam a două Cupe ale Cam pionilor
Eu  ropeni la fotbal (d.12.05.1995); 
02.11.1920 - în clădirea Tea trului Oră şenesc
iz buc neşte un incendiu mis  tuitor;
-reclădit şi transformat du pă proiectele (con-
testate de unii) arhitectului Du iliu Marcu,
teatrul se des chi de din nou la 15.01.1928;
03.11.1920 - încep cur su rile la Şcoala Po li -
teh nică din Timi şoara;

1921 - a fost înfiinţată echi  pa de fotbal „Po -
li  teh nica” Timişoara (pur ta e chi  pa  ment în
culori alb-ne gru, ace leaşi ca şi „Spor    tul Stu -
den ţesc” şi „U" Cluj, am bele re pre zen tante
ale unor instituţii universitare);
23-24.05.1921 - George Enescu sus ţi ne
concerte la Timi şoa ra;
15 decembrie 1922 - s-a născut Dan Radu
Ionescu, regizor, actor, scriitor (d.1996);
12.03.1923 - canonicul Augustin Pacha es -
te numit administrator apos to lic pen tru păr -
ţile din B a na tul Româ nesc ale Diecezei ro -
ma  no-catolice de Cenad;
11.11.-14.11.1923 - Timi şoara este vizitată
de M.S. Regele Fer d i nand I În tregitorul;
1923 - începe con stru irea pavilioanelor Şco -
lii Poli teh nice de pe bulevardul Mihai Vitea -
zul, clă diri în stil brânco ve nesc;
1924 - la Timişoara funcţionau mai multe

LICEUL ”BANATIA”
În anul 1913 Episcopia romano-ca to licã

din Timişoara decide să înceapă în a fara
car tierului Cetate construcţia unui se mi nar
teologic. Terenul pe care se va ri dica se -
minarul, cu o suprafaţa de 2 200 de stân-
jeni, va fi cedat de municipalitate Epis  co piei.
Clădirea seminarului există şi azi şi găz-
duieşte un cămin pentru stu den ţii medi-
cinişti. 

După făurirea României Mari, statul
român încurajează constant grupul etnic german din Banat să-şi păstreze civilizaţia,
inclusiv prin şcoală. Epis co pia romano-catolică sprijină Fundaţia “Banatia Hausbau”
care strânge fonduri pentru construirea unui liceu german. Fondurile sunt adunate din
tot Banatul, din Germania dar şi din Sta-tele Unite ale Americii, de la şvabii stabiliţi peste
Ocean. Planurile “Banatiei” sunt în-tocmite de ar hi tecţii Hubert Mathias şi Wolf
Michael. Construcţia începe la anul 1924, iar sfinţirea şco lii are loc la 29 august 1926,
în prezenţa episcopului romano-catolic  Augustin Pacha.  „Şvabii şi-au clădit în
Timişoara un impozant internat pentru băieţii din şcoalele se cun  da re. Internatul, care
poate găzdui 250 de elevi, a fost sfinţit Duminică în 29 August. În aceiaşi  zi a avut loc
sfinţirea steagului societăţii şvăbeşti «Eintracht”, scria ziarul „Voinţa Banatului” la  5 sep-
tembrie 1926. 

Liceul german “Banatia” va funcţiona în clădirea construită de comunitatea şvă beas-
că până în anul 1945. În acel an, prin Decret Regal, se înfiinţează Facultatea de Medi-
cină din Timişoara, purtând numele de “Universitatea de Vest 23 August” şi care va
funcţiona în vechea clădire a Liceului “Banatia”,  în primul an cu un numãr de  412 de
studenţi. Prima promoţie de medici “made in Timişoara”, doar 70 la număr, absolvă în
anul 1949. Printre absolvenţii anilor 1949 şi 1950 se vor număra viitoare personalităţi
ale vieţii medicale bănăţene: prof. univ. Lu ca Stanciu, dr. Mircea Leibovici, prof.
univ. Gheorghe Băcanu, prof. univ. Nico lae Barbu, prof. univ. Traian Crişan, prof.
univ. Lia Drăgan, prof. univ. Adrian Creţu, prof. univ Ştefan Gavrilescu, prof. univ.
Andrei Mârza, dr. Bob Litvak, dr. Michael Elias.
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misiuni diplomatice străine, cum erau cele
ale Germaniei, Italiei, Guatemalei, Franţei,
Marii Britanii, Cehoslovaciei, Belgiei, Sue-
diei, Paraguayului, Olandei,  dar şi o repre-
zentanţă a Iugoslaviei; 
04.10.1925 - se pune pia tra de temelie a bi 
se  ricii orto doxe române din car tierul Me ha la;
11 august 1926 - se naşte Cornel Trăi -
lescu, com po zi tor, di ri jor, pianist;
23.04.1926 - se inau gu rea ză în centrul ora -
şului statuia „Lu poai ca”, primită în dar de
la oficialităţile itali e ne;
26.08.1926 - au loc fes ti vi tăţile inaugurării
ofi      ciale a im pozantei şcoli şvăbeşti „Bana -
 t i  a” , azi se diul Uni ver sităţii de Medi c ină şi
Far   macie „Victor Babeş”;
23 septembrie 1926 - se naşte Gabriel
Banat (Ga briel Hirsch), violonist de renume
mondial;
15.11.1926 - se dă în folosinţă Azilul de bă -
trâni;
26 iulie 1928 - s-a născut Ion Crişan, pro -
zator, folclorist, ziarist (d.11.08.1993);
21 decembrie 1928 - se înfiinţează clubul
„Ripen si a”, primul club profe sio nist de fot -
bal din Româ nia;
21 iunie 1929 - se naşte Erika Scharf, po -
e   tă şi traducătoare;
1929-1930 - se construieşte Cinema „Ca pi -
tol” (după proiectele arhitectului Du i  liu Mar -
cu);
1 martie 1929 - se naşte Nico lae Andro -
nes cu, colo nel, medic, rebusist şi publi cist;

1929-1934 - sub condu ce rea
arhitectului Mihail De   me -
trovici se amenajează Par cul
Ro ze lor („Rosa rium”);
05.06.1930 - este în fiin ţată
Episcopia roma no-catolică de
Timişoara, pri   mul epis cop al
die  ce zei devenind dr. Au gus -
tin Pacha;
29.12.1930 - în sta tis ti cile re -
censământului ge   ne ral, Ti -
mişoara apare cu 91 866 de
lo cu itori;
1931 - se naşte Cornelia
Voina, dirijoare şi pi   a  nistă; 
1931-după pro iec tul ar hi -
 tectului Victor Vlad în cepe
con  struirea bise ri cii or todoxe
ro    mâ ne din car tie rul Iosefin;
4 iulie 1931 - se naşte Hans
Matthias Just, scriitor şi publi-
cist;
1931 - apare ziarul „6 órai
Újság”, re dac tat de publicistul

şi tra du că to rul Zoltán Franyó;
23 august 1932 - se naşte dirijorul Remus
Georgescu;
23.09.1932 - este tipărit primul nu măr al pe -
ri odicului „Ţara”;
1 ianuarie 1933 - se naşte graficiana Lidia
Ciolac (d.1.11.2012);
29.01.1933 - în cartierul Eli sa betin se des -
chide cinematograful „Atlantic”;
1933 - se naşte Alexandru Şumski, dirijor
şi profesor;
1934 - Cupa României la fotbal, la prima sa
ediţie, a fost câştigată de Ripensia, după o
dublă finală disputa tă cu echipa  Univer sita-
tea Cluj. Cupa a fost înmânată căpitanului
e chipei, Silviu Bin dea, de prim-ministrul
României Alex. Vai  da-Vo ievod;
1935-1937 - se con stru ieş te Cămi nul de
Uce  nici (Co le giul „Ana Aslan” de azi);
10 ianuarie 1935 - la Timişoara, are loc
căsătoria religioasă dintre Max Auşnit, “re-
gele cimentului şi fierului din ţară şi stă-
pânul Reşiţei” şi Livia Pordea, fiica notarului
clujean Augustin Pordea, vicepreşedintele
al Senatului; 
8 martie 1935 - se naşte pro zatorul Radu
Ciobanu;
5 iulie 1935 - s-a născut în cartierul Freidorf
Nikolaus Berwanger, ziarist şi scriitor ro-
mân de origi ne şvabă  (d.1.04.1989);
26 aprilie 1936 - se naşte Gheorghe Aurel
Arde lea nu, sculptor, drama turg, pro zator; 

CATEDRALA 
Proiectul impresionantului lăcaş

de cult a fost re alizat de ar hi-
tectul Ioan Tra ia nescu. So lem -
 nitatea punerii pie trei de te me lie
a catedralei, are loc în data de
20.12.1936, iar în luna oc tom-
brie 1946 re gele Mihai I al Ro-
mâ niei ve nea la Ti mi şoara ca şi
ctitor al Cate dra lei Mi tropo li ta ne.
Cate drala poar tă hramul Sfin  ţi-
lor Trei Ie rarhi şi cel al Sfân   tului
Iosif cel Nou de la Par toş, pri-
mul mi tro polit al Timi şoa rei
(1650-1653). Ce ea ce evi den  ţia-
ză construcţia este combinaţia
de st i luri arhi tec  tonice: mo delul
b i   ser ic i i  Sfân ta  So f ia  d in
Con stantinopol, îm pletit cu cel al mă   năstirilor ctito rite în
Moldova  de Ştefan cel Mare şi Sfânt. Alături de clă -
direa Ope rei Ro  mâ ne, Cate dra la rămâne simbolul prin
care Timi şoara este cel mai des identificată vizual.
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02.07.1936 - oraşul este vizi tat de Regele
Ca rol al II-lea;
18 iulie 1935 - se naşte Ioan Holender, in -
gi   ner, mu zician, im presar, director al Operei
din Viena (Staatsoper) între anii 1992-2010;
7 octombrie 1935 - se naşte Livius
Ciocâr       li  e, eseist, critic literar şi prozator; 
4 iunie 1936 - se naşte Timotei Seviciu
(Traian Petru Sevici) - Arhiepiscop al Arhi -
epis copiei Aradului, Ienopolei și Hăl ma giu -
lui;
12 decembrie 1936 - se naşte Iolanda
Balaş, atletă, campioană mondială şi olim -
pi  că, preşedinta Federaţiei Române de Atle -
tism (1998-2005); 
20.12.1936 - se pune piatra de temelie a
Ca   tedralei Ortodoxe Mitro politane, pro -
iec tant fiind arhitectul Ioan Tra ia nes cu; 
1938 - începe construcţia Pala tului Admi -
nistrativ (azi, sediul Prefecturii şi al Con  si  li -
u lui Judeţean Ti miş), terminat în anul 1943;
1938 - în premieră mondială, este realizată
prima maşină de sudat şine de cale ferată şi
tramvai, o invenţie a academicianului profe-
sor Corne liu Micloşi; 
24 februarie 1939 - s-a născut Richard
Wal de mar Oscha nitz ky, unul dintre cei
mai valoroşi mu  zicieni de jazz ai României,
compozitor, aranjor, pianist și dirijor (d. 5.04
1979);
18 iunie 1939 - se naşte Nicolae Iuliu Di -
mi    nescu, fost decan al Facultăţii de Eco lo -
gie a Universităţii „Banatul”, consilier muni -
cipal al Timişoarei (1992-1996);
08.11.1939 - se înfiinţează Episcopia orto -
do xă română a Timişoarei;

20 mai 1940 - se naş te Fran cisc Val kay,
prim so  list şi co regraf al O pe   rei Ro mâ ne din
Timi şoara vreme de câteva decenii; 
2.09.1940 - mulţimea se adu  nă în jurul sta -
tuii „Lu poaica” primită în dar din par tea ora -
 şu  lui Roma, pentru a pro testa vehement îm -
po triva Dictatului de la Viena ca re ră pea
Ro mâ niei Mari partea de nord a Ar  dealului
(43 493 de ki lometri pătraţi şi 2 667 000 de
lo cu i tori, din care pes te 50 la sută erau ro -
mâni); 
16 iulie 1940 - se naşte Tiberiu Ceia, ma -
rea voce a cântecului popular bănă ţean; 
- este înfiinţată „Staţiu nea Seis mografică
Ti mişoara”, prin grija profesorului universi-
tar Ioan Curea ;
1941 - se construiesc străzi noi (Pa ris, Bog -
dă neş  tilor, Vic  toriei - azi, C.D. Lo ga), 
-Ti mi şoara a vea 9 050 de ca se, din ca re 7
620 cu par   ter, 1 043 cu un etaj şi 384 cu do -
uă sau mai multe e ta je; 
9 aprilie 1941 - se naşte Ingo Glass, sculp-
tor, scriitor de limbă germană;
21 februarie 1942 - se naş te Felicia Giur -
giu, pro   za toare, ling vist, sti list şi es te tician; 
15 martie 1942 - se naşte Ildico Clara
Achi mescu, pro  za   toa  re şi zia ristă;
18 martie 1942 - se naşte Ionel Drîmba,
cam pion mon  dial olimpic la scrimă (d.2006,
în Brazilia);
25 martie 1942 - se naşte poeta Ana Blan -
di ana (Co man);
28.04. 1942 - are loc instalarea noului Con -
siliu al Ba roului Timişoara (decan, Aurel
Baciu);
14 mai 1942 - se naşte Ştefan Kelemen,

„CORSO” ŞI „SUROGAT”
Venind dinspre Ca   tedrala Me  tro poli ta -

nă către clădirea Ope rei, turistul are două
op ţiuni: tra ver sa rea Pie ţei Vic to riei (Ope -
rei) pe partea stân    gă sau pe cea dreaptă.
Ori care ar fi ale ge rea, există ar gumente
pen  tru fie  care din cele do uă la turi ale
centrului Ti mi şoa rei. Res   tauran tul „Lloyd”
a dat de nu  mirea părţii stângi a Pieţei Vic -
toriei, „Ale ea Lloyd” (adăugăm aici şi
numele unui alt lo cal de lux de la în ce -
putul se colului XX, „Pa lace”). În urmă cu 70 de ani, Aleea Lloyd (sau „Corso”) era locul
de plim   bare al înaltei so cietăţi timi şorene, pro me nadă bine lu minată şi cu ma ga zine ce -
le bre. Vizavi, pe „Su ro gat”, se plimbau mai mult tineri, calfe şi muncitori din di ferite
întreprin deri timi şorene, mai ales din cartierul muncitoresc Fabric. Elevii aveau acces la
plimbarea de pe „Surogat” doar cu aprobarea conducerii şcolii, iar soldaţii trebuiau să
facă dovada patrulelor din Gar ni zoa na Timişoarei că se află în permisie.
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sculptor;
9.07.1942 - librăria „Cartea Românească”
orga ni  zează o expoziţie cu pes te 200 de
cărţi tipă rite în Banat; 
15 august 1942 - se naşte Horst Fassel,
is to ric literar, tra ducător, critic literar;
6.09.1942 - Regele Mihai I, însoţit de ba ro -
nul Anto nio Mocioni, vizitează Muzeul
Bana tu lui;
23 septembrie 1942 - se naşte Paul
Menczel, campion naţional şi balcanic la
box, Maestru al sportului;
15.11. 1942 - se inaugurează prima linie de
troleibuz ca re cir culă pe ruta Piaţa La ho  va -
ry - Cate dra  lă  - stra da I.G. Du ca - Gara Ma -
re şi re tur, cu o lungime de 3490 de metri),
proiectată de firma elveţiană Brown, Boveri
& Cie. Troleibuzele, în număr de şapte, erau
marca Fiat, fiind echipate electric de firma
Magneti Marelli;
-este dat în folosinţă Observatorul Astro-
nomic, prin strădania rectorului Institutului
Pedagogic, Ioan Curea, fiind fo losit la înce-
put în scopuri didactice;
4 ianuarie 1943 - se naş te Mandics
György, poet, prozator, critic li te rar, ese ist
şi ma te ma  ti cian;
23 aprilie 1943 - se naşte sculptorul Bata
Mari anov;
24 aprilie1943 - s-a născut Florin Medeleţ,
istoric, arheolog, mu  zeo graf (d.8.06.2005);
1943 - se pun în cir cu laţie două linii de au -
to  buz, pe rutele Ga ra Ma re-Ronaţ şi Piaţa
Li ber tăţii-Viile Fabric; 
26 februarie 1944 - se naşte caricaturistul
Ni co  lae (Nic) Lengher;
16-17.06.1944 - Timi şoa ra este bombar da -
tă de forţe le ae riene militare britanice;
03.07.1944 - oraşul este bombardat de for -
ţe  le aeriene anglo-americane;
-bilanţul trist al celor două raiduri aeriene
care au avut loc în zona Gării de Nord a fost
de 102 morţi, 221 de răniţi, 254 de case dis-
truse şi 358 avariate;
25 iulie 1944 - se naşte Marius Teo do res -
cu, prof. univ. dr., medic primar chirurg,
consilier local al Timişoarei (2000-2004);
12.09. 1944 - armata sovietică de ocupaţie
intră în Timişoara;
1944 - apar ziarele „Lup tătorul bănăţean” şi
„Szabad Szó”, precum şi noua serie din „Te -
meswarer Zeitung”; 
2 ianuarie 1945 - se naşte Ioan Radin-Pe -
ia   nov, prozator şi traducător (d.08.2010);
4 ianuarie 1945 - se naşte Eugen Bunaru
(Bar beş) - poet, critic literar şi publicist;

15 mai 1945 - se naște Nicolae Secoșan
(la Ghiroda), profesor și vestit comentator
sportiv la postul Radio Timișoara și la pos-
tul național de radio. 
15.06.1945 - are loc deschiderea solemnă a
Universităţii de Vest;
30 iunie 1945 - se naşte Dorin Tudoran,
poet şi publicist;
08.1945 - în cadrul Institu tu lui Po li tehnic ia
fi inţă Facul ta tea de Agricul tură, care va sta
apoi la ba za fondării In sti tu tu lui Agro no mic
în anul 1948;
18.10.1945 - se înfiinţează pri  mul teatru
pro  fesionist ro mâ nesc din Ti mi şoara; 
martie 1946 - se înfiinţează Ope    ra Ro -
mâ  nă;
08.1946 - se înfiinţează Uni versitatea de
Me    di  cină şi Far  macie („Victor Babeş”);
28 martie 1946 - se naşte Ionel Cinghiţă,
sculp tor şi res taurator;
26 august 1946 - se naşte Vasile Bogdan,
prozator şi publicist;
06.10.1946 - se face târ no si rea Cate dralei
Mi  tro po litane Ortodoxe Române în prezen -
ţa regelui Mihai I, a pa    triarhului Nico dim şi
a mi  tro po li tului Nico lae al Ar dealului, pre-
cum şi a mii de cre dincioşi;
24 ianuarie 1947 - se naşte Viorica Băl -
tea nu, istoric literar, traducător, ling vist pro-
fesor universitar;
15 februarie 1947 - se naşte Oscar
Berger, regizor, redactor şef şi director al
publicaţiei „Timişoara” (d.23.08.2013);
5 martie 1947 - se naşte Mihai Olariu, in -
gi ner, industriaş, viceprimar al Timişoarei
(1990-1992 şi 1992-1994), consilier local
(1994-1996), consilier judeţean (1996-2000
şi 2000-2004);
17.04.1947 - Filarmonica de Stat „Ba na -
tul” devine instituţie profesionistă de con-
cer te;
19 aprilie 1947 - se naşte Nicolae Covaci,
pictor, grafician şi muzician, liderul forma ţiei
„Phoenix”; 
22 aprilie 1947 - se naşte Dorin Popovici,
prof. univ. dr. inginer, consilier local al mu ni -
ci piului Ti mi şoara (1996-2000); 
27.04.1947 - are loc deschiderea oficială a
Operei Române cu premiera operei „Aida”
de Giu seppe Verdi;
15 iunie 1947 - se naşte Gheorghe
Ciuhan  du, doctor inginer, primar al Ti mi -
şoarei (19 96-2012);
3 iulie 1947 - s-a născut Horia Ionescu,
actor, regizor, dramaturg, director al Tea -
trului de Păpuşi (“Merlin”) din Timişoara
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între anii 1999-2009 (d.23.04.2009);
5 iulie 1947- se naşte Silvia Mihăescu,
grafician;
27.09.1947 - se înfiinţează Mitro po lia Bana -
tului;
12 decembrie 1947 - se naşte Viorel
Coifan, dr. ing., subprefect, preşedinte al
C.J.T. (1992-1996 şi 1996-2000), deputat
(2004-2008), consilier judeţean (2008-
2012);
1948 - Fratelia (Chişoda Nouă) devine al
VI-lea cartier al oraşului;
-Timişoara avea 111 987 de locuitori;
1948 - ia fiinţă Institutul Pedagogic (din anul
1962, Universitate);
12 februarie 1948 - se naşte Mircea Pur -
celd, economist, consilier judeţean, de pu-
tat între anii 2000-2004 şi 2004-2008, con-
silier municipal 2012-2013 (d.13.08.2013);
15.04.1948 - este dată în exploatare linia
de tramvai Mehala-Ronaţ;
05.1948 - apar publicaţiile „Luptătorul bă nă -
 ţean”, „Sportul bănăţean” şi „Orizont”; 
25 iunie 1948 - se naşte Corneliu Murgu,
te   nor, director general al Operei Române

din Timi şoa ra;
06.1948 - în „Parcul Rozelor” (Rosarium)
este dat în folosinţă primul teatru în aer li -
ber, cu o capacitate de 2 000 de locuri;
08.1948 - este inaugurat Aeroportul Cen -
tru lui Sportiv (la mitingul aviatic au par  ti  ci -
 p at câteva mii de oameni);
9 noiembrie 1948 - se naşte Pia Brîn zeu,
prof. univ., eseist, critic de artă, traducător;

24.11.1948 - clădirile Liceului Piarist (roma -
no-catolic) intră în patrimoniul Uni ver si tăţii
Po litehnice Timişoara;
1949 - ia fiinţă Filiala din Ti mi şoara a Uniu-
nii Scriitorilor din România;
7.02. 1949 - este înfiinţat Institutul Superior

REMIZA POMPIERILOR
DIN JOSEFSTADT

În Banat preocuparea comunităţilor
locale pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor în timp util şi cu mijloace
tehnice adecvate s-a manifestat încă din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

În mai toate comunele mari, adminis-
traţia imperială austriacă a încurajat
apariţia formaţiilor civile de pompieri vol-
untari. Pe poarta casei voluntarului era desenată (ştanţată) pe o tăbliţă unealta cu care
trebuia să se prezinte la stingerea focului: lopată, găleată, topor, scară, fie alt obiect
necesar.

În Timişoara existau remize de pompieri voluntari în fiecare cartier, acestea fiind spri-
jinite de armată, poliţie şi primărie. În timp, remizele se deosebesc de la cartier la carti-
er, după uniformă, după drapel, după sărbătoarea sfântului protector, după amploarea
şi data balului anual.

La anul 1904 municipalitatea decide construirea în cartierul Josefin (pe actualul
Bulevard 6 Martie) a unei noi remize (pe locul celei vechi), alocând în acest sens o
sumă mare de bani pentru acea vreme: aproape 85 000 de coroane. Clădirea - formată
dintr-un corp principal (prevăzut cu un turn impunător din care era vegheată partea de
vest a Timişoarei) şi două corpuri laterale - a fost inaugurată la 1 iunie 1906. Pompierii
civili din cartierul Josefin deserveau şi populaţia din cartierul învecinat, Elisabetin. La
parterul clădirii erau remizele trăsurilor-cisternă şi cele patru grajduri pentru cai, con-
struite pe cheltuiala comunităţii din cele două cartiere deservite. În timp, remiza pom-
pierilor din Josefstadt s-a transformat în cazarmă, iar pompierii voluntari (civili) au fost
înlocuiţi cu pompieri militari, căruţele cu maşini, moment în care se fac şi anumite mo-
dificări în structura clădirii ridicată în urmă cu peste o sută de ani.
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de Artă;
2 aprilie 1949 - se naşte la Timişoara Dan
Flavius Şurianu, prof. univ. dr. inginer, vi -
ce primar al municipiului Timişoara (1996-
2000);
25 iulie 1949 - se naşte scriitoarea Dana
Gheorghiu; 
1950 - Freidorful este alipit oraşului, deve -
nind al VII-lea cartier timi şorean;
28 aprilie 1950 - se naşte Rodica Binder,
eseist şi zia ris tă;
2 februarie 1950 - se naşte Lucian Alexiu
(Bla ga), editor, poet, traducător;
17 martie 1950 - se naşte Sma randa
Vultur (Băcanu), critic literar şi eseist, con-
ferenţiar universitar;
17 februarie 1950 - se naşte Bujor
Hoinic, compozitor, dirijor, pianist şi profe-
sor;
1950 - în spitalele din oraş erau 653 de
paturi; 
15 iunie 1950 - se naşte dr. Fulger Lazăr,
medic primar, prof. univ. UMF „Victor Ba-
beş”, şef secţie Clinică II Chirugie din ca-
drul Spitalului  Clinic Judeţean de Urgenţă
Timişoara, vice pre şedinte al Societăţii Ro-
mâne de Chirurgie, preşedintele Colegiului
Medicilor Filiala Ti miş; 
28 iunie 1950 - se naşte Nora Novak,
grafi cian, pictor;
4.09.1950 - înotătoarea Elisabeta Bock
de vi ne campioană naţională la stilul 200 de
metri liber; 
3 februarie 1950 - s-a născut Nae
Tarnoczi, chitarist şi solist vocal, autorul
volumului „Rock story-La vest de Bega”
(d.9.11.2009);
-fosta Şcoală Militară de Cadeţi de
Infanterie este amenajată şi transformată
în spitalul „Clinicile Noi”, cu pa  tru secţii; 
1950 - se constituie Regiunea Ti mi şoara;
19 ianuarie 1951 - se naşte Elisabeta
Andrianov (Sepi), artist plastic;
18 mai 1951 - se naşte violonistul Ion
Fern bach, director al Filarmonicii „Banatul”
(1997-2008);
28 mai 1951 - se naşte poetul Constantin
Gurău;
12 septembrie 1951 - se naşte poetul şi
activistul social Pe tru (Puiu) Ilieşu; 
23 octombrie 1951 - se naş te Marlene
Heck     man Ne grescu, prozatoare, tra du că -
toare, arhivist;
1951 - Ghiroda Nouă (Co lo nia Crişan) şi
Co  lo  nia Plopi devin cartiere ale oraşului,
al VIII-lea, respectiv al IX-lea;

20 ianuarie 1952 - s-a născut Constantin
(Coco) Cozmiuc, scriitor, traducător, edi-
tor, jurnalist (d.23.10. 2007);
17 septembrie 1952 - se naşte Wilhelm
Friedl, medic, profesor dr. la Universităţile
de Me  di ci nă din Heidelberg şi  Würzburg; 
18 septembrie 1952 - s-a născut Horia Mir -
cea Rusu, deputat între anii 1990-1992 şi
1992-1996 (d.29.01.2001); 
1952 - se naşte Horia Olivier Julien Şuri-
anu, compozitor, muzicolog; 
1.01.1953 - se înfiinţează Teatrul Maghiar
de Stat (din 1990, Tea trul „Csiky Ger -
gely”);
-se înfiinţează Teatrul German de Stat;
1 ianuarie 1953 - se naşte Dorel Borza,
prefect de Timiş (1991-1992), viceprimar al
Timişoarei (1996-2008), deputat (1990-
1992), senator (2008-2012), consilier al pri-
marului Timi șoarei (2013-în prezent);
2 ianuarie 1953 - se naşte Dan Ioan
Şipoş, ing. dr. ec., fost consilier judeţean,
pre şe  din te al C.J. Timiş (2001-2004), con-
silier al pre  şedintelui C.J. Timiș (2008-
2012);
1953 - comuna Ciarda Roşie devine cel
de-al X-lea cartier al oraşului;
5 iulie 1953 - se naşte Dan Negrescu, pro -
za tor, eseist, traducător, latinist, jurnalist; 
1954 - se înfiinţează Te a     trul de Păpuşi (în
car  tierul Iosefin), azi Tea trul „Merlin”;
6 septembrie 1954 - se naște Viorel
Screciu, profesor, arhivist, editor de radio
și televiziune, cântăreț de muzică folk;
17 octombrie 1954 - se naşte George
Lână, poet şi publicist;
15 aprilie 1955 - se naşte Dan Bara, fost
di  rector şi secretar general al Prefecturii Ti -
miş, consilier judeţean (2004-2008);
25 august 1955 - se naşte Ilie Chelariu,
poet şi ziarist;
-s-a născut Ioona Rauschan, scriitor şi
regizor (d.02.2010);
21.02.1956 - Timişoara avea un n u măr de
142 257 de locuitori;
3 aprilie 1956 - se naşte Eleonora Rin gler
Pascu, is to ric literar, traducător, ger  ma  nist;
15 mai 1956 - se naşte Hedy M-Kiss, artist
decorator textile-tapiserie;
4.11.1956 - Studioul Regional de Radio di -
fu ziune Timişoara începe să transmită emi -
 si uni şi în limbile sârbă şi germană;
16.11.1956 - „Ştiinţa” Timişoara câştigă
cam pionatul României la handbal mas-
culin;
10 ianuarie 1957 - s-a născut la Timişoara
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Dan Emilian Roşca, poet, ziarist (d.2005);
25 mai 1957 - se naşte Stan (Stelu)
Iordache, inginer, profesor, jurnalist, direc-
torul Televiziunii “Europa Nova”, consilier al
preşedintelui C.J.Timiş (2013-în prezent);
11 septembrie 1957 - se naşte Toró T. Ti -
bor, profesor, fizician, cercetător, de putat
(2000-2004, 2004-2008);
12 octombrie 1957 - se naşte Ildiko
Gabor, fizician, psiholog, scriitor;
7 ianuarie 1958 - studentul politehnist Ale -
x andru Gunsberger devine campion na -
ţional la şah;
9.05.1958 - se înfiinţează „Clubul Sportiiv
Şcolar” Timişoara; 
1.07.1958 - trupele sovietice părăsesc Ba -
na   tul;
6.07.1958 - echipa „Ştiinţa” Timişoara
câş tigă Cupa României (R.P.R.) la fotbal;
19 august 1958 - s-a născut Marius Iuliu
Mare, artist liric, bariton la Opera Română
din Timişoara (d.03.2010);
13 iunie 1959 - se naşte Maria (Maia)
Barna, vicelider al CNSLR Frăţia, deputat
(2008 - în prezent); 
14 iulie 1959 - se naşte artistul plastic Mar -
cel Brăileanu;
15 februarie 1960 - se naşte Stelian Acea,
pictor şi artist fotograf;
1960 - se înfiinţează echipa de fotbal „Vul -
turii”-UMT, în urma fuziunii UMT cu „Vul tu -
rii”, ultima fiind for maţia zonei Ronaţ; 
16 februarie 1960 - se naşte Mariana Cer -
nicova-Bucă, publicist, scriitor, profesor
uni versitar;
1961 - începe con stru i rea clădirii care va
găz   dui Uni ver sitatea de Vest (terminată în
anul 1965);

1961 - începe activi ta tea mu    zicală a forma -
ţiei Sfin  ţii, botezată apoi „Phoenix”, tru pă
de rock care va de veni sim bolul unei în tregi
ge ne ra ţii;
14 ianuarie 1962 - se naşte poetul Marian
Oprea; 

13.03.1962 - se naşte ziaristul, cercetătorul
şi istoricul Sorin Forţiu; 
1962 - este finalizată de către Mu ze ul Ba -
na  tu lui documentaţia pentru ame naja rea
Gră dinii Zoologice la Pădurea Ver de (pe
112 hectare);
1 iunie 1963 - se naşte Claudiu T. Arieşan,
prof. univ. dr., prozator, eseist, moderator tv;
26 august 1963 - se naşte Luminiţa Jucu,
solistă vocală, interpretă de muzică popu-
lară bănăţeană;
1 noiembrie 1964 - se naște Tatiana
Sessler, actriță la Teatrul German de Stat
din Timișoara, moderator de emisiune la
pos tul TVR Timișoara;
17 noiembrie 1964 - se naşte Marius
Ghile   zan, ziarist, cronicar sportiv, scriitor,
con  si  lier în Guvernul României (2001-
2004);
13 decembrie 1965 - se naşte Bogdan
Achimescu, artist vizual; 
1966 - în cadrul Institutului Politehnic Timi -
şoara este realizat MECIPT-1, primul com-
puter din generaţia întâi din lumea universi-
tară românească, realizat de un grup de
studenţi, printre care şi viitorul dr. ing. Dan
Be dros, cava ler al Legiunii de Onoare; 
22 decembrie 1966 - se naşte Iosif Ştefan
Tasi-TAJO, artist plastic;
13 iulie 1967 - se naşte Gabriel Mari nea -
sa, prozator, editor, tipograf;
27 august 1967 - se naşte scriitorul
Cătălin Dorian Florescu;  
29 septembrie 1967 - se naşte Mircea
Dan Petcu - artist liric, bariton, solist la
Opera Română din Timişoara; 
1967-1968 - este construit Liceul de Muzică
„Ion Vidu” (azi, Colegiu Naţional) cu o sală
de spec ta cole care be  ne ficiiază de o acusti -
că excepţio nală;
1968 - se construieşte Sala de Sport
„Olim pia”;
18 aprilie 1968 - se naşte Dan Leopold
Ciobotaru, arheolog, director al Muzeului
Ba  natului; 
6 Iunie 1968 - se naşte Mircea Băcală, ju -
rist, prefect al judeţului Timiş (2009 - 2012);
28 septembrie 1968 - se naşte Violeta
Tipa, poetă în grai bănăţean;
8 octombrie 1968 - se naşte Dana Mercea
- Miclăuş, pictor; 
1969 - se amenajează Piaţa „Timişoara
700”; 
2 aprilie 1969 - se naşte Liubinca Perinaţ
Stancov, poetă şi traducătoare;
iunie 1969 - echipa de handbal feminin
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Uni  ver sitatea Timişoara (antrenor Gh.
La che, având ca jucătoare pe Geta Bratie,
Hil da Hrivniac, Cristine Metzenrath Petro -
vici, Io lan da Rigo, Erji Simo, Teri Szekely,
Lu  creţia Neghină, Angela Moşu, Ana Ne -
metz, Lucreţia Anca, Iolanda Benko, Ele na
Ono fraş) câştigă cam   pionatul României;
1969 - prof. dr. Mihai Ghermănescu publi -
că primul tratat enciclopedic de ecuaţii
func ţionale din lume;
-este înfiinţat teatrul studenţesc „Thespis” ,
fondator Diogene (Lelu) Bihoi;
1970 - începe construirea Spitalulu Jude -
ţean (arh. Nicolae Dancu), terminat - 1974;
1970 - începe realizarea com plexului Insti -
tu  tu lui Agro nomic (azi, USAMVBT) din
Calea Ara du lui;
10 iulie  1970 - se naşte Graţian Szekely,
inginer software, publicist, romancier; 
07.1971 - este inaugurat ho telul „Conti -
nen tal” (169 de camere, restaurante şi săli
de recepţie, manager Oliviu Mureşan);
1972 - echipa de rugby Universitatea Ti mi     -
şoara (căpitan Gh. Răşcanu, antrenor Du -
mi tru Antonescu) cuce reşte titlul de cam -
pioană a României;
23 martie 1972 - se naşte Linda Saskia-
Menczel, sculptor;
16.08.1972 - la Orţişoara, la graniţa cu j u -
deţul Arad, flacăra olimpică (aflată în drum
spre München pentru deschiderea celei de-
a XX-a ediţii a Jocurilor Olimpice) este pre-
luată de rugbistul Gh. Răşcanu;
-la Timişoara, flacăra olimpică este purtată
până în Colţul Olimpic, amenajat în mod
spe cial „La Ceas”, în Piaţa Operei, de că tre
canotoarea Doina Băr daş, multiplă cam   -
 pioană europeană şi mondială la schif;
31 iulie 1973 - se naşte Sorin Cazacu,
campion naţional şi balcanic la haltere,
câştigător al Cupei României, campion eu -
ro pean şi  mondial la powerlifting, Maestru
al sportului;
1974 - începe construirea Fa cul tăţii de
Elec    tro tehnică (terminată în 1976);
1 martie 1974 – se naşte Zoltan Vamos,
absolvent al Facultăţii de Belle Arte din
Timişoara, grafician, caricaturist şi publicist; 
5 august 1975 - se naşte Doru Arăzan,
profesor, publicist, prozator;
23 august 1975 - s-a născut Mile Alin
Cărpenişan, ziarist, corespondent de răz -
boi (d.22.03.2010);
15 decembrie 1975 - se naşte Cosmin
Contra, fotbalist format la Poli Timişoara,
jucător în Spania, antrenor la Poli şi

Petrolul Ploieşti, 73 de prezenţe în echipa
naţională a României;
16 martie 1977 - se naşte Dana Delia
Pintilie, „Miss România 1995”;
23 noiembrie 1976 - se naşte poeta Laura
Mircea;
13 februarie 1978 - se naşte scriitoarea
Cris tina Chevereşan;
22.09.1978 - îşi începe activitatea cenaclul
„Ars Poetica” condus de scriitorul Aurel
Turcuş;
25 mai 1979 - se naşte Sorin Scurtulescu,
pictor;
20 octombrie 1979 - se naşte Andrei Po -
po  vici (Andreas Frey), „Mister Univers
2005”;
1980 - se reamenajează Piaţa Unirii;
18.03.1980 - ia fiinţă Clubul de anticipaţie
„Helion” (la Casa Tineretului); 
27 aprilie 1980 - se naşte Nada Stojici,
sculptor;
13 iunie 1980 - se naşte Tudor Creţu,
poet, prozator, critic literar, om de televi zi u -
ne, manager al Bibliotecii Judeţene Timiş
(2011-în prezent);
4 aprilie 1981 - se naşte Paul Constantin
Codrea, fotbalist format la Poli Timişoara,
a activat ca jucător  în Italia 12 ani, antrenor
la ASU Politehnica Timişoara, 47 de
prezenţe în echipa naţională a României;  
12 decembrie 1981 - se naşte Oana
Balogh-Bleich, pictor;
1980-1982 - se ridică Facultatea de Con   -
strucţii;
1985 - timişoreanul Adrian Armand Bărar
(n.15.01.1960) fondează trupa „Cargo“,
îm  preună cu Octavian Iepan - chitară, Tibi
Gajdo - chitară bass, Dinel Tollea - clape,
Nae Ionel Tarnoczi - voce; 
15.12.1989 - enoriaşii Bi sericii Re for mate
se adună în faţa parohiei de pe str. Timotei
Ci pa  riu nr. 1, pentru a pro tes ta paş nic îm -
po   tri va mutării for ţa te în altă pa rohie a pas -
to  rului László Tőkés; 
-forţele de miliţie şi de securitate sunt infil -
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trate printre manifestanţii paş  nici; 
-credincioşii baptişti ai pastorului Petre Du -
gu les cu vin să-i sprijine pe de monstranţi, la
rugă min tea pastorului reformat; 
16 decembrie 1989 - Dan Zăgănescu,
urcat pe tamponul unuia dintre tramvaiele
oprite de  Ion Monoran şi Zoltan Borbely
în Piaţa Maria, este primul revoluţionar ti-
mişorean care are curajul să strige “Jos
Ceauşescu!”;
17-18.12.1989 - forţele de ordine ceauşiste
trag cu gloanţe de război asupra de mon -
stran ţilor timişoreni anticomunişti; 
20.12.1989 - în Opera Română ia fiinţă
Fron      tul Democratic Român, condus de
Lorin For tu na;
-Timişoara devine primul oraş liber de co -
mu  nism din România, iar fraternizarea între
locuitorii oraşului este extraordinară; 
-o sută de mii de timişoreni scandează într-
un glas: „Există Dum nezeu!”;
22.12.1989 - îşi reia ac tivitatea postul şi
stu dioul de Radio Timi şoa ra;
-începe să emită Televiziunea Li be   ră Timi -
şoara;
27.12.1989 - Ilie Stepan compune Piesa
„Timişoara, Timişoara“ pe textul scriitorului
Marian Odangiu, melodie imprimată pe 8
ianuarie, în stu dioul TVR Timişoara de for -
maţia „Pro Musica“ (solist vocal Mario
Florescu), la refrenul piesei, „Timişoara,
Timişoara” fiind invitaţi să cânte şase pa ra -
şutişti care păzeau la acea dată televizi u -
nea;
5.01.1990 - apare cotidianul „Renaşterea
bă năţeană” (redactor şef Ion Dancea);
23. 01.1990 - apar cotidianul „Timi şoa ra”
şi săp   tă  mâ na  lul „Ga zeta de Vest”;
02.1990 - apare săptămânalul „Agenda”
(redactor-şef Zoltan Kovacs);
02.1990 - se înfiinţează „Sindicatul Inde-
pendent din Învăţământul Pre uni ver si tar“
(primul preşedinte, profesorul Nicolin
Krsta); în prezent sindicatul cu 6 500 de
membri cotizanţi, este condus de profeso-
rul de istorie Virgil Popescu;
mai 1990 - prof. dr. Ioan Sporea deschide
prima Policlinică privată din Banat, „Praxis”
(gastroenterologie, hepatologie, ecografie);
1990 - apare în Ger ma nia, la „Verlag Löh -
le”, lu crarea „Temeswar-Te mesch burg”,
de Ni ko laus Engelmann şi Lo  renz Klu -
ges   herz; 
-intenţia autorilor ger mani pare a fi fost ace -
 ea de a prezenta doar influ enţele ger ma ne
şi a us tri e ce asupra Timi şoarei, ig no rând

însă alte influenţe, cum ar fi cea sâr beas  că
(ili rică), evrei ască ori româ nească;
-se înfiinţează Consulatul German (închis
în august 2011);
1991 - apare publicaţia „Diana”, (editor
AJVPS Timiş, fondatori Ion Dancea, Ne -
boi şa Rosici, Dan Gruia, Sorin Ber ghea -
nu);
-este finalizat Pla nul Urbanistic Ge ne  ral
(PUG, reactualizat în anul 1998) prin care
se încearcă clarificarea concepţiei stra   dale
majore, propunându-se reactua li zarea sis-
temului radial concentric în Timişoara;
1992 - apare „Almanahul Bana tu lui”, s e -
rie nouă (coordonator Dinu Barbu), ca un
omagiu adus lui Virgil Molin, editor şi tipo -
graf bănăţean din pe ri oa da in terbelică;
-se deschide Biblioteca Cen tra lă Uni ver -
si tară Timişoara, di rec tor ge ne ral fiind
prof. univ. dr. Vasile Ţâra (în prezent,
conf. dr. Vasile Docea);
-se înfiinţează Institutul Intercultural din Ti -
mişoara (IIT), sub patronajul Consiliului Eu -
ropei (primul director, Victor Neumann);
18.02.1992 - col. ing. Viorel Oancea este
ales primar al Timișoarei;
-dr. ing. Viorel Coifan este ales preşedinte
al Consiliului Judeţean Timiş (vicepreşe -
dinţi Drobny Henrich, Checeanu Doru
Mir cea, Factor Alexandru) ;

20.06.1994 - se deschide oficial Parcul Bo -
ta nic pe o suprafaţă de 9,8 hectare (primul
plan al Gradinii Botanice a fost făcut de
arhitectul Silvia Grumeza în anul 1966); 
28.05.1994 - în Piaţa Victoriei (Operei)
peste 40 000 de oameni urmăresc primul
laser-show organizat în România;
1996 - apare cotidianul „Agen da zilei” (în -
chis în anul 2009);
-dr. ing. Viorel Coifan a fost reales preşe -
dinte al Consiliului Judeţean Timiş (vice pre -
şedinţi Factor Alexandru şi Marius
Popovici);
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6.02. - se naşte la maternitatea „Bega”
(condusă de prof. univ. dr. Ioan Mun -
teanu) pri mul copil din România conceput
prin ferti li zare in vitro;
8.02. - la sediul Aeroportului Utilitar „Cio -
ca” a fost acordat primul brevet de pilot
par ti cular din România (pentru helicopter)
re gretatului om de afaceri Cristian An dro -
nic;
01.03. - începe să emită postul de radio
creştin „Vocea Evangheliei“;
3.06. - dr. ing. Gheorghe Ciuhandu își
începe primul mandat de primar al Timi-
șoarei;
20.07. - medicul chirurg dr. Jenel Marian
Pătraşcu, înfiinţează prima clinică privată
de Orto pe die din Timişoara după anul
1989;
06.07. - are loc prima ediţie a „Sărbătorii
Saltimbancilor“, organizată de Teatrul
„Csiki Gergely“;
1997 - în zona de locuit „Soarelui“ se des -
chide o nouă şcoală, nr. 30, cu clasele I-
VIII;
-este inaugurat primul restaurant fast food
McDonald’s din oraş, în „Piaţa Victoriei;
-TVR Timişoara organizează prima com-
petiţie din ţară în domeniul audiovizualului,
„Tele Vest“;
-se semnează la Timişoara Protocolul de
cooperare al Euroregiunii Dunăre - Criş -
Mureş - Tisa (DKMT);
1998 - Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Timişoara (preşedinte Emil
Mateescu) devine membră a Eu   roregiunii
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa;
-are loc prima ediţie a festivalului „Datini şi
obiceiuri ale etniilor diin Banat“; 
-este înfiinţată Asociaţia Pescarilor „Bana -
tul“;
2000 - zona comercială a Timişoarei aco -
pe  rea o suprafaţă de 186,949 metri pătraţi
de spaţii comerciale (560 m.p./1000 lo cu -
itori);
iunie 2000 - Ilie Sârbu, viitor ministru și
senator, este ales preșe dinte al C.J. Timiș
(vicepreşedinţi Constantin Ostaficiuc şi
Marius Popovici);
26 august 2000 - este difuzată prima ediţie
a emisiunii culturale TV „A cincea roată”,
moderată de regizorul Igor Bergler şi scri-
itorul Robert Şerban;
-apare la editura „Almanahul Banatului” vo     -
lu  mul „Vip în Banat - primul who’s who
bănăţean”, cuprinzând scurte bio gra fii ale
unui număr de 500 de personalităţi din Ba-

nat şi Voie vo di na (coordonator Dinu
Barbu);
-în cadrul spitalului „Louis Ţurcanu“ este
inaugurat sediul clinicii de onco-hematolo-
gie pediatrică;
ianuarie 2001 - dr. ing. ec. Dan Ioan Șipoș
devine  președinte al Consiliului Judeţean
Timiș (vicepreşedinţi Marius Popovici şi
Constan tin Ostaficiuc); 
-este realizată prima operaţie pe ini mă din
ţară, folosindu-se laserul;
-este deschis Con sula tul Onorific al
Austriei la Timişoara (con sul onorific, avo-
cat Vasile Onofrei);
-Timişoara este primul oraş din România
care beneficiază de „Sistemul Informatic
Geografic“ (GIS), cu o eficienţă compara-
bilă cu cea din Comunitatea Europeană; 
2002 - apare primul ziar („Monitorul Pri -
mă riei”) editat de Primăria Timişoara şi di -
fu zat gratuit cetăţenilor;
-se organizează primul triatlon standard in -
ter naţional din România, de către „Atletic
Club Maraton“;
-apare sub patronajul C.J. Timiş primul nu -
măr al publicaţiei „Licu rici“, editată de un
grup de profesori şi elevi vorbitori de limbă
română din Jula (Un garia), Vârşeţ (Serbia)
şi Timişoara, revistă Laureată Na ţio nal în
anul 2004 de Ministerul Educaţiei şi Cer ce -
tă rii;
-apare primul număr al ediţiei regionale a
co tidianului „Ziua de Vest“;
-cartierul „Aeroport” intră în admi nistraţia
municipalităţii, fiind preluat de la MApN; 
2003 - este amenajat primul parc de scul-
p tură din România („Triade”), situat la inter-
secţia străzii Mureş cu Calea Martirilor;
-este inaugurat Spitalul de politraumatolo-
gie „Casa Austria”, ridicat cu sprijin austri-
ac; 
-este inaugurat Consulatul Onorific al Ţă -
ri lor de Jos;
-se dă în folosinţă primul bloc de locuinţe
pentru tineri şi tineri căsătoriţi prin progra-
mul Agenţiei Naţionale a Locuinţei;
-încep lucrările de execuţie la Parcul Teh -
no logic şi Industrial din Timişoara; 
2004 - este modernizat Aeroportul Inter na -
ţi o nal „Traian Vuia”; 
-este renovată faţada Spitalului Clinic Ju de -
ţean;
-este efectuat primul transplant de celule
stem hematopoietice, în vederea regene -
rării muşchiului cardiac la un pacient cu in -
farct miocardic întins, prima din Europa de
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Est (echipa profesorului universitar doctor
Ştefan I. Drăgu lescu, rector al UMF);
-în cartierul Ciarda Roşie, cetăţenii înfiin -
ţea ză primul Consiliu Consultativ de Car -
ti er;
iunie 2004 - Constatin Ostaficiuc este ales
preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş; 
2005 - este înfiinţată Fa cultatea de Jazz şi
Pop „Richard Oschanitzky“, prima de
acest fel din ţară;
-călăreţul Teodor Panca („Iarillo Horse
Club”), câştigă Cupa României la hi pism, la
individual;
-la „Radio Timişoara“ (di rector Mihai An -
ghel) este difuzată prima emisiune în limba
ucraineană; 
06. 2006 - apare publicaţia „Agenda C.J.
Timiş”, cu difuzare gratuită în judeţul Ti -
miş, DKMT şi în Serbia ră să  riteană (consili-

er editorial Dinu Barbu);
1.12. 2006 - Muzeul de Artă este inaugurat
la Palatul Baroc;
15.03.2007 -  „Banat Media-Verlag für elek-
tronische Medien“ din Germania şi Asoci-
aţia Proiectul Rastko România din Timi-
şoara (devenită Banaterra) au lansat, în
premieră în România, o carte poştală cu
miniCD-ROM încorporat, acţiune desfăşu-
rată în cadrul Proiectului Banaterra  sub
genericul „Desco periţi Banatul“.
(www.banaterra.eu);
01.04.2008 - primul tramvai care a circulat
în Timişoara în secolul al XIX -lea este ex -
pus în Piaţa Libertăţii, devenind unul dintre
obiectivele turistice ale municipiului; 
10.04.2008 - la Muzeul Satului Bănăţean
din Timişoara este înfiinţată „Asociaţia
Pre     sei Rurale din BanatuI Istoric“ (din

ALEEA 
PERSONALITĂŢILOR

La 3 august 2009, după consultarea
cetăţenilor Timişoarei, oamenii de cultură
şi reprezentanţii Primăriei au selectat pri -
mele şapte personalităţi ale căror busturi
au fost amplasate în Parcul Central. Este
vorba de: Stan Vidrighin (primul primar al
Timişoarei după instaurarea administraţiei
româneşti), Aurel Cosma (pri mul prefect
român al ju de ţului Timiş-To ron tal), Sever
Bocu (gu ver nator al ţinutului Timiş între
1938-1940), Ca rol
Kut tel (primarul
Timi şoarei ca re a
introdus tram vaiul
cu cai în oraş, acum
peste 140 de ani),
Torok Janos (pri-
marul ca re a in trodus
ilumina tul electric
stradal în oraş,
acum 125 de ani),
Eugeniu de Sa voya (prinţul care în 1716
cucereşte Timişoara de la otomani) şi
Clau dius Flori mund Mercy, pri mul gu-
vernator al Bana tului intrat sub stă pânire
habsburgică). Sculptorii care au reali zat
cele şapte busturi din bronz au fost
Szakats Bela, Ştefan (Soso) Călă ră şa -
nu, Linda Saskia Menczel, Dumi tru Şer-

ban, Eugen Barzu, Luigi Varga şi
Rudolf Kocsis. La aceste lucrări s  -a ală-
tura încă una, a opta, realizată de sculp-
torul Peter Jecza, care-l în fă  ţi şea ză pe
compozitorul Bela Bartok. Aceasta a fost
am plasată în toamna anu lui 2009  când
regretatul Peter Jecza  ar fi urmat să
împlinească 70 de ani.”. Până în iunie
2012 au fost  ampla-sate alte şapte noi
statui: Virgil Birou, scriitor, inginer de
mine, artist foto graf,  Ioan de Hunedoa ra,
ban al Seve rinului şi apoi voievod al Tran -
sil vaniei, Ro mul Ladea, sculptor şi profe-
sor de belle arte, Cor neliu Miklosi, aca -

demi cian, mem  bru
titular al Aca de miei
Româ ne, Ioachim
Milo ia, pictor, isto ric
de artă, restaurator
de bise rici, Dositej
Obra  dovic, călu găr,
scriitor şi traducător
sârb născut la Cia-
cova.

Aleea Persona -
lită ţilor a fost completată la 2 august 2013
cu bustul dirijorului Ion Românu (fost
director al Filar monicii Banatul), bust real-
izat de sculptorul Gheorghe Ardeleanu,
şi cu cel al profesorului  Eduard Pamfil
(întemeiatorul  psihiatriei universitare timi -
şorene), lucrare realizată de sculptorul
Luigi Varga. 
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2011, Uniunea Ziariştilor din Banatul Is -
toric), pre şe   dinte fiind poetul Vasile Todi;
-Constantin Ostaficiuc este reales preşe-
dinte al C.J.Timiş (vicepreşedinţi Liviu
Borha şi Adam Crăciunescu)
2009 - începe reabilitarea Bastionului
The    re sian;
19.02.2009 - este inaugurat Consulatul
Ono      rific al Franţei la Timişoara (consul ono -
rific, dr. ing. Dan Bedros);
05.2009 - are loc Festivalul European al
Folclorului Sârbesc, organizat pentru pri -
ma dată în România; 
-se desfăşoară prima ediţie a Festivalului
Trandafirului;
17.07.2009 - este deschis Consulatul Ono -
ri fic al Ungariei la Timişoara (consul onori -
fic, Zoltán Pánczel);
3.08.2009 - este inaugrată în Parcul Cen-
tral Aleea Personalităţilor, prin dez ve lirea
busturilor a şapte personalităţi importante
din istoria Ti mi şoarei;
12.02.2010 - săptămânalul „Agenda” îm -
pli neş te 20 de ani de la prima sa apariţie; 
03.2010 - se deschide cel mai mare spital
privat din vestul României, „Athena”;
04. 2010 - alpinistul timişorean Horia Co li -
bă şanu cucereşte vârful Annapurna (8091
de metri) din Munţii Himalaya; 
06.2010 - Timişoara este gazda Crosului
Naţional intitulat „Ziua Olimpică 2010”;
noiembrie 2010 - Bastionul „Maria

Theresia” este renovat și devine o atracţie
turistică importantă în Banat; 
1 Decembrie 2010 - Sala Barocă a Muze -
u  lui de Artă, locul în ca re au performat
Franz Liszt, Johannes Brahms sau
George Enescu, renovată de artistul res -
tau rator Camelia Crişan, este inau gura tă
printr-o recepţie dată în cins tea Zilei Naţio -
nale a Ro mâniei;.
2011 - este inaugurat Consulatul Onorific al

Republicii Moldova;
- este inaugurat Consulatul Onorific al Bul -

ga riei (consul onorific Gheorghe Nacov,
primarul comunei Dudeştii Vechi);
10.06.2012 - prof. dr. ing.  Nicolae Robu
este ales primar al municipiului Timișoara
(viceprimari Traian Stoia şi Dan Diaconu);
- dr. ec. Titu Bojin este ales preşedinte al
Consiliului Judeţean Timiş (vicepreşedinţi
Marian C-tin  Vasile şi Călin Dobra);
-RCM Universitatea Timişoara câştigă al
doilea titlu de campionă naţională la rugby;
3.12.2012 - este inaugurată noua Piață din
cartierul Iosefin;
2013 -  Timișoara devine Capitala compe ti -
ției ecologice ”Earth Hour Romania 2013”; -
este inaugurat Consulatul Onorific al Es-
toniei  (consul onorific dr. Ovidiu Brânzan);
2.10.2013 - se constituie Consiliului Con -
sul  tativ al Minorităţilor din Timişoara cu par-
ticiparea reprezentanţilor maghiarilor, ger -
ma  nilor, sârbilor, ucrainenilor, bulgarilor, ce -
hi lor, italienilor şi evreilor;
5.10.2013 - echipa de rugby RCM Univer-
sitatea Timişoara câştigă al treilea titlu de
campioană naţională a României; 
-Regatul Spaniei deschide la Timişoara un
Consulat onorific;
-se înfiinţează cea mai nouă instituţie
teatrală din oraş: “Electric Theatre”;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2013 -
total = 319 279 persoane, din care:
- masculin = 150 692 persoane
- feminin = 168 587 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2012 =
130 635
Instituţii şcolare de stat: Colegii națio-
nale: 4; Colegii tehnice: 11;  Licee teore-
tice:7; Licee vocaţionale:7; Licee tehnolo-
gice: 4 ; Şcoli gimna zia le: 17;  Grădiniţe:
48; Grădiniţe private: 10; Şcoli private: 19;
Instituţii sanitare: Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă; Spitalul Clinic Municipal de
Urgenţă; Spi ta  lul Clinic de Boli Infecţioase
şi Pne u mo ftiziologie „Victor Babeş“; Spi -
talul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Prof.
dr. Louis Ţurcanu”; Spitalul Clinic de Ob s -
tetrică - Gine cologie „Dr. Dumitru Po pes cu”;
Institutul de Boli Cardio vas culare; Ser viciul
de Am bu lanţă al Judeţului Timiş;
Instituţii culturale: Filarmonica de Stat
„Ba natul“; Teatrul Maghiar de Stat „Csiky
Ger gely“; Teatrul German de Stat; Casa de
Cul tură a Mu ni cipiului; Opera Română;
Tea  trul Na ţio nal „Mi hai Eminescu”; Teatrul
pentru Copii şi Tineret „Merlin”; “Teatrul din
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garaj”, Electric Theatre, Muzeul Ba natului;
Muzeul Sa tului Bănăţean; Mu zeul de Artă;
Centrul de Cul tură şi Artă al Ju de ţu lui Ti miş;
Biblio teca Judeţeană Timiş;
Baze sportive şi de agrement: Ştrandul
Pri măriei (fost ICIM); Bazinul de înot al
Şcolii Generale nr. 30; Baza sportivă -ane -
xă a Complexului Spor tiv „Dan Păl ti ni şa nu”;
Ştrandul Tineretului; Baza de agre ment -
fostul Tehnometal; Complexul Spor tiv Be -
ga; Sala de Sport Olimpia; 
Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserici
ortodoxe române: Catedrala Mi tropolitană
„Sfinţii Trei Ie rarhi“ Timişoara (1936-1940);
Biserica „Adormirea Mai     cii Dom nului“-Ca -
lea Ara du lui (2003); „Naş terea Mai  cii Dom -
 nului“-Ca lea Lugo jului; „Po go rârea Sfân -
 tului Duh“-Cetate (1997); Bise ri ca „Ador mi -
rea Mai  cii Domnului“-Elisabetin (1784);
„Sfântul Arhi man drit Ştefan“ - Calea Mar ti ri -
lor; „Sfântul Ilie“-Fa bric (1931); „Sfin  ţii Îm -
pă  raţi Con stan tin şi Elena“-Fabric Est

(1945); „Pogo rârea Sfântului Duh“-Fabric
Vest; „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“-
Fratelia (1963); „Po gorârea Sfân tu lui Duh“ -
Frei dorf (1975); „Naşterea Mai cii Domnului“
-Iose fin (1936); „Înălţarea Do m nului“ - Me -
ha la (1937); „Naş te rea Mai cii Dom nului“ -
Pă   durea Verde (1746); „Sfin ţii Apostoli
Petru şi Pavel“-Plopi (1969); „Ador mi rea
Mai    cii Dom nului“-Ro naţ (1988); „Sfinţii
Apos  toli Petru şi Pavel“ -Viile Fabric (1997);
Bi serica ortodoxă ro mâ nă - Piaţa Kuttl
(1931-1936); Si nagogi: Ce tate (1863-
1865); Fabric (1899); Biserici romano-cato-
lice: Piaţa Nicolae Băl  ces cu (1912-1919);
Pia   ţa Roma nilor (1896-1901); Me ha  la; Do -
mul romano-ca to lic „Sfântul Gheor ghe“-
Piaţa Uni rii; Bi se rica gre co-ca to lică „Naş te -
rea Maicii Dom  nului“; Bise rica reforma tă
Ce  tate (1902)  Biserici ortodoxe sâr be: Ce -
tate (1748); Fa bric (1745); Me hala (1786);
Bi    serici baptiste: Be tel (1923); Bi serica
bap  tistă nr. 2 (1950); Ema   nu el”(1975);
„Gol  go  ta”(1979); „Be tania” (1979); “Ghetsi -
ma ni” (1994); „Vox Do mini”; „Ma ra na ta”
(1999); „Ecle  sia” (2003); Plopi (1995);
„Stan ca” (2003);„Sfânta Tre ime”; Bise  rica
baptis tă ger mană (1878); Bi se  rica baptistă
ma ghia ră (1923);
Ruga şi alte manifestări culturale: Ziua
Timişoarei (3 august); Ruga Timi şoarei
(Hramul Catedralei Mitro po li tane - Sfântul
Iosif cel Nou de la Partoş, 15 septembrie).

ALEEA  PERSONALITĂŢILOR  MUZICALE
Ideea realizării pe promenada din faţa Filarmonicii “Ba -

natul”  (manager Ioan Coriolan Gârboni) a unei  Alei a
Personalităţilor  Muzicale după mode lul celebrei „Walk of
Fame” de la Hollywood (există un ase menea experiment
şi în metroul vienez, în staţia de lân gă Opera de Stat) i-a
aparţinut preşedintelui-fondator al Asociaţiei Pro
Philharmonia, economistul Emil Cris tes cu, iar concep-
tul artistului plastic Ugron Lajos (originar din Miercurea
Ciuc). Emil Cristescu a finanțat „ste lele” lui Bartok  Bela
şi George Enescu, dezvelite în de cem  brie 2010. Pe
promenada din fața Filarmonicii se mai află steaua lui
Franz Liszt și cea a lui Johann Strauss (fiul), donate de
Lorena Vlad. În 15 octombrie 2013, în pre zenta celui mai
longeviv director al Statdsopera din Viena, Ioan Holender, a fost dezvelită placa-stea pe
care este înscris numele compozi torului Johannes Brahms, donată oraşului de inginerul
George Cocian, preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei Pro Philharmonia. Aleea
Muzicienilor va cuprinde 24 de astfel de stele re prezentative, dedicate marilor muzicieni
a căror trecere prin viaţă a fost legată şi de numele Capitalei Banatului, Timişoara.
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CETĂŢENI DE ONOARE

Sorin Comoroşan; Horst Waffenschmidt; Helmut Schneider (1994); Corneliu
Coposu; Diemut R. Theato; Ştefan Popa Popa's; Johannes Poigenfürst (1995);
Gunther H. Kohler; Hubertus Gollnick; Pius Brânzeu; Corina Peptan; Ioan
Holender; Alfred H. Moses; Iolanda Bals Söter; Iulius Podlipny (post mortem); Prof.
dr. Alexandru Niculescu (1998); Ioachim Miloia (post mortem); Frederic König;
Martirii Revoluţiei din Decembrie 1989 ucişi la Timişoara (post mortem); H.H.
Nicolae Corneanu (1999); Ana Blandiana; Dan Mateescu; Carla Pelz; Corneliu
Murgu; Vasile Deheleanu; Florin Călinescu; Luptătorii din Rezistenţa
Anticomunistă din Banat, martiri ai poporului român (post mortem); Ernest
Neumann (2000); Dorin Teodorescu; Wolfgang Clement; Petru Drăgan; Johann
Pinkert; James Rosapepe; Vladimir Jurăscu; Mircea Şerbănescu; Vasile Pintea
(2001); Deliu Petroiu; col. (ret) Ion Enescu (post mortem); Gheorghe Tohăneanu;
general (ret) Mircea Tomescu; Viorel Cosma; Francesco Pasi; Vittorio Maggi;
Anavi ádám; Cosmin Contra; general (ret) Ioan Nicolae Drăghici; Diogene Bihoi
(post mortem); Székely László (post mortem); Ioan Munteanu; Eugen Todoran
(2002, post mortem); Viorel Şerban; Margit Şerban; Dorin Tudoran; Iosif Costinaş;
Simona Amânar Tabără; Klaus Peter-Marte; Iosif Pilz (2003); Dan Potra;
Constantin Gruescu; Dorina Nowak; Dionisie Linţi (post mortem); Gheorghe Leahu
(post mortem); Johnny Weissmüller (post mortem); Michael Guest; Karl-Ernst
Nowak (2004); Pieter Jan Wolthers; Jean Parigi; Pater Berno Rupp (2005); Marius
Munteanu (post mortem), Horia Colibăşanu, Alexander Josef Ternovits (2006),
Paul Goma, Aurel Anton, Mariana Şora, Mihail Şora, Mugur Isărescu, Ioan (Hansi)
Moser, Roland Gunesch, Alexandru Folker, Alexandru Buligan, Oskar Szuhanek,
Şerban Foarţă, Constantin Lache, Phoenix Band (2007), Gabriel Banat, Dan. V.
Poenaru, Toma Dordea, Nicolae Doran, veterani de război, foştii membri ai echipei
de fotbal Ştiinţa Timişoara din campionatul României 1957-1958, Alexandru Şum-
ski, Nicolaus Wolcz, Cornel Ungureanu, Livius Ciocârlie, Constantin Flondor,
Adalbert Przibram (2008), regele Mihai I de România, Rolf Maruhn (2009), Horia
Rusu (post-mortem), Mile Cărpenişan (post mortem), Robin Anthony Barnett,
Constantin Octavian Luca (2010), Wilhelm Friedl (2011), Cartiș Gheorghe Ioan
(2012), Coriolan Babeți (2012), Ingo Glass (2012), Heinz Doll (2012), Diodor
Nicoară (2012), Tiberiu Guban (2012), Ilie Stepan (2012), sublocotenent (post
mortem) Ioan Grosaru, sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian Leuștean, colonel
dr. Augustin - Nicuşor N. Pegulescu, plutonier  major Nicola Ştefan Dănuţ, plutonier
Badea Marin Gabriel-Nicuşor, sergent major Iovi Ion-Vasile Marius-Traian, sergent
major Popa Marin Sorin-Cătălin (2012), Băcanu Gheorghe (2013), Francesco Illy
(post mortem, 2013), Chester Mornay Williams (2013), Wilhelm Mühle (post-
mortem, 2013).
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17 Decembrie
Andrei Maria, 25 de ani, Aparaschivei Valentin, 48 de ani, Apro Mihai, 31 de ani,
Avram Ioan Vasile, 40 de ani, Balmuş Vasile, 26 de ani, Balogh Pavel, 69 de ani,
Bărbat Lepa, 43 de ani, Bânciu Leontina, 39 de ani, Belehuz Ioan, 41 de ani, Belici
Radian, 25 de ani, Bonţe Petru Ioan, 22 de ani, Boţoc Luminiţa, 14 ani, Caceu
Margareta, 40 de ani, Caceu Mariana Silvia, 37 de ani, Carpîn Dănuţ, 29 de ani,
Chőrősi Alexandru, 24 de ani, Ciobanu Constantin, 43 de ani, Cruceru Gheorghe, 25
de ani, Csizmarik Ladislau, 55 de ani, Ewinger Slobodanca, 21 de ani, Fecioru
Lorenţ, 38 de ani, Ferkel-Şuteu Alexandru, 43 de ani, Florian Antoniu Tiberiu, 20 de
ani, Gîrjoabă Dumitru Constantin, 24 de ani, Grama Alexandru, 18 ani, Haţegan
Petru, 47 de ani, Ion Maria, 57 de ani, Iosub Constantin, 17 ani, Ioţcovici Gheorghe
Nuţu, 25 de ani, Istvan Andrei, 42 de ani, Jugănaru Dumitru, 37 de ani, Lăcătuş
Nicolae, 25 de ani, Luca Rodica, 30 de ani, Lungu Cristina, 2 ani , Mardare Adrian,
20 de ani, Mariş Ştefan, 40 de ani, Miron Ioan, 58 de ani, Motohon Silviu, 35 de ani,
Munteanu Nicolae Ovidiu, 25 de ani, Nagy Eugen, 17 ani, Opre Gogu, 30 de ani,
Osman Dumitru, 24 de ani, Oteliţă Aurel, 34 de ani, Păduraru Vasile, 30 de ani,
Pinzhoffer Georgeta, 35 de ani, Popescu Rozalia Irma, 55 de ani, Radu Constantin,
33 de ani, Sava Angela Elena, 25 de ani, Sava Florica, 33 de ani, Simicin Nicolae, 32
de ani, Sporer Rudolf Herman, 33 de ani, Stanciu Ioan, 42 de ani, Tako Gabriela
Monica, 10 ani, Tăşală Remus Marian, 23 de ani, Todorov Miroslav, 25 de ani, Ţin-
taru Teodor Octavian, 21 de ani, Vărcuş Ioan Claudiu, 15 ani, Wittman Petru,
Zăbulică Constantin, 30 de ani, Blîndu Mircea, 27 de ani, Ewinger Slobodanca, 21
de ani, Radu Constantin, 33 de ani, Pisek Ştefan, Zornek Otto, 53 de ani.

18 Decembrie:
Ciopec Dumitru Marius, 20 de ani, Ianoş Paris, 18 ani, Leia Sorinel Dinel, 23 de ani
Măriuţac Ioan, 20 de ani, Nemţoc Vasile Marius, 19 ani.

19 Decembrie:
Curic Veronica, 32 de ani, Reiter Edita Irina, 39 de ani.

EROII MARTIRI AI REVOLUŢIEI DE LA TIMIŞOARA
– Decembrie 1989 –
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„FÂNTÂNILE PAŞEI”
Conducătorii beylerbelik de Timişoara şi-au

avut reşedinţa de vară în marginea oraşului,
pe Calea Torontalului de azi. “Fântâna Pa -
şei”, aşa cum era numită reşedinţa guverna-
torului otoman, consta dintr-un pavilion cen-
tral aflat în mijlocul unei grădini orientale, pro -
babil per sană, aceas  ta din urmă fiind, în vizi -
unea Orientului islamic, modelul grădinii
Para di sului. La Fân tâna Paşei pare să fi po -
posit în 3 septembrie 1695 însuşi sultanul
Mustafa al II-lea (foto - dreapta, sus), în vre -
mea căruia Dimitrie Can temir s-a aflat capu -
che haia, adică repre zentant al domnului Mol -
dovei la Stam  bul. La anul 1697, viitorul domn
al Mol do vei - trecând şi prin Timişoara - a

ajuns în tabăra otomană în timpul bătăliilor de
la Pe tro varadin şi Zenta. Înfrângerea su fe rită
de oştile sultanului Mustafa al II-lea în faţa
habsburgilor l-a încredinţat pe Di mitrie Can -
temir că Imperiul Otoman se cla tină. Analiza
poli-tică a a celei stări de fapt a fost fă   cu  tă de

Dimitrie Cante mir în ves     -
tita sa lu cra re „Is  toria
creş     terii şi des creşterii
Imperiului O to man“
(„In  cre  menta at que de -
cre  men  ta aulae otho -
mani cae”- operă tra  dusă
şi pu       bli  cată i me  di at în
limbile engleză, fran ce  ză
şi germa nă).

Şi chiar în zilele în care Mustafa al II-lea
vizita reşedinţa Paşei - el fiind primul sultan
ajuns în Timişoara - se naşte în familia unui
ie nicer pensionat (Mustafa aga, originar din
cetatea Eger-Ungaria) ultimul copil al acestu-
ia, cel care va fi cunoscut în istoriografie drept
Elhac Ibrahim Nai me d din „Temes varî”
(„Ti  mi  şo reanul”), au torul cro ni cii „Gră  dina
martirilor de la fruntarii”, în care a consem-
nat cele auzite de la tatăl său, precum şi cele
trăite de el până în anul 1716. An în care, la
reşedinţa de vară nu mită „Fân tâna Paşei”,
Mehmed Aga sem na în fa  ţa prin ţului Eugeniu
de Sa vo ya actul de ca pitulare prin care Timi -
şoara trecea din stă pâ nire tur ceas că în cea
austriacă. 

„Fântâna Paşei” a fost păstrată şi fo losită
de comandanţii ce tăţii Timişoarei şi după ple-
carea oto ma nilor, primind însă un nou nume:
„Präsident Garden”. Este administra tă apoi
de Episcopia Ortodoxă Sârbă (iliri că), pentru
ca armata revoluţionară maghiară să o distru -
gă în timpul asediului Timişoarei din anul
1849. „Fântâna Paşei”- „Präsident Gar den” a
ars atunci din temelii, dar ruinele ei au putut fi
văzute până în urmă cu câţiva ani la ieşirea
din Timişoara, pe Calea Torontalului.

PRIMARUL CARE A MODERNIZAT TIMIŞOARA
Carol Telbisz a condus Timişoara ca primar vreme de 29 de ani, între

anii 1885 – 1914. Născut la Cenad în anul 1854, se trăgea dintr-o fa   m i -
 lie de bulgari din Star Bîşnov (Beşenova Veche). Studiază dreptul la Bu -
da pes ta, apoi îşi ia doctoratul (în drept administrativ) la Viena. Lu crea ză
câţiva ani în administraţie şi devine primar al Timişoarei la 31 de ani,
după ce a fost înnobilat cu titlul de baron (nemeş). Perioada în care a fost
primar s-a remarcat prin faptul că oraşul a renunţat la funcţiile sale mili -
tare, de cetate apărată de fortificaţii puternice, evoluând spre un oraş
deschis, dezvoltat din punct de vedere industrial. În timpul administraţiei
lui Carol Telbisz au fost moder nizate canalizarea şi alimentarea cu apă a
oraşului, ilumina tul stradal şi a fost introdus tramvaiul electric. Au fost ridicate instituţii de
învăţământ şi de cultură, au fost deschise bi blioteci populare şi au fost înfiinţate multe dintre
fabricile em ble matice ale Timişoarei, pregătind oraşul pentru generaţiile viitoare care, în
opinia lui Telbisz, aveau datoria „de a trans for ma Timi şoara într-un oraş mare, frumos şi
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„ACADEMICIANUL ŞINELOR DE TRAMVAI”
În anul 1920, primarul Stan Vidrighin îl numeşte ca inginer şef la „Tram -

vaiele Comunale Timişoara” pe un tânăr inginer care lucrase până la în ce -
putul primului război mondial la Fabrica de cabluri electrice „Siemens” din
Budapesta. Numele acestuia era Corneliu Mi kloşi. Originar din comuna ară -
deană Covăsânţ (s-a născut aici în anul 1887), Mikloşi ur mează liceul „Moise
Nicoară” din Arad. Studiază la Politehnica din Karls ruhe, apoi la Uni versitatea
Tehnică din Budapesta, al cărei absolvent va de ve ni la anul 1909. Asistent la
universitate, apoi inginer la „Siemens”, tânărul Mi kloşi e încorpo rat şi obligat
să lupte în armata austro-ungară. După 1 decembrie 1918, se stabileşte de fi nitiv în Ro mânia,
la Timişoara. Cariera sa a fost una excepţională. Inginer şef la „Tram va ie le Comu nale Timi -
şoara” din 1920, după fuzionarea acestora la anul 1922 cu Uzina Elec tri că şi formarea „Între-
prinderilor Elec tro me ca nice Timişoara”, Corneliu Mi kloşi de vi ne direc torul acestora şi va ră -
mâne în funcţie până în anul 1949. Viitorul academician este cel care a gândit încă din anul
1920 construi rea unor ateliere pentru revizia pro prie a va  goa ne lor. În timp, atelierele se trans-
formă într-o adevărată Fabrică de Tramvaie. În pe  ri oada 1922-1924 se construiesc un număr
total de nouă vagoane motorice de tip D. În ace eaşi perioadă a fost proiectat şi vagonul-
remorcă de tipul C, iar până la izbucnirea războiului au fost proiectate şi executate mai multe
mo dele de vagon, pentru ca în anul 1946 directo rul Mikloşi să introducă primul vagon de tram -
vai pe boghiuri. Şi tot el introduce pentru pri ma dată în România firobusul (tro leibusul). Adept

PRIMUL PRIMAR ROMÂN
Stan Vidrighin (1878-1956) era originar din
comuna Răşinari, judeţul Sibiu. Absol vent al
Facultăţii Politehnice din Budapesta (1900).
Stagii de specializare la universităţi din
Dresda, Berlin, Hamburg, Köln, Stras bourg şi
Londra. Deputat ales pentru Marea Adu na re
Naţională de la Alba Iulia din 1 de cembrie
1918, membru al Marelui Consiliu Na ţional.
La anul 1904 era numit inginer şef al servici-
ului tehnic al Primăriei Timişoara. Pre găteşte
proiectul general de canalizare a apelor uza -
te şi meteorice şi cel de alimentare cu apă a
oraşului. Lucrările la canalizare au început în

luna mai 1909, concomi-
tent la cele două canale
colectoare de pe malul
stâng şi drept al râului
Bega. Lu-crările pentru
staţia de epurare (aprilie
1911) au fost date în an tre -
priză unei firme din
Budapesta. În 26 oc tom -

brie 1912 în Timi-şoara au început să funcţio -
neze sistemul de canalizare şi staţia de epu-
rare a oraşului, prin tre primele din ţa ră. Stan

Vidrighin este ales pri  mar
al Timi şoarei în a nul 1919,
vizi unea aces  tu ia asupra
ca pitalei Ba na  tului fiind
ace ea a unui oraş cu as  pi -
raţii eu ro pe ne. În ur ma
unor acu  za ţii ne drep te i se
in ten tea ză un proces pe -
nal, aşa că renunţă la func ţia de pri mar al
Timi şoarei la 30 aprilie 1921. Da torită cal-
ităţior sale or ga nizatorice şi pro fe sionale,
Stan Vidri ghin este ales în acelaşi an rector
al Şcolii Poli tehnice din Ti mi şoa ra, pe care a
şi fondat-o, de altfel, alături de profesorul
Tra ian La   les cu. Vidri ghin ob ţine un al doilea
mandat ca edil şef al Ti mi şoarei în pe rioada
3.01.1922 - 31.08.1922, dar în anul 1923 es -
te chemat la Bu cureşti pentru a ad mi  nistra
sistemul ali men tării cu apă şi ca na li zare al
capitalei Ro mâ niei, ex perienţa obţi nută la
Timişoara con tând foarte mult. 

Ajunge di rector general al Poş tei şi Tele co -
 mu ni caţii lor Ro mâ ne, apoi va deţine func ţia
de director al Căilor Fe ra te Române. Tre ce la
cele veş nice în anul 1956.

mo dern.” Spre sfârşitul administraţiei Telbisz, Timişoara era considerată al treilea oraş ca im -
portanţă din Imperiul austro-ungar, după Viena şi Budapesta. Pentru meritele sale de o sebite
ca primar al Timişoarei, Carol Telbisz a primit în anul 1890 funcţia de consilier re gal, iar în
anul 1900 a fost decorat cu Ordinul clasa a III-a al Coroanei de Fier a Curţii Regale. În anul
1905 devine consilier al Curţii. La aniversarea a 20 de ani în funcţia de primar, este numit
cetăţean de onoare al Timişoarei. Moare în anul 1914.
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PIAŢA CU TREI BISERICI
Josef Geml, ultimul primar austro-ungar al

Timişoarei, consemna în monografia sa „Ve -
chea Timişoară în ultima jumătate de veac
- 1870-1920” următoarele despre co muna -
pe atunci - Mehala: „Casă cu etaj este numai
una - în piaţă, unde au fost oda tă călu gă -
riţele-învăţătoare; ea este proprie tatea ora -
şu lui şi găzduieşte o parte din şcoala de stat
şi un cămin pentru copii. Toate celelalte clă -
diri publice se găsesc tot în piaţă şi anume
bisericile românească, sâr bească şi romano-
catolică, vechea pri mărie cedată statului
pen tru şcoa lă, pri măria construită în 1902,
apoi clădirile şco lilor româneşti şi sârbeşti”.

Despre ce piaţă este vorba în lucrarea lui Geml? Piaţa evocată de fostul primar al Ti -
mişoarei se nu meşte azi Piaţa Avram Ian cu.
Ortodocşii români şi sârbi din Mehala (Újvá -
ros după 1718, apoi Franzstadt din 1910) s-
au rugat îm preună în aceeaşi bi se rică -
Sfântul Nicolae - zidită în anul 1786 şi pictată
de Nicola Alexici, dar Pa rohia orto doxă
româ no-sârbă din Mehala s-a înfiinţat mai
îna inte, la anul 1744.

Nicolae Ilieşiu arăta în mo  no gra fia sa de -
dicată Ti mi şoa rei că se pa ra rea credin cio şi lor
români de cei sârbi s-a făcut abia în anul
1887. Şi nu s-a făcut oricum! În a doua zi de
Paşti a anului 1887 corul dirijat de Iosif Ni şiu
a în ceput să cânte în româ neşte „Hris tos a
înviat!”. Preotul Con stan   tin Hadji, preot
comun până în acel mo ment, a slujit tot în
limba română. Cre dincioşii sârbi în drumaţi
de Uroş Vuici - învăţător la şcoala sârbeas -
că din Me hala - au încercat să aco pere corul

al te hnologiei moderne, Corneliu Mikloşi a înfiinţat în anul
1936, „Cercul pentru încurajarea studiilor”, cu activitate de
cercetare în do me niul sudurii, sub oblăduirea Şcolii Poli -
teh nice din Timişoara. De altfel, academicianul Cor neliu
Mikloşi este realizatorul în premieră mon di ală a maşinii
„Taurus” de sudat capete de şină „in situ”. Între 1949-1962
este profesor uni versitar. Din 1954 este şeful Secţiei de
sudură şi di rec  tor al Centrului de Cer ce tări Tehnice al
Bazei Aca demiei Române din Timişoara. Membru co -
 respondent al Academiei Române din anul 1954, apoi
membru titular din 1955. Pre o cu pa rea lui Mikloşi faţă de

soarta angajaţilor Întreprinderilor Electromecanice s-a con cre  tizat în mai multe obiective real-
izate în perioada în care a fost director: bibliotecă de spe cia litate, Asociaţia de ajutor mutual
al muncitorilor, Co operativa de Credit, Fanfara şi Corul per  sonalului de la Mişcare, Aso ciaţia
Sportivă Elec trica, Stadionul (UMT), cabanele Bella-Vis ta şi Brădişor de pe Muntele Mic,
Palatul Cul tural al IET (cunoscut mai târziu ca şi Clubul „1 Mai”). 

Corneliu Mikloşi trece la cele veşnice în anul 1963. Bustul său este amplasat într-un păr -
cu leţ din incinta Facultăţii de Mecanică din Timişoara de pe Bd. Mihai Viteazul numărul 1.
Stra da Mirceşti din Timişoara a primit după anul 1989 numele vestitului academicia n.

Biserica ortodoxă

românească

Biserica ortodoxă sârbă
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românesc şi gla sul preo tu lui
care slu jea în ro mâ  neş te,
 cân tând pu ternic în sâr beşte.
A ieşit un scan  dal pu blic care
a ajuns pâ nă la Curia Re -
gească de la Budapesta, ca  re
a decis la anul 1890 se pa ra -
rea bise ricii ilirice sâr beşti de
cea or to do xă ro mâ  neas că. 

Biserica romano-cato li că
din Mehala cu hramul „Sfân tul
nume al Sfintei Fe cio are Ma -
ria” a fost construită în anul
1887, cu banii donaţi de lo cu -
itorii acestui cartier. A fost rea -
lizată în stil neo-gotic cu ele-
mente neo-ro ma nice. Are un
altar principal şi două secun-
dare executate în stil gotic de
sculptorul Ferdi nand Stu fles ser din Tirolul
de Sud. Pic tura altarului principal, cu Sfânta
Fecioară în braţe cu pruncul, a fost refăcută
în anul 1975, după o fo tografie ve che. 

Biserica (catedrala) orto -
doxă româ neas că din Me hala
va fi zi  dită în anul 1925, pe te -
renul ce dat pa rohiei de către
Primă rie în Piaţa Principele
Mihai, aşa cum s-a numit
Piaţa Avram Iancu până la în -
ceputul anilor ‘50. Ce re mo nia
reli gi oa să a pu   nerii pie trei de
te melie a bi se  ricii orto do xe
române s-a des fă şurat în data
de 4 octom brie 1925. In vitaţia
pri    ma rului de atunci al ora şu -
 lui Lu cian Geor  gevici făcută
mo  nar  hiei ro    mâ ne de a par ti -
cipa la eve ni ment a fost ono -
ra tă de R e gele Fer di nand şi
Re gina Ma ria, însoţiţi de
Prin cipele Ca rol (vi itorul Re   -

ge Carol al II-lea) şi Prin ci pesa Elena. Sfin -
ţirea lă ca şului de cult s-a făcut la 10 oc -
tombrie 1937.

SURORILE ŞCOLARE SĂRACE DIN JOSEFIN
În anul 1833, în Bavaria, Karolina Gerhardinger (Maria Therezia de Iisus) fondează

Ordinul surorilor şcolare sărace Notre Dame. Faima măicuţelor ajunge şi în Banat. Epis copul
Diecezei din Cenad, Alexandru Csajaghy, a aflat de Ordinul din Bavaria şi, dorind să înfiinţeze
o şcoală pentru instruirea şi educarea fetelor din Dioceză (care avea pe atunci un număr
mare de credincioşi romano-catolici), o vizitează la München pe stareţa Maria The resia. Epis -
copul bănă ţean o convinge că e ne voie de şcoală te mei nică în Banat, iar aceasta trimite la
Timişoara şase călu găriţe, în octom brie 1857. Prima stareţă a fost Maria Lud milla. După
moartea acesteia, în anul 1859, stareţă ajunge Abun dantia Litschgy. Cele şase surori reuşesc
să construiască prima lor mănăstire în cartierul Cetate, în apropierea Mu ze ului Banatului de
azi. Surorile primesc aprobarea de a prelua condu ce rea şcolii de fete, iar pentru elevele ven-
ite din diferite aşe zări bănă ţe ne se con struieş te un internat. Sta   reţa Abun dan  tia are iniţiativa
fondării mai multor filiale ale Ordi nu lui, pre cum şi a unor in stituţii de binefa cere: orfelinat,
şcoală ele men ta  ră şi grădiniţe. 

Din anul 1882, mănăstirea din car tierul Iosefin (un impresionant complex de clă diri reali zat
în a nul 1881 graţie sprijinului fi nanciar dat
de noul episcop Alexander Bon naz)
devine ini ma Ordinului. Biserica mă năstirii a
fost ridicată în 1894, în stil ne o  romanic, pe
cheltuiala călugăriţelor. Sfin ţirea a avut loc
la 8 octombrie 1895, lăcaşul de cult primind
hramul Sfintei Inimi a lui Iisus. În Complexul
monahal şi-au des   fă şurat activitatea:
Şcoala elementară, Că minul de zi pentru
copii, Şcoala Superi oa ră de fete, Şcoala
Su perioară Peda go gică, dar şi o şcoa lă
unde se învăţa lucrul de mână. Surorile se
ocupau de toate treburile gră diniţei, şcolilor
şi internatului, dar au angajat pe o perioadă
li mi tată şi pro fesori de specialitate la anu-
mite materii.

Biserica

romano-

catolică 
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Între anii 1935 - 1937 a
fost ridicată o no uă clădire a
com plexului şcolar, proiec -
tată de arhitectul Michael
Wolf, în stilul Bau haus, cu
in trarea pe Bulevardul Tine -
re ţii. În vara lui 1944, în tim-
pul atacului anglo-ame rican
asupra Gării de Nord din
Timi şoara, peste Institutul
Notre Dame cad bombe
incendiare, iar parte din clă -

diri şi din ornamentele bisericii sunt distruse. În acel mo ment
în şco lile Ordinului Notre Dame învăţau peste 700 de eleve
de diferite con fe siuni şi de diferite naţionalităţi: ma ghiară,
germană, ro mână, bulga ră, slovacă, sârbă ori evre iască.
După 1948, în clădirea Insti tu tului Notre Dame au func ţio nat
Colegiul Bă nă ţean, Li ce ul sâr besc „Dositei Obra do vici” şi
Casa de Cul tu ră a Stu den ţilor. 

În anul 1948 Ordinul a fost dizolvat, unele surori au fost anchetate de Securitate, oficia li -
tăţile comuniste le-au luat dreptul de a preda, aşa că unele su rori au emigrat în Germania.
Dar au fost şi unele care au rămas în Banat, în biserica din Iosefin, proprietatea lor materială
şi spirituală. După 1989, atunci când Ordinul a fost reînfiinţat, măicuţele şi-au putut relua
activitatea. 

La 10 noiembrie 2008, în domul fostei mănăstiri, în prezenţa episcopului Martin Roos, a
primarului Ti mi şoarei Gheorghe Ciuhandu şi a părintelui Ca valer de Malta Peter Szabo
(foto, stânga sus) a avut loc ceremonia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, la Timişoara,
a Ordinului Surorilor Sărace Notre Dame.

PRIMUL SPITAL CIVIL
Primarul Timişoarei Peter Solderer

(1722-1742) s-a străduit încă din anul
1726 să construiască un spital orăşenesc
pentru co mu nitatea locală. Registrele
seco lului al XVIII-lea consemnează faptul
că primii bol navi au înce put să fie îngrijiţi
în spitalul civil al Ti mişoarei la anul 1745.
Construcţia a fost terminată în anul 1744,
în timpul pri marului An dreas Pfann
(1742-1745), iar exis tenţa spi talului este
atestată oficial în anul 1751. In stituţia era
o mândrie a ad ministraţiei timi şorene, cu
atât mai mult cu cât la acea vre me oraşe
ca Viena sau Buda pesta nu aveau un spital al muni ci palităţii. Po vestea spu ne că spitalul si -
tuat pe actuala stra dă Mărăşeşti a fost ridicat pe locul fostului harem al pa şei Has san, begler-
begul vilayetului Timi şoa ra. Se presu pune că tot pe vremea ocupaţiei tur ceşti în acelaşi loc
exista un spital de campanie unde erau îngrijiţi spahiii şi ienicerii răniţi în bătălii.

În anul 1757, clădirea a fost supraetajată, stilul arhitectural fiind barocul carac teristic acelei
pe ri oade. Pes te zece ani (1767), împăratul Iosif al II-lea vizitează spitalul orăşenesc şi face
un dar de 12 000 de guldeni, o sumă importantă la acea vre me. 

În 1849, către sfârşitul revoluţiei burghe ze, trupele revoluţionarilor maghiari bombardează
Timişoara, iar clădirea spitalului ia foc, fiind refăcută ulterior din fondurile co munităţii. Imobilul
primeşte o destinaţie mai largă, adăpostind temporar di verse alte in stituţii: şcoală, tipografie,
poşta lioane, azilul pentru sărmani, depozite de tot felul. Muni ci pa litatea avea nevoie de un
nou spital, dar ba nii se strâng cu greu. Totuşi, în anul 1914 în cepe o no uă con struc ţie, dar
răz bo   iul o preşte in   ves tiţia pen  tru o bu nă pe  rioadă de timp. De mer    surile ma  re lui me   dic ti mişo -
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rean dr. Aurel Cân dea,
fă cute în anii in ter belici
(1930-1931, primar fi ind
dr. Cornel Grofşo rean),
de termină mu ni cipali ta -
tea să aloce banii ne ce -
sari şi să facă reparaţii
sem  ni ficative la clădirea
spitalului orăşenesc. A -
bia peste 75 de ani faţa-
da clădirii este res tau -
rată (2004-2005, pri mar
fiind dr. ing. Gheorghe
Ciuhandu).

„CASA VERDE”
În anul 1885 se înfiinţează în Pădurea

Verde Şcoala Profesională de Pădurari, pri-
mind ca do tare de la autorităţile austro-
ungare o clădire în for mă de
bastion, o fostă casă de vână-
toare, spaţiu în ca re până atun-
ci protipendada Timişoa rei îşi
petrecea timpul la sfârşit de
săptămână. Instituţia silvică a
mai primit şi un teren pentru pe -
pinieră în su prafaţă de 20
jugăre, pădure pentru lucrări
practice în suprafaţă de 1 239
jugăre, precum şi alte acareturi. Şcoala a mai
fost numită în timp  „Casa Verde“, datorită
culorii cu care era zugrăvit corpul principal,
dar poate şi datorită faptului că se afla situ-
ată în inima Pădurii Verzi, unul dintre „plă -
mânii” Timişoarei. În cadrul şcolii a existat şi
un Muzeu al Vânătorii, ex cepţional dotat. Din
anul 1919 în cadrul grupului func ţionează
diferite forme de învăţământ: Şcoala Silvică
Medie (Forst-Mittelschule, 1919-1923),
Şcoala de Conducători Silvici (1923-1946),
Şcoala de Subingineri Silvici (1946-1948).
Începând din anul şcolar 1948-1951, insti-

tuţia se numeşte „Şcoala Tehnică Silvică
Timi şoara”, sub conducerea directorului Ion
Vlaheli. 

În 1952, la solicitarea ocupanţilor sovietici,
şcoa la a fost evacuată în câteva zile. În

localul Şcolii Teh nice
Silvice se instalează o
unitate mili tară a Arma -
tei Roşii, specializată în
bruiaj radiofonic. În anul
1953 şcoala se mută la
Curtea de Argeş şi
Râmnicu Vâlcea. Expo -
na tele Muzeului de Vâ -
nă toare au fost predate

Muzeului Banatului - parte din ele, mamife -
rele mari - iar dio ramele, co lecţiile de trofee
de vâ nă toare şi ma chetele de instalaţii vână-
toreşti au ajuns la Şcoala Silvică din Curtea
de Argeş.

Complexul silvic va rămâne nefolosit până
în anul 1956, apoi, datorită insistenţelor unor
profesori, cum au fost in ginerii Aurel Ţeicu
(unchiul com po zitorului Marius Ţeicu), Vic tor
Postolache şi Aurel Vancea, se reuşeşte
mutarea la Ti mişoara a Şcolii Silvice din Ca -
ransebeş. Instituţia de în vă ţă mânt de la Pă -
durea Verde se va numi de acum încolo
Şcoala Profesională pentru pădurari silvici,
Şcoala Tehnică de maiştri silvici, Şcoală
postliceală şi Liceul de silvicultură (1969-
1999). În prezent are mai multe forme de în -
vă ţă mânt: Liceu silvic-curs de zi, Şcoală Pro -
fesională, Şcoală post liceală, Cursuri de cali-
ficare în meseria de pădurar. Printre absol -
venţii Liceului Silvic din Timi şoara s-au nu -
mărat viitorul ambasador al Ro mâ niei în Ma-
roc şi Portugalia, Vasile Popo vici (promoţia
1976), prozatorul, eseistul şi traducătorul
Radu Pavel Gheo (Gheor ghiţă), promoţia
1987, inginerul silvic  Nicuşor  Ţâţu, director
al Direcţiei Silvice Timişoara. 
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PARCUL ALPINET  
Parcul Alpinet din Ti mişoara (numele vechi era Ar -

bo retum) a fost realizat de către arhitectul Mihai De -
me trovici, acelaşi care a creat şi ce lebrul Rosarium
- Parcul Rozelor - în seco lul XX (peri oa da in ter -
belică). Prima amenajare ca parc a terenului situat
pe malul stâng al canalului Bega este menţionată
începând cu anul 1930. Terenul fiind denivelat, s-au
putut realiza mai multe terase cu ziduri de piatră.
Conţine o colecţie de diverse specii alpine şi sub-
alpine, de unde şi denumirea de Alpinet  primită mai

târziu. Parcul nu este foar te în tins (are pu ţin peste 21
000 de me tri pă traţi), dar este cochet, beneficiind şi
de un loc de repaus, Terasa “Flora”.  Este măr ginit de
canalul Be ga, po durile Tra ian şi Epis co pului şi Spla-
iul Tudor Vladimi res cu. Viziunea peisageră a Par-
cului Alpinet a aparţinut arhitectului Ştefan  Iojica şi
a fost demonstrată  cu ocazia expoziţiei floricole din
anul 1967. Parcul dezvăluie frumuseţea lucrărilor de
artă realizate în piatră de Viştea  în cadrul Taberei de
sculptură cu tema "Oraşul născut din ape" din anul
1984 (printre alte clădiri, Palatul Parlamentului din
Budapesta,  Biserica Neagră din Braşov, Palatul Co-

troceni au capitelurile, ancadramentele şi coloanele lucrate în calcar de Viştea).  
În cursul anului 2003 parcul a fost reamenajat. Au fost tăiate exemplarele de plop pirami-

dal de pe faleză, şi au fost plantate  zeci de exemplare de magnolii. 

POLITEHNICA
După făurirea României Mari, primarul

Timi şoa rei, Stan Vidrighin, solicită în anul
1920 Con si liului Dirigent (primul guvern al
noului stat na ţio nal românesc) dreptul de a
se în temeia la Timişoara o Şcoală Politeh-
nică. Con siliul de Miniştri aprobă la 22 oc-
tombrie 1920 des chi de rea cursurilor univer-
sitare la Şcoala Poli teh nică din Timişoara, cu
începere de la 15 noiembrie 1920. Regele
Ferdinand I semnează Decretul regal care
con sfin ţeşte de cizia Consiliului de Mi niş tri.
Cursurile primului an al Şcolii Politehnice (cu
patru facultăţi) se vor desfăşura în cartierul
Ce ta te, în clădirea Şcolii Comunale (de pe
strada Carol Telbisz). În anul 1923 începe
construcţia primelor pavilioane ale Politeh-
nicii, în cartierul Elisabetin.
Cor pul principal, căminul şi
laboratoa rele sunt inaugu-
rate la 11 noiembrie 1923.
Este începutul dezvoltării
unei instituţii uni versitare
em ble ma tice pentru inte li -
genţa inginerească timişo -
reană. Absol venţii Politeh -

nicii din Timişoara au devenit personalităţi
ale vieţii româ neşti, ştiin ţifice şi publice. Cu
puţine excepţii, edilii Timişoarei şi conducă-
torii judeţului Timiş din ultimele două decenii
au ab solvit Politehnica timişoreană. Clădirile
din complexul Politehnicii Vechi se re marcă
prin armonie şi proporţie; anca dra mentele in -
tră rilor şi ale ferestrelor respiră multă elegan -

ţă. Exteriorul este îmbrăcat cu
că rămidă aparentă, fiind îm po -
dobit cu arabescuri delicate. Prin
construcţiile succesive care au
ur mat anului 1993, prin creş te -
rea spectaculoasă a facul tăţi lor,
Poli tehnica a devenit o ce ta te
uni versitară în care învaţă zeci
de mii de studenţi.

Politehnica în anii ‘50 
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PARCUL ROZELOR 
Amenajarea frumosului Parc al Rozelor

(Rosarium) începe în anul 1891. Pe terenul
cu  prins între Parcul Coronini (Fabric) şi Par -
cul Scudier (Central), Primăria Timişoarei a -
pro bă organizarea unei Ex po ziţii universale.
În acest loc sunt executate aranjamente

flora le şi arboricole pe o suprafaţă de 90 de
mii de metri pătraţi. Aspectul era acela al
unui parc en gle zesc, fiind amenajat de florari
ce-ebri ai sfâr şitului de veac XIX, aşa cum a
fost Wilhelm Mühle, graţie căruia, în anul
1881, ziarele “Temesvarer Zeitung” şi “Dél -
ma gyar-országi Közlöny” scriau că Timişoara
era un “El Dorado al trandafirilor”. Vizitat în
acea perioadă de împăratul austro-ungar

Franz Iosef, parcul pri -
meşte numele acestuia.
În anii in ter belici, parcul
este nu mit „Ro  sa rium”.
Ar hi  tec tul Mi hai Deme -
trovici, şeful horticulturii
municipale, este cel care
ame najează te  mei nic şi
cu artă „Rosa riumul”
între anii 1929-1934, îm -
pre u nă cu maes trul hor-
ticultor árpád Mühle, fiul lui Wihelm Mühle,
sprijiniţi şi de Doris  Sâmboteanu, soţia
comandantul militar al oraşului. 

Sunt plantate peste 1 200 de spe cii şi vari-
ante de tran dafiri, iar fiecare soi avea o
tăbliţă pe care era trecut numele soiului dar
şi numele celui care l-a donat “Rosarium”-
ului. După cel de-al doilea război mondial s-
a amenajat în parc un tea tru de vară. La
ieşirea din „Rosarium” se află Casa de
Creaţie a Artiştilor Plastici din Ti mişoara,
acolo un de şi-au desfăşurat şi îşi des fă şoară
ac tivitatea nume sonore ale picturii şi sculp-
turii româneşti contemporane. În 2 august
2013, Wilhelm Mühle a primit titlul  de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Timi -
şoara, iar bustul său a fost aşezat în parcul
gândit şi de fiul său árpád: Parcul Rozelor.

FIERBĂTOAREA DE BERE
“Fabrica de Bere” din Timişoara este cea mai veche

din România. În anul 1718, la 1 ianuarie, s-a deschis
o fierbătorie de bere care pro du  cea pentru nevoile
armatei habsburgice, apa  din oraş nefiind potabilă.
La mijlocul se co lului al XVIII-lea sunt ridicate noi con-
strucţii ale fierbătoriei, unele pãstrate pânã azi. Dupã
anul 1827 Viena  aren dea zã fabrica. (Ca un fapt di-
vers, în anul 1847 la Fabrica de Bere din Timişoara
are loc primul concert în afara Vienei al compozitoru-
lui Johann Strauss Fiul.) La anul 1874 Fa brica de
Bere din Timişoara de vine pri ma So cietate pe Acţiuni din spaţiul bã nãţean (SA).  După anul
1883,  societatea "Ignatz și fiii" a cum părat  “Fierbăto ria de be re din Fabric, Societate pe acţi-
uni”, întreprinderea fiind modernizată.  În perioada interbelică, berea fabricată la Timişoara
devenise berea oficială a Casei Regale a României. 

În p eri oada regimului comunist fabrica ajunge în pro prie tatea statului. Producţia de bere
continuă, iar procesul de producţie devine automatizat. Din 1962 apa folosită pentru fabri-
carea băuturii este cea din râul Bega,  cu o compoziţie chimică optimă,  apă dusă printr-un
canal subteran a cărui gură de captare se află  în amonte față de vechea uzină electrică din
cartierul Fabric. După 1989,  fabrica s-a privatizat, majo rita tea ac ţiunilor “Fabricii “Ti mi şo rea-
na” ajungând, la început, în pro prietatea an ga jaţilor, apoi acţiunile s-au concentrat în mâna
câtorva persoane. În anii ‘90 ai secolului XX Fa brica de Bere a des chis în Fabric  o berărie
cu graădină de vară, iar apoi un restaurant în Piaţa Victoriei “Timişoreana Club XXI”, admi-
nistrate de Andrei Rain. Fabrica de bere de la Timişoara a fost achiziţionată după anul 2000
de la principalii acţionari români  de către  concernul sud-african SAB Miller.  
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IOLANDA BALAŞ
La 12 decembrie 1936 se naşte Iolanda

(Jolan) Balaş, cea pe care enciclopediile
sportive o consideră şi azi „cea mai mare să -
ri toare în înăl ţime a tuturor timpurilor”. Ioli a
avut o co pilărie plină de privaţiuni: pentru a-
şi ajuta familia în anii grei de după război,
vindea pe stradă ziare locale. Avea însă o
vitalitate deo se bită, remarcată de Luiza Lup -
şa (cam pi oană la să ri tura în lun  gime), care a
văzut-o pe Io    landa ju cân du-
se în curtea casei sale, aco -
lo unde atleta a copilărit ală-
turi de regreta tul rugbist
Mircea Cos ma (1946-2010).
Soţii Lup şa au îndru mat-o pe
Io lan da spre Clubul „Elec -
trica” (pe al cărui sta dion Ion
Söter sare la 1 mai 1949
1,925 metri în înăl ţime, stabilind un nou re -
cord na ţional, el fiind şi primul român ca re a
sărit peste ştacheta ridicată la doi metri). Ioli
va rămâne la “Electrica”, având-o ca an -
trenoare pe Luiza Lupşa, până la desfi-
inţarea clu bului (1953), după care trece la
CCA (Stea ua) Bu cureşti. La 19 ani, Iolanda
Balaş sta bileşte pri mul său record mondial
(14.07. 1956). Ur mează apoi o carieră spor -
tivă de-a dreptul impresionantă: a obţinut 14

titluri de cam pi oană na ţi ona lă, dar şi 14
recorduri mon  diale (re cordul său la săritura
în înălţime, de 1,91 metri, stabilit în 1961, a
rezistat aproape un de ceniu). A fost du blă
campioană euro peană, la Stock holm (1958)
şi Belgrad (1962), dublă campioană olimpică,
câştigând medalia de aur la Jo cu ri le Olim pi -
ce de la Roma (1960) şi de la To kyo (1964).
Se re trage din activitatea compe tiţio nală în
anul 1967, când se că să toreşte cu fos tul ei
an tr enor Ion Söter. Absol ventă a Institutului

de Cu l tu ră Fizică. Iolanda
Balaş este aleasă pre şedintă
a Fe deraţiei Ro mâ  ne de
Atletism (1991-2005). A fost
vice pre şe din te al Comi tetul
Olimpic Ro mân (1998-2002).
A fost distinsă cu Or dinul
Muncii (1960), Ordinul Stea-
ua Ro mâ niei (1962), Or dinul

Meritul Sportiv (1964) şi Ordinul Na ţio nal
Steaua României în grad de ofiţer (2000). A
devenit Maestru Emerit al Sportului (1951 şi
1958). În 1963 a primit din partea Co mitetu-
lui Inter na ţio nal Olimpic trofeul „Mo hamed
Ta her Paşa" (după numele întemeietorului
Jo curilor Medite ra ne ene), ca semn de pre -
ţuire pentru sus ţi nerea olimpismului. Ce tă -
 ţean de onoare al mu nicipiului Ti mi  şoara
(1998) şi al municipiului Bucureşti (2001).

OLIMPICII TIMIŞOAREI

SCRIMERUL
Scrimerul Ion (Ionel) Alex an -

dru Drîmbă s-a născut la 18
mar  tie 1942, în car tierul Elisa be -
tin, acolo unde a copilărit împre-
ună cu bunul său prieten Bela
Kamocsa, regretatul basist al
formaţiilor „Sfinţii“ şi „Phoenix“.
Prac tică scrima de copil, iar la
17 ani, la campiona tul naţional
de ju niori din 1959, câştigă titlul
la sa bie şi floretă. În 1964 de -
vine du blu campion la floretă şi
sa bi e, la seniori, iar în 1968 şi
1969 este cam pion la floretă.
Es te campion mondial, atât la individual, cât
şi la echipe (Mont real, 1967), campion euro-
pean la Paris în 1968 şi 1969, câştigă Cu pele
Mondiale „Cop pa Gio vannini" din Bo logna
(1967), „Sou venir Rom mel" din Paris (1968),

„Coppa Martini" din Torino
(1970). Cel mai mare succes al
ti mişoreanului va fi însă cel de la
Jo curile Olimpice din Me  xi co din
1968, atunci când câş    tigă me -
dalia de aur la floretă indivi dual.
Rămâne în anul 1970 în Ger ma -
ni a, unde va activa timp de doi
ani ca antrenor, la Ulm. Se sta-
bileşte în Ca li for nia, apoi în Bra -
 zilia, unde va sta 20 de ani ca
an trenor, tre când şi prin Vene zu -
ela, la solici ta rea u nui timi şo rean
sta bilit la Ca racas, Mihai Zisu.
Drîmbă s-a repatriat tem   po rar în
1996, la in  sis ten ţe le lui Ale xan -

dru Miro nov, dar nu rămâne prea mult în
Ro  mâ ni a, de zi luzionat de felul în care a fost
tratat de au torităţile olimpice române de
atunci. Trece la cele veş ni ce în anul 2006, în
Brazilia.
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PALATUL ADMINISTRATIV
Avram Imbroane (născut în 9 decembrie

1880, la Coştei, în Banatul sârbesc (d.23
septembrie 1938 la Bu cu -
reşti), teolog, om po litic bă -
năţean, de  putat, a inten ţi o -
nat să con  stru ias că la Timi -
şoa ra o şcoa  l ă de fete care
urma să poarte numele de
„Sofia Im broa ne” du pă cel
al soţiei sa le, Sofia (foto).
Clă di rea a fost pro   iec ta tă
ini ţial în anul 1933
de ar hi tectul Mat -
thias Hu    bert şi co -
labo ratorii săi, Cor -
nel Liu ba şi Ed -

mund Stanzel. Con strucţia nu
poate fi finalizată din cauza crizei
econo mice din anii 1929-1933, fa mi -
lia Im broa ne reu şind, to tuşi, să ri dice
câteva etaje. 

La anul 1938, construcţia va su feri
modificări importante. Statul român
decide că judeţul Timiş-To ron tal are
nevoie de un Palat Ad ministrativ
nou, cel vechi, Pa la tul Ba roc din Piaţa Unirii,
nemaicorespunzând nevoilor administraţiei.
Ca atare, planu rile iniţiale ale şcolii de fete
sunt transformate de ar hitectul Vic tor Vlad,
iar antreprenorul lugojan C. Purcariu face
modificări interioare şi exterioare pentru a da
şcolii funcţionalitatea nece sară unei clădiri

administrative. În anul 1940, administraţia
judeţului Timiş-Torontal se mută în noul
sediu, dar lucrările continuă până la anul
1943. Palatul Ad mi nistrativ este impunător
din orice unghi este pri vit, cu fa ţa da decora-
tă de coloane clasice cu capitel corintic,
agrementate cu elemente plastice româneşti.
În  anul 1971 holurile şi scările in terioare au
fost placate cu marmură de Simeria. După
1989, Palatul Administrativ a devenit sediu
pentru Prefectura şi Consiliul Ju deţean
Timiş. În anul 2007, scările Pa la tului au fost
decorate cu o lucrare mo nu men tală a regre-

tatului sculp tor Ştefan Că lărăşanu (Clopot de
lemn), iar în anul 2008 a în ce put construirea
unui nou corp de clădire al Pa latului Ad -
ministrativ, finalizat în 2011, ca sediu pentru
anumite servicii şi direcţii ale Consiliului Ju -
deţean Timiş, dotat şi cu o elegantă sală de
conferinţe (şi concerte) de 300 de locuri.

PRIMĂRIA (ŞCOALA SUPERIOARĂ DE COMERŢ)
Impresionanta clădire în care-şi desfăşoară în

prezent activitatea Primăria Mu nicipiului Timi-
şoara a găzduit Şcoala Comercială Superioară
din  anul 1929 şi până în anul 1946. Construcţia
şcolii a în ce put la anul 1914, dar pe perioada răz-
boiului (1914-1918) lucrările au fost sistate. După
unirea Bana tului cu România, se alocă fondurile
necesare termi nării construcţiei. Planurile şcolii
au fost reali zate de acelaşi arhitect cunoscut al
Timişoarei, Székely László, iar construcţia a fost
realizatã de inginerii Pautz Stefan şi Alexandru

Ioţcu. Clădirea este ridicată între anii 1920-1925, dar abia în anul 1929 se termină tencuiala
exterioarã. Şcoala Comercială Superioară (cu statut de liceu în perioada interbelică) a avut
două secţii de învăţământ permanente, în limba română şi limba germană şi, pentru puţin
timp, şi una în limba maghiarã. Clădirea are un volum im presionant, este prevăzută cu un
foişor elegant, fe restrele sunt lucrate în arc, iar faţada are stucatura brodată cu motive
româneşti. Este una dintre clădirile reprezentative ale Timişoarei.
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