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Dedic acest volum tinerilor reşiţeni,  
în care-mi pun nădejdea că vor transmite 
mai departe generaţiilor ce vor veni, măcar o 
fărâmă din informaţiile cuprinse în filele 
acestei cărţi. În acest mod, fiecare în parte 
poate contribui la păstrarea şi perpetuarea 
imaginii fermecătoare a Reşiţei, plăsmuită de 
trecutul istoric şi de atmosfera pitorească şi 
prietenoasă a dealurilor înconjurătoare. 
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PREFAŢĂ 
 

 
De obicei, bucuriile mari ale vieţii sunt tăcute şi trec discret, 

doar ochii celui în cauză trădează starea pomenită, dar, acum, am să 
infirm această viziune prin prefaţa pe care o citiţi, în care ea, marea 
bucurie, devine… bun public. Parcurgând cartea de faţă, scrisă de un 
om tânăr dar cu multe înfăptuiri importante pentru anii lui, mai toate 
legate de o devenire frumoasă şi apropiată de binele oamenilor şi de 
natură, am avut o stare de confort pe care n-am mai încercat-o de tare 
mulţi ani, poate de când, mai tânăr sau de vârsta lui fiind, răsfoiam cu 
fervoare lunara revistă „România pitorească”, nou-apăruta ediţie a 
vreunui „Almanah turistic” sau vreo carte apărută la Editura „Sport-
Turism”, unde semnau oameni de munte cu o cultură şi o gramatică 
ireproşabilă. 

Vasile Neagu, peste ani, leagă nobila tradiţie şi ne oferă acest 
volum care, sunt sigur de asta, închide definitiv variaţiunile pe tema şi 
spaţiul abordat. La fel ca în alte, nu foarte numeroase cazuri, cartea lui 
va fi, mulţi ani de-acum înainte, motiv de citări, de „copy-paste” şi de 
preluări „mascate”, confirmând o certitudine: mai mult de atât nu se 
poate! 

Elaborate cu acribie şi o viziune acoperitoare, „Trasee turistice 
prin Reşiţa şi împrejurimi” punctează organizat tot ce poate oferi unui 
călător spiritualizat sau mai puţin atent arealul acesta special, unic, 
atât de frământat de oameni şi de natură. Cei care s-ar aştepta la un 
simplu ghid de duzină, cum tot apar după 1989, cu inexactităţi şi 
preluări desuete, se înşală amarnic, pentru că vor avea în faţă o lucrare 
atent elaborată, cu viziune şi gir ştiinţific, care abordează zona Reşiţei 
într-o fericită comuniune, cea a omului de ştiinţă cu iubitorul de 
natură, de munte. Paginile ne induc dulci reverii, mă refer la marii 
noştri clasici, care au reuşit să îngemăneze literatura cu geografia, dar 
şi interes ştiinţific, pentru că orice călătorie, spune un proverb chinez, 
este o a doua naştere, iar ea trebuie să se facă aşa cum trebuie: cu 
moaşă, ursitoare şi naşi. 

Iniţiativa editorială a autorului este mai mult decât binevenită, 
spaţiul pe care-l abordează suferind un paradox aproape şocant, 
pentru că între oferta lui Dumnezeu şi înfăptuirile în domeniu ale 
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oamenilor nu găsim decât nişte ghiduri îngălbenite de vreme şi 
maculatura anexă vreunui „proiect” pe bani europeni. De aceea, cred, 
fără rezerve, că îl putem declara pe Vasile Neagu un bun dacă nu 
naţional atunci măcar cărăşean, iar atragerea lui în coordonarea şi 
elaborarea unor viitoare, asemenea ghiduri exemplare mi s-ar părea 
firească, ba chiar obligatorie. 
 
                    
                                                                                ILIE CHELARIU 
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CUVÂNT CĂTRE CITITORI 
 
 
Am scris acest modest ghid turistic despre Reşiţa dintr-o 

pornire spontană, naturală, înrâurit fiind – într-un sens constructiv 
– şi de stăruinţele domnului Gheorghe Jurma, care mi-a insuflat 
gândul că o atare carte ar fi mai mult decât binevenită. 

Am conceput această carte din dragoste pentru oraşul meu 
natal Reşiţa. Am pornit prin urmare la drum, cu gândul de a realiza 
o lucrare în care să înfăţişez unui public cât mai larg, atât aspecte 
generale despre municipiul de pe Bârzava, cât şi unele mai puţin 
cunoscute ori chiar neştiute. 

Născut cu aproape un deceniu înainte de căderea sistemului 
comunist, am apucat forfota citadină din acea vreme, am prins 
zumzetul instalaţiilor industriale ale uzinelor reşiţene şi rememorez 
uneori cu nostalgie viaţa tumultoasă a acestui „oraş-uzină” din 
prima parte a copilăriei mele. 

Cei 25 de ani petrecuţi acasă, la Reşiţa, au făcut ca munca de 
teren să fie în mare parte îndeplinită, dealurile din împrejurimi 
bătându-le cu piciorul de copil. Completarea calitativă şi cantitativă 
a cunoştinţelor deja înmagazinate s-a desfăşurat în mare parte în 
sălile de lectură ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”, care se 
constituie din acest punct de vedere, într-o sursă nesecată de 
informaţii. 

Nu mi-am propus să concep textul într-un mod exhaustiv, însă 
m-am străduit şi sper că am izbutit, să pun la îndemâna cititorilor 
suficiente informaţii, pentru ca parcurgând filele acestei cărţi, să-şi 
contureze o imagine cât mai clară asupra localităţii Reşiţa, asupra 
însemnătăţii sale în istoria Banatului şi de ce nu, în cea a României. 
Toate acestea, fără a mă gândi dacă cititorul este reşiţean, ori se află 
numai în trecere prin urbea noastră. De asemenea, am încercat să 
scot în evidenţă aspectele care definesc oraşul nostru şi îi conferă 
unicitate, într-un mod ştiinţific şi enciclopedic, fără a mă abate însă 
de la „calea turistică” de prezentare a informaţiilor, care să ofere 
cititorilor îndrumarea necesară pentru vizitarea locurilor descrise. 

Am împărţit ghidul în cinci capitole, în care am prezentat 
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succint cadrul natural şi premisele istorice, economice şi social-
culturale care au favorizat apariţia şi dezvoltarea Reşiţei, 
posibilităţile actuale de cazare şi alimentaţie publică, câteva 
informaţii şi adrese utile cititorilor, iar în final, am descris pe larg 17 
itinerare turistice prin Reşiţa şi împrejurimi. 

Am ales traseele turistice călăuzit de gândul că voi reuşi să 
surprind tot ceea ce are Reşiţa de oferit, atât în oraşul propriu-zis, 
cât şi aria sa administrativă. Am încercat aşadar să înfăţişez cât mai 
atractiv, atât pitoreştile împrejurimi reşiţene, cât şi obiectivele 
social-culturale şi istorice pentru turiştii care preferă plimbările prin 
oraş. Totodată, am inclus în rutele turistice unele obiective 
hidroenergetice ale sistemului hidrotehnic Bârzava Superioară 
(canale, tunele, apeducte, acumulări), care se îngemănează cu 
frumuseţile naturale ale acestui spaţiu montan, sporind valoarea 
turistică şi însemnătatea acestora. Plimbările sunt antrenante şi 
uşoare, de durată scurtă sau medie şi nu prezintă dificultăţi. 

Marcajele turistice lipsesc aproape cu desăvârşire, deşi 
consider că amenajarea, marcarea sau semnalizarea turistică 
corespunzătoare a unor itinerare ar contribui semnificativ la 
înviorarea turismului local. Iată câteva exemple: Cuptoare – Valea 
Baciului, Centrul Civic – Dealul Golului – Dealul Budinic, Doman – 
Dealul Ponor, Valea Domanului – Valea Stârnicului – Dealul Ghica 
sau Centrul Civic – Dealul Crucii, cu diverse variante de continuare. 

Sincere mulţumiri le aduc colaboratorilor, de observaţiile 
cărora am ţinut cont în realizarea acestei lucrări, între care se 
regăsesc: prof. univ. dr. Rudolf Gräf din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Martin Olaru, lector univ. dr. 
Lucian Pârvulescu şi asist. dr. Ana Neli Ianăş din cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara, dr. ist. Nicolae Magiar, dr. ist. Mircea Rusnac, 
Robert Babiak, Nicolae Sinca, Marius Otu, Maria Ologu, Cristina 
Ologu şi alţii. 

Închei aceste rânduri la fel cum le-am început: cu domnul 
Gheorghe Jurma. Spre dânsul se îndreaptă gratitudinea mea, pentru 
abnegaţia sa de acum recunoscută, cu care se implică în tot ce este 
legat de promovarea locurilor şi valorilor bănăţene.  

 
Vasile Neagu, 2 ianuarie 2013, Piteşti 
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ASPECTE FIZICO-GEOGRAFICE 
 

1.1. Aşezare, întindere, limite 
 

Municipiul Reşiţa (225 m altit. medie) este aşezat în 
partea de sud-vest a ţării, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin (fig. 
1), în cadrul unui compartiment distinct al Munţilor Banatului, 
denumit Culoarul Reşiţei. Acesta este mărginit de Munţii 
Dognecei (la vest), Munţii Semenicului şi Aninei (la est), Dealurile 
Pogănişului (la nord) şi Valea Caraşului în amonte de localitatea 
Goruia (la sud). 

 

  
 

Fig. 1 – Localizarea geografică a municipiului Reşiţa în cadrul României  

 
În cadrul acestui culoar Reşiţa ocupă integral depresiunea 

care îi poartă numele. Municipiul se extinde însă şi în aria 
montană înconjurătoare, prin patru din cele şase localităţi 
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suburbane. Astfel, Câlnic şi Ţerova se alătură oraşului propriu-zis 
în Depresiunea Reşiţei, Doman, Secu şi Cuptoare sunt risipite pe 
văile şi culmile din nordul Munţilor Aninei, în vreme ce Moniom 
este adunat într-un bazinet al Văii Bârzavei (Munţii Dognecei). 

Numită în trecut „Cetatea de foc a Banatului”, Reşiţa 
îndeplineşte azi funcţia de reşedinţă a judeţului Caraş-Severin şi se 
extinde pe o suprafaţă de cca. 20 kmp (193,05 kmp împreună cu 
aria administrativă). Localităţile învecinate sunt: Bocşa şi Ocna de 
Fier (în nord-vest), Ezeriş, Târnova şi Păltiniş (în nord), Buchin (în 
est), Văliug şi Caraşova (în sud) şi Lupac (în vest). 

 
1.2. Geologia şi relieful 

  
Depresiunea Reşiţei este dezvoltată în lungul Văii Bârzavei, 

din Lend până în Câlnic, fiind o diviziune a Culoarului Reşiţei. Are 
o formă alungită pe direcţia nord-vest – sud-est şi extindere mai 
mare în partea centrală. Depresiunea se prelungeşte sub forma 
unor tentacule pe principalele văi afluente: Ţerova, Valea Mare, 
Doman, Govândar, Bârzăviţa sau Gladna.  

 
Culoarul Reşiţei se desfăşoară pe direcţia nord-est – sud-vest, 
alungindu-se pe aproximativ 25 km. Unitatea reprezintă din punct de 
vedere genetic un culoar de contact, apărut în urma adâncirii văilor 
Bârzavei şi Tăului în formaţiunile sedimentare friabile, mai puţin 
rezistente la eroziune decât rocile din jur. Cele mai răspândite roci în 
cadrul acesteia aparţin panonianului (marne, nisipuri şi pietrişuri) şi 
sunt mărginite de cristalinul Masivului Semenic şi de eruptivul 
Munţilor Dognecei. Reţeaua hidrografică a fragmentat puternic aceste 
roci, dând naştere la dealuri joase, rotunjite sau chiar aplatizate care 
ajung la 500 m altitudine. Râurile mai mari şi-au format terase şi lunci 
largi, uneori supraaluvionate. Pe seama eroziunii diferenţiale au luat 
naştere compartimentele depresionare Ezeriş, Reşiţa şi Lupac, 
despărţite de dealuri prelungi cu şei care înlesnesc legăturile dintre ele. 

 
Bârzava şi-a tăiat o vale largă cu terase, aria depresionară a 

Reşiţei fiind sculptată în cea mai mare parte în roci moi panoniene 
(marne, argile, nisipuri şi pietrişuri), la care se adaugă pe alocuri 
formaţiuni ale carboniferului superior (conglomerate şi gresii). 
Substratul geologic şi panta redusă favorizau în trecut meandrarea 
accentuată a Bârzavei în cadrul depresiunii. Odată cu ridicarea 
cartierului Lunca Bârzavei, cursul râului a fost complet regularizat 
şi deviat de pe vechea albie pentru a ocoli amplasamentul 
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cartierului mai sus amintit, iar braţele părăsite au fost astupate cu 
pământ. 

Singurul petic calcaros din cadrul Depresiunii Reşiţei se 
găseşte în Dealul Crucii, rezultat al adâncirii râului Bârzava în 
stratele calcaroase ce aparţin ariei cutate Reşiţa-Moldova Nouă. 

În neozoicul superior la nordul actualului municipiu 
ajungeau apele Mării Panonice, prin intermediul unui golf extins în 
zona Ţerova-Târnova. Aici se vărsau apele Bârzavei şi ale unor 
pârâuri afluente. Actuala vale a Domanului reprezintă vechiul curs 
precuaternar al Caraşului. Aspectul de azi al Văii Bârzavei este atât 
consecinţa eroziunii fluviatile, cât şi a unor captări succesive 
desfăşurate în prima parte a cuaternarului (I. Zahiu şi colab., 1971). 

Depresiunea Reşiţei este încadrată spre sud-vest, sud şi est 
de culmile munţilor Aninei şi Semenicului, iar spre vest şi nord-
vest de cele ale Munţilor Dognecei. Spre nord-est, câteva dealuri 
separă compartimentul reşiţean de Depresiunea Ezeriş. 
Principalele înălţimi care mărginesc depresiunea propriu-zisă sunt: 
Ranchinului (583 m), La Arşiţă (577 m), Budinic (522 m), Golului 
(355 m), Ciorii (581 m), Dealul din Faţă (378 m), Gruni (402 m), 
Bârna (363 m) pe stânga, Dealul Fântânei Seci (439 m), Dosului 
(423 m), Ţerovei (439 m), Ramnicului (299 m), Sofarului (297 m) 
şi Tâlva Mare (400 m) pe dreapta. În mijlocul depresiunii, între 
Valea Bârzavei şi a afluentului său Ţerova se ridică Dealul Crucii 
(357 m). 

La sud-vest de aria depresionară a Reşiţei, între Valea 
Domanului şi Depresiunea Lupacului, se ridică dealurile Ghica 
(622 m) şi Văcaria-Gremenici (391 m), din care pornesc ramificaţii 
radiare. Acestea prezintă forme mai greoaie din cauza 
conglomeratelor şi gresiilor panoniene din care sunt alcătuite, la 
care se alătură pe alocuri pietrişuri şi nisipuri cuaternare. Din 
Valea Bârzavei către nord-vest, în Dealurile Bârzăviţei şi Tâlva 
Ţapului apar preponderent conglomerate, gresii şi argile care 
aparţin carboniferului superior. 

 
În zonele Lupac şi Secu depozitele carbonifere superioare – în mare 
parte cu caracter molasic – stau transgresiv şi discordant peste şisturile 
cristaline. Stratele ascund zăcăminte de huilă şi huilă antracitică. De 
asemenea, sedimentarea din liasicul inferior şi mediu a condus la 
formarea zăcămintelor de huilă de la Doman, unde s-au individualizat 
două orizonturi: cel detritic (cu cărbuni) şi cel al şisturilor bituminoase 
(I. Zahiu şi colab., 1971) (pentru detalii vezi subcap. 1.7.).  
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Între Valea Domanului şi Valea Secului se desfăşoară 
dealurile Ponor (cu un abrupt sub formă de cuestă către Valea 
Baciului), Cârşa, Piatra Albă, Ciopeasca şi Secu, primele trei 
calcaroase, iar celelalte cristaline, care se adaugă celor deja 
menţionate. 

  
Munceii Domanului reprezintă diviziunea nordică a Munţilor Aninei, 
cuprinsă între Valea Bârzavei şi Valea Caraşului. Pe un fundament 
cristalin (pânza getică) sunt aşezate roci calcaroase, în care s-au 
dezvoltat doline (Dealul Cârşei, Valea Sodolului Mic), peşteri sau avene 
(văile Stârnicului şi Baciului, Dealul Piatra Albă), pereţi verticali 
(Dealul Cârşa, Dealul Piatra Albă, Dealul Pinului, Dealul Padina Seacă). 

 
1.3. Clima 

 
Climatul ce caracterizează municipiul Reşiţa se încadrează în 

tipul temperat continental moderat cu influenţe oceanice 
şi submediteraneene (subtipul climatic bănăţean), caracterizat 
prin circulaţia maselor de aer atlantic şi prin invazia de aer 
mediteranean. Acestea conferă caracter moderat regimului termic, 
cu numeroase perioade de încălzire în timpul iernii, primăveri 
timpurii şi cantităţi medii anuale de precipitaţii relativ ridicate. 

Temperatura medie anuală creşte de la 8-9°C în aria 
montană înconjurătoare până la 9-10°C în vatra depresiunii. 
Temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsă între -3 şi -4°C, 
iar cea a lunii iulie între 18 şi 20°C.  

Primăvara se instalează brusc spre sfârşitul lunii martie. Vara 
este călduroasă, iar toamnele lungi. Prima zi cu îngheţ apare la 
începutul lunii noiembrie. Iernile sunt de obicei blânde, uneori 
formându-se inversiuni de temperatură. 

Precipitaţiile medii anuale prezintă valori cuprinse între 
700 şi 1.000 mm. Cantităţile maxime de precipitaţii sunt 
consemnate la sfârşitul primăverii şi începutul verii (intervalul 
mai-iunie), iar cele minime în luna februarie. Media multianuală a 
precipitaţiilor atmosferice la Reşiţa este de 778 mm (E. Stanciu, 
2005). 

Vânturile suflă predominant din direcţiile nord-vest, vest şi 
sud-vest, aducând la începutul anotimpului cald ploi consistente. 
Direcţia acestora este modificată de orientarea Culoarului Bârzavei 
de la vest către sud-est. 
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1.4. Apele 
 

Bârzava (154 km lungime; 1.202 kmp suprafaţă bazinală) 
este râul care străbate Depresiunea Reşiţei de la un capăt la 
celălalt. Izvorăşte de pe înălţimile Semenicului (la vest de Culmea 
Cracul Lung), de la 1.080 m altitudine şi curge iniţial pe direcţia 
sud-vest – nord-est, după care, în aval de confluenţa cu pârâul 
Groposu îşi schimbă direcţia de curgere, îndreptându-se spre vest 
până la Reşiţa. Pe acest prim tronson, Valea Bârzavei este îngustă 
şi împădurită, adâncită în şisturi cristaline şi lipsită de albie 
majoră. Panta medie depăşeşte 15 m/km, iar afluenţii sunt 
numeroşi şi mici, cu regim torenţial de curgere. 

În aria reşiţeană Bârzava adună apele din părţile de nord ale 
Munţilor Aninei, nord-vest ale Munţilor Semenic şi est ale 
Munţilor Dognecei, străbătând atât roci carstificabile, cât şi roci 
necarstificabile. Afluenţii principali sunt: Râul Alb (9 km lungime, 
10 kmp suprafaţă bazinală), Secu (7 km, 9 kmp), Valea Mare (6 km, 
24 kmp), Doman (5 km, 16 kmp), Bârzăviţa (7 km, 12 kmp) pe 
stânga, Ţerova (15 km, 39 kmp), Govândar, Gladna şi Moniom pe 
dreapta. 

În aval de confluenţa cu Domanul, Bârzava se orientează pe 
direcţia sud-est – nord-vest, taie Munţii Dognecei şi drenează apoi 
zona piemontană şi de câmpie. Mai jos de comuna Berzovia râul îşi 
schimbă iarăşi sensul de curgere, de data aceasta înspre sud-vest, 
pe care îl urmează până la vărsarea în Timiş pe teritoriul Republicii 
Serbia. 

Regimul curgerii apei prezintă variaţii anuale 
importante. Viiturile se produc de obicei primăvara, cu precădere 
în lunile aprilie şi mai, în urma topirii zăpezilor acumulate în 
spaţiul montan în cursul iernii, coroborate căderii unor ploi bogate. 
Uneori pot apărea viituri de iarnă, când se fac simţite încălzirile 
specifice influenţelor climatului submediteranean, acestea fiind 
însoţite întotdeauna de precipitaţii sub formă de ploaie. Vara, 
scurgerea este de obicei mică, dar sunt ani în care ploile abundente 
pot determina formarea unor viituri de vară. Toamna se 
caracterizează în general prin ape mici, ca urmare a epuizării 
rezervelor de apă subterană, arareori fiind cazurile când ploile de 
toamnă, reduse ca intensitate (dar de durată), pot determina 
formarea de viituri. 

În perimetrul municipiului Reşiţa există un singur lac 
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veritabil, Lacul Secu, situat la cca. 10 km sud-est de centrul 
municipiului (pentru detalii vezi traseul 7). În categoria lacurilor 
mici pot fi incluse cele de la Moniom, Câlnic ori Doman. Toate sunt 
lacuri antropice. 

În rocile carstice de la sud de Reşiţa reţeaua hidrografică 
se dezorganizează în urma captărilor carstice, apa 
pierzându-se în subteran prin intermediul ponoarelor, astfel că 
apar văi permanent sau temporar seci, cursuri de apă subterane 
sau izvoare carstice. 

Dezvoltarea complexă a municipiului Reşiţa a fost 
condiţionată de creşterea nevoii de apă, îndeosebi în scopuri 
industriale, devenind astfel necesară valorificarea cât mai eficientă 
a potenţialului hidroenergetic. Acest lucru s-a materializat 
începând cu anul 1904 prin amenajarea sistemului hidrotehnic 
complex Bârzava Superioară şi cuprinde: canale de 
aducţiune, centrale hidroelectrice (Breazova, Crăinicel, Grebla) şi 
baraje de retenţie (Trei Ape pe Timiş, Gozna, Văliug şi Secu pe 
Bârzava). În anul 2010 complexul hidroenergetic a fost cedat de 
T.M.K. către Grupul Cez (pentru alte detalii vezi cap. 2). 

 
1.5. Solurile, flora şi fauna 

 
Rolul primordial în definirea tipurilor de soluri l-au 

îndeplinit regimul climatic şi litologia. Drept consecinţă, în cadrul 
depresiunii precumpănesc solurile aluviale (foarte fertile) şi 
protosolurile aluviale (soluri slab dezvoltate şi de luncă), la care se 
adaugă în rama montană înconjurătoare din sud şi vest, soluri 
brune eu-mezobazice, soluri brune acide, soluri brune luvice (pe 
gresii şi conglomerate, cu utilizare în principal pentru pomicultură, 
păşuni şi fâneţe) şi rendzine (pe calcare). 

Flora din cadrul depresiunii a fost înlăturată în timp pentru 
practicarea agriculturii, iar mai târziu aceleaşi suprafeţe au servit 
extinderii cartierelor reşiţene. Vegetaţia iniţială se păstrează în 
parte pe culmile înconjurătoare.  

Pajiştile meridionale cu sadină (Chrysopogon gryllus) 
predomină în aria colinară de la nord şi est de municipiu, fiind 
întrerupte din loc în loc de pâlcuri de pădure, dar mai ales de 
vegetaţie cultivată (livezi de pruni), întreaga suprafaţă fiind 
înţesată cu sălaşele localnicilor. Situaţia este asemănătoare şi 
pentru versanţii vestici ai depresiunii, unde desimea sălaşelor şi a 
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livezilor este mai redusă, însă apar alături de pajişti şi pâlcuri de 
pădure (îndeosebi în arealele Valea Bârzăviţei-Dealul Ciorii şi 
Valea Stârnic-Dealul Ghica). Între speciile întâlnite găsim: 
carpenul (Carpinus betulus), frasinul (Fraxinus excelsior), 
salcâmul (Robinia pseudoacacia), cerul (Quercus cerris), gârniţa 
(Quercus frainetto), gorunul (Quercus petraea, Q. polycarpa), 
teiul alb (Tilia tomentosa), stejarul pufos (Quercus pubescens), 
fagul (Fagus sylvatica), molidul (Picea abies) şi mai rar bradul 
(Abies alba), pinul (Pinus sylvestris) sau ulmul (Ulmus montana). 

Vegetaţia lemnoasă predomină la sud de Valea Bârzavei, 
Munceii Domanului fiind acoperiţi cu păduri de stejar în amestec 
cu fag şi carpen. Pe alocuri apar pâlcuri de conifere. 

Fauna este relativ bine reprezentată, dar restrânsă la zona 
montană sud-vestică depresiunii reşiţene, fiind afectată de 
profundele transformări antropice, atât în spaţiu, cât şi în timp. 
Pădurile din Munceii Domanului şi Munţii Dognecei constituie 
habitatul unui număr important de mamifere, între care se află: 
lupul (Canis lupus), vulpea (Vulpes vulpes), pisica sălbatică (Felis 
silvestris), mistreţul (Sus scrofa), veveriţa (Sciurus vulgaris), 
căprioara (Capreolus capreolus), bursucul (Meles meles), pârşul 
(Glis glis), jderul de pădure (Martes martes), iepurele (Lepus 
europaeus) ş.a. 

Pădurile de fag sunt preferatele coleopterului Rosalia alpina 
– specie protejată, iar licuricii Luciola lusitanica sau Lampyris 
noctiluca sclipesc în nopţile călduroase de vară. 

Vipera comună (Vipera berus) are o răspândire largă, însă 
fiind mai discretă este arareori văzută. În văile carstice în mod 
deosebit, îşi face apariţia salamandra (Salamandra salamandra), 
amfibian negru cu pete galbene, iar pe abrupturile calcaroase 
(Piatra Albă, Cârşa) poate fi întâlnită vipera cu corn (Vipera 
ammodytes). 

Apele curgătoare reci şi repezi din pădurile umbroase de la 
sud de Reşiţa constituie habitatul pentru racul de râu (Astacus 
astacus) şi racul de ponoare (Austropotamobius torrentium) – 
specie protejată, de dimensiuni reduse şi de culoare închisă – care 
vieţuieşte ascuns printre rădăcinile submerse, sub pietre sau 
bolovani, dar şi în galeriile pe care le sapă în malurile de pământ 
(L. Botoşăneanu şi Ş. Negrea, 1976; L. Pârvulescu, 2010). 

Apele Bârzavei ascund în amonte de acumularea Secu specii 
de peşti între care cele mai comune sunt: păstrăvul indigen (Salmo 
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trutta), moioaga (Barbus meridionalis) sau scobarul 
(Chondrostoma nasus). 

Încheiem cu precizarea că uneori, pe apele Bârzavei (chiar în 
oraş) poposesc în iernile geroase – cum a fost şi cea din anul 2012 
– raţe sălbatice venite din sudul judeţului, de la Dunăre. 

 
1.6. Parcurile şi rezervaţiile naturale 

 
În cuprinsul ariei administrative a municipiului Reşiţa se află 

două arii protejate: Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului şi 
Rezervaţia Naturală Groposu. De asemenea, la limita ariei 
administrative a Reşiţei cu cea a comunei Ezeriş, pe teritoriul celei 
din urmă se întinde Rezervaţia Naturală Pădurea Ezerişel. 

Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului (inclusiv 
Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului) ocupă un areal 
restrâns în sudul ariei administrative a municipiului Reşiţa. Este 
vorba despre arealele calcaroase situate la sud de cartierele Secu şi 
Cuptoare: versantul estic al Dealului Ponor, Valea Baciului, Valea 
Sodolului, jumătatea sudică şi estică a Dealului Cârşa, jumătatea 
vestică a Dealului Piatra Albă, Dealul Pinului, Cioaca Mare, Dealul 
Segran şi jumătatea nordică a Culmii Certej. 

 
Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului se extinde pe o suprafaţă de 
36.214 ha, atât în Munţii Semenicului, cât şi în Munţii Aninei, în 
unităţile administrativ-teritoriale ale localităţilor: Reşiţa, Caraşova, 
Goruia, Anina, Bozovici, Prigor, Teregova şi Văliug. Iniţial au fost 
declarate rezervaţii naturale Peştera Comarnic (1947) şi Cheile 
Caraşului (1955), urmate mai târziu de alte areale, reunite în anul 1990 
în actualul parc naţional. În anii 2000-2003 sunt revizuite limitele 
parcului şi ale rezervaţiilor, se stabilesc suprafeţele componente şi se 
delimitează zonele de conservare specială. Parcul protejează elemente 
cu valoare ştiinţifică şi peisagistică aparte, sub aspect fizico-geografic, 
istoric şi social-cultural. Au fost delimitate zece rezervaţii naturale, 
constituite în zone strict protejate de conservare specială, în care sunt 
interzise orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale 
ori de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau 
de conservare. Acestea sunt: Cheile Caraşului, Izvoarele Caraşului, 
Izvoarele Nerei, Cheile Gârliştei, Buhui-Mărghitaş, Peştera Comarnic, 
Peştera Popovăţ, Peştera Buhui, Peştera Exploratorii '85 şi Peştera 
Răsuflătoarei. 
Rezervaţia Naturală Cheile Caraşului ocupă o arie de 2.988 ha. Se 
întinde în Munţii Aninei şi prezintă o importanţă deosebită sub raport 
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geologic, geomorfologic, speologic, floristic şi faunistic (rezervaţie 
complexă). 

 
Rezervaţia Naturală Groposu ocupă izvoarele râului de 

la care a împrumutat numele, afluent de dreapta al Bârzavei. Se 
extinde pe o suprafaţă de 883 ha în Munţii Semenicului şi 
protejează în principal pădurile compacte de fag, la care se adaugă 
pe alocuri pin şi mesteacăn. Rezervaţia prezintă importanţă şi sub 
aspect geologic, geomorfologic, floristic şi faunistic. Suprafaţa 
bogată în pâraie de la izvoarele Groposului este protejată şi 
administrată în special în vederea conservării mediului sălbatic. 

Rezervaţia Naturală Pădurea Ezerişel este localizată 
la izvoarele pârâului cu acelaşi nume.  Se întinde pe o suprafaţă de 
120 ha şi protejează fondul silvic din Dealul Bănesii (stejar, carpen 
şi fag). 

 
1.7. Resursele naturale 

 
În perimetrul actual al municipiului Reşiţa şi în arealele 

limitrofe principalele resurse ale subsolului sunt cărbunii 
minerali de la Lupac, Secu şi Doman (de vârstă carboniferă, 
liasică, cretacică şi miocenă), constituirea acestora legându-se de 
formaţiunile sedimentare ale munţilor Aninei şi Dognecei. 

Zăcămintele de huilă de la Doman şi Secu nu se mai 
exploatează de ani buni. La Doman rezervele sunt cantonate într-
un sinclinal cu gresii liasice inferioare, cele două straturi de 
cărbuni având o grosime de 3-4 m şi putere calorică de 7.582 cal., 
însă nu cocsifică. Acest zăcământ este unul dintre cele mai bogate 
în grizu din Europa. La Secu cele cinci strate de huilă sunt separate 
prin pachete groase de steril, fiind localizate într-un sinclinal cu 
gresii carbonifere. Puterea calorică se încadrează între 7.100-7.987 
cal., iar cărbunii cocsifică (T. Jurjica şi colab., 1981, L. Badea şi 
colab., 1987). 

Zăcăminte de cărbuni antracitoşi se găsesc şi în perimetrul 
comunei învecinate, Lupac. Cele două strate de formă lenticulară 
(1-2 m grosime) sunt intercalate în conglomerate carbonifere, 
prinse într-un sinclinal puternic faliat. Cărbunele este sfărâmicios, 
are o putere calorică cuprinsă între 6.500 şi 7.500 cal. şi nu 
cocsifică (T. Jurjica şi colab., 1981). Nici aceste zăcăminte nu se 
mai exploatează. 
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Şisturile argilo-bituminoase de vârstă liasic superior se 
găsesc la Secu şi Doman. Rezervele de la Doman au fost exploatate 
într-o carieră, cantitatea extrasă suplimentând producţia celei de la 
Anina, în vederea alimentării Termocentralei Crivina. 

Rezerve de gresie roşie sunt cantonate în arealele limitrofe 
localităţilor suburbane Cuptoare, Secu şi Doman, dar şi în 
apropiere, la Caraşova. Stratele au dimensiuni de până la 500 m. 

Minereuri de fier se află la Doman (Slamina), însă marea 
parte a resurselor care deserveau industria reşiţeană erau furnizate 
de exploatările din zona Ocna de Fier-Dognecea (minereuri de fier) 
şi Delineşti (minereuri de fier şi de mangan). 

Alte zăcăminte, puţin exploatate în trecut sau în prezent, se 
găsesc la Secu (mică albă), Moniom (cuarţite şi calcare), în Dealul 
Crucii sau pe Valea Domanului (calcare). 
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PRINCIPALELE ETAPE ÎN APARIŢIA ŞI 
DEZVOLTAREA LOCALITĂŢII 

 
Istoria Reşiţei este legată de istoria uzinelor. 
Pentru acest motiv, oraşul vechi e împletit aproape 
organic, de-a lungul Văii Bârzavei, cu construcţiile 
uzinale. O încleştare dramatică, reciproc 
sufocantă, între halele ce au crescut mereu şi 
paşnicele adăposturi ale familiilor de muncitori (Z. 
Oarcea, 1970). 

 
Localitatea Reşiţa are un glorios trecut industrial, fiind una 

dintre primele „cetăţi siderurgice” ale României. S-a format 
prin contopirea în vatra actuală a vechiului sat românesc, datat ca 
aşezare în secolul al XV-lea şi denumit mai târziu Reşiţa Română, 
cu colonia muncitorească ivită în jurul uzinelor (Reşiţa Montană). 
Denumirea localităţii ar deriva după I. Iordan (1963) şi V. Ioniţă 
(1972) din cuvântul slav „rěka/rečica”, care înseamnă „râu/pârâu”. 

 
Oraşul a primit numirea de la vechiul sat românesc, pe care strămoşii 
actualilor craşoveni îl numeau „u rečice”, adică „la pârâu”, motiv pentru 
care bănăţenii mai pronunţă şi azi „Reciţa/Răciţa”. Termenul 
„Reschitza/Reşiţa” a fost introdus de administraţia austriacă în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, din cauza neputinţei funcţionarilor de 
a rosti cuvântul corect (E. Grădinariu şi I. Stoia-Udrea, 1936; V. Birou, 
1982). Cazul nu este singular, de-a lungul vremii fiind modificate şi alte 
toponime bănăţene de către stăpânire şi impuse în administraţie, fiind 
astfel golite de orice conţinut semantic. 

 
Descoperirile arheologice dovedesc existenţa unor 

comunităţi umane pe valea superioară a Bârzavei din timpuri 
străvechi. Cercetările desfăşurate în Peştera Stârnic au scos la 
lumină materiale arheologice  (lame, răzuitoare, vârfuri cioplite în 
piatră, oase cu urme de prelucrare) care atestă prezenţa omului în 
aceste locuri încă din perioada paleolitică (N. Cătană şi colab., 
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1975). În zona nordică a oraşului (Câlnic) şi în cea sud-estică 
(Stavila) s-au găsit urme de locuire neolitică (unelte de piatră, 
arme, podoabe, ceramică) (S.A. Luca şi colab., 2006), ce datează de 
acum 6.000-7.000 de ani, dar şi urme de metalurgie 
preistorică. În neolitic omul devine producător de bunuri de 
consum, începe să cultive pământul, confecţionează unelte 
perfecţionate, cultura materială şi spirituală a acestuia fiind 
ilustrată de diferitele tipuri de vase, unelte de piatră şi os, râşniţe, 
altare de cult, idoli de lut ş.c.l. (N. Cătană şi colab., 1975). 

La câţiva kilometri în aval de cartierul Moniom, pe Dealul 
Colţan, a existat o aşezare importantă de tip Coţofeni (2.500-1.700 
î.e.n.). În urma săpăturilor au fost dezgropate o sumedenie de 
podoabe, unelte şi arme lucrate în lucrate cupru nativ, os, piatră 
sau corn de cerb, toate acestea confirmând începuturile metalurgiei 
în această perioadă de tranziţie de la neolitic la epoca 
metalelor (numită şi epoca de aramă) (N. Cătană şi colab., 1975). 
O altă aşezare din aceeaşi perioadă a existat pe dealul din dreptul 
Muzeului Locomotivelor cu Aburi (cartierul Triaj). Aici săpăturile 
au scos la lumină materiale vinciene târzii şi o aşezare aparţinând 
culturii Coţofeni (S.A. Luca şi colab., 2006). În anii 1963-1964, la 
vest de acest deal s-a găsit un celt din bronz fără ureche, piesă 
datată în epoca hallstattiană (R. Petrovszky, 1977). 

Epoca bronzului (1.700-1.170 î.e.n.) este dovedită în 
împrejurimile Reşiţei de urmele metalurgice găsite în dealurile 
Colţan şi Amelia, la nord-vest de actualul municipiu (zona Bocşa-
Dognecea-Ocna de Fier). 

Epoca fierului (1.170-800 î.e.n.) este atestată de vestigiile 
dezvelite în amplasamentul oraşului şi în vecinătăţi (zona Bocşa-
Ocna de Fier). Este perioada Daciei preromane, urmele unei 
aşezări din aceaste vremuri au fost găsite pe Dealul Lupacului, care 
mărgineşte Depresiunea Reşiţei la vest. S-au păstrat până în zilele 
noastre numeroase obiecte casnice şi podoabe de bronz, cupru, fier 
şi aur, dar şi rămăşiţele unor cuptoare de redus minereul şi 
grămezi de zgură (pentru detalii vezi traseul 17). 

Teritoriul reşiţean a făcut parte ulterior din statele lui 
Burebista şi Decebal, după care a intrat sub stăpânirea 
romană, mărturii stând descoperirile arheologice: ruine ale unor 
cetăţi dacice şi castre romane, urme ale practicării mineritului sau 
tezaure monetare. Descoperiri monetare au fost semnalate în 
Lunca Bârzavei şi pe Dealul Ghica: monede romane de argint şi 
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bronz din vremea împăraţilor Traian, Hadrian, Diocleţian şi 
Constans (S.A. Luca şi colab., 2006). În perioada ocupaţiei romane 
exploatările miniere se intensifică. Pentru legarea aşezărilor sunt 
construite drumuri păzite cu castre şi turnuri de apărare. Există 
posibilitatea ca unul dintre acestea să fi legat Berzobisul de castrele 
din Valea Timişului şi Cernei, trecând pe la Reşiţa şi Văliug peste 
Semenic. 

Popoarele migratoare cotropesc pe rând întreg Banatul 
după retragerea romană din anul 271 e.n.: goţii, hunii, gepizii, 
avarii ori longobarzii. Daco-romanii se retrag spre văile munţilor şi 
spre aşezările mai mici. 

În secolul al X-lea Banatul este inclus în formaţiunea 
prestatală a lui Glad, iar mai târziu – la începutul secolului al 
XI-lea – intră în componenţa voievodatului lui Ahtum. Ambii 
s-au împotrivit cu înverşunare expansiunii maghiarilor 
(sedentarizaţi în Panonia) către aceste ţinuturi. 

Începând însă cu secolul al XIII-lea Banatul este definitiv 
supus de către statul feudal maghiar. Cu toate acestea, de abia 
după invaziile tătarilor din anii 1241-1242 şi 1285, ungurii 
stăpânesc temeinic Banatul, în urma urcării pe tron a regelui Carol 
Robert de Anjou (1288). 

Iau fiinţă domeniile regale şi cele nobiliare, prin răpirea unor 
pământuri aparţinătoare populaţiei române. Se cristalizează astfel 
şi aici principalele clase sociale specifice orânduirii feudale: 
ţărănimea iobagă şi nobilimea (N. Cătană şi colab., 1975). În 
acelaşi timp, se înmulţesc aşezările din bazinul superior al 
Bârzavei. Astfel, în anul 1370 este atestat documentar satul 
Doman, iar un document oficial maghiar vorbeşte pentru prima 
dată de cetatea Borzafó pe Bârzava Superioară. În secolul următor 
este menţionată în documente aşezarea Ţerova (1433), iar pe o 
hartă a regatului maghiar figurează la confluenţa pârâului Doman 
cu Bârzava, cătunul românesc Reşiţa (Recsicza/Rechycha). 

În anul 1526 oastea otomană condusă de sultanul Suleiman 
Magnificul învinge oştirea maghiară în bătălia de la Mohács. Ca 
urmare a acestei biruinţe, incursiunile turcilor în Banat se înteţesc, 
ocupându-l în 1552 în totalitate. Vreme de aproape două veacuri 
Banatul rămâne în stăpânirea Porţii Otomane, răstimp în care 
sunt atestate exploatări miniere modeste şi dezorganizate. Sunt 
confirmate documentar localităţile Cuptoare (1554), Moniom 
(1587), Câlnic (1597), Secu şi Reşiţa în anul 1673, ultima într-un 
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catastif turcesc de impuneri. Aşezarea este menţionată mai târziu 
de călătorul italian Luigi Ferdinando Marsigli la 1690-1700. 

Statutul de provincie de frontieră între Imperiul Otoman şi 
cel Habsburgic face ca Banatul să fie mereu prins în conflictele 
dintre cele două puteri feudale. Lanţul de conflicte militare se 
sfârşeşte la începutul secolului al XVIII-lea, când în urma păcii de 
la Passarovitz provincia bănăţeană devine ocupaţie 
habsburgică, fiind administrată ca un domeniu al coroanei. 

 
Statul austriac pune accent pe dezvoltarea economică. Se înfiinţează 
patru oficii montanistice şi se trece la exploatarea industrială a 
minereurilor în zonele Moldova-Sasca, Ciclova-Oraviţa, Reşiţa-Bocşa şi 
Dognecea-Ocna de Fier. Au loc colonizări cu populaţie germană şi 
românească şi se construiesc primele furnale la Ciclova Montană, 
Oraviţa, Bocşa şi Dognecea. Politica de colonizare se baza pe 
considerente politico-militare, economice şi religioase, coloniştii fiind 
aduşi atât din localităţile apropiate şi din Oltenia, cât şi din Austria, 
Boemia, Alsacia, Lorena, Croaţia şi Ungaria. 
 

Invazia turcilor din anul 1738 paralizează mineritul. 
Nădăjduind să scape de asuprirea socială, o parte a românilor se 
alătură otomanilor, în vreme ce germanii părăsesc localităţile 
montanistice. 

Mineritul şi metalurgia cunosc un ritm accentuat de 
dezvoltare în Banat după urcarea pe tron a împărătesei Maria 
Terezia, în anul 1740. Aceasta dispune la 1768 înfiinţarea unor noi 
uzine în amonte de satul Reşiţa – unde se găseau din belşug 
resursele utile – şi diminuarea activităţilor la fabricile de la Bocşa. 
Sunt ridicate două furnale şi mai multe construcţii anexă, 
aprinderea focului în cele două furnale în vara anului 1771 
constituind practic momentul naşterii industriei reşiţene (pentru 
detalii vezi traseul 1). 

La 1776 întreprinderile din Reşiţa devin independente de cele 
de la Bocşa, iar în anul 1781 coroana austriacă donează uzinelor 
30.000 de hectare de pădure pentru asigurarea producţiei cu 
mangal. Doi ani mai târziu este organizată plutirea buştenilor pe 
apa Bârzavei, amenajându-se totodată şi trei greble pentru 
scoaterea lemnelor din apă. Una dintre acestea funcţiona pe 
amplasamentul actual al uzinei electrice Grebla (pentru detalii vezi 
traseul 7). La depozitele de lemne cărbunarii români produceau 
mangal pentru cuptoarele de la Reşiţa, Bocşa şi Dognecea. 

Colonia muncitorească din preajma uzinelor capătă 
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denumirea de Reşiţa Montană, iar vechiul sat românesc, Reşiţa 
Română, cele două localităţi fiind separate însă din punct de 
vedere administrativ (vezi şi traseul 1). 

 
În raportul înaintat Curţii după vizitarea Reşiţei la 1775, savantul 
italian Francesco Griselini arată că uzinele de aici fabricau tunuri, 
ghiulele, sobe, căldări, topoare etc. În aceleaşi scrieri, Reşiţa figurează 
cu 62 de gospodării, Câlnic cu 82, Doman cu 27, Ţerova cu 23, Moniom 
cu 18 şi Cuptoare cu 14. 
 

În timpul războiului ruso-austro-turc (1787-1792), trupele 
turceşti invadează Banatul şi nimicesc instalaţiile industriale de la 
Moldova Nouă, Sasca Montană, Bocşa şi Dognecea. Ajutată de 
locuitorii satelor vecine (Târnova şi Cuptoare), populaţia Reşiţei 
izbuteşte să înfrângă lângă Ţerova în câteva lupte cetele turceşti 
care înaintau pe Valea Bârzavei şi să le alunge, astfel că localitatea 
scapă neatinsă. 

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea uzinele reşiţene continuă 
să fabrice armament, fapt dovedit de un document din anul 1793, 
care specifică livrarea a 20.000 de ghiulele de 24-26 de funţi 
pentru regatul Neapolelui. Apoi, o parte considerabilă a 
materialului de război folosit de austrieci împotriva francezilor 
conduşi de Napoleon a fost fabricat la Reşiţa (I. Păsărică, 1935). 

Lemnul pădurilor – întrebuinţat la început pentru 
producerea mangalului, huila de la Anina, Doman şi Secu, 
manganul de la Delineşti, minereurile de fier de la Dognecea şi 
Ocna de Fier, precum şi apa care punea în mişcare instalaţiile 
industriale au constituit puternica bază de materii prime, care a 
susţinut dezvoltarea vertiginoasă a uzinelor reşiţene. 

Concomitent cu progresul industrial, aşezarea se dezvoltă din 
punct de vedere social şi cultural. Ia fiinţă astfel în anul 1826 
fanfara, numită iniţial Capella Musicală Montanistică. De-a lungul 
a peste 170 de ani de activitate a purtat diverse denumiri şi a 
susţinut concerte în toată ţara (D. Jompan, 2003). 

În anii 1819-1820 eşuează încercările de producere a cocsului 
din cărbunele scos la Doman şi Secu. Începând cu 1841 erariul 
începe investiţii la fabrici, iar cocsificarea huilei se izbuteşte de 
abia după anul 1846, moment din care, cărbunele mineral 
substituie treptat cărbunele de lemn în cuptoarele reşiţene. 

Concomitent cu izbucnirea revoluţiei de la 1848 regiunea 
montanistică este trecută în subordonarea guvernului revoluţionar 
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maghiar, care o asigură printr-o autoritate militară, iar uzinele de 
la Reşiţa furnizează revoluţionarilor tunuri, ghiulele şi baionete. În 
ziua de 3 octombrie a anului 1848 guvernul revoluţionar proclamă 
independenţa Ungariei faţă de Coroana Habsburgică. Este 
momentul în care armatele imperiale – între care şi regimentul 
grăniceresc român din Caransebeş rămas loial împăratului – 
ajutate de românii din satele din jur, atacă Reşiţa, ca urmare a 
refuzului trupelor revoluţionare maghiare care ocupau Oraviţa, 
Bocşa şi Reşiţa să depună armele (D. Farcaş, 2010). Asaltul celor 
1.500 de români conduşi de ofiţerul Traian Doda este respins la 18 
decembrie, cu ajutorul artileriei bine organizate a localnicilor. În 
24 decembrie asediul este reluat de trupele imperiale grănicereşti, 
dinspre dealurile Ţerovei şi Budinic, de această dată cu succes. Au 
fost incendiate 143 de case, biserica romano-catolică, şcoala, dar şi 
clădiri aparţinând uzinelor, printre altele, flăcările mistuind 
arhivele fabricilor şi registrele de stare civilă. S-au înregistrat 80 de 
victime. 

 
Populaţia românească a fost oarecum divizată în timpul revoluţiei de la 
1848. Pe de o parte, teama justificată a românilor de a fi 
deznaţionalizaţi şi de a-şi pierde puţinele drepturi câştigate sub 
habsburgi a făcut ca numeroşi voluntari din satele mărginaşe Reşiţei să 
se alăture trupelor imperiale. Pe de altă parte, nivelul de trai foarte 
scăzut al muncitorimii, inexistenţa condiţiilor de securitate a muncii şi 
exploatarea excesivă, au condus la solidarizarea unei părţi din 
populaţia românescă cu cauza revoluţionară. S-a înfiinţat o gardă 
naţională – sub conducerea proprietarului de mine de la Secu George 
Herglotz – s-au ridicat baricade, s-au săpat tranşee, s-au fixat posturi 
de observaţie pe creştetele dealurilor din jur, s-au stabilit 
amplasamentele tunurilor disponibile pentru apărare şi a fost adusă de 
la Oraviţa o companie de honvezi. Revoluţionarii au dus lupte aprige cu 
trupele austriece, dar au beneficiat de aprovizionarea cu arme şi 
muniţii. 
 
După revoluţia din 1848 izbucnită la Budapesta conducerea 

Banatului intră sub incidenţa guvernului maghiar instalat, care a 
dobândit faţă de Viena o anumită independenţă economică. 

În colonia muncitorească se declanşează o epidemie de 
holeră. Tunul gărzii civile, care provocase grele pierderi 
imperialilor, a fost botezat „baba” („păpuşa” în limba maghiară) şi 
va fi transportat mai târziu la Caransebeş pentru a fi expus ca 
trofeu (G. Hromadka, 1995). 
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Întreprinderile reşiţene au fost repuse în funcţiune cu 
repeziciune, iar în perioada 1849-1850 intră în exploatare încă un 
furnal şi noi laminoare, la care încep un an mai târziu producţia 
şinelor de cale ferată. În 1852 se reia producţia de armament 
pentru armata imperială. 

 
Cele dintâi şine de cale ferată de pe teritoriul actual al României s-au 
laminat în anul 1851. La început acestea erau destinate liniei Oraviţa-
Baziaş, iar mai târziu, şinele făurite la Reşiţa au fost întrebuinţate la 
amenajarea a numeroase căi ferate de pe întreg teritoriul imperiului, 
dar şi din România. Dintre acestea amintim: Timişoara-Seghedin 
(1857), Timişoara-Oraviţa (1858) şi Oraviţa-Anina (1863). 

  
La 1 aprilie 1855 uzinele reşiţene sunt preluate de S.t.E.G., 

societate constituită cu capital francez, austriac, belgian şi englez, 
care a mărit şi modernizat fabricile, exploatându-le până în anul 
1920. În acest răstimp, Reşiţa devine cel mai important centru 
industrial din această parte a imperiului. 

 
S.t.E.G. este prescurtarea de la „Kaiserliche und Königliche 
Privilegierte Österreichische Staatseisenbahngesellschaf”, adică 
„Societatea Privilegiată Cezaro-Crăiască a Căilor Ferate de Stat din 
Austria” (S.t.E.G.). Denumirea a fost schimbată după 1878 în 
„Societatea Privilegiată Cezaro-Crăiască a Căilor Ferate de Stat din 
Austro-Ungaria”. 

 
Alături de filiala farmaciei „La Sfânta Treime” din Bocşa 

deschisă încă din 1833, Eduard Brada întemeiează în anul 1857 
prima farmacie din localitate, numită „La Mântuitorul”. A doua 
farmacie, „La Maica Mântuitoare”, a apărut mai târziu, probabil la 
1890 (Ş. Gămănescu, 1979; I. Bota, 2006). 

În anul 1859 producţia de armament este sistată, fabrica de 
tunuri fiind transferată la Viena. 

Reşiţa cunoaşte o etapă nouă de avânt industrial: se 
construiesc primele cocserii (1864), se asimilează noi procedee de 
prelucrare a oţelului (convertizoare Bessemer – 1868 şi cuptoare 
Siemens-Martin – 1876), se produc primele locomotive cu aburi 
(1872) şi este pusă în exploatare linia ferată cu ecartament îngust 
Reşiţa-Secu (1873). La finele secolului al XIX-lea uzinele reşiţene 
cuprindeau: cuptoare, furnale, topitorie, fabrică de cărămidă 
refractară, fabrică de cocs, laminoare, fabrică de maşini şi poduri 
ş.a. Produsele sale de bază erau şinele de cale ferată, locomotivele 
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cu abur, cazanele, podurile şi construcţiile metalice, Reşiţa 
ajungând cunoscută pe întreg continentul european, după ce 
acestea fuseseră expuse în diverse expoziţii, cum ar fi cele de la 
Londra (1862), Viena (1873) şi Paris (1876 şi 1878). 

După sistarea din anul 1806, nevoia crescândă de mangal 
conduce la reluarea, la 1865, a plutitului lemnelor pe Bârzava. 
Această activitate se încheie pentru totdeauna în 1904. 

Progresul economic atrage după sine evoluţia socio-
demografică şi îmbogăţirea vieţii culturale. Populaţia depăşeşte 
7.500 de locuitori. Se pun bazele mai multor coruri, dintre care D. 
Jompan (2003) aminteşte: Corul German al Sindicatului Uzinelor 
(1869), Corul Bisericii Romano-Catolice (1877), Corul Plugarilor 
(1895) ş.c.l. De asemenea, apare prima publicaţie în limba română 
(„Privighetoarea” – 1882-1883) şi se înfiinţează prima tipografie 
românească din Banat (1884). 

Reşiţa trece de 18.000 de locuitori în anul 1910. Puternicul 
centru siderurgic şi al construcţiilor de maşini avea ca produse de 
bază fonta, oţelul, locomotivele, podurile metalice şi cazanele. 
Reîncepe producerea de armament pentru armata austro-ungară 
(afete, şrapnele, obuze, ţevi de tun, obuziere, automobile blindate, 
scuturi pentru mitraliere ş.a.m.d.) (I. Zahiu şi colab., 1971; G. 
Hromadka, 1995). 

În anul 1911 se înfiinţează Asociaţiunea Turistică Reşiţa, 
filială a Reuniunii Centrale Turistice din Timişoara. În acelaşi an, 
muncitorii şi funcţionarii S.t.E.G fondează Asociaţia Prietenii 
Naturii, cu scopul de a stimula însănătoşirea fizică a tineretului de 
toate naţionalităţile, de a propaga ieşirea în munţi şi de a răspândi 
spiritul sportiv şi de drumeţie în mediul muncitoresc (M. Olaru, 
1995; G. Hromadka, 1995). 

România se întregeşte teritorial şi demografic la sfârşitul 
primului Război Mondial, în urma Conferinţei de Pace de la Paris 
din anul 1919, când Banatul iese de sub ocupaţia Austro-
Ungară şi se uneşte cu patria mamă.  

Încă din perioada august-decembrie 1918, din însărcinarea 
Ministerului de Război, generalul Ştefan Burileanu vizitează 
regiunea industrială a Banatului şi propune transformarea uzinelor 
şi domeniilor S.t.E.G. din Banat într-o societate nouă cu sediul 
social în România, având la bază capitalul S.t.E.G., completat cu 
capital românesc (R. Gräf, 1997). Ca o consecinţă firească a 
lucrurilor, la 26 mai 1920 a fost semnat decretul de înfiinţare a 
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societăţii „Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşiţa” (U.D.R.) cu 
majoritate a acţionarilor români, aceasta preluând întregul 
patrimoniu al fostei societăţi S.t.E.G.: întreprinderile miniere, 
metalurgice şi constructoare de maşini de la Reşiţa, Anina, Bocşa, 
Ocna de Fier, Secu, Doman, Oraviţa, Ciclova Montană, Sasca 
Montană şi Moldova Nouă, pădurile, fabricile de cherestea, viile, 
păstrăvăriile, reţeaua de căi ferate şi şosele ş.a.m.d. 

Din anul 1919 ziua de lucru devine de 8 ore şi se acordă 
concediu cu plată, schimbări care fac posibilă o amplă mişcare de 
petrecere a timpului liber. Reşiţa şi întreg Banatul Montan se 
dezvoltă social intens şi variat. La acea vreme în Reşiţa proiectau 
filme trei cinematografe. 

Alături de vechile produse siderurgice şi ale construcţiei de 
maşini, uzinele Reşiţa fabrică maşini electrice începând cu anul 
1921, iar în 1924 livrează către industria extractivă de ţiţei primele 
instalaţii de foraj adânc produse în ţară (G. Hromadka, 1995). 

Până în anul 1924 Reşiţa era singurul producător de oţel al 
ţării (din 1925 acesta se va produce şi la Oţelu Roşu), cocs 
metalurgic, şine de cale ferată ş.a. 

Reşiţa Montană şi Reşiţa Română se unesc pentru a forma 
noua aşezare Reşiţa, care este declarată oraş în anul 1925. Este 
perioada de glorie pentru „oraşul-uzină”, dată de importanţa 
aproape fără egal a uzinelor din localitate în Europa sud-estică a 
perioadei interbelice. Populaţia germană se păstrează majoritară, 
iar limba germană rămâne de bază în anii '20, atât în mediul 
industrial cât şi în serviciile publice de comunicaţie. 

Iată cum zugrăveau Reşiţa interbelică E. Grădinariu şi I. 
Stoia-Udrea (1936, pag. 254-256): „azi Reciţa este un oraş mare, 
frumos, cu o populaţie de peste 20.000 de suflete, români, 
germani, slovaci, cehi, maghiari etc. Oraşul are o aşezare foarte 
pitorească în lungul Văii Bârzavei, care a condiţionat şi întreaga 
dezvoltare urbanistică a localităţii. Pornind de la vechea Reşiţa 
Română, situată la intrarea văii, oraşul se îngustează tot mai 
mult, întinzându-se în lungime pe o distanţă de cca. 4,5 km în 
albia dealurilor din cele două părţi. Cu toate acestea oraşul nu e 
destrămat, ci prezintă un aspect de complex edilitar strâns şi 
ordonat. Străzile sunt îngrijite, cele principale suficient de largi, o 
piaţă centrală vastă, edificii frumoase, multe impunătoare chiar... 
Continuarea comunei în susul Văii Bârzavei s-a numit Reşiţa 
Montană, formată la început din colonia muncitorească din jurul 
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vechilor furnale şi uzine şi dezvoltându-se cu timpul în comună 
urbană. Recent cele două comune au fost contopite într-un singur 
oraş, sub denumirea de Reciţa. În realitate de multă vreme încă 
cele două comune formează un complex urban unitar. De fapt 
oraşul s-a născut şi dezvoltat ca o anexă a acestor uriaşe 
întreprinderi. Şi azi încă viaţa oraşului este în strânsă legătură cu 
aceea a uzinelor. Aproape majoritatea populaţiei trăieşte de pe 
urma acestor uzine. De aceia fluctuaţiunile stării economice 
interne a U.D.R.-ului influenţează întotdeauna în mod direct şi 
evoluţia oraşului. Dacă dintr-o cauză oarecare uriaşele uzine şi-
ar înceta existenţa, Reciţa în câţiva ani numai ar redeveni un 
simplu sat fără importanţă”. 

În anul 1925 profesorul Alexander Tietz fondează Asociaţia 
Turistică „Wanderwogel”, orientată spre redescoperirea comorilor 
folclorului german şi a cântecului popular, spre revenirea la natură 
şi la dragostea pentru limba şi cultura germană (pentru alte detalii 
vezi traseele 1 şi 15). 

În cadrul Societăţii Sportive a U.D.R. a luat fiinţă în anul 
1926 o secţie turistică care a organizat excursii colective din 
împrejurimile Reşiţei până în Defileul Dunării, a cercetat 
monumente ale naturii, a participat la măsurătoarea exactă a 
Peşterii Comarnic, iar în luna octombrie a anului 1934 a editat 
revista de turism „Reşiţa Pitorească” (M. Olaru, 1995). 

Începând cu anul 1931 la Reşiţa se produc poduri sudate, iar 
în 1932 U.D.R. construieşte structura metalică pentru prima 
clădire-turn din România, Palatul Telefoanelor din Bucureşti. În 
perioada 1938-1940 U.D.R. livrează pentru construcţia blocului 
administrativ al Direcţiei Generale a C.F.R. din Bucureşti un 
schelet metalic complet sudat, prima construcţie de acest fel din 
România (G. Hromadka, 1995). 

În anul 1939 uzinele reşiţene deţineau 75% din producţia de 
fontă a României, 80% din cea de oţel, 50% din cea de locomotive 
şi vagoane, 100% din cea de cocs şi de material rulant, iar 
populaţia oraşului atinsese 25.000 de locuitori (L. Badea şi colab., 
1987). 

În anul 1942 sunt aduşi prizonieri de război sovietici spre a fi 
folosiţi la munci grele, în fabrici şi păduri (G. Hromadka, 1995), iar 
în toamna anului 1944 are loc exproprierea populaţiei de etnie 
germană, urmată în ianuarie 1945 de deportarea generaţiei active 
în U.R.S.S. Din actuala gară Reşiţa Sud, etnicii germani au fost 
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încărcaţi în vagoane pentru transportul vitelor şi duşi departe, în 
lagărele de muncă din Ucraina (Doneţk) şi Rusia Centrală 
(regiunea Ural). Au fost deportaţi peste 4.000 de germani, iar 
muncile grele la care au fost supuşi în mine şi fabrici au determinat 
pieirea majorităţii acestora (G. Jurma şi E. J. Ţigla, 2009). 

După al doilea Război Mondial se instalează regimul 
comunist. La 11 iunie 1948 societatea U.D.R. este naţionalizată şi 
dezmembrată. Întreprinderile din Reşiţa devin pentru mai mulţi 
ani româno-sovietice („sovrom”-uri), în contul unor despăgubiri de 
război. Industria siderurgică este separată de cea a construcţiilor 
de maşini. 

În anul 1961 câţiva tineri reşiţeni pun bazele „Cercului de 
Speologie” (azi Asociaţia Speologică „Exploratorii”), următoarele 
trei decenii – sub conducerea lui Günther Karban – fiind înţesate 
cu descoperiri de peşteri şi avene, cu realizări ale unor studii de 
biospeologie şi hidrogeologie. Pentru protejarea comorilor 
subterane ascunse în carstul bănăţean, membrii asociaţiei 
montează porţi metalice la gurile celor mai importante peşteri. 

Din 1968 Reşiţa devine reşedinţa judeţului Caraş-Severin, 
înfiinţat în urma reorganizării administrative a teritoriului 
naţional. Tot atunci, localitatea este ridicată la rang de municipiu, 
iar satele din imediata apropiere devin suburbiile acesteia. 

Urmează o nouă etapă de dezvoltare pentru recentul 
municipiu, care găzduia la începutul anilor '70 aproape 70.000 
locuitori. Sunt întreprinse lucrări de reconstrucţie, modernizare şi 
lărgire a capacităţilor de producţie a vechilor unităţi industriale, 
precum şi dezvoltarea unor noi unităţi din ramurile conexe şi 
complementare celor de bază. Sunt ridicate noi furnale (în anii 
1951 şi 1962), după care se deschid treptat cariera de calcar din 
Valea Domanului, fabricile de reductoare, de motoare navale, de 
aglomerare, de motoare Diesel, de mecanică grea şi de maşini 
electrice, apoi laminorul degrosisor şi de semifabricate, trecându-
se şi la producţia de oţeluri aliate (se modernizează oţelăria şi 
laminoarele). 

La sfârşitul deceniului al şaptelea ramurile industriale de 
bază ale Reşiţei erau metalurgia feroasă şi construcţiile de maşini, 
care ocupau împreună aproape 90% în structura producţiei globale 
industriale şi produceau: fontă, oţel şi laminate (C.S.R.); utilaje 
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tehnologice, maşini şi utilaje de ridicat şi transportat, motoare 
Diesel, motoare navale, turbine şi generatoare pentru centrale 
hidroelectrice (U.C.M.R.) (L. Badea şi colab., 1987). 

 
Primele motoare Diesel pentru locomotive din România au fost 
realizate la Reşiţa în luna decembrie a anului 1960, iar primele motoare 
navale Diesel au fost fabricate pentru prima oară în ţara noastră, tot 
aici, în 1977. 

 
Pentru asigurarea cu energie electrică municipiul Reşiţa a 

fost conectat la sistemul energetic naţional prin linii de înaltă 
tensiune, iar consumul uriaş de apă a impus continuarea 
amenajărilor la sistemul hidrotehnic Bârzava Superioară (pentru 
detalii vezi subcap. 1.4.). 

Pe lângă cele două mari uzine au intrat în funcţiune unităţi 
de producţie ale industriei uşoare şi alimentare sau confecţii 
textile, modernizându-se şi extinzându-se capacitatea celor actuale. 
Pe fondul unui spor migratoriu ridicat dinspre alte regiuni ale 
României (îndeosebi Moldova şi Oltenia), populaţia municipiului 
de pe Bârzava creşte spectaculos. 

În deplină concordanţă cu etapele dezvoltării economice şi 
creşterii demografice a oraşului se desfăşoară extinderea teritorială 
şi remodelarea spaţiului construit. Deşi încercările de sistematizare 
s-au conturat la debutul anilor '50, primele acţiuni bazate pe o 
concepţie urbanistică concretă sunt iniţiate începând cu deceniul 
şase. În următorii 20 de ani sunt ridicate din temelie cartiere 
întregi (Moroasa, Lunca Pomostului, Lunca Bârzavei), municipiul 
modificându-şi net înfăţişarea, dar rămânând un veritabil mozaic, 
ca urmare a întrepătrunderii arealelor industriale cu cele 
rezidenţiale. Apar noi edificii comerciale şi social-culturale: 
Institutul de Subingineri (actualmente Universitatea Eftimie 
Murgu), spitalul judeţean, cinematograful Dacia, teatrul, biblioteci 
ş.a. Oraşul se extinde treptat spre nord-vest şi nord, înglobând 
efectiv fostele sate Câlnic şi Ţerova. 

În anul 1977 se înfiinţează Asociaţia „Prietenii Munţilor”, 
care continuă activităţile turistico-sportive începute de 
organizaţiile din perioadele premergătoare celor două războaie 
mondiale. Ţelurile principale: promovarea turismului montan şi a 
sporturilor de iarnă, educarea tinerilor în spiritul practicării unui 
turism civilizat, dobândirea de cunoştinţe despre natură şi 
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ocrotirea ei, deschiderea şi întreţinerea traseelor turistice. 
Asociaţia turistică există şi în prezent. 

Peste 60% din populaţia ocupată îşi desfăşura activitatea în 
perioada comunistă în industrie, municipiul fiind la acea vreme şi 
un important centru comercial, cultural şi politico-administrativ, 
exercitând multiple funcţii teritoriale. Forţa de atracţie economică 
şi demografică a Reşiţei era uriaşă, aproape 6.000 de navetişti 
soseau zilnic spre întreprinderile din oraş dinspre ariile rurale şi 
chiar centrele urbane din jur. Exceptând comunele suburbane, 
veneau navetişti de la Caraşova, Lupac, Ezeriş, Brebu, Târnova, 
Zorlenţu Mare, Văliug etc. 

Populaţia maximă a fost atinsă în anul 1990 (110.519 
locuitori), moment de cotitură în viaţa economică şi socio-
demografică a Reşiţei. După acest an, uzinele reşiţene intră în 
recesiune şi îşi reduc semnificativ activitatea. În anul 1992 cele 
două furnale au fost oprite brusc, după 220 de ani de ardere 
continuă. Perioada de tranziţie se dovedeşte dificilă, fiind resimţită 
de întregul municipiu. Focul nu va mai fi aprins, furnalele 
devenind astfel simple piese de muzeu. Unul dintre acestea a fost 
demolat prin implozie la sfârşitul anului 2004. 

După o încercare nereuşită de privatizare a Combinatului 
Siderurgic la începutul anilor 2000 (Noble Ventures Inc. U.S.A.), 
acesta a fost preluat în perioada 2004-2005 de Sinara Handel 
GmbH (în prezent T.M.K. Europe GmbH), din anul 2006 purtând 
denumirea de T.M.K. Reşiţa. S-au derulat de atunci investiţii 
importante în mărirea capacităţilor de producţie şi eficientizarea 
managementului, însă actuala uzină e doar o palidă amintire a ceea 
ce a fost cândva. În anul 2003 a fost privatizată şi Uzina 
Constructoare de Maşini Reşiţa, pachetul majoritar fiind preluat de 
un consorţiu dominat de societatea INET AG Elveţia. 

În prezent, în cele două uzine reşiţene îşi mai desfăşoară 
activitatea câteva mii de angajaţi. Restul populaţiei lucrează în 
exploatări forestiere, confecţii, construcţii civile, turism, 
alimentaţie publică, transporturi ş.a. Specificul economic este dat 
de structura industrială a oraşului Reşiţa şi de profilarea ariei 
înconjurătoare pe producţia agricolă de tip periurban: utilizarea 
terenurilor din zonele colinare şi montane limitrofe pentru 
practicarea agriculturii şi pomiculturii ori, ca păşuni şi fâneţe 
pentru creşterea animalelor. 

Mutaţiile socio-economice ce au avut loc după anul 1990 au 
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atras după sine scăderea constantă a numărului locuitorilor 
(tabelul 1). Miile de muncitori s-au retras împreună cu familiile 
spre locurile de baştină, iar populaţia germană a emigrat masiv 
după înlăturarea restricţiilor de călătorie la începutul anului 1990. 
Prin urmare, la recensământul din anul 2002, municipiul de pe 
Bârzava mai găzduia numai 84.026 de persoane. Până la 
finalizarea rezultatelor recensământului din anul 2012, conform 
website-ului primăriei, în anul 2010 Reşiţa avea 82.458 de 
locuitori. Densitatea populaţiei variază de la 100-150 loc/kmp în 
aria administrativă a municipiului, până la 300-400 loc/kmp în 
oraşul propriu-zis. 

 
Tabelul 1 – Evoluţia numărului de locuitori în municipiul Reşiţa 

 
Nr. 
crt. 

Anul 
Număr 

locuitori 

1. 1717 250* 
2. 1771 750 
3. 1848 2.093 
4. 1871 7.602 
5. 1910 17.384 
6. 1930 19.868 
7. 1948 24.482 
8. 1971 68.860 
9. 1990 110.519 
10. 1992 96.918 
11. 2002 84.026 
12. 2010 82.458 

 
* numai satul Reşiţa 

 
Localitatea este considerată de locuitori ca fiind împărţită în 

două mari părţi: „Reşiţa de sus” sau „Oraşul vechi” (cartierele 
Muncitoresc, Valea Domanului, Lunca Pomostului, Moroasa, 
Driglovăţ, Stavila, Minda şi Lend), respectiv „Reşiţa de jos” 
(cartierele Calea Timişoarei şi Lunca Bârzavei). Acestora li se 
adaugă localităţile suburbane (vezi subcap. 1.1). 

În legătură cu dispunerea cartierelor reşiţene pe Valea 
Bârzavei, D. Farcaş (2010, pag. 13) notează că: „oraşul n-a avut 
niciodată rol de răscruce, fiind mai degrabă filiform, urmând 
valea largă a Bârzavei pe vreo 15 kilometri, dar ocupând şi 
câteva văi laterale. Din cauza aceasta, principalii termeni de 
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orientare au fost (şi cred că au şi rămas) „în sus” şi „în jos”, ţinând 
cont de sensul curgerii râului”. 

Cu toate acestea însă, municipiul Reşiţa este un nod rutier 
important, de aici pornind în toate direcţiile drumuri naţionale sau 
judeţene modernizate. Acestea asigură legăturile cu zona 
periurbană, precum şi cu celelalte localităţi ale judeţului şi ale ţării. 
Totodată oraşul este racordat la magistrala feroviară Bucureşti-
Craiova-Timişoara, prin căile ferate înspre Caransebeş 
(electrificată) şi spre Berzovia-Timişoara. Prin linia ferată 
Berzovia-Oraviţa-Anina, municipiul se leagă şi de partea central-
sud-vestică a judeţului (fig. 2). Reşiţa este deservită de autogară şi 
două gări (Reşiţa Nord şi Reşiţa Sud). 

 

 
 

Fig. 2 – Reşiţa, legături rutiere şi feroviare 
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Încheiem scurta prezentare a municipiului cu precizarea că 
în fiecare an se sărbătoresc „Alaiul Primăverii”, „Zilele Reşiţei” şi 
„Făşangul”. 

Prima sărbătoare urmăreşte promovarea artei, culturii şi 
obiceiurilor populare specifice satului românesc. În cadrul acesteia 
au loc manifestări artistice cu măşti, fanfare, ansambluri folclorice 
şi parade populare. Cea de-a doua, statornicită de câţiva ani, este 
de fapt ruga (nedeia) oraşului, o manifestare câmpenească, cu 
muzică, dans şi voie bună. Cea din urmă, Făşangul, este 
sărbătoarea tradiţională a obiceiurilor şi tradiţiilor foştilor colonişti 
germani, păstrate de la o generaţie la alta. Se desfăşoară între 
Bobotează şi Miercurea Cenuşii, când creştinii de rit catolic 
marchează prin muzică, dans şi veselie apropierea Postului Mare al 
Sărbătorii Paştelui. Manifestarea se încheie cu înmormântarea 
simbolică a făşangului, care întruchipează viciul.  
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HOTELURI, PENSIUNI, RESTAURANTE 
 

Posibilităţile de cazare şi alimentaţie publică sunt deosebit de 
numeroase în zilele noastre în municipiul Reşiţa şi în împrejurimi. 
Menţionăm în rândurile ce urmează principalele puncte de cazare 
şi de alimentaţie publică, incluzând aici atât hotelurile, 
restaurantele şi pizzeriile cele mai importante, cât şi marile centre 
comerciale. 

Hotelul Boreal (Lunca Bârzavei) este situat pe B-dul 
Muncii, lângă Parcul Intim. Dispune de 18 camere duble, 
restaurant cu 80 de locuri, terasă în aer liber, parcare împrejmuită 
şi acces la internet. Tel.: 0255/221110 şi 0355/423423. Website: 
http://www.hotelresita.3x.ro/. 

Hotelul Intim (Lunca Bârzavei) este situat pe B-dul 
Republicii, nr. 2, în  cadrul Complexului Comercial Intim. Oferă 
cazare în 7 camere duble, 1 cameră triplă şi 1 apartament, 
dispunând de sală de conferinţe cu 40 de locuri şi parcare proprie. 
Tel.: 0255/252425. Website: http://www.intimhotel.ro/.  

Hotelul Duşan şi fiul (Nord) (Calea Timişoarei) este 
situat pe Str. Timişoarei, nr. 23. Oferă spre cazare 15 camere, 
restaurant şi bar. Tel.: 0355/429777 şi 0745/126835. Website: 
http://www.dusansifiul.ro/. 

Hotelul Duşan şi fiul (Sud) (Moroasa) este situat pe Str. 
24 Ianuarie, nr. 150. Sunt puse la dispoziţia clienţilor 22 de camere 
simple şi duble, restaurant, bar şi saună. Tel.: 0255/224722. 

Hotelul Best Western Rogge (Centrul Civic) se află pe 
Str. I.L. Caragiale, nr. 12 şi oferă clienţilor 35 de camere duble şi 4 
apartamente, restaurant cu 90 de locuri, bar, terasă în aer liber, 
saună, jacuzzi, sală de fitness, servicii de masaj şi locuri în parcare 
supravegheată. Tel.: 0355/411111, 0255/222500 şi 0751/211111. 
Website: http://www.hotelrogge.ro/. 

Hotelul Semenic (Centrul Civic) se găseşte chiar în Piaţa 1 
Decembrie 1918, nr. 2. Dispune de 222 de locuri (78 de camere şi 7 
apartamente), parcare păzită, mai multe săli de conferinţe şi de 

http://hotelresita.3x.ro/
http://www.intimhotel.ro/
http://www.dusansifiul.ro/
http://www.hotelrogge.ro/
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mese, cu câteva sute de locuri. Din anul 2011 este închis pentru 
renovări. Tel.: 0255/213481.  

Pensiunea Club Castel (Lend) este situată pe Str. 
Târnovei, nr. 36 şi pune la dispoziţia clienţilor 28 de camere 
simple/duble şi 3 apartamente, restaurant cu 100 locuri, terasă 
acoperită cu 40 de locuri, piscină, saună şi parcare supravegheată. 
Tel.: 0255/224477 şi 0722/477575. Website: 
http://www.clubcastel.ro/.  

Pensiunea Gina (Lend) se află pe Str. Cireşului, nr. 30a, 
tel.: 0255/212035 şi 0733/886367. Pune la dispoziţia celor 
interesaţi 8 locuri în camere simple şi duble, terasă, grătar şi loc de 
campare. 

Pensiunea Monyfeith (Lend) este localizată pe Str. 
Cireşului, nr. 38 şi oferă clienţilor 15 locuri de cazare în camere 
simple, duble şi triple, restaurant, bar şi parcare. Tel.: 
0255/218597, 0255/225969, 0746/777219. Website: 
www.monyfeith.8k.ro. 

Pensiunea Ca la Mama Acasă (Lend) este situată pe Str. 
Cireşului, nr. 27, tel.: 0255/221900, 0740/129184 şi 0742/170174. 
Oferă clienţilor 9 locuri de cazare şi parcare. 

Complexul Atlantic (Lend) este situat pe Str. Primăverii, 
nr. 3-5, tel. : 0255/229999 şi 0728/284905. Oferă spre cazare 10 
camere, bazin de agrement, terenuri de sport, restaurant, bar, 
piscină, terasă de vară, saună, sală de fitness ş.a. 

Complexul Turist (Staţiunea Secu) se găseşte pe Str. 
Brânduşelor, tel.: 0255/214631, 0788/857359 şi 0788/897623. 
Oferă spre cazare 40 de locuri în 18 camere duble şi 2 apartamente, 
loc de joacă pentru copii, bar, parcare păzită, piscină, saună, sală 
de fitness, teren de sport, terasă şi restaurant cu 180 de locuri. 

Pensiunea Brânduşa (Staţiunea Secu) este localizată pe 
Str. Brânduşelor şi pune la dispoziţia clienţilor locuri de cazare în 
15 camere simple şi duble, restaurant, piscină, saună, sală de 
fitness, bar, terasă de vară şi loc de joacă pentru copii. Tel.: 
0372/790134. Website: http://www.brandusa-pensiune.ro/. 

Pensiunea Flavia (Staţiunea Secu) este localizată pe Str. 
Brânduşelor şi oferă clienţilor interesaţi 10 locuri de cazare, 
restaurant, bar, terasă şi parcare. Tel.: 0788/099145. 

Pensiunea Castillo (Şoseaua Reşiţa-Caransebeş) este 
localizată pe Calea Caransebeşului (km 4) şi pune la dispoziţia 
clienţilor 4 camere simple, 3 camere duble şi 2 camere 

http://www.clubcastel.ro/
http://www.roturism.com/cazare/pensiunea-monyfeith-resita-1041.html
http://www.monyfeith.8k.ro/
http://www.roturism.com/cazare/cabana-turist-secu-1782.html
http://www.brandusa-pensiune.ro/
http://www.roturism.com/cazare/pensiunea-castillo-resita-1777.html
http://www.roturism.com/cazare/pensiunea-castillo-resita-1777.html
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matrimoniale, sală de mese cu bucătărie proprie, bar, terasă, locuri 
de parcare ş.a. Tel.: 0788/549916 şi 0734/568674. Website: 
http://pensiunea-castillo.ro/. 

Pensiunea Dănuţ (Cuptoare) este situată pe Str. Principală 
şi dispune de 16 locuri de cazare în camere duble, bar şi restaurant 
cu 140 de locuri. Tel.: 0730/231102. 

Pensiunea 5M (Calea Ţerovei) este localizată pe Str. Valea 
Ţerovei. Tel.: 0255/225253 şi 0255/227127. 

Vila Arsenal (Calea Timişoarei) este situată pe Str. 
Bârzăviţei, nr. 4, tel.: 0255/224477. Dispune de 10 locuri de cazare, 
sală de conferinţă, parcare păzită ş.a. 

Dintre unităţile de alimentaţie publică amintim 
restaurantele Dolce Vita, Sanela, Capitol şi Palace în cartierul 
Lunca Bârzavei, Timea şi Aurora pe Calea Timişoarei, Flora şi 
Greek Bistro în Lunca Pomostului, Andy, Coda Vinci, Q, Unic, La 
Trompy, La Grasu şi Olle în Centrul Civic, La Naşu şi Duet în 
Moroasa, Boieru pe Valea Stârnicului, Bastilia, Gourmet şi Valahii 
în Muncitoresc, Casa Bănăţeană în cartierul Minda. Adăugăm 
pizzeriile Regina Margherrita în Lunca Bârzavei, Rebel în Lunca 
Pomostului, 2Go, Hot, Capriccio, Domino şi Florio în Centrul Civic. 

Încheiem acest capitol cu înşiruirea celor şapte 
supermarket-uri care deservesc populaţia municipiului Reşiţa: 
Kaufland, Billa şi Profi în Lunca Bârzavei, Carrefour, Lidl şi un alt 
Profi în Centrul Civic.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pensiunea-castillo.ro/
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INFORMAŢII UTILE 
 

Primăria Municipiului (Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A), 
website: http://primariaresita.ro, tel.: 0255/211692. 

Teatrul de Vest (Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 6), tel.: 
0255/215080. 

Casa de Cultură a Sindicatelor (Str. Libertăţii, nr. 40), 
tel.: 0255/214677. 

Cinematograful Dacia (B-dul Republicii, nr. 15), tel.: 
0255/320127 şi 0255/251167. 

Muzeul Banatului Montan (B-dul Republicii, nr. 10), 
website: http://www.muzeulbanatuluimontan.ro/, tel.: 
0255/231469 şi 0355/401219. 

Muzeul Locomotivelor cu Aburi (Calea Timişoarei – 
Parcul Triaj) – muzeu în aer liber. 

Colecţia de Artă Veche Bisericească (Str. Libertăţii, nr. 
38), tel. 0255/213181, orar: 9:00-11:00 şi 13:00-15:00, luni este 
închis. 

Biblioteca Universităţii Eftimie Murgu (Piaţa Traian 
Vuia, nr. 1-4), website: http://www.uem.ro/, tel.: 0255/212323. 

Biblioteca Judeţeană Paul Iorgovici (Str. Paul 
Iorgovici, nr. 50), tel.: 0255/212535. 

Centrul de Agrement Râul Alb (tel.: 0255/222638 şi 
0735/167711). 

Asociaţia Speologică Exploratorii (Str. Sportului, nr. 
5), website: http://exploratorii.ro/, tel.: 0721/147774.  

Asociaţia Prietenii Munţilor (Str. Pictor Andreescu), 
website: http://www.prietenii-muntilor.ro/, tel.: 0734/660485. 

Taximetre: Ok – 0255/222941; Favorit – 0255/222942; 
Prima – 0255/222943 şi City – 0255/222220. 

 
 

 
 
 

http://www.primariaresita.ro/
http://www.muzeulbanatuluimontan.ro/
http://www.uem.ro/
http://exploratorii.ro/
http://www.prietenii-muntilor.ro/
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TRASEELE TURISTICE 
 

Traseul 1: Piaţa Republicii – Centrul Civic – Lunca 
Pomostului – Triaj – Intim – Victoria 

 
Distanţă şi durată: 7 km; 1 h şi 35 min; P-ţa Republicii – Centrul 
Civic: 2,3 km, 30 min; Centrul Civic – Lunca Pomostului: 1,5 km, 20 
min; Lunca Pomostului – Triaj: 1,4 km, 20 min; Triaj – Intim: 1 km, 
15 min; Intim – Victoria: 0,8 km, 10 min (fig. 74, 75, 77 şi 79) 

 
Reşiţa Montană, cea a halelor de uzină, a 
bocănitului de ciocane şi a hârşâitului de fiare, a 
focurilor mari din cuptoare, pe lângă care se învârt 
ca nişte draci goi până la brâu siderurgiştii... (Doru 
Popovici) 

 
Traseul are ca punct de plecare Piaţa Republicii (cartierul 

Muncitoresc), centrul vechii Reşiţe Montane şi mai apoi centrul 
întregii localităţi Reşiţa, până prin deceniul şase al secolului XX. 

Povestea Reşiţei Montane începe în anul 1757, când în urma 
defrişării pădurilor din jurul Bocşei, în amonte de satul Reşiţa – pe 
actualul amplasament al uzinelor – au fost instalate câteva familii 
româneşti din Valahia în vederea exploatării lemnului şi obţinerii 
mangalului pentru uzinele de la Bocşa. 

În anul 1768 consilierii imperiali Christoph Traugott Delius şi 
Franz Wöginger raportează împărătesei Maria Terezia că 
modernizarea şi lărgirea uzinelor de la Bocşa nu mai este viabilă, şi 
că ar fi mai convenabilă înfiinţarea unor noi fabrici pe Valea 
Bârzavei, în apropierea satului românesc Reşiţa, unde se găseau 
deja instalaţiile şi atelierele pentru prepararea mangalului. 
Zăcămintele de fier şi cărbuni din apropiere (Dognecea, Ocna de 
Fier, Delineşti, Târnova, Doman, Secu şi Lupac), bogăţia pădurilor 
virgine şi energia mare a apelor Bârzavei (necesară pentru a pune 
în mişcare instalaţiile industriale) au cântărit decisiv în amplasarea 
noilor uzine. Prin urmare, la 1 noiembrie 1769 vreo 200 de maiştri 
şi muncitori aduşi din alte centre industriale bănăţene şi din satele 
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vecine, încep construirea fabricilor pe malul drept al râului 
Bârzava. 

 
Lunca mlăştinoasă a Bârzavei (şi mereu supusă riscului de viituri) a 
determinat îmbolnăvirea muncitorilor de friguri palustre, lucrările fiind 
astfel întârziate. Amenajarea albiei Bârzavei pentru plutitul lemnelor 
dinspre pădurile Semenicului (în anul 1783), a rezolvat şi problema 
paludismului. 

 
Iniţial s-au zidit două cuptoare de var şi o cărămidărie, apoi, 

în primăvara anului 1770, sub conducerea lui F. Müller şi J. 
Redange se demarează lucrările de ridicare a două furnale, urmate 
de forje, şoproane pentru minereu şi piese fabricate, depozitul de 
cărbuni, locuinţe, brutărie, cârciumă, han pentru cărăuşi ş.a. În 
ziua de 3 iulie a anului 1771 se aprinde focul în cele două furnale, 
botezate în cadrul unei ceremonii religioase cu numele Franciscus 
şi Josephus de către călugărul franciscan Michael Gozdich din 
Caraşova. Pentru a le asigura apa necesară a fost săpat un canal de 
3,5 km lungime, ce pornea din actualul cartier Stavila şi se sfârşea 
lângă „Podul de la Vamă” (canalul există şi azi). 

 
R. Gräf (1997) semnalează un amănunt interesant, şi anume, că 
întreprinderile de la Reşiţa au fost înfiinţate cu decenii bune înainte de 
uzine metalurgice europene faimoase, precum: Krupp (1811), Witkowitz 
(1829), Donawitz (1836) ori Skoda (1859-1860). 

 
În jurul fabricilor se înfiripă colonia muncitorească ce va fi 

numită Reşiţa Montană (Germană sau Industrială – fiindcă 
populaţia era predominant germană şi ocupată în industrie), spre a 
se deosebi de vechiul sat al ţăranilor români, situat în aval şi numit 
din 1779 Reşiţa Română. În anul întemeierii fabricilor, Reşiţa 
Montană număra 40 de gospodării, iar Reşiţa Română 62. În anul 
1772 locuiau deja în preajma uzinelor 141 de familii, venite fie din 
localităţile vecine (inclusiv Bocşa), fie colonizate din Austria, 
Boemia, Alsacia, Lorena, Croaţia sau Ungaria. Aşezarea se extinde 
în amonte pe dreapta Bârzavei până în Stavila, unde nucleul îl 
forma un grup de case locuite de urmaşii unor emigranţi veniţi din 
Oltenia, care la finele secolului al XVIII-lea se îndeletniceau cu 
fabricarea mangalului. 

Populaţia sporeşte spectaculos în secolul al XIX-lea, datorită 
colonizărilor masive. Politica de colonizare a durat până spre 
sfârşitul secolului XX. Alături de coloniştii iniţiali, care au ridicat 
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primele construcţii industriale sosesc în veacul ce urmează 
muncitori mineri, maiştri fierari, topitori, turnători etc. din întreg 
imperiul: Stiria, Carintia, Austria superioară, Boemia, Moravia, 
Slovacia, regiunea Rinului ş.c.l., dar şi din provincia românească 
Oltenia sau băştinaşi din alte sate de pe Valea Bârzavei. 

După această scurtă incursiune în istoria Reşiţei, revenim la 
traseu. Chiar aici, în imediata apropiere a intersecţiei formată din 
străzile Paul Iorgovici, Castanilor şi Oituz, unde până nu demult 
întorceau tramvaiele, se afla în trecut Casa Muncitorească (fig. 
3), una din simbolurile reşiţene. 

 

 
 

Fig. 3 – Casa Muncitorească  
(sursa: Mircea Rusnac, din colecţia „Arnold Kremer”) 

 
Construită după planurile arhitectului şef al Budapestei din 

acea vreme (Max Müller – reşiţean la origine) şi inaugurată în anul 
1934, Casa Muncitorească avea un aspect modern, dar simplu. Sala 
de spectacole, deschisă doi ani mai târziu, asigura o acustică 
deosebită. Dispunea de 888 de locuri, cifra simbolizând „opt ore de 
muncă, opt ore de odihnă şi opt ore libere” la dispoziţia 
salariatului. În anii '40 era principala sală de spectacole din oraş, 
fiind utilizată mai ales ca cinematograf, însă găzduia şi 
reprezentaţii de teatru, concerte simfonice ş.a.m.d. (G. Jurma şi E. 
J. Ţigla, 2009; D. Farcaş, 2010). În anul 1941 în sala Casei 
Muncitoreşti concertează cu succes Orchestra de Cameră a 
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Filarmonicii din Berlin, sub bagheta lui Hans von Benda (G. Jurma 
şi E. J. Ţigla, 2009) şi, tot aici, în aceeaşi perioadă, a funcţionat 
clubul muncitoresc. 

După 1989 autorităţile au închiriat o parte a clădirii unei 
societăţi comerciale, care a deschis un club pentru tineret. În zorii 
zilei de 15 august 2002, monumentala clădire a fost mistuită de 
flăcări în cea mai mare parte (fig. 4). În loc să fie reconstruit, 
edificiul năruit a fost demolat mai târziu, astfel că după 65 de ani 
de existenţă, în locul emblematicei Case Muncitoreşti a rămas doar 
un teren viran.  

 

 
 

Fig. 4 – Casa Muncitorească în ruine (foto Robert Babiak) 

 
După povestea unuia dintre simbolurile reşiţene, pornim 

înspre centrul municipiului, parcurgând bulevardul principal 
numit aici Str. Paul Iorgovici. În capătul Pieţei Republicii, în stânga 
observăm din depărtare Biserica Adormirea Maicii 
Domnului (fig. 5) – declarată monument istoric – o clădire 
monumentală. Pe locul acestei clădiri, românii din Reşiţa Montană 
ridică în perioada 1818-1824 o mică biserică în stil baroc, pictată de 
Dimitrie Turcu, Filip Matei şi George Mărişescu. Biserica a rezistat 
mai bine de un secol, fiind sfinţită în anul 1853 şi reparată de mai 
multe ori, ultima dată în 1925. Actuala biserică a fost edificată din 
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beton şi cărămidă între anii 1938 şi 1941, în locul celei sus-
menţionate, după proiectul arhitectului timişorean Victor Vlad şi 
prin efortul deosebit al reşiţenilor, sprijiniţi de conducerea 
uzinelor. Impozantul edificiu cu 5 turle are uşile sculptate în lemn 
de stejar de Traian Novac din Timişoara. Pictura a fost realizată de 
Gheorghe Vînătoru din Bucureşti în perioada 1968-1971 (G. Jurma 
şi V. Petrica, 2000). 

 

 
 

Fig. 5 – Biserica Adormirea Maicii Domnului  

 
Peste drum de biserică se înşiruie trei clădiri vechi, declarate 

monumente istorice, însă aflate în diverse stări de conservare şi cu 
arhitectura originală alterată în mare parte: Casa Friedmann 
(astăzi sediul central al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”), 
Farmacia Farkaş (astăzi sediul unui agent economic) şi vechea 
Poliţie (în prezent sediu al unui centru social).  

Strada Paul Iorgovici este locul primelor construcţii din 
istoria oraşului, care însă nu mai există în ziua de azi. Înainte de 
trecerea pe sub pasajul C.S.R., vedem în stânga şoselei Biserica 
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Reformată şi Biserica Evanghelică (fig. 6) – monument 
istoric – ambele datând de la începutul secolului al XX-lea. În 
dreapta, contemplăm ceea ce a mai rămas din vechile uzine 
reşiţene: Furnalul nr. 2 (fig. 7). 

 

 
 

Fig. 6 – Biserica Evanghelică 

 
Instalaţia industrială a fost construită la începutul anilor '60, 

fiind proiectată cu o capacitate de 700 mc şi 60 m înălţime. Cam pe 
locul acestui furnal au fost ridicate primele construcţii ale coloniei 
muncitoreşti. Aici era nucleul fabricilor. 

Alături de furnalele iniţiale topitoria mai cuprindea câteva 
cuptoare. În 1782 a fost refăcut unul din primele furnale. Mai 
târziu, s-au ridicat forjele, oţelăria, laminoarele, turnătoriile etc. În 
anul 1893 sunt demolate furnalele ce întrebuinţau mangal şi 
înlocuite de altele două mai mari. În anul 1910 este construit al 
patrulea furnal, care funcţiona cu cocs. Între 1887 şi 1891, pe malul 
stâng al Bârzavei se construiesc fabricile de poduri, construcţii 
metalice şi cazane. În aceeaşi perioadă este reconstruită fabrica de 
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maşini (apărută în anul 1846). Secţiile uzinelor erau unite printr-
un pod metalic construit în anul 1889, care există şi azi. 

 

 
 

Fig. 7 – Furnalul nr. 2 
 
Atelierul de poduri a contribuit la răspândirea faimei uzinelor S.t.E.G. 
din Banat. Din Austria şi Cehia până la Marea Neagră, pe teritoriul de 
actual al României, podurile construite la Reşiţa pot fi văzute şi azi. 
Primele au fost destinate transportului feroviar, fiind construite în anul 
1870 pe linia Stadlau-Brno din Austria şi Cehia, urmate la scurt timp de 
altele, ale căror urme se regăsesc astăzi în nouă ţări ale Europei. 
Ulterior, în anul 1882 s-a finalizat primul pod rutier, peste Tisa la 
Seghedin, al cărui proiectant a fost renumitul inginer francez Gustav 
Eiffel (R. Gräf, 1997). 

 
Dincolo de pasajul C.S.R., în dreapta, zărim turla bisericii 

romano-catolice, pitită parcă în spatele acestuia. În stânga, lângă 
intrarea în uzină, se înalţă un copac uriaş, un platan (Platanus 
acerifolia) – monument al naturii. Arborele este martor al 
edificării vetrei industriale a Reşiţei, fiind localizat geografic şi 
semnalat pe harta S.t.E.G. (ediţia 1832), după cum atestă o placă 
informativă. 

Pasajul C.S.R. a fost construit în anii 1974-1975 pentru 
fluidizarea circulaţiei rutiere şi pentru a lega laminoarele cu 
oţelăria, prin intermediul unei linii ferate uzinale. A înlocuit astfel 
podul metalic suspendat ce data din anul 1905. 
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Dincolo de pasaj strada principală se numeşte Traian 
Lalescu. Spre dreapta se desprinde o străduţă care iese în faţa 
Bisericii Romano-Catolice Maria Zăpezii (fig. 8) – 
monument istoric. Lăcaşul de cult există în acest loc, între uzine şi 
arbori seculari, practic de la apariţia Reşiţei Montane şi a fost 
refăcut în forma actuală după incendiul care l-a pârjolit în timpul 
revoluţiei de la 1848. În curtea bisericii se află statuia Sfântului 
Ioan Nepomuk, considerat protectorul preoţilor, corăbierilor, 
plutaşilor, morarilor, podurilor ş.c.l. 

 

 
 

Fig. 8 – Biserica Romano-Catolică Maria Zăpezii 
 

Ne apropiem cu paşi repezi de ieşirea din Reşiţa Montană. De 
o parte şi de alta a şoselei se succed câteva clădiri vechi, toate 
monumente istorice la momentul actual, însă numai unele 
reabilitate: Cazinoul German (azi Casa Judeţeană de Pensii), 
Şcoala Siderurgică (azi sediul O.C.P.I.), Vechea Poştă (azi 
Inspectoratul Teritorial de Muncă) şi Casa Neff. 

Imediat în dreapta se deschide larg intrarea în autogară, 
iar în stânga, remarcăm clădirea cunoscută sub denumirea 
Universalul Vechi (fig. 9) – monument istoric, primul magazin 
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important din Reşiţa, ridicat în anii '50 şi aşezat cu vârful ascuţit 
spre intersecţia străzilor Mihai Viteazu cu Traian Lalescu. D. 
Farcaş (2010) ne aminteşte că pe locul actualei clădiri era 
triunghiul de verdeaţă numit „Spitzpark”, iar în locul halelor negre 
de azi exista „strada principală” Mihai Viteazu şi, în spatele ei, 
paralel, Str. Aurel Vlaicu.  

 

 
 

Fig. 9 – Universalul Vechi 

 
În apropiere, lângă fosta fabrică de locomotive, se află cel mai 

vechi pod metalic din Reşiţa, construit peste Bârzava în 1889, iar în 
trecut funcţiona gara Reşiţa Uzine (Reşiţa Fabrică sau Flacăra). 
Clădirea care deservea întreprinderile a fost ridicată în 1908 şi a 
rezistat până în anul 1974. 

Dacă cotim la stânga pe Str. Mihai Viteazu, trecem pe lângă 
sinagogă (ridicată la 1907) – monument istoric – şi ajungem la 
impozantul edificiu al Liceului Diaconovici-Tietz (fig. 10) – 
monument istoric, odinioară cea mai prestigioasă şcoală din oraş. 
Clădirea a fost înălţată din piatră în perioada 1912-1935, aspectul 
său masiv şi sobru făcând ca unitatea de învăţământ să fie numită 
adeseori „Liceul de Piatră” ori „Bastilia”. Este cel mai vechi liceu 
din oraş. 
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Fig. 10 – Liceul Diaconovici-Tietz 

 
Reşiţa Română, patriarhală, sătească, molcomă, 
înecată în verdeaţă, cu largi curţi, într-un dezmăţ 
de mirosuri şi culori... (Doru Popovici) 

 
De la clădirea Universalului Vechi în jos se făcea treptat 

trecerea din Reşiţa Montană în Reşiţa Română. Bulevardul se 
numeşte acum  Str. Libertăţii. După vreo  300 m, vedem în stânga 
clădirea fostei primării a Reşiţei Române (construită la 
sfârşitul secolului al XIX-lea), astăzi monument istoric. Din acest 
punct, nu mai urmărim strada principală – care acum urcă pe un 
pod pentru a ocoli centrul municipiului – ci ne continuăm drumul 
pe lângă pod, intrând în zona ce astăzi ar corespunde termenului 
de Centru Civic. 

După un magazin de obiecte bisericeşti inaugurat în anul 
1999, se află Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa, în incinta 
căruia a funcţionat mulţi ani Muzeul Artei Bisericeşti, cu 
valoroase colecţii de pictură (icoane pe lemn şi sticlă din secolele 
XVII-XIX realizate în centrele bănăţene), carte veche şi obiecte de 
cult. Această colecţie a fost mutată de curând la Caransebeş. În 
incinta protopopiatului se înalţă Biserica Ortodoxă Sfântul 
Iosif cel Nou de la Partoş (fig. 11). Lăcaşul a fost construit în 
anul 1846 şi pictat de Alexandru Sas din Lugoj (1938-1942) şi 
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Elvira Dăscălescu (1983-1987). Biserica era ştiută odinioară ca 
„Biserica de la Vamă”, pentru că pe atunci în vecinătate se afla 
vama, unde erau vămuiţi cei care veneau la târg (G. Jurma şi V. 
Petrica, 2000).  

 

 
 

Fig. 11 – Biserica Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş 

 
Imediat după protopopiat se găseşte Casa de Cultură a 

Sindicatelor (fig. 12), cu sală de spectacole ce poate găzdui 700 
de persoane. Monumentala clădire a fost construită în anul 1954, 
în faţa ei fiind amenajat un părculeţ şi o parcare.  

În cadrul casei de cultură a funcţionat decenii de-a rândul 
Teatrul G. A. Petculescu, numit iniţial Teatrul de Stat şi 
înfiinţat la Reşiţa în anul 1949. La inaugurare, echipe de actori de 
la Teatrul Naţional din Bucureşti în frunte cu Sică Alexandrescu au 
interpretat piesele „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale şi 
„Cumpăna” de Lucia Demetrius. După premiere, unii actori s-au 
întors la Bucureşti, alţii au rămas la Reşiţa, ca temelie a noii 
instituţii de artă (P. Călin, 1999). Actualmente, teatrul se numeşte 
Teatrul de Vest şi funcţionează în cadrul Palatului Cultural.  

Casa de Cultură a Sindicatelor este gazda a numeroase 
manifestări şi activităţi artistice şi culturale. Aici funcţionează 
cenaclul literar „Semenicul”, fondul de carte „Banatica” al 
Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”, precum şi diverse cercuri şi 
formaţii. 
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George Augustin Petculescu (1852-
1889) a fost una dintre 
personalităţile reşiţene remarcabile. 
În anul 1878 tânărul actor pune 
bazele primei trupe profesioniste de 
teatru pentru românii din Banat şi 
Transilvania, cu care colindă în 
următoarele două decenii numeroase 
sate şi oraşe, promovând teatrul şi 
poezia românească. Turneele sale au 
avut o mare însemnătate naţională, 
prin rolul excepţional pe care l-au 
îndeplinit în afirmarea teatrului în 
limba română în Banat şi 
Transilvania. Pentru a-i cinsti 
memoria, până în anul 2010 teatrul 
din Reşiţa i-a purtat numele. Din 
motive de neînţeles, în ultimii ani 
Casa de Cultură a Sindicatelor a 
devenit sediul mai multor cluburi, 
discoteci şi pizzerii care nu se 
încadrează arhitectural, fonic şi 
sentimental în ansamblul tradiţional 
al clădirii. 

 
Traversăm Str. G.A. Petculescu pe la intersecţia cu Str. 

Oţelului şi ajungem în Parcul Cărăşana (fig. 13), tăiat de 
numeroase alei. Aici au fost amplasate un monument şi o troiţă în 
memoria deportaţilor germani în U.R.S.S. după al doilea Război 
Mondial, sub pretextul muncii de reconstrucţie a fratelui cel mare 
din est. Etnicii germani au fost duşi cu forţa în lagăre de muncă din 
numeroase localităţi ruseşti, menţionate pe monument. Puţini 
dintre aceştia au supravieţuit şi au izbutit să revină în locurile 
natale. Monumentul Deportaţilor Germani în U.R.S.S. 
(1945-1950) (fig. 14) a fost realizat de sculptorul Ion Stendl în 
anul 1995, fiind singurul de acest fel din ţară la acea vreme. 

 
Pictorul şi gravorul Ion Stendl s-a născut în anul 1939 la Reşiţa. A 
susţinut numeroase expoziţii şi a obţinut un număr mare de premii şi 
distincţii, atât în ţară cât şi peste hotare. Personalitate de prim rang a 
artei româneşti, Ion Stendl este în prezent profesor universitar la 
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, doctor în Arte Vizuale. 

Fig. 12 – Casa de Cultură a 
sindicatelor văzută de pe Dealul Gol 
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Fig. 13– Parcul Cărăşana 
 

 
 

Fig. 14 – Monumentul Deportaţilor în U.R.S.S. 
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Înainte de traversarea Bârzavei, la dreapta se deschide o alee 

care traversează parcul sus-menţionat şi pe care, dacă o urmăm 

putem ajunge la Vila Koch (fig. 15). Ridicată la începutul 

secolului XX, clădirea a fost declarată monument istoric, de foarte 

mulţi ani găzduind sediul Casei Corpului Didactic. 

 

 
 

Fig. 15 – Vila Koch 

 

Ne intersectăm cu traseul 15 (care leagă Centrul Civic de 

Lunca Pomostului peste Dealul Crucii), trecem peste o cale ferată 

uzinală şi traversăm apoi râul Bârzava pe un pod de fier pietonal 

(fig. 16) – actualmente monument istoric – pentru a intra în piaţa 

centrală a Reşiţei. „Podul de la Vamă”, după cum era numit 

înainte vremuri, a fost construit în anul 1937 de uzinele reşiţene şi 

se numără printre cele dintâi poduri complet sudate din ţara 

noastră, după cum stă scris pe placa fixată pe structura acestuia în 

anul 1984. 
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Fig. 16 – Podul de la Vamă 
 

Pe malul celălalt al Bârzavei ni se alătură traseul 10, care vine 
din stânga, de pe Str. Golului. Ne găsim în centrul propriu-zis al 
oraşului, numit Piaţa 1 Decembrie 1918, în fapt, nucleul vechii 
aşezări Reşiţa Română. În aval de pod, în malul drept al Bârzavei, 
vedem gura de vărsare a canalului construit la 1771. „Canalul 
topitoriei” – a cărui apă a mişcat decenii de-a rândul roţile 
hidraulice ale instalaţiilor industriale – este acoperit azi pe întregul 
său parcurs, singura porţiune vizibilă fiind această gură de vărsare. 
Având ca loc de plecare cartierul Stavila, reprezintă practic cea mai 
veche construcţie a Reşiţei actuale (vezi şi traseul 7). 

Privirea noastră se îndreaptă însă în sus. Observăm structura 
fostului funicular (fig. 17), suspendată deasupra zonei centrale a 
Reşiţei la 40 m înălţime, pe care cărucioarele transportau într-un 
huruit necontenit calcarul din Valea Domanului înspre uzine. 
Instalaţia aparţinea până de curând Combinatului T.M.K., însă a 
fost preluată de autorităţile locale şi ulterior vândută unui om de 
afaceri reşiţean, municipalitatea intenţionând la un moment dat 
transformarea sa într-o telegondolă. Până la găsirea unei soluţii de 
punere în valoare sau până la demolarea sa, uriaşa structură 
metalică a funicularului se degradează pe zi ce trece. Pentru unii 
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localnici funicularul se încadrează între simbolurile municipiului 
de pe Bârzava, însă pentru cei mai mulţi reprezintă doar o relicvă a 
unei epoci tot mai îndepărtate. 

 
În anul 1964 se deschide cariera de calcar din Valea Domanului, care va 
fi racordată în acelaşi an cu combinatul siderurgic printr-o linie de 
transport aerian lungă de 3,5 km. Pe 700 m lungime funicularul 
supratraversează Centrul Civic. G. Jurma (1996) arată că pentru 
construcţia acestuia s-au folosit turle de foraj petrolifer ca estacadă 
pentru lansarea chesoanelor podului. 

 

 
 

Fig. 17 – Funicularul 

 
Nu ne dezmeticim de-a binelea, căci remarcăm în dreapta 

clădirea impunătoare a Palatului Cultural (fig. 18) – 
monument istoric, recent renovată. Ridicat în stil românesc după 
proiectul lui Victor Vlad (prin contribuţia Reuniunii Române de 
Cântări şi Muzică din Reşiţa Română) şi inaugurat în anul 1929, 
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Palatul Cultural este una dintre puţinele clădiri care au scăpat 
reorganizării urban-teritoriale din perioada comunistă. Câteva 
decenii a funcţionat aici Cinematograful Cultural. Clădirea a 
fost trecută de curând din patrimoniul Consiliului Local în 
patrimoniu privat, fiind retrocedată proprietarilor de drept. Acum, 
aici îşi are sediul Teatrul de Vest. 

 

 
 

Fig. 18 – Palatul Cultural 

 
Un alt obiectiv turistic important în Centrul Civic al 

municipiului este o micuţă biserică ortodoxă cu o istorie 
zbuciumată. Pentru a ajunge la sfântul lăcaş, mai înaintăm vreo 70 
de metri şi trecem printr-un gang în spatele blocului cu 10 caturi ce 
se înalţă în stânga noastră. Înecată de automobile, ghemuită între 
blocurile înalte şi apăsată parcă de structura enormă a 
funicularului se arată brusc Biserica Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril (fig. 19), o altă construcţie din vechea Reşiţă 
Română ce a răzbit reorganizării urban-teritoriale din perioada de 
dinainte de 1990. 

Lăcaşul s-a zidit între anii 1872 şi 1884, cu susţinerea 
reşiţenilor ce munceau în fabricile din Reşiţa Montană, după toate 
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probabilităţile pe locul unei biserici de lemn ce data din anul 1780. 
Ridicată în stil baroc din cărămidă şi piatră, biserica a fost pictată 
iniţial de V. Simonescu, iar mai târziu de Iosif Vasu din Bucureşti 
(1964-1965) (G. Jurma şi V. Petrica, 2000). 

 

 
 

Fig. 19 – Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril 
 

Biserica nu s-a aflat dintotdeauna pe actualul stabiliment. 
Aceasta s-a situat în centrul localităţii, acolo unde planurile de 
dezvoltare ale oraşului din vremea comunistă prevedeau ridicarea 
blocurilor de locuinţe. Pentru a salva aşezământul bisericesc de la 
nimicire s-a ajuns la soluţia translării acestuia cu 55 m în spatele 
blocurilor, pentru a fi ascuns de privirile oficialităţilor. Translarea 
a însemnat o premieră tehnică pe aceste meleaguri şi totodată un 
eveniment ce a atras atenţia reşiţenilor în toamna anului 1985. În 
anul 2000, bisericii i-a fost adăugat pridvorul şi agheazmatarul. 

 
Reorganizarea urban-teritorială a urmărit decongestionarea traficului 
şi eliminarea circulaţiei rutiere din zona centrală prin realizarea unei 
şosele ocolitoare. Au fost realizate astfel cele două poduri ale pasajului 
superior de ocolire a centrului civic şi s-a acoperit cu o placă din beton 
o porţiune a pârâului Doman. Au fost trasate viitoarele spaţii verzi, 
acestea fiind ulterior amenajate ornamental cu diverse plante. În 
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acelaşi timp însă, lucrările de modernizare şi reorganizare au condus la 
demolarea vechilor spaţii urbanistice cu valoare istorică, adică 
majoritatea clădirilor din Reşiţa Română, între care şi Palatul 
Scheuchenstein. 
 
În timpul procesului de translare a bisericii s-au aflat la baza fundaţiilor 
monede moderne, datate între anii 1781 şi 1861 (D. Bălănescu, 1985). 

 
Ne înapoiem la traseu. Piaţa se lărgeşte, ivindu-se ronduri cu 

flori, arbori şi arbuşti. În stânga se află Sala 1 Decembrie 1918 
(Sala Polivalentă), cu 1.700 de locuri, ridicată în anul 1980, iar în 
faţa acesteia Fântâna Cinetică (fig. 20), un alt simbol al 
municipiului Reşiţa, impresionant monument de artă şi 
performanţă tehnică.  

 

 
 

Fig. 20 – Fântâna Cinetică 

 
Sculptată de bocşeanul Constantin Lucaci şi inaugurată în 

luna august a anului 1984 într-un cadru festiv, fântâna trebuia să 
respecte simbolistica muncii, dar mai ales emblema industrială a 
municipiului. Ansamblul este alcătuit din piese din inox inoxidabil 
în mişcare, aşezate pe bazine colectoare de apă cu aspect de talere, 
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executate din beton armat şi placate cu plăci ceramice. Piesa 
centrală de pe talerul inferior reprezintă prin forma sa, deopotrivă 
un furnal, dar şi un butuc de turbină Kaplan. La realizarea fântânii 
arteziene sculptorul Lucaci a fost ajutat de un colectiv de 
proiectanţi de la U.C.M.R. 

 
Sculptorul Constantin Lucaci s-a născut la Bocşa în anul 1923. Este 
cunoscut mai ales pentru cele nouă fântâni cinetice, între care se 
regăsesc cele de la Constanţa (1971), Reşiţa (1984) şi Brăila (1992). Şi-a 
expus creaţiile şi a fost recompensat cu numeroase premii, titluri şi 
distincţii atât în ţară cât şi peste hotare. Amintim Premiul Herder al 
Universităţii din Viena (1984) şi Premiul Academiei Române (1990). 
Operele lui Constantin Lucaci se găsesc în cele mai importante muzee 
din ţară, dar şi în colecţii particulare din ţară şi străinătate. A fost 
profesor la catedra de sculptură a Academiei de Belle Arte din Cluj-
Napoca. În anul 2007, sub patronajul Vaticanului a fost inaugurată în 
Pinacoteca Sanctuarului San Francesco di Paola (Italia) „Colecţia 
Constantin Lucaci”, iar în anul 2012 la Bocşa s-a deschis Muzeul 
„Constantin Lucaci”, prin donaţia din partea maestrului a 17 lucrări din 
oţel inoxidabil. 

 
Dincolo de fântână se află clădirea fostului magazin universal 

Nera, azi Centrul Comercial Nera. Ne despărţim aici de 
traseele 10 şi 15. Ne îndreptăm spre nord, trecem de fântâna 
arteziană şi parcurgem ultima bucată din piaţa centrală a oraşului, 
repavată recent cu dale. 

Depăşim o troiţă de lemn şi clădirile Prefecturii, 
Consiliului Judeţean, Primăriei (fig. 21) şi hotelului 
Semenic (fig. 22), un alt simbol al Reşiţei, finalizat în anul 1971. 
Pârâul Doman se varsa în Bârzava cam în dreptul acestui hotel, 
acoperirea sa în zona centrală a municipiului începând în anul 
1958. 

 
Troiţa de lemn cinsteşte cele 26 de victime ale evenimentelor din anul 
1989, în amintirea cărora pe zidul primăriei a fost montată o placă 
comemorativă care specifică numele persoanelor decedate. 

 
Părăsim spaţiul pavat şi totodată piaţa, dar nu şi zona 

centrală. Revenim acum la bulevardul principal, numit de aici 
Revoluţia din Decembrie, pe care îl vom urmări în continuare. 
Trecem pe lângă Complexul Comercial Nera, iar în dreapta, 
dincolo de Bârzava, garniturile de tren şi şuieratul locomotivelor 
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trădează prezenţa Gării Reşiţa Sud (ridicată la 1873) – 
monument istoric, în apropierea căreia se află Piaţa Agro-
alimentară Reşiţa Sud. 

 

 
 

Fig. 21 – Primăria municipiului 

 

 
 

Fig. 22 – Hotelul Semenic în anii '70 (colecţia personală) 
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În faţa noastră, în dreptul intersecţiei cu B-dul Alexandru 
Ioan Cuza, se înalţă Universitatea Eftimie Murgu (fig. 23), iar 
spre stânga se deschide Piaţa Traian Vuia. Profilul covârşitor 
industrial al municipiului Reşiţa a impus ca necesitate întemeierea 
învăţământului tehnic superior. Astfel, la aniversarea 
bicentenarului uzinelor reşiţene (1971) s-a întemeiat Institutul de 
Subingineri, subordonat Institutului Politehnic „Traian Vuia” din 
Timişoara. În anul 1990 a luat fiinţă Facultatea de Inginerie, iar 
din anul 1992 se pun bazele Universităţii Eftimie Murgu.  Pe faţada 
clădirii universităţii se află efigia lui Eftimie Murgu realizată 
de Petru Comisarschi. 

 

 
 

Fig. 23 – Universitatea Eftimie Murgu 

 
Mai jos de clădirea universităţii pătrundem în cartierul 

Lunca Pomostului, ivit după al doilea Război Mondial, pe un 
teren gol, plat. Primele case înălţate au fost cele ale salariaţilor 
U.D.R., începând cu anul 1942. Acestea există şi azi, fiind însă 
îndesate de blocuri. În anii '50 era deja amenajat aproape jumătate 
din actualul cartier, cealaltă jumătate fiind ocupată de barăci. D. 
Farcaş (2010) ne povesteşte că până la finalizarea marilor cartiere 
muncitoreşti, majoritatea noilor veniţi la muncă şedeau fie în 
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barăci, fie în aşa-numitele „cămine de nefamilişti”. Cel mai căutat 
dintre acestea era „Blocul 800”, denumire dată după numărul de 
persoane pe care îl putea găzdui (sub acest nume construcţia este 
ştiută şi în prezent). 

 
După V. Ioniţă (1985) denumirea cartierului Lunca Pomostului provine 
dintr-un vechi termen slav, înrudit cu radicalul „most”, cu înţeles legat 
de o caracteristică a solului din lunca râului Bârzava: „pomostire” – 
„depunerea aluviunilor de către o apă curgătoare” (sârbo-croatul 
„pomost” – „pardoseală”). 

 
Bulevardul principal urmăreşte fidel cursul Bârzavei pe malul 

stâng, aproape doi kilometri. Trecem pe lângă Secţia Germană 
a Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”, în faţa căreia 

dăinuie bustul lui Alexander 
Tietz (fig. 24) (pentru alte detalii 
vezi cap. 2 şi traseul 15). 

 
Profesorul Alexander Tietz (1898-1978) 
a fost una dintre cele mai proeminente 
figuri reşiţene. A studiat la Budapesta şi 
Cluj-Napoca şi s-a dedicat, începând cu 
anul 1920, activităţii didactice vreme de 
peste patru decenii, predând limbile 
germană, franceză, engleză, latină şi 
rusă. Şi-a desăvârşit studiile în Austria, 
Germania şi Italia şi a devenit mai târziu 
ziarist, scriitor şi editor de publicaţie. A 
fost unul din pionierii turismul local şi 
un neobosit culegător de folclor (peste 
1.000 de povestiri, basme, balade ş.a.), 
cercetător al condiţiilor în care îşi 
duceau traiul muncitorii forestieri, 
cărbunarii, minerii sau muncitorii de la 
uzine. A fost devenit mai târziu membru 
al Uniunii Scriitorilor din România.  

 

Câteva zeci de metri mai jos, pe malul drept al Bârzavei se 
află Complexul 7 Noiembrie, cu bazine de înot şi terenuri de 
sport. Dincolo de Bârzava se înalţă Dealul Crucii. 

După ce ne reintersectăm cu traseul 15 (care vine din 
cartierul Mociur peste apa Bârzavei pe o pasarelă), părăsim 
cartierul Lunca Pomostului în dreptul unui parc de formă 

Fig. 24 – Bustul lui Alexander 
Tietz  
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triunghiulară, recent reabilitat, cu fântână arteziană în mijloc. 
Continuăm acum pe Str. Timişoarei, care execută o curbă 

largă la stânga şi se depărtează de Bârzava la intrarea în cartierul 
Triaj. În dreapta străzii se întind uzinele reşiţene, dincolo de care, 
în depărtare pe un bot de deal, vedem o clădire singuratică: Staţia 
Meteorologică (vezi traseul 6). 

Drept în faţă se deschide treptat Parcul Triaj care 
găzduieşte un obiectiv turistic de o importanţă aparte, Muzeul 
Locomotivelor cu Abur în aer liber. A fost deschis în anul 1972, 
la aniversarea unui veac de producţie a locomotivelor cu aburi la 
Reşiţa, prin  strădania inginerului Mircea Popa, ulterior ani buni 
primar al oraşului. Sunt expuse 16 locomotive, cu două excepţii, 
toate fiind fabricate la Reşiţa. 

 
În perioada 1872-1964 la Reşiţa au fost realizate 1.461 de locomotive cu 
aburi, până la ieşirea acestora din procesul de fabricaţie în detrimentul 
celor diesel şi electrice (D. Perianu, 2000). 
 

Cea mai importantă piesă din muzeu este Resicza (fig. 25 şi 
26), prima din cele trei locomotive făurite în spaţiul sud-est 
european în anii 1872-1873. Celelalte două au fost Bocsan şi 
Hungaria, ambele fiind casate în 1937. Locomotivele au fost 
reproduse în condiţii improvizate în atelierele uzinelor de pe 
Bârzava, după prototipul Szekul (fig. 27) fabricat la Viena în anul 
1871. 

Realizată după proiectul scoţianului John Haswell, 
locomotiva Resicza are 4,48 m lungime şi 11,5 t greutate, cu o forţă 
de tracţiune de 1.125 kg şi 45 C.P. la viteza de 11 km/h. D. Perianu 
(2000) ne aminteşte că în 1957, această locomotivă zăcea pe o linie 
de manevră la Câmpia Turzii, de unde, patru ani mai târziu a fost 
adusă şi garată la Reşiţa până la înfiinţarea muzeului în aer liber, 
fiind astfel salvată de la casare. În prezent, locomotiva care 
deservea pe timpuri liniile uzinale spre Secu şi Ocna de Fier este 
expusă pe un piedestal, chiar la intrarea în incinta muzeului. 

Faptul că această locomotivă a purtat de-a lungul vremii când 
numărul 1 (numărul de fabricaţie), când numărul 2 (numărul de 
intrare în exploatare) a creat anumite controverse, nefondate după 
opinia noastră, că de fapt exponatul nu ar fi prima locomotivă 
fabricată de uzinele reşiţene. 
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Fig. 25 – Locomotiva Resicza într-o imagine de epocă  
(după D. Perianu, 2000) 

 

 
 

Fig. 26 – Locomotiva Resicza în prezent 
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Fig. 27 – Locomotiva Szekul într-o imagine de epocă (după D. Perianu, 2000) 

 
Locomotiva cu ecartament îngust Szekul (948 mm) a fost 

adusă de la Viena în anul 1871 într-un mod original: pe Dunăre 
până la Baziaş, iar apoi pe calea ferată până la Oraviţa. Pe ultimul 
tronson (Oraviţa-Reşiţa), în lipsa căilor ferate, locomotiva a fost 
aşezată pe o platformă trasă de 36 de perechi de boi ale ţăranilor 
din Câlnic, imaginea de epocă fiind păstrată până astăzi. A fost 
botezată Szekul, întrucât a fost adusă la Reşiţa pentru înlocuirea 
tracţiunii cabaline pe linia uzinală Reşiţa-Secu şi a purtat numărul 
1 de intrare în exploatare. 

Printre piesele expuse în muzeu se regăseşte şi locomotiva 
numită „Principesa Elena” (fig. 28), a doua locomotivă cu abur 
supraîncălzit produsă în noua fabrică de locomotive în România 
anului 1925. Locomotiva pereche, numită „Principele Carol” nu 
s-a păstrat, fiind casată în anul 1970. 

Din anul 2004 Muzeul Locomotivelor cu Aburi se regăseşte 
pe lista monumentelor istorice. Ultimele reabilitări şi modernizări 
s-au realizat în luna septembrie a anului 2012: asfaltarea aleilor, 
înlocuirea stâlpilor de iluminat, recondiţionarea exponatelor şi 
montarea de panouri informative pentru fiecare în parte. Se 
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doreşte de către proprietarul obiectivului introducerea muzeului în 
circuitul turistic naţional şi internaţional. 

 

 
 

Fig. 28 – Locomotiva Principesa Elena  

 
După muzeu, strada principală începe să urce pentru a 

traversa pe un alt pod liniile ferate şi cursul Bârzavei, de pe care se 
deschid ample panorame asupra municipiului. Spre nord vedem 
cartierele Calea Timişoarei şi Lunca Bârzavei, iar către sud privirile 
răzbat până dincolo de halda de steril a combinatului siderurgic, 
spre Staţia Meteorologică de pe Dealul Sofarului (vezi traseele 5 şi 
6), spre blocurile şi casele cartierului Triaj care urcă parţial pe 
Dealul din Faţă ş.a. 

Coborâm lin de pe pod trecând pe lângă clădirile Liceului 
Traian Vuia. În dreapta, imediat după liceu se desprinde Str. 
Căminelor (vezi traseul 5), în faţă Calea Caransebeşului se 
îndreaptă spre ieşirea din municipiu, iar la stânga, dincolo de un 
sens giratoriu, se desprind B-dul Muncii şi B-dul Republicii, cel cu 
liniile de tramvai şi patru benzi de circulaţie. Pe acesta din urmă îl 
vom urma şi noi. 

În drumul nostru spre capătul traseului depăşim zonele 
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numite Intim (unde se află un hotel, o piaţă agro-alimentară şi un 
supermarket) şi Mioriţa (cu un alt supermarket), apropiindu-ne 
rapid de punctul numit Victoria. 

În stânga străzii este situat Centrul Comercial Victoria, 
iar în dreapta Muzeul Banatului Montan şi Liceul de Artă 
Sabin Păuţa (cu Sala Lira), urmate de Parcul Tricolorului, 
care găzduieşte un supermarket, un patinoar artificial, 
Monumentul Eroilor şi noua biserică ortodoxă a municipiului 
Reşiţa. 

Muzeul Banatului Montan (fig. 29) a fost inaugurat în 
iarna anului 1959, dar abia din 1962 capătă statutul de muzeu. În 
anul 1968 instituţia devine Muzeul de Istorie al judeţului Caraş-
Severin, două decenii mai târziu fiind finalizată în parte clădirea 
curentă. Din anul 1997 instituţia se numeşte Muzeul Banatului 
Montan. Acesta are în patrimoniu aproximativ 76.000 de piese 
împărţite pe colecţii: minerale, cărţi vechi, documente, artă 
plastică, etnografie, colecţia de plăci fotografice, istoria tehnicii şi 
fotografii. Din anul 1971 muzeul din Reşiţa editează prestigioasa 
revistă „Banatica”. 

 

 
 

Fig. 29 – Muzeul Banatului Montan 
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Profesorul şi muzicianul Sabin Păuţa s-a născut în anul 1943 la Câlnic. 

A obţinut numeroase premii în ţară şi străinătate, cum ar fi: Premiul 

Academiei Române pentru Compoziţie (1975), Premiul Uniunii 

Compozitorilor din România (1979) sau Marele Premiu al 

Radioteleviziunii Române (1981). În anul 1984 Sabin Păuţa părăseşte 

ţara, iar în 1996 obţine titlul onorific de doctor în muzică la London 

Institute for Applied Research (Marea Britanie). În prezent, maestrul 

este director muzical şi dirijor principal al Orchestrei Plainfield 

Symphony din New Jersey (S.U.A.), numele său fiind atribuit liceului 

de artă din Reşiţa. 

 

Monumentul Eroilor (fig. 30) a fost dezvelit în anul 2003, 

fiind executat din oţel inoxidabil de către sculptorul Constantin 

Lucaci. Are inscripţionat la partea inferioară următorul text în 

limba latină: „Dulce et decorum est pro patria mori”, ceea ce se 

traduce prin „e plăcut şi înălţător să mori pentru patria ta”. 

Biserica Ortodoxă (fig. 30) a fost concepută după modelul 

bisericii Casin din Bucureşti, „sora ei geamănă” fiind construită la 

Lugoj. La baza construcţiei au stat proiectele arhitectului A. 

Borcănescu, ridicarea edificiului desfăşurându-se cu ajutorul 

populaţiei, primăriei şi prin eforturile preotului Nicolae Nicoară. 

Biserica are două hramuri (Schimbarea la Faţă şi Sfântul Ioan 

Botezătorul), piatra de temelie fiind pusă pe 22 august 1999. 

Ne aflăm în cartierul Lunca Bârzavei, construit în anii 

regimului comunist. Cuprinde peste 12.000 de apartamente şi 

găzduieşte cca. 40.000 de locuitori, fiind structurat în patru 

microraioane: I, II, III şi IV. Denumirea oficială este arareori 

utilizată de localnici, fiind preferat apelativul „Govândari”.  

 
Cuvântul „Govândari” îşi are originea în cuvintele sârbo-croate 

„govedar” – „văcar”, „goveda” – „vite mari” ori „govedarak” – „ajutor de 

văcar”. Aşadar, termenul „Govândari” s-ar traduce prin „izlazul vacilor” 

(V. Ioniţă, 1971, 1972 şi 1982). Explicaţia este pertinentă, ţinând cont de 

faptul că pe aceste terenuri se aflau înainte de apariţia cartierului, 

grădinile câlnicenilor, din graiul cărora s-a răspândit probabil acest 

cuvânt. I. Bettisch (1971) semnalează şi apelativul „Govânj/Găvânj”, 

utilizat mai rar şi îndeosebi de tineri, rezultat din contaminarea 

toponimelor „Govândari” şi „Vânjul (Mare)” – aluzie la faptul că o mare 

parte a populaţiei cartierului provenea din Oltenia. 
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Fig. 30 – Monumentul Eroilor şi Biserica Ortodoxă 
 

După D. Farcaş (2010) planurile iniţiale prevedeau ca acest 

cartier să ocupe Valea Govândariului, cea pe care şoseaua părăseşte 

oraşul în direcţia Caransebeş. Până la urmă însă, noul cartier a fost 

ridicat începând cu anul 1963 în lunca extinsă a râului Bârzava 

dintre Mociur şi Câlnic, unde alături de terenurile localnicilor se 

aflau câteva clădiri şi un aeroport (cu o şcoală de aviaţie) pentru 

avioane mici şi planorism. Cu toate acestea, multă lume a 

considerat că acest cartier este mult aşteptatul Govândari, astfel că 

numele impropriu s-a menţinut până azi în tradiţia orală a 

reşiţenilor. 

Victoria este locul unde traseul nostru ia sfârşit, după ce am 

parcurs principalele cartiere ale municipiului în ordinea apariţiei 

lor, pornind din vechiul centru al urbei (numit după al doilea 

Război Mondial Piaţa Republicii) şi până în cel mai nou cartier 

reşiţean, Lunca Bârzavei, ridicat pentru acoperirea necesarului de 

locuinţe ca urmare a industrializărilor masive începute în deceniul 

şase al secolului XX. 
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Traseul 2: Intim – Câlnic – Tâlva Mare – Moniom 
– Lacul Moniom 

 
Distanţă şi durată: 8,8 km, 2 ore şi 10 min; Intim – Gara de Nord: 1 
km, 10 min; Gara de Nord – Renk: 1 km, 10 min; Renk – Câlnic 
(biserică): 1,4 km, 15 min; Câlnic (biserică) – Tâlva Mare: 2,2 km, 
45 min; Tâlva Mare – Moniom (biserică): 2 km, 30 min; Moniom 
(biserică) – Lacul Moniom: 1,2 km, 20 min (fig. 72, 73, 74 şi 83) 

 
Plecăm pe traseu din faţa Hotelului Intim (pentru detalii 

vezi cap. 3). Traversăm B-dul Republicii şi având sensul giratoriu 
în stânga, intrăm pe B-dul Muncii. În stânga drumului se întinde 
Parcul Intim, recent reamenajat, urmat de Hotelul Boreal. În 
spatele acestora, pe malul stâng al Bârzavei, regăsim un complex 
sportiv, ce include Stadionul Tineretului – folosit de tinerii 
reşiţeni pentru activităţi sportive şi de municipalitate pentru 
organizarea serbărilor câmpeneşti – o sală de sport şi patinoarul. 

Lăsăm în stânga străzii Terasa Trandafirilor (azi 
ruinată), Biserica Ortodoxă Ucraineană Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel şi Biserica Greco-Catolică şi, spre stânga se 
desprind două poduri peste apa Bârzavei care conduc la Gara 
Reşiţa Nord. În dreapta şoselei, dincolo de intersecţia cu Str. 
Progresului se află Centrul Comercial Nord şi Piaţa Agro-
alimentară Reşiţa Nord (chiar aici ne întâlnim cu traseul 4). 

Depăşim zona gării, iar după complexul comercial cotim 
imediat la dreapta pe Aleea Daliilor, pe care o urmăm vreo 80 m, 
după care ne îndreptăm spre stânga pentru alţi 80 m, pentru a ieşi 
printre blocuri pe Aleea Trei Ape, în faţa unui lăcaş de cult: 
Biserica Ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. A fost 
prima biserică din cartierul Lunca Bârzavei, ridicată în perioada 
1995-1998 în stil neogotic pe locul unei capele, prin aportul 
enoriaşilor şi cu ajutorul primăriei. Între anii 1999 şi 2001 a fost 
pictată de Rita Aldea din Reşiţa. 

Din faţa bisericii revenim la traseul care se continuă pe B-dul 
Muncii. După vreo 700 m strada face curbă mare la dreapta, 
trecem pe lângă un supermarket şi iată-ne în locul numit Renk, 
unde strada noastră se intersectează cu B-dul Republicii, pe care ne 
reîncadrăm acum, îndreptându-ne spre cartierul Câlnic. 

Parcurgem următorii 500 m printre incintele societăţii de 
transport local şi o hală imensă a U.C.M.R. Şoseaua trece peste 
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pârâul Câlnicel (ce vine din dreapta, cu multă vegetaţie în albie) şi 
subtraversează succesiv două pasaje C.F.R. Din acest loc, cotim la 
dreapta şi urcăm la nivelul celei de-a doua linii de tren, care face 
legătura între municipiul nostru şi Caransebeş. De la nivelul 
acestui pasaj se deschid panorame largi asupra cartierelor reşiţene: 
spre nord Câlnic, iar spre sud Lunca Bârzavei. Urmărim calea 
ferată spre dreapta vreo 200 m, înaintând cu prudenţă pe 
traversele de beton şi, imediat în stânga prindem o potecă bine 
conturată pe care urcăm pieptiş pe Tâlva lui Isac (282 m). 
Având în stânga un pâlc de conifere printre care distingem casele 
câlnicenilor, după nici 5 minute ajungem pe creştet, iar privirile ni 
se răsfrâng cu drag asupra urbei reşiţene. Spre nord-vest vedem 
cartierul Câlnic – situat chiar la poalele înălţimii pe care ne-am 
cocoţat – şi Tâlva Mare (400 m) în depărtare, iar spre vest 
admirăm înălţimile rotunjite ale Dealului Gruni (402 m). Către sud 
se deschide o privelişte de ansamblu asupra cartierului Lunca 
Bârzavei (fig. 31), unde acum jumătate de veac câlnicenii încă îşi 
mai păşteau oile. 

 

 
 

Fig. 31 – Cartierul Lunca Bârzavei 
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După câteva clipe de relaxare şi răsfăţ vizual, coborâm la 
stradă, trecem pe sub cele două pasaje şi iată-ne în cartierul 
Câlnic. Denumirea sa derivă din tema slavă „kal” şi înseamnă 
„noroi”, „lut” sau „mlaştină” (I. Iordan, 1963; V. Ioniţă, 1971 şi 
1972; V. Goicu şi R. Sufleţel, 1985). I. Iordan (1963) este de părere 
că termenul a fost transmis românilor prin maghiarul „kálnó”. N. 
Cornean (1940) sugerează că denumirea aşezării ar proveni de la 
colnicele care o împresoară (slavul „kolnik”). 

Fostul sat e amintit în documente din anul 1597, dar cu 
siguranţă este mult mai vechi. Districtul Bârzavei pare să îl 
cuprindă încă din secolul al XV-lea. V. Ioniţă (1997) admite 
posibilitatea ca până la reforma agrară a Mariei Terezia şi a fiului ei 
Iosif al II-lea din 1781, aşezarea să fi fost răsfirată între dealuri şi 
pe văi, locuitorii adăpostindu-se în colibe de nuiele, strânse în 
cătune (în locurile numite Poiana şi Făltăian), de frica turcilor care 
ardeau şi pustiau orice le ieşea în cale. G. Jurma şi V. Petrica 
(2000) opinează că locuitorii s-au aşezat pe actuala vatră după 
ultima invazie turcească din anul 1788. În perioada 1690-1700 
satul apare sub denumirea Kolnik în districtul Bocşei, iar jumătate 
de secol mai târziu, figurează cu 169 de case şi o biserică de lemn. 

Prin tradiţie, locuitorii Câlnicului se consideră urmaşii unor 
colonişti de pe Crişuri, precum şi ai altora veniţi mai târziu de prin 
părţile oraşului Majdanpek din fosta Iugoslavie (V. Ioniţă, 1971). 
Ocupaţiile lor de bază erau în vremurile de altădată pomicultura, 
oieritul şi fabricarea brânzeturilor. De asemenea, erau cărăuşi 
vestiţi pentru uzinele din Reşiţa şi Bocşa, iar mărfurile proprii 
(ţuică şi fructe) le comercializau la Lugoj şi chiar la Timişoara. 

De la intrarea în cartier, dacă cotim pe a doua stradă la 
dreapta (Str. Izvorului continuată cu Str. Râului) şi avansăm mai 
bine de 1 km, ajungem la un mic lac, parţial colmatat şi invadat de 
vegetaţie specifică (Lacul Gladna). 

După ce am parcurs vreo 500 m pe strada principală (numită 
acum Grădişte) ajungem la Casa de Cultură şi Biserica 
Ortodoxă (fig. 32). Având hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel”, biserica a fost zidită între anii 1794 şi 1803, fiind pictată 
ulterior în mai multe etape, ultima dată în anul 1996 de Maria 
Tudur. Prima biserică a satului a fost una din lemn de gorun, 
ridicată pare-se prin anul 1745 la cca. 20 de metri sud-vest de cea 
actuală. 

În legătură cu biserica din Câlnic, se spune că în anul 1848, 
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generalul gărzii civile maghiare Asboth, ca represalii la faptul că 
localnicii pactau cu împăratul, a ordonat să se tragă în biserică cu 
tunurile, presupunând că aceasta adăpostea revoluţionari. A rămas 
în conştiinţa localnicilor faptul că preotul Moise Tulbure a 
îngenunchiat în faţa tunurilor promiţând generalului a-i preda pe 
conspiratori, numai să cruţe biserica. Fapta l-a impresionat pe 
conducătorul maghiar, biserica fiind scutită de distrugere (N. 
Cornean, 1940; V. Ioniţă, 1997). 

 

 
 

Fig. 32 – Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 

 
De lângă biserică o punte metalică duce peste Bârzava la 

halta C.F.R. şi cartierul numit „Peste Apă”. 
La Câlnic se întemeiază încă din anii 1890-1891 Corul Vocal, 

iar fanfara exista în perioada interbelică (D. Jompan, 2003). 
În anul 1968 satul Câlnic este desfiinţat şi declarat cartier în 

cadrul municipiului Reşiţa. 
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Din faţa bisericii pornim mai departe. Cu vreo 100 m înainte 
de curba pe care şoseaua o face la ieşirea din sat, apucăm la 
dreapta pe o străduţă, care după 80 m face un cot la stânga, se 
transformă într-un drum de ţară, trece pe lângă un cimitir şi urcă 
în pantă moderată pe spinarea domoală a Tâlvei Mari. 

Drumul ne duce până aproape de vârf, cu fiecare pas Câlnicul 
devine tot mai mic, iar spre sud observăm celelalte cartiere 
reşiţene. Treptat, în faţă se profilează înălţimea maximă a Tâlvei 
Mari, însă drumul se ramifică, iar noi urmăm ramura din stânga, 
părăsită şi relativ greu de distins în stratul ierbos. Vechiul drum 
evită înălţimea finală, ocolind-o pe la vest, astfel că după vreo 200 
m îl părăsim şi urcăm pieptiş spre dreapta câteva minute până pe 
vârf, avansând cu grijă printre tufele neospitaliere de mărăcini şi 
rugi. 

Tâlva Mare se prezintă ca o colină cu aspect mamelonar, 
împădurită spre nord şi est, ce se înalţă până la 400 m altitudine. 
Priveliştile care se deschid din acest minunat punct de belvedere 
răsplătesc efortul suişului şi ispitesc la odihnă (fig. 33): colinele 
mărginaşe municipiului spre est (tăiate de numeroase drumuri şi 
presărate cu o sumedenie de livezi, sălaşe şi mici suprafeţe 
cultivate), marea parte a depresiunii reşiţene (cartierele Câlnic, 
Lunca Bârzavei, Calea Timişoarei, Triaj, Lunca Pomostului, Valea 
Ţerovei), Dealul Crucii în mijlocul oraşului (dincolo de care se 
înalţă rând pe rând culmile nordice ale Munţilor Aninei), iar spre 
vest culmile rotunjite ale Munţilor Dognecei. La orizont remarcăm 
Masivul Semenic. 

Coborâm la drumul de căruţă părăsit, de fapt acum mai mult 
o potecă şi ocolim Tâlva Mare pe la sud-vest. Cărarea coteşte tot 
mai mult spre stânga, străbate Dealul Moaca şi coboară spre 
cartierul Moniom, scoţându-ne la un canton silvic, lângă şoseaua 
asfaltată ce duce la Timişoara şi pe care am părăsit-o la Câlnic. 
Chiar aici, traversăm şoseaua şi apoi Bârzava peste un pod recent 
construit, iar după 250 de metri ajungem la o încrucişare a 
drumurilor, în centrul cartierului (numit de localnici „La 
Comandă”), lângă Casa de Cultură (pentru detalii despre 
cartierul Moniom vezi traseul 3). 

 
Podul peste Bârzava este construit de câţiva ani, în locul unuia mai 
vechi, care data din perioada antebelică şi care a fost realizat de un grup 
de constructori italieni. La finalizarea acestuia, construcţia veche a fost 
demolată, nerămânând nici măcar ca pod pietonal. 
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Fig. 33 – Reşiţa văzută de pe Tâlva Mare 

 
Din această intersecţie o luăm la dreapta şi, după 150 m 

poposim în faţa Bisericii Ortodoxe Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril, construită în jurul anului 1800 şi reclădită din 
piatră în 1904 de meşterul arhitect Demetriu Boitor din Oraviţa. 

După vizitarea bisericii revenim la strada principală şi trecem 
de intersecţia amintită mai sus, urcând lin în direcţia sud-vest până 
la ieşirea din sat. De acolo drumul se transformă într-unul de 
căruţă, distrus parţial de şuvoaiele de apă, care coteşte la dreapta şi 
pe care urcăm pieptiş câteva minute pe versantul dealului ce se 
deschide în faţă. După vreo 700 m din zona centrală, ajungem la 
un soi de înşeuare pe culmea deluroasă, la o răspântie de drumuri. 
Spre dreapta putem sui 5 minute pieptiş spre un minunat punct de 
belvedere asupra Moniomului, unde a fost montată o cruce. Spre 
stânga se desprinde un drum de căruţă (vezi traseul 3), dar noi nu 
îl urmăm, ci continuăm înainte şi intrăm în pădure. După 5 minute 
drumul ne scoate într-un luminiş, unde a fost amenajat un mic lac 
de acumulare, parţial colmatat, pe valea unui afluent de stânga al 
Bârzavei. Noi l-am numit Lacul Moniom, un frumos loc de 
relaxare pentru câteva minute, în care şi traseul nostru se încheie. 
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Traseul 3: Moniom – Dealul Gruni – Calea 
Timişoarei 

 
Distanţă şi durată: 6,2 km, 1 oră şi 45 min; Moniom (centru) – 
Dealul Gruni: 4,3 km, 1 oră şi 15 min; Dealul Gruni – Calea 
Timişoarei: 1,9 km, 30 min (fig. 72, 74 şi 83) 

 
Potrivit lui I. Lotreanu (1935) satul Moniom este amintit 

pentru prima dată în anul 1418 (Monyoros), când se spune că 
românii s-au aşezat aici venind din Muntenia. Unii autori 
consideră anul 1717 ca moment de atestare al Moniomului, atunci 
când aşezarea figurează cu 18 case, sub denumirea Muniovo. 
Opinia este împărtăşită şi de sculptorul Duşan Basista, unul dintre 
fiii satului, autor al unei binevenite monografii a localităţii. Acesta 
admite însă că aşezarea ar fi mai veche cu câteva veacuri şi că 
începutul secolului al XVIII-lea reprezintă mai degrabă un moment 
de sistematizare al aşezării, păstrat ca atestare în istorie. 

Denumirea cartierului provine după V. Ioniţă (1975) dintr-un 
antroponim: fie românescul „Manea”, fie bulgărescul „Manjo”. În 
perioada interbelică funcţiona la Moniom un cor. 

Pornind din locul numit „La Comandă”, părăsim cartierul 
reşiţean în direcţia Lacului Moniom, pe tronson comun cu traseul 2 
până la intersecţia drumurilor din marginea satului (vezi 
descrierea la traseul anterior). De la această răscruce, apucăm la 
stânga pe un drum părăsit, care ne va conduce spre un alt cartier al 
Reşiţei, numit Calea Timişoarei. Urcăm lin pe culmea golaşă, pe 
care apar din loc în loc petice de ferigă. Drumul se transformă pe 
alocuri în potecă, iar în stânga, priveliştile spre cartierele reşiţene 
din Valea Bârzavei se succed fără oprire. Dincolo de râu, parcă 
străjuind Moniomul, se înalţă Tâlva Mare (fig. 34) (vezi traseul 2), 
iar înspre sud-est se disting cartierele Câlnic şi Lunca Bârzavei. 

Parcurgem acum spinarea Dealului Bârna (363 m), pe 
alocuri prin pădure, trecem de o răspântie şi apoi pe sub o linie 
electrică de înaltă tensiune. După două curbe succesive, drumul se 
continuă pe limita pădurii şi prin livezi de pruni, iar după vreo 500 
m ieşim definitiv în pajişte. Cotim uşor la stânga, depăşim o 
bifurcaţie a drumeagului ce se îndreaptă spre Câlnic şi remarcăm 
în faţă creştetul rotunjit al Dealului Gruni. Ajungem acolo suind 
de-a dreptul printr-o livadă de pruni. De la înălţimea maximă de 
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402 m – minunat loc de belvedere – cuprindem cu privirea 
cartierul Lunca Bârzavei şi înălţimile Munţilor Dognecei şi 
Munceilor Domanului. 

 

 
 

Fig. 34 – Cartierul Moniom străjuit de Tâlva Mare 

 
Termenul „Gruni” este o variantă a substantivului „grui” şi înseamnă 
„deal mai mic” sau „bot de deal”. Este răspândit în Banat în varianta 
fonetică „gruń”, încadrându-se astfel perfect în specificul graiului, ca 
trăsătură arhaică (V. Ioniţă, 1975; O. Răuţ şi V. Ioniţă, 1976).  

 
Chiar de aici intrăm pe drumul carosabil ce traversează 

culmea şi coboară în curbe mari şi pantă pronunţată printre sălaşe, 
ogoare şi locuinţe. La prima răscruce cotim la dreapta, trecem pe 
lângă capela Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „General de 
Brigadă Vasile Zorzor”, iar la a doua bifurcaţie apucăm la stânga, 
pe Str. Erou Nicolae Marcu (vezi şi traseul 12). Pe ultimii 200 m 
urmăm un drum betonat care ne scoate în 5 minute pe Calea 
Timişoarei, la capătul acestui traseu.  
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Traseul 4: Victoria – Gara de Nord – Schitul 
Înălţarea Domnului 

 
Distanţă şi durată: 2 km, 40 min; Victoria – Gara de Nord: 0,6 km, 
10 min; Gara de Nord – Dealul Mănăstirii: 1,4 km, 30 min (fig. 74 şi 
83) 

Locul de plecare pe traseu este Monumenul Eroilor din 
Parcul Tricolorului (vezi descrierea la traseul 1). Traversăm B-
dul Republicii şi înaintăm pe Str. Progresului, trecând pe lângă 
Cinematograful Dacia, redeschis de câţiva ani. După 400 m 
ajungem la intersecţia cu B-dul Muncii, unde ne întâlnim cu 
traseul 2, iar noi traversăm Bârzava pe unul din cele două poduri 
(vezi şi descrierea la traseul 2). 

Dincolo de Bârzava suntem la Gara Reşiţa Nord. Trecem 
de clădirea gării şi cotim la dreapta, urcând treptele unei pasarele 
pentru a evita liniile ferate. De la înălţimea podului îngust vedem 
întregul edificiu al Gării de Nord (fig. 35) finalizat în 1963, dar 
cuprindem cu privirea privelişti largi spre cartierele reşiţene 
(Lunca Bârzavei, Calea Timişoarei) şi dealurile limitrofe (Dealul 
Gruni, Dealul Crucii, Tâlva Mare). 

 

 
 

Fig. 35 – Gara de Nord văzută de pe pasarelă 
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Coborâm de pe pasarelă şi ieşim pe Calea Timişoarei, 
unde ne încadrăm la stânga şi după 50 m, în dreptul restaurantului 
Timea, la dreapta pe Str. Alexandru Popp. Avansăm 50 m, intrăm 
pe Str. Mănăstirii şi începem urcuşul pe strada neasfaltată, pe 
alocuri pieptiş. 

Pe întreaga sa lungime, Str. Mănăstirii reprezintă o 
succesiune de puncte de belvedere spre Depresiunea Reşiţei 
(Câlnic, Lunca Bârzavei şi Calea Timişoarei), peisajele captivante 
îndemnând mereu la popas. 

După două serpentine largi printre vile recente şi printr-un 
pâlc de fagete, ieşim în jumătate de oră la Schitul Înălţarea 
Domnului, apărut de câţiva ani, unde traseul nostru se încheie. 

 

Traseul 5: Intim – Valea Ţerovei – Şos. de Centură 
– Piaţa Republicii 

 
Distanţă şi durată: 8,7 km , 2 ore şi 30 min; Intim – Pensiunea 5M: 
2,2 km, 30 min; Pensiunea 5M – Pensiunea Club Castel: 4,2 km, 1 
oră şi 30 min; Pensiunea Club Castel – P-ţa Republicii: 2,3 km, 30 
min (74, 75, 79, 80 şi 83). 

 
Plecăm pe traseu din zona Intim, din faţa hotelului cu 

acelaşi nume. După mai puţin de 100 m în direcţia sud, traversăm 
Calea Caransebeşului pe lângă sensul giratoriu şi ne angajăm pe 
Str. Căminelor, având în dreapta căminele Liceului Traian 
Vuia. Dacă intrăm pe prima stradă la stânga ajungem la Biserica 
Ortodoxă Pogorârea Sfântului Duh, a cărei poveste începe în 
anul 2002 când se înfiinţează parohia. Iniţial, slujbele se ţineau în 
incinta a două licee, iar din anul 2004 în cadrul punctului termic 
de lângă actualul lăcaş, unde se va amenaja o capelă. Lucrările la 
biserică s-au desfăşurat între anii 2007-2011, după proiectul 
arhitectului Adina Bocicai din Reşiţa, însă construcţia nu este 
complet finalizată nici în prezent. 

Str. Căminelor se apropie treptat de Bârzava şi o îngână vreo 
200 m până la confluenţa cu Ţerova, după care continuăm pe 
malul drept al acestui afluent, canalizat pe mai bine de un 
kilometru. Din stânga, de pe Dealul Sofarului (297 m) coboară 
traseul 6 care ne va însoţi o bucată de drum. În dreapta şoselei se 
întinde spaţiul industrial Valea Ţerovei. 

Drept în faţă, dincolo de un iaz de decantare, se înalţă masivă 
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şi sumbră, halda de zgură a combinatului siderurgic. D. Farcaş 
(2010) ne povesteşte că aceasta era numită de nemţi 
„Schlackensturz”, fiind înălţată ca un dig imens ce aproape că unea 
două dealuri deasupra Văii Ţerovei. De pe coama ei orizontală se 
revărsa neîncetat, ca din craterul unui vulcan în erupţie, topitura 
incandescentă adusă de trenuri. Halda devenea în timpul nopţii o 
scenă impresionantă, cu care urbea te întâmpina când veneai 
dinspre Timişoara sau Caransebeş. 

În dreptul haldei de steril a fost deschisă Pensiunea 5M, 
chiar în locul unde şoseaua se bifurcă: ramura din stânga duce în 
cartierul Ţerova, iar cea din dreapta – în fapt şoseaua de centură 
a municipiului – înconjoară pe la est uriaşul deponeu către 
cartierul Muncitoresc. În unghiul format de cele două străzi care 
se depărtează se extinde o suprafaţă industrială abandonată, ceea 
ce a mai rămas din fosta Uzină Cocso-Chimică, construită în 
anul 1983. 

Aici ne despărţim de traseul 6 care însoţeşte ramificaţia la 
stânga, îndreptându-ne spre dreapta în urcuş uşor. Drumul suie 
constant iar în curând vedem şi primele case ale fostei Reşiţe 
Montane. Aici sus, cartierele vechi de case se întrepătrund cu 
uzinele.  

După ce trecem de halda de steril, drumul efectuează un cot 
larg, iar spre dreapta se desprind două străzi: prima urcă la un 
cartier de case situat deasupra haldei de zgură, iar a doua, coboară 
în pantă accentuată spre bulevardul principal (Piaţa Republicii). 
Din dreptul celei de a doua intersecţii (cu Str. Dorna), continuăm 
pe aceeaşi şosea, numită acum Str. Vântului. Următoarea porţiune 
din traseu – până la răscrucea cu şoseaua Târnovei – este comună 
cu traseul 6.  

Trecem de Fabrica de Separare a Aerului Messer 
(ridicată pe ruinele fabricii de producere a oxigenului) şi ajungem 
în dreptul unui vast cimitir împrejmuit cu gard de beton. Vizavi de 
acesta, dacă ne suim pe conducta de beton din stânga drumului, se 
deschide o privelişte completă spre Valea Ţerovei şi cartierul 
Ţerova (fig. 36), dosit parcă între dealurile înconjurătoare. De 
cealaltă parte, spre sud şi sud-vest cuprindem cu privirea cartierele 
Muncitoresc, Driglovăţ, Poiana Golului şi Centrul Civic, străjuite de 
dealurile La Arşiţă şi Budinic. Recomandăm multă băgare de 
seamă la plimbarea pe ruinele acestei conducte de beton, orice pas 
nechibzuit putând conduce la accidente nedorite. 
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Cimitirul amintit mai sus găzduieşte din anul 1915 mormântul 
aviatorilor germani, la căpătâiul căruia, în locul crucii, a fost instalată o 
uriaşă elice de avion. Cei şapte militari au căzut în cele două războaie 
mondiale în împrejurimile Reşiţei. 

 

 
 

Fig. 36 – Cartierul Ţerova 

 

 
 

Fig. 37 – Cartierul Muncitoresc 

 
Mai departe, spre stânga, se ramifică un drum închis cu 

barieră care duce la vechea haldă de steril, ocolind pe la nord 
Dealul Dosului (425 m). Noi însă rămânem pe şoseaua de centură, 
numită de acum Calea Apei, tăiată în versantul sudic al Dealului 
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Dosului, complet împădurit. Spre dreapta se deschid peisaje largi 
şi captivante asupra depresiunii reşiţene (cartierele Muncitoresc şi 
Stavila) (fig. 37). 

Urmează răspântia cu drumul asfaltat ce duce la Târnova (DJ 
582A), unde cotim la dreapta pe Str. Târnovei şi ne despărţim de 
traseul 6. Continuăm coborâşul prin pădure, întrezărind din loc în 
loc spre dreapta prin coronamentul arborilor, casele cartierului 
Stavila. 

În curând şoseaua execută un cot mare la dreapta, trecem pe 
lângă moderna pensiune Club Castel şi ieşim aproape de albia 
Bârzavei, la intersecţia cu Str. Scoruşului, unde cotim la dreapta. 
Am ajuns în cartierul Lend, loc în care ne intersectăm cu traseul 7, 
cu care avem sector comun până în Piaţa Republicii, unde 
plimbarea noastră se încheie (pentru acest tronson vezi descrierea 
la traseul 7). 

 

Traseul 6: Victoria – Staţia Meteorologică – 
Ţerova – Piaţa Republicii 

 
Distanţă şi durată: 14,2 km, 4 ore; Victoria – Staţia Meteorologică: 
2 km, 45 min; Staţia Meteorologică – Pensiunea 5M: 1,7 km, 30 
min; Pensiunea 5M – Ţerova: 2 km, 30 min; Ţerova – Dealul 
Fântâna Seacă: 3 km, 45 min; Dealul Fântâna Seacă – Furnalul nr. 
2: 4,5 km, 1 oră şi 15 min; Furnalul nr. 2 – Piaţa Republicii: 1 km, 15 
min (fig. 74, 75, 79, 80 şi 83) 

 
Plecăm în excursie de lângă biserica ortodoxă situată în 

Parcul Tricolorului (zona Victoria). Traversăm parcul şi ne 
încadrăm la dreapta pe Str. Făgăraşului. Trecem succesiv de 
Complexul Municipal de Sport şi Sănătate „Ioan 
Schuster”, Spitalul Judeţean, Stadionul Gloria, Liceul 
Mircea Eliade (în stânga şoselei) şi Biserica Romano-
Catolică Preasfânta Treime (pe dreapta drumului), aceasta 
din urmă construită între anii 1993 şi 2004. 

 
Profesorul şi antrenorul emerit Ioan Schuster (1929-2011) este cel care 
a creat în municipiul de pe Bârzava o şcoală naţională de nataţie şi, care 
prin sportivii săi, a adus peste 300 de titluri naţionale de seniori şi 
peste 1.000 de victorii în campionatele de înot pentru juniori. 
Autorităţile locale intenţionează ridicarea unui bust al profesorului şi 
montarea unei plăcuţe comemorative în faţa complexului sportiv.  
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După liceu, în dreptul unei curbe mari la stânga, părăsim Str. 
Făgăraşului şi intrăm pe Aleea Calea Caransebeşului. După 200 m 
ajungem la intersecţia cu Calea Caransebeşului, pe care o urmăm la 
stânga cca. 50 m, apoi o traversăm şi intrăm pe Aleea Albăstrelelor. 
După vreo 300 m, în dreptul unei parcări, găsim la stânga printre 
blocuri o potecă pavată, care ne scoate în 10 minute de suiş 
solicitant la Staţia Meteorologică Reşiţa, construită pe 
Dealul Sofarului. Pe măsură ce urcăm se deschid şi priveliştile 
captivante spre cartierele reşiţene Lunca Pomostului, Triaj, Lunca 
Bârzavei şi înălţimile care le domină (fig. 38). 

Ocolim staţia meteorologică şi intrăm pe un drum de căruţă 
care trece pe lângă câteva sălaşe ale reşiţenilor şi coboară spre 
Valea Ţerovei. La intersecţia cu Str. Căminelor, apucăm la stânga şi 
până la Pensiunea 5M continuăm pe rută comună cu traseul 
precedent (vezi descrierea de la traseul 5). 

 

 
 

Fig. 38 – Cartierul Lunca Pomostului 

 
La bifurcaţia din dreptul Pensiunii 5M, ne separăm de 

traseul 5 (care urcă spre Oraşul Vechi) şi o luăm pe drumul din 
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stânga (Str. Valea Ţerovei). Şoseaua înconjoară pe la nord ruinele 
fostei uzine cocso-chimice, lăsând în stânga Dealul Ramnicului 
(299 m) şi ne scoate îndată în cartierul Ţerova, unde ne oprim în 
faţa bisericii ortodoxe şi a Căminului Cultural, pe Str. 
Traian Doda, în zona centrală.  

Satul Ţerova este amintit în documente încă din anul 1433, în 
vremea turcilor, când a luat naştere prin gruparea sălaşelor din 
împrejurimi. I. Lotreanu (1935) este de părere că aşezarea ar fi 
existat şi în vremea războaielor daco-romane. Locuitorii Ţerovei s-
au îndeletnicit din vecie cu agricultura, pomicultura şi creşterea 
animalelor. Cnezii din Ţerova au stăpânit se pare, bazinul superior 
al Bârzavei, avându-şi reşedinţa la Reşiţa (vezi şi traseul 17). 

Denumirea cartierului are la bază tema slavă „čer”, care 
înseamnă „cer” (varietate de stejar) (V. Ioniţă, 1975). 

Biserica de lemn, ridicată pe la 1765, a fost demolată în anul 
1877. În acelaşi an a fost zidită din piatră şi cărămidă Biserica 
Pogorârea Sfântului Duh, cea actuală, fiind reparată mai apoi 
în perioada 1966-1967. Sfântul lăcaş a fost pictat în anii 1970-1972 
de Teodor Constantinescu din Bucureşti (G. Jurma şi V. Petrica, 
2000; V. Leu, 2006). 

Din centrul satului de altădată pornim spre nord, parcurgând 
străzile Banatului şi Văii, după care traversăm pârâul Ţerova şi 
continuăm pe Calea Bratovei până la ieşirea din localitate.  

După ultima gospodărie, cotim brusc la dreapta pe un drum 
de căruţă neumblat, urcând pieptiş preţ de 5 minute. Panta se 
îmblânzeşte, trecem pe sub o linie de înaltă tensiune, iar la 
picioarele noastre, casele Ţerovei devin din ce în ce mai mici. 
Drumul urcă constant pe Dealul Ţerovei (404 m) şi face un cot 
mare la dreapta. Mai departe, pajiştea este întreruptă din loc în loc 
de petice de ferigă. De pe culmea alungită a Ţerovei se deschid 
peisaje demne de admirat asupra bazinetului şi Văii Ţerovei (fig. 
39), dar şi spre versantul nordic al Dealului Dosului, care 
găzduieşte vechea haldă de steril a fabricilor din municipiu. 

După un mic urcuş, ieşim la şoseaua asfaltată Târnova-Reşiţa 
pe Dealul Fântâna Seacă (439 m), alt punct deosebit de 
belvedere. Cuprindem cu privirea casele răsfirate ale satelor 
Târnova şi Bratova, precum şi Valea Bârzavei cu cartierele reşiţene.  

Mai departe urmărim şoseaua asfaltată, depăşim cele câteva 
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case ale cartierului Bolnovăţ, intrăm în pădure şi ajungem în 20 
de minute la intersecţia cu Calea Apei şi Str. Târnova, unde cârmim 
la dreapta. De aici şi până la răscrucea cu Str. Dornei avem rută 
comună cu traseul precedent (vezi descrierea la traseul 5). 

 

 
 

Fig. 39 – Valea Ţerovei 

 
Coborâm accentuat pe Str. Dorna spre vatra depresiunii 

reşiţene. Trecem de intersecţia cu Str. Rândul III, lăsăm în stânga 
intrarea pe Str. Rândul II şi la următoarea intersecţie, apucăm la 
stânga pe Str. Rândul I (fig. 40). Este necesară următoarea 
precizare: aceste trei străzi formează nucleul ansamblului 
urbanistic „Rândurile” – monument istoric, datorită 
numeroaselor clădiri vechi care se păstrează încă aici (locuinţe 
muncitoreşti din secolele XIX-XX). 

În faţa noastră se ridică falnic Furnalul nr. 2, de asemenea 
monument istoric. Ne aflăm chiar în apropierea locului unde cu 
mai bine de 200 de ani în urmă se aprindea focul în primele 
furnale reşiţene (vezi descrierea la traseul 1). 
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Fig. 40 – Strada Rândul I 

 
Ultima bucată a traseului ne poartă pe străzile Rândul I, 

Feroviarului şi Oituz, care ne conduc în câteva minute în Piaţa 
Republicii, la capătul traseului. 

 

Traseul 7: Piaţa Republicii – Stavila – Lend – 
Staţiunea Secu 

 
Distanţă şi durată: 13,9 km, 3 ore şi 15 min; Piaţa Republicii – 
C.H.E. Grebla: 2,8 km, 45 min; C.H.E. Grebla – Baraj Secu: 4,3 km, 
1 oră; Baraj Secu – Staţiunea Secu: 6,8 km, 1 oră şi 30 min (fig. 79, 
80, 81 şi 83)  

 
Ne angajăm pe traseu din Piaţa Republicii, din locul unde 

se înălţa odinioară monumentala Casă Muncitorească (vezi 
descrierea la traseul 1) şi ne îndreptăm înspre est, pe Str. 
Castanilor. Exceptând podul rutier din Stavila, până în cartierul 
Lend avem sector comun cu traseul 5. 

În dreapta, după intersecţie, funcţiona până la debutul anilor 
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'90 terasa restaurantului Horvath, redenumit după naţionalizare 
Mureşul, unde venea toată lumea bună a oraşului (D. Farcaş, 
2010).  

După 500 m remarcăm în stânga străzii clădirea galbenă a 
Şcolii Generale Nr. 1 (fig. 41) – monument istoric, situată chiar la 
intersecţia Str. Castanilor cu Str. Parcului. A fost zidită la începutul 
secolului XX şi supranumită „Şcoala de Beton”, din pricina 
noutăţii metodei de construcţie la vremea respectivă. Clădirea este 
funcţională şi în prezent, fiind una dintre puţinele clădiri 
monument ale Reşiţei care au avut parte de restaurare. 

 

 
 

Fig. 41 – „Şcoala de Beton” 

 
Dacă urmăm Str. Parcului, după nici 100 m intrăm în 

perimetrul Grădinii Zoologice „Profesor Ion Crişan”, recent 
renovată. În acest spaţiu s-a amenajat în anul 1871 Parcul Iosefin, 
cu ocazia sărbătoririi unui veac de la fondarea fabricilor reşiţene. 
Multă vreme a fost singurul spaţiu verde din oraş pentru recreare 
şi petrecere a timpului liber. Parcul zoologic a fost înfiinţat în 
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perioada 1965-1967 de profesorul de biologie al cărui nume îl 
poartă azi, care profesa pe atunci la Şcoala Nr. 1. Pot fi văzute 
numeroase specii de animale, atât autohtone, cât şi exotice. 

Nu peste mult timp intrăm în cartierul Stavila. Şoseaua 
urcă al treilea mare pod al municipiului peste Bârzava, sub numele 
de Str. Zimbrului. Noi însă ne continuăm excursia pe vechiul 
tronson al Str. Castanilor, prin dreapta podului, pe lângă casele 
micuţe şi vechi ale Stavilei. Lăsăm în dreapta Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”, 
afundându-ne sub podul nou care poartă şoseaua şi liniile de 
tramvai şi ne apropiem de Bârzava, pe care o traversăm pe un pod 
de metal, Podul Stavila (fig. 42). Este cel mai vechi pod arcuit 
integral sudat din România şi printre primele de pe continentul 
european. S-a practicat sudura niturilor, lucrare în premieră în 
România a U.D.R. la acea vreme. Construit în anul 1930 şi având o 
deschidere de 30 m, podul este declarat azi monument istoric. 

De aici pornea vechiul canal care asigura cu apă uzinele 
reşiţene, astăzi acoperit în totalitate. Apele ajungeau după vreo 3 
km iarăşi în Bârzava în dreptul Palatului Cultural, gura de vărsare 
fiind vizibilă şi azi (vezi şi traseul 1). 

 
În opinia noastră toponimul Stavila provine de la construcţia 
hidrotehnică amenajată pe cursul Bârzavei, care dirija apa spre canalul 
topitoriei. Este posibil să fi funcţionat aici şi o greblă. 
 

 
 

Fig. 42 – Podul din Stavila 
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Puţin după Podul Stavila, scăpăm de apăsarea structurii de 
beton a uriaşului pod şi reintrăm pe strada principală. Aceasta 
execută o curbă mare la dreapta, în dreptul Parcului Bernard 
Andrei, în mijlocul căruia se află o cruce şi, în care din nefericire, 
mai pasc uneori caii localnicilor. În stânga, atrage atenţia o clădire 
masivă de piatră, dar veche şi dărăpănată, azi cu locuinţe sociale, 
invadată de antene de recepţie prin satelit. Este vorba despre una 
dintre cele mai vechi clădiri din oraş, fosta moară Juracsek – 
monument istoric, numită astfel după unul dintre proprietarii săi 
care se număra printre conducătorii oraşului în timpul revoluţiei 
de la 1848. 

După 350 m de la parc părăsim Str. Văliugului (care urcă pe 
Valea Mare) şi intrăm la stânga pe Str. Scoruşului (puţin în aval de 
confluenţa Văii Mari cu Bârzava). Traversăm din nou Bârzava şi o 
însoţim apoi pe malul drept, intrând în cartierul Lend. Trecem pe 
lângă câteva ruine industriale şi pe lângă casele mici şi modeste, 
înşiruite în mare parte pe stânga drumului, unele fiind căţărate pe 
versant. De la intersecţia cu Str. Târnovei traseul 5 ne părăseşte, 
îndreptându-se spre Dealul Fântâna Seacă, iar noi continuăm 
acum pe Str. Primăverii. Dincolo de Bârzava se află Lacul Grebla 
şi Centrala Hidroelectrică Grebla, urmate de Complexul 
Sportiv Atlantic, extins pe amplasamentul vechiului ştrand 
municipal al Reşiţei. 

 
Potrivit lui H. Kulhanek (2011) denumirea cartierului Lend derivă de la 
cuvântul german „Länd”, astfel că „anlanden” s-ar traduce prin „a 
scoate la uscat”. Varianta oferită de D. Farcaş (2010) conform căreia 
„Länd” ar însemna „la ţară”, pare mai puţin plauzibilă. 
 
Ştrandul Turistic – după cum mai era numit în trecut ştrandul 
municipal al Reşiţei – era dotat cu un bazin olimpic de 50 de metri, 
tribună şi blocuri de start pentru competiţii, alături de care mai erau şi 
câteva mese lungi cu bănci (D. Farcaş, 2010). 

 
Centrala Grebla (fig. 43) este cea mai veche de pe 

teritoriul României, fiind construită în anii 1903-1904, după cele 
mai moderne baze la acea vreme. Clădirea are aspect de castel 
medieval, fiind zidită din piatră brută. Datorită caracteristicilor 
arhitecturale şi tehnice, construcţia a fost declarată monument 
istoric.  
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Fig. 43 – C.H.E. Grebla 

 
Centrala propriu-zisă a fost dotată cu 3 grupe electrogene, cu 

o putere de 2.500 C.P. fiecare, formate din trei turbine Pelton şi 
trei generatoare trifazice (R. Gräf, 1985). În anul 1976 
hidroagregatele mari au fost înlocuite integral, iar cele mici 
dezafectate. În spatele clădirii se văd cele trei conducte forţate care 
aduc apa din castelul de echilibru Ranchina (vezi traseul 8), în 
prezent hidrocentrala având o putere instalată de 5.500 kW. 

Pe acest amplasament funcţiona încă de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, o greblă-grătar dublă, lungă de 40 m, instalaţie pentru 
oprirea şi sortarea lemnelor transportate pe apa Bârzavei. Erau 
plutiţi în principal buşteni pentru producerea mangalului. 
Ansamblul cuprindea şi câteva locuri de uscare şi ardere. Astfel, 
odată ajunse aici, lemnele erau scoase din apă şi stivuite pentru 
uscare, iarna fiind carbonizate în bocşele instalate în imediata 
apropiere. Funcţionau câte 20-30 de bocşe, iar arderea mocnită a 
acestora putea dura până la câteva saptămâni (R. Gräf, 1985; H. 
Kulhanek, 2011). Acest sistem a funcţionat până în 1907, mai târziu 
mangalul fiind înlocuit cu cocs (D. Perianu, 1996). 

De la C.H.E. Grebla mergem în paralel cu traseul 8, prin 
valea care devine tot mai îngustă. Trecem pe lângă fostul azil de 
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bătrâni (azi şcoală) – monument istoric, construit la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi câteva pensiuni. Drumul coteşte la stânga, 
iar noi traversăm din nou Bârzava şi intrăm pe Str. Rozelor. După 
ce depăşim ultimele case ale Lendului, înainte de o curbă mare a 
şoselei asfaltate la dreapta ne despărţim de traseul 8, care urcă 
spre Dealul Ranchinului pe un drum forestier. 

Mai avansăm vreo 200 m şi în stânga străzii descoperim o 
împrejmuire care ascunde ruinele primului ştrand al Reşiţei, 
amenajat pe Bârzava în anul 1929 de membrii Asociaţiei Prietenii 
Naturii, cu mijloace proprii şi prin muncă voluntară. Un mic 
stăvilar reţinea apele Bârzavei dând naştere unui lac de vreo 100 m 
lungime, cu o insuliţă pe mijloc, cu câteva aparate de gimnastică pe 
plajă, cu bărci şi cabine pentru schimbarea veşmintelor. Lângă 
stăvilar era instalată o trambulină pentru sărituri (D. Farcaş, 
2010). O vreme s-a chemat Ştrandul U.D.R., iar mai târziu 
Ştrandul Puşkin. Decenii de-a rândul a reprezentat locul de 
destindere şi relaxare numărul unu pentru reşiţeni. 

Şoseaua execută curbe tot mai mari (Str. Barajului) şi îngână 
fidel meandrele Bârzavei, încleştată între Dealul Fântâna Seacă (pe 
dreapta văii) şi Dealul Ranchinului (pe stânga văii). Lăsăm în 
stânga Complexul Sportiv Muncitorul şi câteva case, iar 
şoseaua ne scoate în aval de barajul acumulării Secu, lângă 
confluenţa pârâului Secu cu Bârzava, unde întorc autobuzele de 
oraş.  

De aici avem iarăşi tronson comun cu traseul 8. Şoseaua se 
depărtează de apa Bârzavei şi însoţeşte pârâul Secu, afluent de 
stânga al Bârzavei, care vine din fosta aşezare minieră ce poartă 
acelaşi nume. După mai bine de 500 m, ne despărţim definitiv de 
traseul 8, care urmăreşte un drum forestier ce se bifurcă spre 
cartierul Secu. 

Drumul asfaltat începe să urce treptat, fiind tăiat în versantul 
nordic al Dealului Cristolovăţ (566 m), astfel că următorul 
kilometru îl parcurgem pe alocuri pieptiş în vreo 25 de minute. În 
stânga, desluşim prin frunzărimea copacilor oglinda lucioasă a 
acumulării Secu, dincolo de care se ridică dealurile Bârzavei (436 
m) şi Mieţului (466 m). Întinderea de apă are nuanţe verzi-
albăstrui, fiind înghesuită între versanţii păduroşi ai Munţilor 
Aninei (la sud) şi Semenicului (la nord). 

Lacul Secu (fig. 44) ocupă o suprafaţă de peste 100 ha şi 
înmagazinează un volum de apă de 15.000.000 mc, în spatele unui 



 

 93  

 

baraj de beton construit în anul 1963. A fost amenajat pentru 
alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Reşiţa, 
regularizarea debitelor şi apărarea localităţii împotriva 
inundaţiilor, dar nu în ultimul rând şi pentru agrement. Lacul a 
fost populat de-a lungul timpului cu mai multe specii de peşti. 
Apariţia acumulării Secu a determinat însă dispariţia unui cătun, 
ale cărui case zac de la începutul anilor '60 pe fundul acesteia. 

 

 
 

Fig. 44 – Lacul Secu (foto Iulianna Dobai) 

 
Şoseaua începe să coboare în serpentine ample – impuse de 

forma meandrată a lacului şi de prelungirile sale pe afluenţi sub 
forma unor golfuri – urmărind fidel malul stâng al acumulării. 
Există multe locuri unde putem coborî lângă oglinda de apă. Vara, 
fiecare luminiş dintre şosea şi apă e ticsit cu turişti, lacul fiind 
preferat de reşiţeni pentru scăldat şi odihnă, unul dintre motive 
fiind apropierea de oraş. 

În dreptul vărsării Râului Alb în lac, şoseaua execută un cot 
mare, din care porneşte spre dreapta un drum forestier, iar un 
panou informativ ne arată că duce la Centrul de Agrement 
Râul Alb (1 km). 
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Una dintre cele mai apreciate tabere din zona de vest a ţării în perioada 
comunistă, tabăra de la Râul Alb a beneficiat în ultimii ani de investiţii 
importante, astăzi găzduind ocazional tabere pentru elevi, dar şi diverse 
manifestări artistice şi ştiinţifice. 

 
După nici 500 m, o plăcuţă informativă ne confirmă faptul că 

am ajuns la Staţiunea Secu (280 m altit.). În anii '60 s-a ridicat 
aici primul motel-restaurant, „Şura Ortacilor”, cu specific cărăşan, 
urmat apoi de alte moteluri, hoteluri, restaurante şi căsuţe. 
Totodată au fost amenajate debarcadere pentru hidrobiciclete şi 
bărci. Staţiunea era frecventată intens la sfârşit de săptămână de 
reşiţeni, care o denumeau simplu „La Şură”. În prezent sunt 
deschise două pensiuni noi: Brânduşa şi Flavia (pentru detalii 
vezi cap. 3). 

 
Perioada de glorie a staţiunii a durat până în anul 1990, astăzi situaţia 
acesteia nefiind una dintre cele mai bune. Multe dintre unităţile de 
cazare şi alimentaţie au devenit ruine (Pietricica, Stâna Dacilor, Şura 
Ortacilor şi Constructorul), ori se află în renovare de un deceniu 
(Splendid). La decăderea staţiunii a contribuit în primul rând lipsa de 
interes a autorităţilor locale. Debarcaderul şi pontoanele nu mai există, 
toboganul cu apă, scena pentru spectacole, terenurile de sport au rămas 
doar o frumoasă amintire. 

 
Depăşim nucleul principal al staţiunii Secu şi continuând pe 

Str. Brânduşelor – căci aşa se numeşte aici şoseaua – intrăm în 
pădure. Ocolim coada lacului, printre Culmea Cozia (688 m) şi 
Tâlva Oraşului (480 m), trecând pe lângă ruinele restaurantului 
Stâna Dacilor (pe dreapta, la 100 m de şosea) şi ale motelului 
Constructorul. După vreo 20 de minute ajungem la punctul final 
al acestui traseu, la intrarea în incinta Hotelului Turist. Este 
singurul dintre vechile hoteluri ale staţiunii care a rezistat 
perioadei de tranziţie de după 1990. 

În amonte de Complexul Turist şoseaua asfaltată se 
transformă într-un drum de piatră (DJ 582B), care traversează 
Bârzava pe malul drept şi suie în serpentine largi spre comuna 
Văliug. 

Nu putem încheia prezentarea acestui traseu, fără a aminti de 
linia ferată îngustă (984 mm) care străbătea Valea Bârzavei 
până acum câteva decenii. Inaugurată în anul 1871, calea ferată 
lega Secu cu Reşiţa pe 12,3 km lungime. Linia urmărea iniţial malul 
drept al Bârzavei, după care, în apropierea locului unde se înalţă 
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azi barajul acumulării Secu, traversa „Podul Secul” pe malul opus. 
De aici, drumul de fier însoţea Valea Secului, urcând până la satul 
cu acelaşi nume. Tracţiunea cabalină a fost înlocuită mai târziu cu 
tracţiunea cu aburi. Special pentru această linie a fost adusă de la 
Viena locomotiva Szekul, care a servit ulterior ca model primelor 
trei locomotive cu aburi făurite la uzinele din Reşiţa (pentru detalii 
vezi traseul 1). 

 
Din punctul „Podul Secul” se bifurca linia îngustă (700 mm) către mina 
de fier de la Delineşti: Podul Secul-Tâlva Bobului. Avea 27 km lungime 
şi s-a aflat în exploatare în perioada 1911-1961. 

 
Chiar dacă linia a fost construită pentru înlesnirea 

exploatărilor forestiere, iar trenul nu dispunea de vagoane de 
călători, se puteau efectua excursii în grup organizat. La începutul 
anilor '60 s-a trecut la exploatarea fondului forestier cu ajutorul 
camioanelor, închiderea exploatărilor miniere şi construirea 
barajului Secu, astfel că linia ferată Reşiţa-Secu a fost 
dezasamblată.  

 

Traseul 8: Lend – Dealul Ranchinului – Secu – 
Barajul Lacului Secu 

 
Distanţă şi durată: 10,9 km, 4 ore; Lend (C.H.E. Grebla) – Castel 
Ranchina: 3,5 km, 1 oră şi 20 min; Castel Ranchina – Vf. Ranchina: 
0,7 km, 15 min; Vf. Ranchina – Apeductul Curmătura: 1,5 km, 20 
min; Apeductul Curmătura – Portul Secu: 1,6 km, 1 oră; Portul 
Secu – Baraj Secu: 3,6 km, 1 oră (fig. 80, 82 şi 83) 

 
De lângă Lacul Grebla (Str. Cireşului) din cartierul Lend, 

ne îndreptăm către ieşirea din oraş în direcţia staţiunii Secu, pe 
sector comun cu traseul 7 (vezi descrierea la traseul anterior). Cu 
150 m înainte de ruinele primului ştrand reşiţean (Str. 
Rozelor), părăsim strada asfaltată care se îndreaptă spre staţiunea 
Secu şi cârmim la dreapta pe un drum forestier închis cu barieră. 

La început moderată, panta devine tot mai mare şi pe 
anumite porţiuni urcăm pieptiş. Din loc în loc, câte o răritură în 
pădurea de stejar şi fag ne lasă să vedem cartierul Lend, cu casele 
tot mai mici şi înghesuite în valea îngustă a Bârzavei. Drumul 
ocoleşte obârşiile mai multor ogaşe arcuindu-se puternic şi, ne 
scoate în scurtă vreme într-o poieniţă, în care apele Canalului 
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Principal ies din munte şi se liniştesc în castelul Ranchina, 
înainte de a coborî năvalnic prin trei conducte forţate spre C.H.E. 
Grebla (vezi descrierea traseului 7). 

 
Spectaculosul canal a fost realizat de S.t.E.G. şi servea pe atunci la 
transportul lemnelor şi alimentarea cu apă. Lung de 14,2 km, acesta are 
prize la Văliug şi parcurge 6 tuneluri, iar deasupra văilor se continuă cu 
apeducte de fier. Prin realizarea acestui canal de derivaţie s-a dorit 
valorificarea căderii apei Bârzavei dintre satul Văliug şi municipiul 
Reşiţa. 
 
Castelul de echilibru Ranchina permite acumularea a 25.000 mc de 
apă, pentru realizarea acestuia fiind dinamitaţi 1.500 mc de stâncă (H. 
Kulhanek, 2011). 

 
Spre dreapta, un drum şi o cale ferată ruinată urmăresc 

îndeaproape canalul ce dirijează apa spre a pune în mişcare 
turbinele uzinei electrice Grebla. Calea ferată îngustă era parcursă 
odinioară de drezine şi de o mică locomotivă diesel, care serveau 
lucrărilor de întreţinere ale canalului. 

Dincolo de castelul de echilibru reintrăm în pădure, iar după 
câteva minute de suiş consistent, ieşim în pajişte pe culmea 
Ranchinului, în apropierea vârfului. 

Trecem printre câteva petice de livadă, vie şi fâneţe ale unor 
sălaşe abandonate şi după vreo 250 m, înainte ca drumul să reintre 
în pădure, apucăm spre dreapta pe o potecă pierdută în vegetaţie, 
ce urcă abrupt printr-un petec mare de ferigă până pe înălţimea 
finală a Ranchinului. Dedesubtul nostru, Tunelul Ranchina 
străpunge culmea cristalină cu acelaşi nume pe 591 m lungime, 
pentru a permite apelor Canalului Principal să ajungă în C.H.E. 
Grebla. De la altitudinea maximă de 583 m contemplăm vastele 
privelişti asupra depresiunii reşiţene şi Munceilor Domanului, 
între care se regăsesc dealurile: Ponor, Budinic, La Arşiţă (numit 
uneori Archita) şi Driglovăţ.  

 
Toponimul „Ranchin/Ranchina” provine din cuvântul sârbo-croat 
„Ranko” – nume de persoană (V. Ioniţă, 1975). 

 
În legătură cu aceste culmi deluroase circulă legenda 

istorisită de S. Brie (1982). Potrivit acesteia, se zice că în vremuri 
de demult, în prag de război, ca să-şi salveze copiii de la pieirea 
turcească, un oştean i-a ascuns în grabă în codru. Pe primul fecior, 
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Driglovăţ, l-a încredinţat unui stejar bătrân, iar pe al doilea, 
Budinic, unui fag tânăr şi falnic. Arborii s-au îndurat la rugăminţile 
omului şi cu o îmbrăţişare protectoare i-a prefăcut pe cei doi copii 
în copaci tineri. Ostaşul şi-a încredinţat apoi copila, Archita, 
pădurii de brazi, care a transformat-o într-o căprioară zglobie 
pentru a fi apărată de desişul codrului. După multă vreme, când 
maica fetei era cunoscută prin preajma locurilor ca baba Ranchina, 
iar Architei i se împlinise sorocul, fata şi-a căutat mama şi i-a 
povestit cele petrecute. Fericite de reîntâlnire, baba Ranchina a 
trimis-o pe fată să readucă la viaţă pe cei doi fraţi ai ei. Archita a 
turnat la rădăcina celor doi copaci apă fermecată şi pe loc aceştia s-
au prefăcut în doi flăcăi chipeşi. Cei trei copii s-au întors acasă la 
mama lor, voioşi că după atâta amar de vreme au izbutit să 
îndeplinească dorinţa părintelui lor, aceea de a-i feri de urgia 
turcească. 

Interesant de reţinut este şi faptul că, o perioadă după al 
doilea Război Mondial, Dealul Ranchinului, ca de altfel întreg 
perimetrul uzinei electrice, a fost interzis publicului de teama unor 
acţiuni de sabotaj ale opozanţilor regimului comunist recent 
instalat (D. Farcaş, 2010). 

Începem coborârea pe acelaşi itinerar pe care am urcat. După 
cca. 200 m dăm de un drum neumblat, pierdut aproape în 
vegetaţia ierboasă, pe care-l urmăm la stânga (practic o ramificaţie 
a drumului forestier care ne-a scos pe culme). Imediat pătrundem 
în pădure, iar drumul se conturează ceva mai bine. Din stânga vine 
alt drum părăsit, după care depăşim un izvor şi ajungem la o 
intersecţie. Dacă mergem la dreapta dăm într-o păşune, de unde 
vedem satul Cuptoare şi colinele ce îl mărginesc. Noi însă apucăm 
la stânga şi reîncepem coborârea. În câteva minute ajungem la o 
încrucişare de drumuri: dacă mergem în faţă, urcăm un dâmb şi 
ieşim la un minunat loc de belvedere spre satul Cuptoare şi 
împrejurimile sale: Dealul Cârşa, Dealul Ciopeasca (fig. 45) – ce se 
ridică semeţe în spatele caselor răsfirate ale cuptorenilor – şi 
grandiosul apeduct suspendat deasupra Văii Prislop. 

Noi urmăm drumul din stânga şi coborâm accentuat. După o 
altă intersecţie cu un drum părăsit ce vine din dreapta, trecem pe 
sub Canalul Principal şi cotim la dreapta pe lângă acesta, iar 
după vreo 50 m îl urcăm pe o scăriţă de lemn. De aici continuăm la 
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stânga, pe traiectul fostei căi ferate industriale. Urmează un 
canton uzinal, dincolo de care străbatem pe 226 de metri 
apeductul Curmătura (sau Cuptoare) înălţat deasupra Văii 
Prislop. De la  înălţimea sa ameţitoare ne încântă privirea peisajele 
deosebite asupra satului Cuptoare şi dealurilor mărginaşe până la 
Ponor. 

 

 
 

Fig. 45 – Cartierul Cuptoare între Dealul Cârşa şi Culmea Ponor 

 
Dincolo de apeduct însoţim acelaşi canal ce aduce apa de la 

Văliug. După vreo 400 m ajungem la gura Tunelului Teiuş (280 
m) (fig. 46), săpat în perioada 1901-1903 în Dealul Haldina. 
Prindem de aici o cărare spre stânga şi urcăm în pantă mare câteva 
minute. Traversăm drumul de căruţă întâlnit pe culme şi coborâm 
accentuat pe versantul estic până regăsim Canalul Principal, pe 
care îl trecem pe o traversă de fier-beton. 

După câteva zeci de metri prin pădurea de stejar în amestec 
cu fag şi conifere, sosim în faţa apeductului Secu (fig. 47). Este 
cea mai impresionantă şi importantă construcţie de acest fel de pe 
întreaga lungime a canalului. Din cauza înălţimii prea mari a 
pilonilor, podul apeductului a fost montat prin lansare în anul 
1907. Are 216 m lungime, 3 deschideri de câte 36 m, iar pilonii sunt  
fixaţi pe fundamente de zid şi suprastructură de fier. Este declarat 
monument istoric. 
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Străbatem canalul suspendat şi ne oprim câteva clipe în 
cealaltă parte, lângă Cantonul Port Secu ce aparţine T.M.K. De 

aici, ca de altfel de pe întregul 
apeduct, cuprindem cu privirea 
valea adâncă a Secului care 
adăposteşte pitorescul cartier 
reşiţean cu acelaşi nume 
(fig. 48) (vezi descrierea la 
traseul 9). Spre aval vedem 
câteva case şi o lungă haldă de 
steril, iar spre amonte cimitirul, 
biserica romano-catolică, gurile 
fostelor mine de cărbune şi 
majoritatea căsuţelor vechii 
colonii miniere. Locul s-a numit 
Portul Secul în vechime, 
pentru că aici se transbordau 
buştenii din apa canalului în 
vagoane, care fie coborau în sat 
(unde erau folosiţi în mină), fie 
luau calea fabricilor reşiţene. 

 

 
 

Fig. 47 – Apeductul Secu 

Fig. 46 – Tunelul Teiuş 
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Pentru ultimul sector al 
traseului, coborâm în vale şi 
urmăm drumul principal ce iese 
din localitate, însoţind pe malul 
drept pârâul Secu înspre aval. Pe 
această vale – ce capătă pe 
alocuri caracter de chei – a 
existat până la începutul anilor 
'60 o cale ferată ce lega minele 
Secu de Reşiţa (pentru detalii 
vezi traseul 7). Drumul carosabil 
ne scoate după aproape 2,5 km 
la bifurcaţia cu şoseaua Reşiţa-
Văliug, unde ne întâlnim cu 
traseul 7, cu care vom merge în 
tandem până la Barajul Secu 
(vezi descrierea la traseul 
respectiv). 

 

Traseul 9: Marginea – Minda – Secu – Cuptoare 
– Dealul Cârşa 

 
Distanţă şi durată: 6,9 km, 2 ore şi 30 min; Marginea – Cantonul 
Silvic Minda: 1,8 km, 30 min; Cantonul Silvic Minda – intrare Secu: 
3,3 km, 1 oră şi 20 min; intrare Secu – Cuptoare (centru): 1 km, 15 
min; Cuptoare (centru) – Crucea de la Cuptoare: 0,8 km, 20 min 
(fig. 80, 82 şi 83)  

 
Ne înscriem pe traseu din cartierul Marginea, din partea de 

sud-est a Reşiţei şi urmăm strada principală (Str. Văliugului, 
continuată cu Str. Minda), tăiată în versantul stâng al Văii Mari. 
Avem Dealul Ranchinului în dreapta văii şi dealurile Driglovăţ şi 
Pietrii în stânga acesteia, despărţite de Valea Başovăţului – pe care 
se află grupate majoritatea caselor din cartierul Minda (de la 
„Minda” – nume de persoană). 

În această parte a municipiului s-a înfiinţat în anul 1905 o 
distilerie chimică de lemn numită „Distileria Lemnului Reşiţa”, 
localizată la cca. 1 km în aval de Centrala Grebla. După înlocuirea 
cărbunelui de lemn cu cel de piatră, lemnele aduse la Reşiţa erau 
utilizate cu precădere de această fabrică de distilare, care în anul 

Fig. 48 – Cartierul Secu 
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1932 din cauza greutăţilor financiare, a fuzionat cu distileria de 
lemn din localitatea Margina (jud. Timiş), numele fiindu-i 
modificat în „Distileria de Lemn Margina-Reşiţa”. Cu timpul însă, 
reşiţenii au interpretat că numele fabricii provenea de la poziţia sa 
marginală în cadrul oraşului, drept pentru care tot cartierul a fost 
numit mai târziu „Marginea”, denumire care s-a perpetuat până în 
ziua de azi. Distileria s-a închis la începutul anilor '60. 

 
Alături de „Baciu” şi „Capul Baciului” (vezi traseul 10) toponimul 
„Başovăţ” păstrează amintirea unei vechi familii bănăţene de păstori. 
Denumirea provine din sârbo-croatul „Bačovac” sau „Bač(o)”, care ar 
putea reda antroponimul românesc „Baciu” (V. Ioniţă, 1982; V. Frăţilă 
şi colab., 1984). 

 
Lăsând dincolo de Bârzava Complexul Sportiv Minda, în 

dreptul cotului pe care şoseaua îl face la ieşirea din oraşul propriu-
zis, ajungem la Cantonul Silvic Minda, de lângă care se bifurcă 
vechiul drum al S.t.E.G.-ului ce suie spre Comarnic şi Anina (vezi şi 
traseul 10). Noi continuăm pe şoseaua asfaltată ce părăseşte Valea 
Mare şi însoţeşte afluentul său de dreapta, Cuptoare, trecând pe 
lângă apreciatul restaurant Casa Bănăţeană. Şoseaua taie 
versantul nordic al Dealului Ciopeasca (616 m), cu fâneţe şi sălaşe 
pe culme, iese din pădure şi se desfăşoară în ocoluri tot mai dese şi 
pantă moderată, tăind acum coasta sudică a Dealului Ranchinului. 
Un element deosebit îl reprezintă canalul suspendat 
Curmătura, ce se observă în stânga sus pe versant, la câteva 
treceri ale şoselei peste pârâiaşe (pentru detalii vezi traseul 8). 

Drumul depăşeşte obârşia pârâului Cuptoare, iar în stânga se 
observă primele case ale cartierului Secu, pe care, pentru a-l vizita, 
facem la stânga chiar în dreptul staţiei de autobuz – locul numit 
„La Gherga” – şi coborâm în pantă mare în valea îngustă a Secului. 

Satul Secul (căci aşa se chema odinioară aşezarea) ar fi 
apărut prin anul 1673, dar s-a dezvoltat de abia la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, după descoperirea cărbunilor de piatră 
(1788). Atunci s-au pus bazele viitoarei colonii miniere: câteva case 
şi colibe improvizate locuite la început de mineri din fosta Ungarie 
Superioară, astăzi Slovacia. Ulterior colonia s-a extins, fiind aduşi 
mineri din provincia austriacă Steiermark, din Cehia, Zips 
(Slovacia) şi Italia.  
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I. Iordan (1963) consideră că toponimul „Secu” îşi are originea în 
latinescul „secare”, care înseamnă „a tăia” şi se referă la o pădure 
„secată de copaci”, arsă ori defrişată. S. Meda (2009) aduce aminte că 
micul sat a fost numit dintotdeauna Secul (Săcul), inclusiv de către 
administraţiile maghiară şi austriacă. Actuala denumire a fost 
oficializată în vremea regimului comunist. 

 
Primul arendaş al exploatării carbonifere şi totodată, 

întemeietorul aşezării Secu, a fost reşiţeanul George Herglotz care 
a deschis puţurile Ion Nepomuk şi Sfântul Gheorghe din valea 
Râului Alb.  

În anul 1862 colonia Secu a fost adăugată satului Cuptoarea, 
constituindu-se astfel o unitate administrativă nouă. Ca urmare a 
aprinderii gazelor de mină, în anul 1898 are loc cea mai mare 
catastrofă din istoria mineritului local. 

În iarna dintre anii 1944-1945 o parte a locuitorilor au fost 
deportaţi în stepele U.R.S.S.-ului. 

Sindicatul minier deţinea o bibliotecă şi o sală de proiecţie a 
filmelor până la închiderea minei. Există şi azi Căminul 
Cultural, iar clădirea în care funcţionează în prezent azilul de 
bătrâni găzduia în anii '40 un frumos dispensar medical.  

În 1963 s-a oprit exploatarea cărbunilor şi s-a închis mina, în 
acelaşi timp desfiinţându-se şi calea ferată Reşiţa-Secu. Satul avea 
peste 900 de locuitori la acel moment. Minerii au fost îndrumaţi 
spre Anina, Valea Jiului sau uzinele din Reşiţa. 

Biserica Romano-Catolică Naşterea Fecioarei 
Maria (fig. 49) a fost construită între anii 1865 şi 1878 de către 
societatea S.t.E.G. în cinstea Sfintei Varvara, patroana minerilor. 
Hramul bisericii este sărbătorit în data de 8 septembrie. 

După scurta incursiune în istoria fostei aşezări miniere, ne 
întoarcem la traseu. Lăsăm în vale cartierul Secu şi avansăm pe 
şoseaua asfaltată. După câteva curbe pronunţate (1 km) ajungem în 
satul-cartier Cuptoare. Trecem pe lângă Pensiunea Dănuţ iar 
în dreapta şoselei apare monumentala biserică ortodoxă, în faţa 
căreia este amenajată staţia de transport local. 

Localitatea Cuptoare este amintită în documente din vremea 
stăpânirii otomane (1554). Bătrânii spun că vatra iniţială a satului 
ar fi fost în locul numit „Gornicrai”, la sud de actualul sat (vezi şi 
traseul 10). 
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Fig. 49 – Biserica Naşterea Fecioarei Maria 

 
Denumirea cartierului se trage de la substantivul „cuptor”, instalaţie 
metalurgică de zid, piatră sau metal (V. Ioniţă, 1972; V. Goicu şi R. 
Sufleţel, 1985). 

 
În anul 1850, în apropierea Vf. Piatra Albă, câţiva localnici 

care exploatau calcar au descoperit monede de cupru şi argint cu 
inscripţii turceşti, care după oamenii locului ar fi făcut parte dintr-
o comoară turcească ascunsă aici. Trei decenii mai târziu (1880), 
un miner face faimoasa descoperire: cca. 500 de monede dacice şi 
romane şi o ştanţă monetară, încadrate cronologic de la Marcus 
Aurelius (161-180 e.n.) până la Traianus Decius (248-251 e.n.). A. 
Bejan (1995) datează descoperirile numismatice din preajma 
satului Cuptoare în secolele III-IV şi XI-XII, alături de alte 
descoperiri arheologice. 

În anul 1914 ţambalistul Vasile Mora pune bazele unui cor şi 
ale unui taraf, iar din 1918 datează prima fanfară a satului, condusă 
de covaciul Afrim Străinul, renumit cântăreţ la vioară şi 
instrumente de suflat. Un alt cor se întemeiază în anul 1922, sub 
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conducerea preotului Mihai Beutură şi activează până în anul 1970 
(D. Jompan, 2003; S. Meda, 2009). 

În 1968 regimul comunist desfiinţează comuna Cuptoare-
Secu şi trece ambele localităţi în administrarea primăriei din 
Reşiţa.  

 
Până la reforma administrativă de la sfârşitul anilor '60 şi înfiinţarea 
raioanelor după modelul sovietic, comuna Cuptoare-Secu constituia o 
unitate administrativă de sine stătătoare. Pentru deosebirea acesteia de 
localitatea Cuptoarea-Cornea (Cuptoarea-Mehadiei) din Culoarul 
Timiş-Cerna a fost numită Cuptoarea-Secul, iar mai târziu Cuptoarea-
Reşiţei sau Cuptoarea-Bocşei. 
 

Prima biserică a fost 
ridicată se pare din lemn pe 
la 1775. Mai târziu (1821), pe 
locul acesteia a fost zidită 
din piatră o altă biserică 
(1821). Pictat de L. 
Velceleanu, aşezământul a 
fost demolat în anul 1932, 
rămânând în picioare doar o 
clopotniţă, situată nu 
departe de amplasamentul 
actualei biserici, pe locul 
fostului altar (S. Meda, 
2009). Biserica Ortodoxă 
Sfântul Dimitrie (fig. 50), 
cea actuală, a fost ridicată în 
perioada 1928-1931 din 
contribuţia U.D.R., după 
planurile arhitectului Victor 
Vlad. Pictura de pe iconostas 
a fost realizată de Ioachim 
Miloia din Timişoara în 1931 (G. Jurma şi V. Petrica, 2000), iar 
zugrăveala actuală este făcută de Guriţă State Dumitru din 
Bucureşti în anii 1976-1977. Ultimele lucrări de renovare şi 
modernizare a monumentalului aşezământ s-au făcut în anul 2007. 

Important de ştiut este faptul că, în apropiere se găseşte 
Avenul din Poiana Gropii (746 m altit., 1.050 m lungime şi 
236 m denivelare), impresionant gol subteran care a deţinut până 

Fig. 50 – Biserica Sfântul Dimitrie 
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în 1974 recordul de adâncime pe ţară la categoria avene. Cunoscut 
de localnici ca Groapa Mare, avenul este cel mai adânc din Banat şi 
a fost explorat şi cartat în premieră între anii 1961 şi 1968 de o 
echipă a cercului speologic reşiţean condusă de Günther Karban (Ş. 
Negrea şi A. Negrea, 2004). 

Revenind la traseu, continuăm pe şoseaua asfaltată ce duce la 
Văliug. După 300 m de la biserică, în dreptul unui cot mare al 
şoselei, părăsim drumul asfaltat şi suim pieptiş pe versant spre 
dreapta. Trecem pe lângă un bazin de beton acoperit, ocolim o 
vâlcea şi înscriindu-ne pe curba de nivel, ieşim peste câteva sute de 
metri la o cruce, montată în buza versantului, deasupra şoselei. 
Un superb loc de belvedere, de unde putem admira panorama largă 
ce cuprinde vatra satului Cuptoare (fig. 51), dealurile Pogarului şi 
Ciopeasca, iar mai departe dealurile Ranchinului şi Secului, la est 
de care se află satul Secu, pe valea de la care a luat numele. Crucea 
a fost ridicată în memoria eroilor căzuţi în primul Război Mondial, 
în viitor dorindu-se înlocuirea acesteia cu un monument veritabil. 

 

 
 

Fig. 51 – Cartierul Cuptoare văzut de la cruce 
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Bazinul acoperit a fost construit în anul 1929 de societatea U.D.R.. 
Împreună cu un alt bazin situat pe faţa cealaltă a dealului, colectau apa 
a trei izvoare, pentru a alimenta prin conducte subterane şi pompe 
întregul sat. După al doilea Război Mondial regimul comunist a 
desfiinţat aproximativ 80% din reţea (S. Meda, 2009). 
 

După un scurt popas la cruce ne reluăm ascensiunea spre 
vârful Dealului Cârşa, urcând pieptiş câteva minute printre 
lapiezuri, tufe de mărăcini şi doline uriaşe. Ne oprim în cel mai 
înalt loc de pe acest deal calcaros, folosit dintotdeauna de localnici 
ca izlaz. Spre sud-vest, dincolo de adânca vale a Baciului se ridică 
impunătoare şi parţial împădurită Culmea Ponor (vezi traseele 10, 
12 şi 13). Spre sud şi sud-est remarcăm culmea împădurită a 
Certejului şi, mai departe, platoul Semenicului. Către nord-vest, 
pierdută în zare, apare Depresiunea Reşiţei. 

Traseul nostru se sfârşeşte aici. Revenim pe aceeaşi rută cu 
piciorul sau aşteptăm în centrul satului Cuptoare autobuzul de oraş 
spre Piaţa Republicii. 

 

Traseul 10: Cuptoare – Valea Baciului – Poiana 
Golului – Centrul Civic 

 
Distanţă şi durată: 15,1 km, 4 ore; Cuptoare (centru) – Gaura 
Turcului: 2 km, 45 min; Gaura Turcului – Drumul S.t.E.G-ului 
(Poiana Zubăr): 1,6 km, 30 min; Drumul S.t.E.G.-gului (Poiana 
Zubăr) – Cantonul Silvic Şaua Doman: 4,4 km, 1 oră şi 20 min; 
Cantonul Silvic Şaua Doman – Poiana Golului: 4,5 km, 1 oră şi 10 
min; Poiana Golului – Centrul Civic: 1,6 km, 15 min. Marcaj 
turistic: bandă albastră (fig. 77, 79, 82 şi 83) 

 
Plecăm din faţa bisericii ortodoxe din Cuptoare (vezi 

descrierea la traseul 9), pe drumul care se desface din şoseaua 
asfaltată în direcţia sud-vest şi coboară în înşeuarea dintre 
dealurile Cârşa şi Pogar-Ciopeasca. După vreo 600 m, când 
începem să ieşim din înşeuare, spre stânga se ramifică un drum 
părăsit pe care îl vom urma mai departe. Trecem printr-o mică 
livadă şi ne afundăm tot mai mult în vale, urmărind mereu coasta 
versantului stâng, format din Dealul Cârşa (666 m), parţial 
împădurit. În dreapta se înalţă Dealul Pogar (539 m) cu versantul 
sudic complet descoperit. 

Drumul ocoleşte pe la nord-vest Culmea Cârşa şi ne poartă 
printre numeroase sălaşe, livezi, fâneţe şi petice de pădure, urcând 
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tot mai mult în coasta versantului stâng al văii. Sporadic apare 
marcajul bandă albastră, însă nu ne este de prea mare folos. În faţă 
vedem tot timpul versantul estic, abrupt şi împădurit cu făgete al 
Culmii Ponor.  

În momentul în care drumul începe să coboare în Valea 
Sodolului, intrăm la stânga pe o potecă în curtea unui sălaş şi 
ajungem imediat la o răspântie de căi: cea din dreapta coboară în 
albia râului sus-amintit, alimentat chiar aici de izvorul carstic 
Drăgoina; cea din stânga duce către baza abruptului calcaros al 
Dealului Cârşa, scoţându-ne în 5 minute de urcuş prin pădure la 
intrarea neregulată a unei peşteri. 

Este vorba despre Peştera Gaura Turcului (fig. 52 şi 53) 
(500 m altit., 438 m lungime şi 22 m denivelare), cu urme de ziduri 
medievale la intrare, peştera fiind fortificată în Evul Mediu. La 
început orizontală şi fosilă, apoi descendentă şi subfosilă, peştera 
s-a dezvoltat pe feţe de strat şi diaclaze şi, prezintă un aspect 
labirintiform cu mai multe galerii. Sunt vizibile urme de eroziune şi 
coroziune a apei şi concreţiuni slabe, planşeul fiind acoperit în cea 
mai mare parte cu argilă, nisip sau pietriş (M. Bleahu şi colab., 
1976; T. Orghidan şi colab., 1984). 

 

 
 

Fig. 52 – Gaura Turcului (după M. Bleahu şi colab., 1976, simplificat) 
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Peştera prezintă interes deosebit pentru fauna cavernicolă, în 
cadrul acesteia atrăgând atenţia numeroase elemente troglobii şi 
troglofile, precum Lithobius dacicus şi Duvalis milleri (M. Bleahu 
şi colab., 1976). 

 

 
 

Fig. 53 – Intrarea în Gaura Turcului 
 
A. Tietz (1974) aminteşte de vatra iniţială a satului Cuptoare, aşezată în 
amonte pe Valea Sodolului, într-un loc îngust şi colţuros numit 
„Gornicrai”. Legenda spune că într-una din incursiunile turcilor cu 
scaunul la Caraşova, localnicii s-au adăpostit într-o peşteră din Valea 
Sodolului, a cărei intrare o întăriseră cu un zid. Se zice că otomanii ar fi 
tras cu tunurile de pe Ponor asupra zidului, dar neputându-l sparge, au 
afumat peştera cu fum otrăvitor şi astfel au pierit majoritatea sătenilor. 

 
Ne întoarcem la Izbucul Drăgoina (prilej pentru un scurt 

popas şi alimentare cu apă rece), iar de aici la drumul de căruţă pe 
care ne continuăm excursia. La traversarea albiei Sodolului 
căptuşită cu tuf calcaros, marcajul ne arată la stânga spre izbuc şi 
peşteră, însă nu recomandăm urcuşul prin albie din pricina 
neregularităţilor de travertin şi nici pe cele două maluri din cauza 
vegetaţiei sălbatice şi abundente. 
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Marcajele şterse de pe copacii din curtea sălaşului şi cele ce îndeamnă 
la străbaterea albiei Sodolului spre izbuc şi peşteră, dar şi faptul că 
gardurile ce separă sălaşele vecine se întind până în albia pârâului 
amintit anterior, denotă intenţia localnicilor de a stăvili accesul 
turiştilor spre cele două obiective prin curţile propriilor sălaşe. Aşadar, 
recomandăm precauţie şi bun simţ în relaţia cu aceştia. 
 

Drumul ne conduce mai departe spre sud, pe versantul drept 
al Văii Baciului, având în stânga aceleaşi abrupturi colţuroase ale 
Dealului Cârşa care ascund în vegetaţia bogată gurile altor peşteri 
de mai mică importanţă, precum: Gaura Pârşului de la Capul 
Baciului (550 m altit. şi 280 m lungime), cu urme din perioada 
culturii Coţofeni şi până în perioada medievală târzie sau Gaura 
de la Capul Baciului (555 m altit., 108 m lungime). 

Drumul face un cot la dreapta, traversează valea Baciului şi 
apoi unul la stânga. Încet, încet, locul acestuia este luat de o potecă 
pe care suim în pantă moderată, ţinând mereu direcţia dreapta. 
După un urcuş anevoios şi pe alocuri pieptiş prin pajiştea bogată a 
Poienii Zubar (fig. 54) dăm în câteva minute în vechiul şi 
pitorescul drum Reşiţa-Anina.  

Ne aflăm la vreo 550 m altit. pe vechiul drum al S.t.E.G.-
ului, pe care îl vom urma de aici în direcţia nord-vest (în sens opus 

drumul se îndreaptă spre 
Anina). Tăiată în versantul stâng 
al Văii Baciului (format de 
culmea semeaţă a Ponorului), 
şoseaua neasfaltată permite o 
vedere de ansamblu asupra Văii 
Baciului (fig. 55) de pe fundul 
căreia tocmai am ieşit, dominată 
la est de abruptul Dealului 
Cârşa, acoperit de tufe de liliac 
şi făgete. Captivaţi de privelişte, 
intrăm pe nesimţite în pădure şi 
suim progresiv. Lăsăm în 
dreapta două ramificaţii ale 
drumului ce se îndreaptă spre 
cartierul Minda (vezi şi traseul 
9) şi ocolind obârşia Başovăţului 
(afluent de stânga al Văii Mari), 
ajungem la răspântia de lângă 

 
Fig. 54 – Poiana Zubar 
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Cantonul Silvic Şaua Doman, unde cotim la dreapta. De aici şi 
până la următoarea intersecţie traseul este comun cu traseul 12 
(vezi descrierea la traseul respectiv). 

La prima răscruce apucăm la stânga pe un drum forestier 
părăsit, care ne scoate după câţiva kilometri prin pădurile 
dealurilor La Arşiţă şi 
Budinic în cartierul Poiana 
Golului. Până în Centrul 
Civic coborâm pe Str. 
Golului, pe malul stâng al 
Bârzavei până la podul de 
fier, unde ne întâlnim cu 
traseul 1 (pentru ultima parte 
a traseului vezi descrierea la 
traseul 1). 

 
Cu vreo 200 m înainte de a 
ajunge la „Podul de la 
Vamă”, observăm în stânga 
străzii două clădiri aproape 
identice, dintre care una 
reabilitată recent. Sunt 
vechi locuinţe româneşti 
ridicate de fraţii Blăjiţa în 
anii 1902-1903, unele 
dintre puţinele clădiri care 
au rămas în picioare din 
vechea aşezare Reşiţă 
Română. 

 

Traseul 11: Centrul Civic – Dealul Golului – Dealul 
Budinic 

 
Distanţă şi durată: 2,3 km, 1 oră şi 15 min; Sala Polivalentă – Stema 
Golului: 0,9 km, 30 min; Stema Golului – Dealul Budinic: 1,4 km, 
45 min (fig. 77, 79 şi 83) 

 
Purcedem la drum din faţa Sălii Polivalente (vezi 

descrierea la traseul 1), traversăm parcarea din stânga acesteia şi 
ne angajăm spre sud-est, pe Str. Mihail Sadoveanu continuată cu 
Str. Valea Domanului. În stânga curge pârâul Doman, înainte de 
subtraversarea pieţei centrale. Trecem pe sub podul ce susţine 

Fig. 55 – Cartierul Cuptoare şi 
înălţimile Pogar şi Cârşa 
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şoseaua principală şi când ajungem în intersecţia Str. Valea 
Domanului cu Str. Toamnei, cotim la stânga, chiar în locul unde 
pârâul Doman îşi face apariţia din subteran după ce a subtraversat 
intersecţia amintită mai sus. După nici 100 m traversăm strada, iar 
în dreptul intersecţiei cu bulevardul principal (Str. 1950 Rândul 2), 
căutăm în dreapta intrarea pe o potecă bine conturată. Suim câteva 
minute pieptiş la stânga prin pădure şi ieşim la o structură de 
beton şi metal. Este vorba despre funicularul reşiţean care se 
înalţă deasupra zonei centrale a urbei (vezi descrierea la traseul 1). 
De ani buni însă este abandonat. 

 
Îndemnăm turiştii la urmărirea potecilor principale descrise de noi, nu 
a celor secundare create de localnici. 

 
Ne continuăm excursia şi reluăm urcuşul solicitant mai 

câteva minute până la o răscruce, unde cârmim la stânga. Ne 
deplasăm acum aproape constant pe curba de nivel de pe versantul 
nordic al Dealului Gol. Panta se domoleşte, iar din loc în loc 
întrezărim prin frunzişul arborilor construcţiile zonei centrale: 
Casa de Cultură a Sindicatelor, Biserica Sfântul Iosif cel Nou de la 
Partoş ş.a.m.d. Versantul Dealului Gol este deosebit de abrupt şi 
presărat din loc în loc cu colţi de calcar. 

Urmează o nouă bifurcaţie a potecii, loc în care ne încadrăm 
pe cea care se desprinde la dreapta. Urcuşul redevine solicitant, 
panta fiind tot mai mare, iar pădurea tânără tot mai deasă. 
Înaintăm cu atenţie la surpările cărării şi ieşim foarte repede din 
pădure la baza unei structuri de metal cu temelie de beton pe care 
am numit-o Stema Golului. În faţă se deschide o superbă 
perspectivă asupra municipiului de pe Bârzava (fig. 56). 

Ne aflăm la cca. 330 m altitudine, cu 100 m deasupra 
Centrului Civic, pe un pinten calcaros al Dealului Gol. Cuprindem 
cu privirea în întregime cartierele Lunca Pomostului, Moroasa şi 
Centrul Civic. Parţial se observă Oraşul Vechi, Dealul Crucii şi 
dincolo de el, la orizont, blocurile turn ale cartierului Lunca 
Bârzavei. Spre nord şi nord-vest se înalţă Dealurile Bârzăviţei. La 
picioarele noastre se află Piaţa 1 Decembrie 1918, cu Fântâna 
Cinetică, Centrul Comercial Nera, clădirile municipalităţii, Hotelul 
Semenic, funicularul care supratraversează municipiul între dealul 
pe care ne situăm şi Dealul Crucii (mascând parţial biserica 
ortodoxă şi Vila Koch), Casa de Cultură a Sindicatelor, Gara Reşiţa 
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Sud şi în stânga acesteia, dincolo de Bârzava, clădirea Universităţii 
Eftimie Murgu. 

 

 
 

Fig. 56 – Centrul Civic, Moroasa şi Lunca Pomostului 

 
După un scurt popas în acest captivant loc de belvedere, ne 

reluăm drumeţia, trecem pe lângă uriaşul schelet de fier şi beton pe 
care sunt fixate iniţialele uzinelor reşiţene şi urcăm uşor, 
străbătând platoul calcaros al Golului pe potecă.  

Dealul Gol (380 m) este frecventat atât de ciobanii din 
Doman cu turmele la păscut, cât şi de numeroşi tineri care vin aici 
pentru relaxare, joacă, promenadă şi pentru admirarea zărilor 
reşiţene.  

 
Stema Golului găzduişte alternativ – începând cu instalarea sa în anul 
1971 – iniţialele celor două mari fabrici reşiţene: U.C.M.R. şi C.S.R. 
(actualmente T.M.K.R.). 
 
Toponimul „gol” se referă la un „gol de munte”, adică un loc lipsit de 
vegetaţie unde nu creşte pădurea (V. Ioniţă, 1982). Denumirea reflectă 
înfăţişarea locului. 
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Lăsăm în dreapta câteva doline şi pâlcuri de pădure şi ne 

apropiem treptat de Dealul Budinic, complet împădurit. Înainte de 

intrarea în pădure s-a dezvoltat un petic de ferigă, foarte important 
pentru orientarea în teren. Cu câteva zeci de metri înainte de a 
ajunge la acesta, o potecă se desprinde spre stânga şi coboară spre 
cartierul Poiana Golului, noi însă nu o urmăm. Exact la intrarea în 

ferigă poteca se bifurcă din nou. Ramura din dreapta e mai clară, 
dar ea duce la Doman şi nu prezintă interes în cazul de faţă. Ne 
angajăm aşadar pe cea din stânga, mai greu de distins spre sfârşitul 

verii, când feriga este înaltă cât statul unui om. Avansăm greoi prin 

tufele aspre, care parcă vor să ne oprească înaintarea, însă după 
vreo 20 m intrăm în pădure, iar feriga se sfârşeşte. 

Începem urcuşul pe Dealul Budinic pe cărarea care se 
pierde pe alocuri. În 5 minute dăm într-un drum părăsit care leagă 
Reşiţa de Doman, pe care îl traversăm. Poteca se lăţeşte acum pe 
traiectul altui drum părăsit. Urcăm uşor şi trecem pe sub o linie 

electrică de înaltă tensiune. La 50 m după aceasta, căutăm cu 
atenţie lângă un abrupt o potecă slab schiţată, pe care o urmăm 
spre dreapta. Peste câţiva metri aceasta se pierde, astfel că pentru a 

ajunge pe vârf suim cu băgare de seamă, urmărind tot timpul 

direcţia stânga până ieşim deasupra abruptului, într-un luminiş, la 
un minunat loc de popas. 

Ne găsim la cca. 500 m altit., cu vreo 300 m deasupra vetrei 

depresiunii reşiţene. În imediata apropiere se înalţă vârful 
Budinicului (522 m). Plimbându-ne pe marginea povârnişului, 
cuprindem cu privirea ca printr-o fereastră aproape întreaga 

localitate (fig. 57). Ne îndreptăm privirile spre colinele Ciorii şi 
Golului acoperite cu pajişti şi petice de pădure, spre cartierele 
Lunca Pomostului, Moroasa şi Centrul Civic. Vedem în depărtare 
casele şi fabricile Reşiţei Montane care se întrepătrund nedesluşit, 

dincolo de care, la orizont, după culmea rotunjită a Dealului Crucii, 
distingem Valea Ţerovei şi cartierul Lunca Bârzavei. 

 

Denumirea Dealului Budinic ar putea proveni fie din substantivul 

românesc „buda”, care înseamnă „colibă în pădure în care locuiesc 

lemnarii” (V. Ioniţă, 1975), fie de la antroponimul „Buda/Budin”, din 

substantivul sârbo-croat „budinjak” care înseamnă „loc de veghe” (V. 

Frăţilă şi colab., 1984). 



 

 114  

 

 
 

Fig. 57 – Reşiţa văzută de pe Dealul Budinic 
 

Ne găsim în locul perfect pentru a încerca să ne imaginăm 
Reşiţa de altădată. Iată cum ne descrie viaţa în oraşul-uzină M. 
Meilă (2009, pag. 168): „Acum o jumătate de veac, în jurul 
uzinelor, oraşul era învăluit în fum şi praf. După norul de fum 
cenuşiu-roşiatic care se înălţa spre cer puteai localiza oraşul din 
depărtare. «Dacă fumul se îndreaptă spre Ţerova se anunţă 
ploaie» – afirmau locuitorii Reşiţei înainte de existenţa 
buletinelor meteorologice. Şi zgomotele oraşului se auzeau de 
departe. Zilnic la orele 6, 14 şi 22 sirena (duda) suna prelung 
marcând timpul pentru lucrătorii fabricii. După 1 oră, la 7, 15 şi 
23 chemarea sirenei se repeta, de data aceasta scurt, indicând ora 
schimbului. Pe străzile pavate cu piatră cubică maşinile treceau 
rar. La vremea schimburilor lucrătorii umpleau străzile în drum 
spre porţile fabricilor, trenurile deşertau în cele două gări – 
Reşiţa şi Flacăra – cohorte de navetişti. Urma imediat mişcarea 
inversă, a celor ce terminaseră schimbul, după care paroxismul se 
domolea. Această maree umană s-a repetat de trei ori pe zi ani şi 
ani de-a rândul. Zgomotele fabricii se răspândeau în jur, ca un 
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imn dedicat muncii. Bătăile ciocanelor de forjă, scrâşnetul 
metalului tăiat, aburul ţâşnind prin supape, toate răzbăteau în 
afara atelierelor. Era un organism viu a cărui inimă pulsa în 
mijlocul oraşului.” 

Adăugăm în final câteva cuvinte despre intenţiile 
autorităţilor locale şi judeţene pentru zona dealurilor Gol şi 
Budinic. Astfel, se doreşte punerea în valoare a unui proiect, în 
urma căruia întregul areal menţionat mai sus să fie valorificat  în 
plan socio-turistic. Aspectele inedite: apropierea de centrul civic şi 
panorama completă asupra oraşului. Se vrea amenajarea unui parc 
cu specific sportiv şi pentru petrecerea timpului liber, destinat atât 
locuitorilor oraşului Reşiţa cât şi turiştilor. Acesta ar urma să fie 
prevăzut cu instalaţie de transport pe cablu spre centrul 
municipiului, cu hotel, restaurant, terasă, terenuri sportive, locuri 
de odihnă, turn de belvedere în vârful muntelui, bazine pentru înot 
ş.a.m.d. 

Ideea nu este una nouă. Încă din vremea regimului comunist 
autorităţile doreau construirea pe platoul Golului a unui cartier de 
locuinţe, iar mai târziu, avansează ideea amenajării unui circuit 
automobilistic ori unui eliport. M. Olaru (1995) propunea 
valorificarea platoului calcaros prin construirea unei telecabine de 
legătură cu Centrul Civic şi amenajarea unor terenuri de sport, 
hoteluri, restaurante etc. Cea mai originală propunere consta în 
impermeabilizarea patului dolinelor şi transformarea acestora în 
ştranduri. Când şi cum se va finaliza acest proiect, aşteptăm să 
vedem. Deocamdată, noi am ajuns în punctul final al acestui 
traseu. Pe acelaşi itinerar revenim în zona centrală. 

 

Traseul 12: Centrul Civic – Valea Domanului – 
Doman – Driglovăţ – Piaţa Republicii 

 
Distanţă şi durată: 10,3 km, 2 ore şi 45 min; Sala Polivalentă – 
intersecţie Doman (Slamina): 2,6 km, 45 min; intersecţie Doman 
(Slamina) – Doman (centru): 2,8 km, 45 min; Doman (centru) – 
Driglovăţ: 2,8 km, 45 min; Driglovăţ – Piaţa Republicii: 2,1 km, 30 
min (fig. 77, 78, 79 şi 83) 

 
Traseul pleacă din faţa Sălii Polivalente (vezi descrierea la 

traseul 1) în direcţia sud-est, spre pitoreasca vale a Domanului 
tăiată în calcare jurasice. 
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Valea sinclinală a Domanului este îngustă şi are versanţii abrupţi, cu 
depozite de grohotiş la bază. Din cauza puternicei diaclazări a 
calcarelor, versanţii capătă pe alocuri aspect ruiniform (I. Zahiu şi 
colab., 1971). 

 
Lăsăm în dreapta un supermarket şi trecem de intersecţia 

Str. Toamnei cu Str. Valea Domanului (vezi descrierea la traseul 
11). Avansăm acum înspre amonte pe malul drept al pârâului 
Doman, canalizat pe câţiva kilometri, dincolo de care se înşiruie 
ultimele blocuri ale oraşului propriu-zis. În stânga noastră se înalţă 
impunător Dealul Golului, care domină piaţa centrală a oraşului 
şi Valea Domanului cu peste 100 m înălţime.  

 
Pârâul Doman mai este numit de către localnici Reşiţa sau Budinic. 

 

Ajungem în curând în dreptul Stadionului Mircea Chivu, 
finalizat în anul 1960. Aici juca în vremurile bune echipa fanion a 
judeţului, C.S.M. Reşiţa, numită în vechime U.D.R. sau Metalul, 
titulaturi sub care a câştigat în anul 1931 campionatul naţional, iar 
în 1954 Cupa României. Arena găzduieşte astăzi meciurile clubului 
F.C. Şcolar. 

Am parcurs porţiunea în care se găsea vechea vatră a Reşiţei 
de acum câteva sute de ani, din Piaţa 1 Decembrie 1918 până la 
stadion. Casele se aflau pe ambele maluri ale pârâului Doman, la 
distanţă una de cealaltă, circulaţia făcându-se pe nişte ulicioare 
întortocheate sau pe simple poteci. Prima menţiune documentară 
datează din secolul al XV-lea, iar la venirea austriecilor, Reşiţa 
apare ca o localitate în care populaţia se ocupa cu agricultura şi 
păstoritul (pentru alte detalii vezi cap. 2). 

În legătură cu Reşiţa şi Valea Domanului se păstrează o 
plăcută legendă, potrivit căreia, într-un cătun situat între dealuri 
au năvălit balaurii. După ce au prădat şi nimicit aşezarea, căpetenia 
dihăniilor a vrut să ia de nevastă pe cea mai frumoasă fată din sat, 
tânăra Răşiţa. Fata fugi însă din faţa primejdiei, ajutată de un tânăr 
păstor pe nume Doman, îndreptându-se împreună spre codrii 
adânci. În goana lor printre copaci, căutând ascunziş pe după 
cleanţurile aspre, goniţi mereu de balaurii ce le luaseră urma, 
Doman şi Răşiţa au fost salvaţi de Zâna Munţilor, care, la 
rugăminţile deznădăjduite ale fetei de a o scăpa de fiarele haine, a 
transformat-o într-un pârâu cu apă cristalină. Doman, sfâşiat de 
durerea pierderii fetei – de care pasămite se îndrăgostise – pentru 
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a fi mereu alături de frumoasa Răşiţa, s-a aruncat în apele reci ale 
râului care de atunci îi poartă numele (S. Brie, 1982). 

După aceste scurte istorisiri revenim la traseu. Şoseaua 
şerpuieşte prin valea strâmtă a Domanului, însoţită fiind de alte 
câteva case. Pe stânga şi pe dreapta drumului îşi fac apariţia 
instalaţii şi construcţii industriale părăsite după 1990.  

Două drumuri se desfac la stânga, spre două cariere de calcar 
şi unul la dreapta, pe Valea Stârnicului, spre cea mai mare carieră 
şi spre restaurantul Boieru (vezi traseul 14). Lângă intersecţia cu 
acest drum, în dreapta lângă versant, se găseşte o cruce de piatră 
cu o placă comemorativă, ridicată în amintirea jandarmului 
Nicolae Marcu. Acesta a fost ucis în anul 1919, pe când însoţea 
oficianţii societăţii căilor ferate la Doman ca să distribuie salariile 
muncitorilor de la minele de cărbuni. Tâlharii au atacat convoiul 
care transporta lada cu 180.000 de coroane. Monumentul 
Jandarmului a fost refăcut în anul 1993, iar o stradă din Reşiţa 
aminteşte de cel ucis în acele întâmplări (Str. Erou Nicolae Marcu) 
(vezi şi traseul 3). Vizavi, o placă comemorativă aminteşte de cei 20 
ani de automobilism în Valea Domanului (1980-2000). 

 
Carierele din Valea Domanului asigurau calcarul necesar obţinerii 
fontei în uzinele reşiţene. La început rocile se transportau cu trenul, 
urmele liniei ferate văzându-se şi azi în coasta Dealului Gol. Mai târziu, 
în anii '60, s-a construit spectaculosul funicular care traversează azi 
centrul oraşului. Cea mai mare dintre cariere a determinat însă prin 
extinderea sa desfigurarea peisajului carstic şi măcinarea a două peşteri 
de excepţie: Peştera Stârnic şi Peştera cu Helictite. 

 
După cca.  2 km de la stadion, la o curbă mare a şoselei, spre 

stânga se desprinde un drum comunal care ne conduce în satul-
cartier Doman. Pentru a se evita eroziunea sub acţiunea şuvoaielor 
de apă drumul a fost pavat cu dale mari de beton. Urcuşul este 
uşor. Trecem pe lângă o haldă de steril, după care drumul de 
căruţă execută o serpentină largă şi urcă pe coasta dealului. 
Treptat, spre nord-vest se deschide o panoramă frumoasă asupra 
Văii Domanului şi Văii Bârzavei (în plan îndepărtat). Se vede 
şoseaua Reşiţa-Anina ca o panglică argintie în vale, centrul 
municipului, două cariere de calcar etc. (fig. 58). 

Drumul cârmeşte la dreapta iar casele Domanului încep să 
apară una câte una. Am intrat în Colonia Slamina (fig. 59), pe 
care o parcurgem coborând lin spre strada principală. Clădirile 
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dărăpănate situate de o parte şi 
de alta a drumului amintesc de 
exploatările miniere şi de faima 
de înainte vreme, de muncitorii 
care desfăşurau o activitate 
intensă aici până acum câteva 
decenii. 

Scrutăm împrejurimile: 
în dreapta observăm o uriaşă 
haldă de steril (cea pe lângă 
care am urcat din Valea 
Domanului pe la extremitatea 
opusă), iar în stânga versantul 
abrupt al Dealului La Arşiţă 
(577 m), când golaş, când 
îmbrăcat cu păduri de foioase 
şi conifere. Depăşim clădirea 
fostului dispensar (veche şi 
cu o arhitectură aparte, dar 
lăsată de izbelişte), apoi 
capela romano-catolică 
(de fapt o căsuţă modestă) şi 
ajungem de îndată în vale, la 
strada principală. 

 

 
 

Fig. 59 – Una din străzile Slaminei 

 
Fig. 58 – Valea Domanului 

Capela de la Doman poartă Hramul 
Sărbătoarea Naşterii Sfintei Fecioare 
Maria. 
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De la această intersecţie o luăm la stânga pe strada asfaltată. 
După aproape 500 de metri ajungem la o cruce, la o răspântie de 
drumuri, unde se află şi staţia de autobuz a cartierului. Spre 
dreapta porneşte drumul care se îndreaptă către Culmea Ponor 
(vezi traseul 13), noi însă urmărim în continuare şoseaua înspre 
cartierul Driglovăţ. 

Doman este astăzi una din suburbiile municipiului Reşiţa. 
Deşi aşezarea apare în documente de pe la 1370, iar în zona 
Slamina se exploata încă din 1726 minereu de fier pentru uzinele 
de la Bocşa, aceasta capătă însemnătate începând cu anul 1780, 
după descoperirea zăcămintelor de cărbuni. 

  
Denumirea aşezării ar proveni dintr-un antroponim: fie din românescul 
„Doman”, fie din sârbo-croatul „Doma” (V. Ioniţă, 1975; V. Goicu şi R. 
Sufleţel, 1986). 

 
La început huila a fost exploatată la suprafaţă, după care s-a 

trecut la exploatarea rudimentară în galerii. Primele mine au fost 
date în folosinţă antreprenorilor descoperitori începând cu anul 
1788, dată care marchează începutul înlocuirii treptate a 
cărbunelui provenit prin arderea lemnului cu cărbunele mineral. 
Primele puţuri se numeau Széchenyi şi Almásy. 

Minele au rămas în posesia micilor antreprenori până în anul 
1846, cele mai importante fiind Ferdinand, Prinţul Carol şi 
Cristina. Adâncimea de exploatare ajunsese la 400-500 m în 
perioada interbelică (R. Gräf, 1997). 

Calitatea cărbunelui şi apropierea de Reşiţa determină statul 
austriac să construiască un tunel între minele Doman şi cocseria de 
la Reşiţa prin munte. Lucrările s-au desfăşurat în perioada 1853-
1864 şi au necesitat mari eforturi de execuţie. Tunelul a primit 
numele împăratului Franz Joseph I. Avea aproape 2,8 km lungime 
şi era deservit de o cale ferată îngustă. În 1876 s-a renunţat la 
tracţiunea cabalină în favoarea locomotivelor miniere. Cărbunele 
era transportat la Reşiţa pentru obţinerea cocsului metalurgic şi 
utilizarea la fabricarea fontei. Linia a funcţionat până în perioada 
interbelică (1923), galeria fiind închisă definitiv la sfârşitul anilor 
'60. 

Exploatarea cărbunelui atrage după sine dezvoltarea aşezării. 
Alături de vechea vatră apar mai târziu (1870-1912) două colonii 
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pentru angajaţii minei: Slamina şi Carolina. În perioada interbelică 
mii de oameni trudeau în minele de aici pentru scoaterea aurului 
negru din adâncuri. Valea era presărată cu instalaţiile de la gura 
puţurilor, înconjurate de grămezi de cărbune şi steril. Domanul era 
o aşezare minieră cu străzi înguste şi înfăţişare mohorâtă. 

Munca în mină nu era una uşoară la acea vreme, cum de 
altfel nu este nici în prezent. Ziua lungă de lucru (8-12 ore), lipsa 
măsurilor de securitate a muncii şi a repausului duminical, 
folosirea femeilor şi copiilor la munca din subteran, salariile 
modeste, analfabetismul, asistenţa medicală precară ş.a. 
determinau apariţia bolilor profesionale. Mai mult, prezenţa 
gazului de mină în zăcământul de cărbune a fost cauza a 
numeroase accidente, soldate cu zeci de victime de-a lungul 
timpului. În ziua de 18 decembrie a anului 1896, în mina Széchenyi 
s-a petrecut cel mai mare accident din istoria acestei exploatări. 
Atunci, din cauza unui opaiţ defect, vieţile a 70 de mineri au fost 
curmate în urma unei irupţii de gaze care s-au aprins. Ca urmare a 
numeroaselor accidente de muncă de la sfârşitul secolului XIX şi 
începutul secolului XX, producţia este sistată între anii 1909 şi 
1914 pentru lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de extragere (V. 
M. Zaberca şi I. Popa, 1979). 

Mina a fost desfiinţată în anul 1962, exploatarea cărbunelui 
s-a încheiat, dar s-a trecut la exploatarea în carieră a şisturilor 
bituminoase pentru termocentrala de la Anina, închisă şi aceasta 
după 1990. 

La Doman a funcţionat un cor încă din anul 1822, sub 
conducerea învăţătorului Iosif Olariu, iar un veac mai târziu s-a 
înfiinţat Fanfara Minerilor, primul dirijor fiind Emil Gruber. 
Acesta a procurat instrumentele organizând ore de muncă 
voluntară (D. Jompan, 2003). 

Încheiem astfel povestea fostului sat Doman, numit de 
scriitorul bănăţean Virgil Birou (1962, pag. 55) „un cuib negru de 
cărbune aşezat într-un vesel cadru de verdeaţă”, cu precizarea că 
multă vreme ocupaţiile de bază ale locuitorilor acestei aşezări au 
fost oieritul, mineritul şi cărăuşia pentru fabricile de la Reşiţa (V. 
Leu, 2006). 

Revenim la traseu. De la crucea din centrul satului ridicată la 
1887, pornim pe drumul din stânga, care ne va conduce spre Piaţa 
Republicii din cartierul Muncitoresc. 
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Îndată trecem pe lângă Biserica Ortodoxă Adormirea 
Maicii Domnului, zidită în anul 1782 şi pictată între 1863 şi 
1870. Pictura a fost restaurată ultima oară de Maria Tudur şi a 
primit binecuvântarea episcopului Caransebeşului în anul 1996. 
Lăcaşul adăpostea în trecut cărţi vechi. 

Ieşim în curând din Domanul propriu-zis. În stânga se înalţă 
o altă haldă de steril, iar în faţă se iveşte grupul caselor care 
formează Colonia Carolina. În capătul acesteia, după 
Cantonul Silvic Şaua Doman (lângă care se află o pepinieră) 
ni se alătură traseul 10, alături de care continuăm pe drumul ce se 
desprinde spre stânga. 

Pe mai bine de 1 km mergem prin pădurea de foioase cu fag şi 
carpen, în care din loc în loc apar pâlcuri de conifere. Drumul 
parcurge acum coasta estică a Dealului La Arşiţă.  

 
Este posibil ca în trecut versanţii Dealului La Arşiţă să fi fost defrişaţi, 
ca urmare a utilizării lemnului la producerea mangalului. După V. 
Ioniţă (1972) toponimul reflectă substantivul „ars” şi se referă la un loc 
unde „a ars ceva” sau nu creşte vegetaţie. 

  
Traseul 10 ne părăseşte, urmărind o derivaţie ce se desprinde 

spre stânga şi duce în cartierul Poiana Golului, noi însă mai 
avansăm câteva sute de metri şi intrăm în cartierul Driglovăţ, de 
pe dealul cu acelaşi nume (447 m). O stradă lungă şi pitorească cu 
înclinare mare (Str. Driglovăţ) ne conduce în 15 minute în cartierul 
Muncitoresc. Strada în ansamblu reprezintă un minunat loc de 
belvedere spre Reşiţa Montană, vile moderne înlocuind în ultimii 
ani casele de odinioară. După alte 15 minute în care parcurgem 
străzile Brădetului, Mihail Kogălniceanu, Teilor, Călăraşilor şi 
Oituz, ajungem la punctul final al itinerariului, Piaţa Republicii. 

 
Cercetătorul V. Ioniţă (1972 şi 1975) consideră că toponimul Driglovăţ 
are o origine sârbo-croată şi oferă două explicaţii în legătură cu 
semnificaţia acestuia. În prima dintre ele susţine că la bază ar sta 
cuvântul „duga”, care înseamnă „curcubeu”. Conform celei de-a doua 
explicaţii, toponimul ar deriva din sintagma „tri-glava”, care s-ar 
traduce „trei capete” sau „trei căpăţâni”. Poziţia geografică a cartierului 
Driglovăţ în versantul drept al unei văi scurte cu aspect de amfiteatru ce 
se formează chiar sub dealurile Budinic, La Arşiţă şi Driglovăţ ne 
îndeamnă să considerăm a doua explicaţie mai verosimilă.  
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Traseul 13: Doman – Dealul Ponor 
 

Distanţă şi durată: 4 km, 2 ore; Doman (centru) – Dealul Ostrica: 2 
km, 45 min; Dealul Ostrica – Vf. Ponor: 2 km, 1 oră şi 15 min (fig. 
78 şi 83) 

 
Traseul are ca punct de pornire crucea din centrul 

Domanului (vezi descrierea la traseul 12), de unde ne îndreptăm 
înspre sud-est şi ieşim din localitate pe un drum care începe brusc 
să urce şi se transformă pe alocuri într-o potecă. Cotim la dreapta 
printr-o livadă şi ajungem pe neaşteptate în buza unei prăpăstii 
uriaşe. Hăul în cauză este de fapt cariera Exploatării Miniere 
Doman, închisă definitiv după 1990. Peisajul este dezolant, groapa 
rămasă în urma exploatărilor la suprafaţă a şisturilor bituminoase 
pentru termocentrala de la Anina fiind imensă. Rana pare 
profundă. În mare parte cariera a fost invadată de apă, astfel că s-a 
format aici un lac. Iarna îngheaţă aproape total, dar vara localnicii 
îl folosesc pe post de scăldătoare. 

În vale Domanul se vede tot mai frumos şi tot mai mic. Din 
marginea carierei, drumul o ia brusc la stânga şi urcă pe Dealul 
Ostrica (fig. 60). Panta este foarte mare şi vom sui pieptiş câteva 
minute. Ajungem pe o primă treaptă a Dealului Ostrica – într-un 
fel de înşeuare – ce se prezintă ca un pinten spre sat, înălţat până 
la 350 m altitudine. Acum se vede bine în vale nucleul propriu-zis 
al satului, iar mai departe spre nord-vest, în coasta Dealului La 
Arşiţă, parţial Colonia Slamina. 

Reîncepem urcuşul anevoios spre a doua treaptă a Dealului 
Ostrica, urmând drumul părăsit, mărginit de numeroase tufe de 
mărăcini şi rugi. Ne deplasăm pe culmea prelungă, care se menţine 
la peste 600 m altitudine şi ocoleşte parţial pe la est obârşia 
pârâului Doman. Peisajele care se deschid în toate direcţiile sunt 
din ce în ce mai impresionante. Spre nord zărim satul Doman, cu 
casele micuţe, ca de jucărie, cu acoperişuri roşii, protejat parcă de 
uriaşul deal La Arşiţă (fig. 61). Prin culoarul Văii Domanului 
distingem spre nord-vest zona centrală a Reşiţei, în timp ce spre 
vest privirile ni se opresc în creştetul golaş al Dealului Ghica (622 
m). 

 
Dealul Ostrica se continuă spre sud cu dealurile Ponor, Ştirbina şi 
Chicera, toate formând o culme prelungă dispusă de la nord spre sud 
sub forma unui arc de cerc, ce se opreşte în apropierea Caraşului 
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(Platoul Iabalcea). Versantul vestic prezintă o pantă mai blândă şi e în 
principiu golaş, cu pâlcuri de pădure doar în adâncimea văilor. 
Versantul estic este împădurit şi povârnit spre Valea Baciului. Printre 
Culmea Ponor-Ştirbina (la est) şi Dealul Ghica-Moghiliţa (la vest) trece 
şoseaua Reşiţa-Anina. Culoarul dintre aceste două culmi reprezintă 
practic cumpăna de ape dintre bazinele Bârzavei şi Caraşului. De aici 
Domanul curge spre nord, iar Nermedul spre sud. 

 

 
 

Fig. 60 – Culmea Ostrica 

 
Trecerea de pe Ostrica pe Ponor e vizibilă, declivitatea creşte 

din nou. Urcăm pieptiş până pe vârf, însă din loc în loc scurte 
popasuri sunt necesare pentru admirarea zărilor. Spre stânga (est) 
se deschid privelişti frumoase spre obârşiile văilor Cuptoare şi Secu 
care găzduiesc cartierele reşiţene cu acelaşi nume (vezi traseul 9). 
Trecem pe sub două linii de înaltă tensiune şi ajungem în final pe 
creştetul Ponorului (fig. 62), de unde, de pe locul cu cea mai 
mare înălţime (Vf. Ponor – 808 m) scrutăm depărtările. Către nord 
şi nord-vest cuprindem cu privirea dealurile Ostrica şi La Arşiţă, 
Valea Domanului şi cartierele reşiţene, spre vest vedem Dealul 
Ghica, iar spre sud-vest şi sud Valea Caraşului şi Podişul Iabalcei. 
La sud-est se succed Culmea Certej (955 m) şi Semenicul, iar la est 
satele Cuptoare şi Secu străjuite de Cioaca Bălanului (761 m). 
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Fig. 61 – Nucleul principal al Domanului  
 

 
 

Fig. 62 – Vârful Ponor văzut de pe Dealul Ostrica 
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Pe vârful rotunjit al Ponorului se află o antenă G.S.M. şi 
câteva acareturi ale ciobanilor, o stână de fapt, cu numeroşi câini 
agresivi. Din acest motiv, de câţiva ani de când s-a instalat această 
stână, accesul turiştilor a fost oarecum limitat la sezonul rece. 

 

Traseul 14: Centrul Civic – Valea Domanului – 
Valea Stârnicului – Dealul Ghica 

 
Distanţă şi durată: 5,2 km, 2 ore şi 10 min; Centrul Civic – 
bifurcaţie Stârnic: 1,8 km, 30 min; bifurcaţie Stârnic – 
Restaurantul Boieru: 0,9 km, 15 min; Restaurantul Boieru – Vf. 
Bucitu: 2,5 km, 1 oră şi 15 min (fig. 77 şi 83) 

 
Ne angajăm pe traseu din faţa Sălii Polivalente şi ieşim 

din oraşul propriu-zis în direcţia Doman, până la bifurcaţia şoselei 
cu drumul Stârnicului (vezi descrierea la traseul 12). 

Din intersecţia amintită mai sus, părăsim şoseaua asfaltată ce 
duce la Anina şi continuăm pe drumul pietruit care urcă pe valea 
îngustă a Stârnicului. Acesta era intens circulat în vremea în care 
funcţiona cariera de calcar din versantul stâng al văii, în Cioaca cu 
Ceri. Se disting mai multe poteci spre cariera părăsită, însă noi nu 
le recomandăm, din cauza pantei foarte mari şi a trenelor de 
grohotiş dezvoltate pe versant. 

 
Hidronimul „Stârnic” rezultă după V. Ioniţă (1972, 1975), din cuvântul 
sârbo-croat „strmen” – „povârniş” sau din cel slav „strŭmina” – „loc 
abrupt”. 
 

Extinderea carierei a distrus parţial şi a făcut inaccesibile 
două peşteri de excepţie: Peştera Stârnic (370 m altit., 700 m 
lungime) şi Peştera cu Helictite (350 m altit., 361 m lungime), 
după cum arată Ş. Negrea şi A. Negrea (2004). Conform celor doi 
cercetători, prima cavernă era faimoasă pentru podoaba de 
concreţiuni şi descoperirea unor specii de animale fosile (oase de 
urs de cavernă), în timp ce a doua era încărcată cu speleoteme de 
calcit: scurgeri parietale, draperii şi văluri diafane, stalactite şi 
stalagmite, domuri, coloane şi alte formaţiuni rare (helictite, 
cristalictite, excentrite, cristale de bazin şi „brebenei” – unicate 
mondiale). 

Peştera Stârnic era cunoscută din anul 1829, iar înainte de 
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al doilea Război Mondial a fost amenajată. I se spunea pe atunci 
„Gaura Puşcată”, întrucât intrarea i-a fost lărgită cu dinamită. În 
tradiţia orală, Peştera Stârnic ar fi servit ca adăpost localnicilor, în 
timpul unor conflicte cu turcii. I. Păsărică (1935) arată că peştera a 
fost descoperită atunci când câinele de vânătoare al unui practicant 
de mine urmărind o vulpe care se ascunse într-o gaură în calcar, a 
dispărut fără urmă. Se zice că patrupedul a fost găsit şi scos din 
peşteră de un localnic din Cuptoare. Peştera nu a putut fi salvată de 
siderugia locală, nici măcar în urma intervenţiilor cercetătorilor L. 
Botoşăneanu, Ş. Negrea şi I. Viehman la Comisia Monumentelor 
Naturii. 

A mai rămas totuşi pe Valea Stârnicului o peşteră 
interesantă: Peştera cu Oase (280 m altit., 35 m lungime), 
ascunsă în pădurea ce acoperă versantul drept, în care săpăturile 
au scos la iveală acum un veac oase de urs de cavernă şi mamut (Ş. 
Negrea şi A. Negrea, 2004). 

Pe teritoriul de azi al carierei de piatră susurau în trecut 
apele unui mic izbuc, numit Izvorul Rece, al cărui prezenţă 
sporea pitorescul şi farmecul văii şi, a cărui apă rece şi cristalină 
ieşea înghiţită de pământ în Valea Stârnic (D. Farcaş, 2010). Astăzi 
cariera este abandonată, imensul gol rezultat având aspectul unui 
minideşert. 

În stânga drumului curge pârâul Stârnic, vale carstică, de 
multe ori fără apă, tăiată între Dealul Ciorii (la nord) şi Dealul 
Ghica (la sud). După vreo 700 m se desprind spre dreapta două 
drumuri ce duc la cariera abandonată, iar drumul pietruit se 
transformă într-unul de căruţă, bine întreţinut, care ne scoate după 
vreo 150 m la restaurantul Boieru şi anexele sale. 

De îndată ce am depăşit grădina restaurantului, părăsim 
drumul – care se continuă pe lângă ruinele Cantonului Silvic 
Stârnicul de Jos către izvoarele Stârnicului – şi apucăm la 
stânga pe urmele unui drum părăsit. Suim pieptiş 5 minute. Calea 
coteşte la dreapta şi se pierde într-un luminiş. Noi urmărim 
marginea din dreapta a luminişului invadat de vegetaţie ostilă şi în 
câteva minute zărim venind din dreapta (de la cantonul amintit 
mai sus) altă potecă, mai bine conturată, pe care o urmăm la 
stânga. 

Urcăm printr-o superbă pădure de stejar amestecat cu 
carpen. Panta se mai îndulceşte. În 10 minute ieşim din pădure în 
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fâneţele Dealului Ghica (fig. 63), unde prindem o potecă vagă, ce 
urmăreşte o bucată din traseu limita pădurii, în drumul său către 
cel mai înalt vârf. 

  
Denumirea inţială a dealului a fost „Chica”, de la substantivul „chică”, 
toponim ce desemna probabil o „creastă de deal” în sens metaforic (V. 
Goicu şi R. Sufleţel, 1985). Ulterior, dintr-o neînţelegere a sensului s-a 
împământenit termenul „Ghica” (V. Ioniţă, 1982), iar în ghidurile 
dedicate Munţilor Aninei, V. Sencu numeşte această culme deluroasă 
Bucitu, ca de altfel şi pe celelalte reunite între Valea Domanului (cu 
Stârnic) şi Valea Nermedului. 
 

 
 

Fig. 63 – Dealul Ghica. În ultimul plan, Vârful Bucitu  

 
Parcurgem iarăşi pădurea pentru 100 m, apoi ieşim definitiv 

în pajişte. Spre stânga zărim uneori valea şi înălţimile Domanului. 
Poteca străbate culmea prelungă şi domoală pierzându-se din când 
în când în iarba până în piept ce alternează uneori cu petice de 
ferigă. În câteva minute ajungem pe Vârful Bucitu, invadat de 
vegetaţie lemnoasă. 

De la cei 622 m înălţime se deschide o perspectivă largă 
asupra văii şi munceilor Domanului. Drept în faţă se ridică 
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impunătoare Culmea Ponor. Spre sud-est admirăm platoul 
Semenicului. Ne aflăm într-un fermecător loc de popas şi un 
minunat punct de belvedere, la capătul unei excursii pe care o 
recomandăm oricărui reşiţean sau oaspete al municipiului de pe 
Bârzava.  

Încheiem cu precizarea, că dacă ocolim vârful invadat de 
vegetaţie spre sud, ne vor încânta peisajele asupra Văii Caraşului 
cu satele şi înălţimile craşoveneşti. 

  

Traseul 15: Centrul Civic – Dealul Crucii – Mociur 
– Lunca Pomostului 

 
Distanţă şi durată: 4,3 km, 1 oră şi 20 min; Sala Polivalentă – 
Crucea lui Herglotz: 1,7 km, 45 min; Crucea lui Herglotz – Mociur: 
1,5 km, 20 min; Mociur – Poliţie: 1,1 km, 15 min (fig. 76, 77, 79 şi 
83) 

 
Din faţa Sălii Polivalente (Piaţa 1 Decembrie 1918) ne 

îndreptăm în direcţia nord-est, pe sector comun cu traseele 1 şi 10 
până la „Podul de la Vamă” (vezi descrierea la traseul 1). Traversăm 
apoi Parcul Cărăşana în diagonală şi ieşim după 100 m la 
intersecţia străzilor G.A. Petculescu, Bega şi Crişan lângă colţul 
nord-vestic al Casei de Cultură a Sindicatelor. La stânga 
putem ajunge la Piaţa Agro-alimentară Reşiţa Sud şi la 
Gara Reşiţa Sud. Noi însă intrăm pe Aleea Crişan şi după vreo 
100 m facem la stânga pe Str. Cloşca, pe care o urmărim până la 
intrarea în Cimitirul nr. 4-5. Aici îşi duc odihna veşnică 
profesorul Alexander Tietz (pentru detalii vezi cap. 2 şi traseul 1) 

şi publicistul Corneliu Diaconovici, redactorul primei 

enciclopedii româneşti (1898-1904). 
 

După intersecţia străzilor G.A. Petculescu, Bega şi Crişan se desface la 
stânga o străduţă, care duce după vreo 300 m la un cimitir părăsit, în 
mijlocul unei păduri de salcâm, despre care se crede că ar fi fost 
turcesc. D. Farcaş (2010) povesteşte că deasupra străzii Câlnicului (azi 
G.A. Petculescu) se vedea bine un cimitir vechi şi părăsit, numit de 
localnici „cimitirul turcesc”, poate pentru că nici o stelă funerară nu 
avea formă de cruce. 

 
Ocolim cimitirul pe la sud-est şi cu cât urcăm, spre sud, sud-

est şi nord-est putem admira cartierele vechi ale Reşiţei. Treptat, 



 

 129  

 

drumul se transformă într-o potecă ce înaintează printre colţii 
calcaroşi ai Dealului Crucii, într-un urcuş cu pantă uşoară. Cărarea 
dă în alt drum, care ne scoate imediat la o răscruce. Lăsăm la 
dreapta Str. Dealul Mare (care coboară în oraş) şi urmărim la 
stânga Str. Dealul Crucii, de fapt un drum de pământ din ce în ce 
mai puţin utilizat. După două serpentine în pantă pronunţată, 
drumul ne scoate pe culmea Dealului Crucii. În dreapta se 
găseşte înălţimea maximă de 357 m, iar în stânga remarcăm la nici 
50 m monumentul numit Crucea lui Herglotz (fig. 64). 

 

 
 

Fig. 64 – Crucea lui Herglotz 

 
D. Farcaş (2010) ne aminteşte că în anii '50 Dealul Crucii era 

aproape în întregime golaş, iar puţinii arbuşti erau arşi periodic, 
probabil de cei care îşi scoteau acolo caprele la păscut. În aceeaşi 
perioadă, pe latura sud-estică era în exploatare o carieră de calcar 
care a aprovizionat mulţi ani cuptoarele reşiţene. Piatra era dusă la 
oţelărie cu un funicular.  

Dealul Crucii avea – înainte ca extragerea calcarului să-i 
afecteze flancurile – aspect de culme rotundă şi verde. La ora 
actuală dealul este în bună parte acoperit de tufişuri şi pădure. M. 
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Olaru (1995) propunea amenajarea Dealului Crucii ca parc public 
pentru petrecerea timpului liber, care să cuprindă: restaurante, 
terase, puncte de belvedere şi terenuri sportive, poziţia sa în 
centrul municipiului făcându-l accesibil din toate părţile. 

Nu se cunoaşte cum era numită această colină anterior anului 
1848. E. J. Ţigla şi colab. (1998) ne spun că în timpul acelui an, 
când comandantul brigăzii civile revoluţionare din Reşiţa era 
George Herglotz, pe deal a fost aşezat pentru apărarea aşezării un 
tun de oţel. Fiindcă tunul a rămas acolo aproape cinci decenii, fiind 
întrebuinţat la sărbători pentru tragerea de salve, colina a fost 
botezată Dealul Tunului. Pe la 1898-1900 tunul a fost coborât cu 
boii şi dus la uzină ca fier vechi. 

După evenimentele de la 1848 familia Herglotz a dispus 
montarea unei cruci mari din lemn în locul în care stătuse tunul, 
spre a aminti de trista înfrângere a Reşiţei din zilele de 24-25 
decembrie 1848 (vezi cap. 2). Începând cu acel moment Dealul 
Tunului va fi numit Dealul Crucii (E. J. Ţigla şi colab., 1998). 

Prima cruce a fost răsturnată în timpul unei furtuni. Din anul 
1874 a fost înălţată actuala cruce de fier, pe soclu zidit şi amenajat 
cu trepte şi balustradă. Peretele de stâncă din faţa crucii cădea 
vertical înspre carieră, dar o alunecare de teren a conturat 
înfăţişarea actuală a versantului. Crucea a fost mutată de două ori 
mai în spate odată cu trecerea anilor (E. J. Ţigla şi colab., 1998). 

Monumentul a fost primul ridicat în zona montană a 
Banatului în amintirea evenimentelor Revoluţiei de la 1848. Deşi a 
fost renovată în anul 2000 şi resfinţită în ziua de Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, Crucea lui Herglotz se găseşte la momentul actual în 
stare avansată de degradare, fiind parţial vandalizată. 

Crucea lui Herglotz este un apreciat loc de belvedere spre 
întreaga Reşiţă Montană (fig. 65). Remarcăm străduţele 
desfundate cu casele mărunte şi prăfuite de lângă uriaşa haldă de 
steril a combinatului, iar în depărtare (spre nord-est) Valea 
Ţerovei, ansamblul stradal „Rândurile”, fabrica de separare a 
aerului Messer şi şoseaua de centură (spre est), apoi multitudinea 
de case din depresiune care urcă pe alocuri versanţii şi care se 
îmbină cu spaţiile industriale, coşurile uzinelor reşiţene, oţelăria, 
laminoarele, furnalul nr. 2, impunătoarea biserică ortodoxă din 
Piaţa Republicii, cartierele Driglovăţ şi Poiana Golului, centrul 
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civic al municipiului, iar dincolo de vatra depresiunii, spre sud, se 
văd culmile nordice ale Munţilor Aninei. 

După un necesar popas la 
cruce ne reluăm traseul şi ne 
înapoiem la drumul de căruţă. 
Parcurgem în continuare 
Dealul Crucii spre vest, urcăm 
puţin printr-o pădurice de 
conifere pentru a ajunge pe 
coasta vestică a acestuia, de 
unde începem să întrezărim 
prin coronamentul arborilor 
alte cartiere reşiţene. 

Drumul trece succesiv 
printre sălaşe cu livezi şi fâneţe, 
îndreptându-se către nord. 
Spre nord-est, dincolo de 
spaţiile industriale, se deschid 
privelişti spre blocurile semeţe 
ale Govândarului. Spre sud-
vest şi vest se întind cartierele 
Lunca Pomostului (în vale), 
Moroasa şi Triaj (cocoţate 

parţial pe Dealurile Bârzăviţei), iar în est străzile Banaduc şi 
Vulturilor coboară către cartierul de case din vecinătatea haldei de 
steril. 

La prima bifurcaţie cotim la stânga şi coborâm în pantă 
accentuată spre cartierul Mociur, pe care îl străbatem pe străzile 
Grigore Alexandrescu şi Mociur, după care trecem de cealaltă parte 
a Bârzavei pe o pasarelă. Am ajuns pe B-dul Revoluţiei din 
Decembrie. Traversăm strada şi înaintăm pe Aleea Molizilor, apoi 
cotim la stânga pe B-dul Alexandru Ioan Cuza şi după 200 m ne 
oprim în părculeţul din faţa Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Caraş-Severin, punctul final al traseului nostru. 

 
Toponimul Mociur derivă fie din cuvântul maghiar „močsar”, făcând 
referire la „mocioară” – „iarbă de mlaştină” (Juncus conglomeratus) 
(V. Ioniţă, 1973), fie din bulgarul „močur” care înseamnă „mocirlă” ori 
„mlaştină” (V. Ioniţă, 1975, 1982).  

Fig. 65 – Muncitorescul văzut de pe 
Dealul Crucii 
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Traseul 16: Centrul Civic – Crucea Lupacului – 
Tâlva Ţapului 

 
Distanţă şi durată: 7,2 km, 2 ore şi 15 min; Centrul Civic – Stema 
Lupacului: 3 km, 1 oră; Stema Lupacului – Crucea Lupacului: 2,4 
km, 45 min; Crucea Lupacului – Tâlva Ţapului: 1,8 km, 30 min (fig. 
76, 77 şi 83) 

 
Din faţa Sălii Polivalente ne îndreptăm spre bulevardul 

principal (numit aici Str. I.L. Caragiale), unde cotim la dreapta. 
Trecem pe lângă Hotelul Best Western Rogge şi la prima 
intersecţie intrăm pe Str. Spitalului, care se continuă cu străzile 
Lucian Blaga şi 24 Ianuarie şi, începe să urce în serpentine printre 
casele mărunte ale cartierului Moroasa. 

Pe măsură ce strada asfaltată urcă în versantul estic al 
Dealului Ciorii (de multe ori numit simplu Dealul Lupacului), 
peisajele asupra municipiului devin tot mai cuprinzătoare. 
Parcurgem acum Str. Lupacului, întorcându-ne mereu privirea 
spre depresiunea reşiţeană. Trecem pe lângă Hotelul Duşan şi 
fiul, iar când şoseaua face o curbă mare la stânga, ajungem la 
monumentul numit Stema Lupacului, lângă o încrucişare de 
drumuri. Chiar aici ne intersectăm cu traseul 17 care vine din 
Lunca Pomostului şi urcă pe coama Dealului Ciorii. Tot aici se 
termină şi oraşul propriu-zis, chiar dacă pretutindeni sunt prezente 
locuinţele şi sălaşele localnicilor. 

Continuăm pe şoseaua asfaltată ce iese din municipiu şi se 
îndreaptă spre Oraviţa (DJ 581). Intrăm în pădure, depăşim Valea 
Bârzăviţei, după care începem să urcăm uşor până la intersecţia 
numită Crucea Lupacului. De aici pleacă drumul carosabil 
neasfaltat (DJ 586) spre comuna Ocna de Fier prin Munţii 
Dognecei, pe care îl urmăm şi noi în continuare. Şoseaua ne 
conduce spre colina teşită a Ţapului, desfăşurându-se în curbe largi 
spre nord-vest. Întregul drum reprezintă o succesiune de puncte de 
belvedere spre Munţii Aninei şi Munţii Semenic, în mod deosebit. 
După trei bucle pronunţate, în dreptul unui sălaş situat lângă 
şosea, se ramifică spre stânga un drum de căruţă pe care suim uşor 
câteva minute până pe spinarea rotunjită a Tâlvei Ţapului, 
îmbrăcată complet în ferigă.  

 
În apropiere de Tâlva Ţapului există urme ale unor vechi mine de fier. 
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Ne găsim la 426 m altitudine, la capătul traseului. Peisajul ne 
farmecă privirea. Spre sud şi sud-est contemplăm culmile Munţilor 
Aninei şi ale Semenicului (fig. 66), iar spre sud-vest, vest şi nord-
vest Depresiunea Lupacului şi înălţimile vălurite ale Munceilor 
Dognecei. Către est vedem parţial Depresiunea Reşiţei şi înălţimile 
ce o mărginesc. 

 

 
 

Fig. 66 – Dealul Ciorii (în plan apropiat), Dealul Ponor (în plan secund) şi 
Masivul Semenic (în plan îndepărtat) 

 

Traseul 17: Lunca Pomostului – Moroasa – Dealul 
Ciorii 

 
Distanţă şi durată: 3,3 km, 1 oră şi 30 min; Poliţie – fostul teatru de 
vară: 0,4 km, 15 min; fostul teatru de vară – fosta unitate militară: 
0,4 km, 20 min; fosta unitate militară – Stema Lupacului: 1 km, 20 
min; Stema Lupacului – Dealul Ciorii: 1,5 km, 30 min (fig. 76 şi 83).  

 
Traseul are ca loc de pornire sediul Inspectoratului 

Judeţean de Poliţie (fântâna arteziană) din cartierul Lunca 
Pomostului. 
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Traversăm bulevardul Alexandru Ioan Cuza şi cârmim la 
stânga pe Str. Sportului, trecând pe lângă un mic parc, odinioară 
cu fântână arteziană (fig. 67), acum cu o biserică în construcţie. De 
îndată ce depăşim clădirile Colegiului Tehnic, apucăm la 
dreapta şi urcăm scările de beton spre cartierul Moroasa.  

 

 
 
Fig. 67 – Parcul din Lunca Pomostului în anul 1974 (colecţia personală) 

 
Scările de la Moroasa erau prevăzute iniţial cu un fel de bazinaşe etajate 
prin care apa se revărsa din treaptă în treaptă. Mai târziu acestea au 
fost transformate în ronduri de flori. Azi scările sunt deteriorate în cea 
mai mare parte. 

 
În 5 minute ajungem pe Str. Petru Maior în faţa fostului 

Teatru de Vară (fig. 68). Construcţia este lăsată de ani buni de 
izbelişte. Înainte de anul 1990 funcţiona aici un cinematograf în 
aer liber, iar periodic se organizau spectacole de muzică şi dans 
(mai ales la 1 Mai când se sărbătorea Ziua Muncii). 

Mai sus de Teatrul de Vară se află Ateneul Tineretului, 
Palatul Copiilor şi un ştrand (actualmente numit Titanic). Pe 
vremuri – când clădirea stridentă a A.P.M.C.S. nu exista în peisaj – 
acest ansamblu, împreună cu vasta parcare din stânga teatrului şi 
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cu treptele pe care am urcat alcătuiau un adevărat complex 
cultural-recreativ, un nou centru de recreare pentru reşiţeni. 

În anul 1978 între clădirile Ateneului Tineretului şi Palatului 
Copiilor a fost expusă o aeronavă. Avionul a ajuns în zbor până la 
aeroportul din Caransebeş, apoi a fost demontat şi adus pentru 
reasamblare la Reşiţa. 

 

 
 

Fig. 68 – Teatrul de vară la debutul anilor '80 (colecţia personală) 

 
În stânga clădirii Ateneului Tineretului, se află punctul numit 

„Ogăşele”. Invadate de vegetaţie şi deşeuri menajere se mai 
păstrau până acum câţiva ani rămăşiţele unor construcţii demult 
apuse. Cercetătorii susţin că în acest loc s-ar fi aflat misterioasa 
cetate a Bârzavei (Borzafew). 

Despre aceste ruine vorbeşte pe larg profesorul C. Cocora 
(1938). Conform acestuia, localitatea (cetatea) Borzafew (ceea ce ar 
însemna Capul Bârzavei) este amintită în documente începând cu 
anul 1370, însă toate aceste tipărituri nu consemnează locul în care 
s-ar fi găsit aşezământul. În anii 1451 şi 1457 Borzafew este amintit 
ca un district valah privilegiat, iar la 1500 ca district ce aparţine 

http://pilotmagazin.ro/2011/05/il-14-expus-la-resita-in-1978/
http://www.pilotmagazin.ro/
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judeţului Severin. Ultimul document care semnalează 
stabilimentul Borzafew datează din anul 1597, începând cu secolul 
al XVII-lea acesta dispare fără urmă din istorie, existând 
posibilitatea ca acesta să fi fost abandonat şi ulterior dărâmat, iar 
rămăşiţele să fi fost întrebuinţate de localnici la ridicarea caselor şi 
sălaşelor. 

În perioada interbelică mai existau aici temelia zidului şi o 
puternică ridicătură de pământ – cu aspect de loc întărit şi urme de 
săpături după comori – posibil fundaţia unui turn de piatră sau 
gura unei fântâni. 

Locul unde s-ar fi aflat cetatea sau satul Borzafew nu se 
cunoaşte deci cu siguranţă. Este limpede însă că stabilimentul se 
găsea în proximitatea apei Bârzavei, de la care ar fi împrumutat 
numele. 

C. Cocora (1938) optează pentru punctul „Ogăşele”, 
argumentând solid şi luând în calcul mai multe aspecte, cum ar fi: 
amplasamentul cătunelor din Valea Bârzavei pentru care cetatea 
reprezenta locul de refugiu şi adăpost în caz de primejdie, poziţia 
strategică deosebită la confluenţa văilor Ţerova, Doman şi Bârzava 
şi, implicit, panorama ce se deschidea asupra zărilor reşiţene, care 
permitea schimbarea de semnale luminoase cu alte cetăţi. 

Fiind ridicată pe o colină cu pământ argilos şi nisipos, există 
posibilitatea ca Borzafew să fi fost mai mult o întăritură decât o 
cetate de piatră, din care pricină să fi dispărut fără prea multe 
urme. Era probabil înconjurată de şanţuri de apărare şi includea o 
biserică. Se poate ca aici să fi fost reşedinţa districtului valah 
privilegiat Borzafew.  

D. Ţeicu (2007) aduce lămuriri în legătură cu aceste vestigii, 
în urma săpăturilor executate aici de cercetătorii de la Muzeul 
Banatului Montan din Reşiţa, în anii 1970 şi 1983-1985. Este vorba 
de o curte feudală, ridicată de cnezii din Ţerova în prima jumătate 
a secolului al XIV-lea, pe un promontoriu înconjurat de albiile 
unor pâraie. A fost cercetată o biserică-sală din zid (în funcţiune de 
prin 1350-1370 până la finele secolului al XV-lea) şi necropola din 
jurul acesteia (secolele XIV-XV e.n.). La vreo 50 m nord de biserică 
s-a aflat un donjon, distrus de amenajările moderne (Ateneul 
Tineretului).  

 
La săpăturile din perioada 1983-1985 s-au descoperit podoabe şi 
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monede: dinari şi oboli din secolele XIV-XV (D. Bălănescu, 1985). 
Toponimul „Bârzava” şi-ar putea avea originea în cuvântul indo-
european „bhreg/bhers”, care înseamnă „repede/iute”. Cuvântul 
autohton este înrudit cu slavul „brŭzŭ”, care de asemenea înseamnă 
„repede” (V. Ioniţă, 1982; V. Frăţilă şi colab., 1984). Râul figura în 
documentele şi hărţile din trecut cu mai multe denumiri asemănătoare: 
Burzua, Burzna, Borza, Borzva, Borsova, Borzova (C. Cocora, 1938). 
Este posibil ca peste vechiul „Berzava” (stâlcit „Berzovia/Berzobis”) să 
se fi suprapus mai târziu un slav „Breazova” sau „Breazava”, adică „râul 
cu mesteceni” (slavul „breza” – „mesteacăn”) sau un derivat al 
radicalului slav „brŭzŭ” – „repede” (V. Ioniţă, 1982). Se poate ca 
toponimul să aibă origine tracică (V. Ioniţă, 1975). 

 
Amintirea cetăţii de odinioară a generat apariţia legendelor. 

Una dintre acestea este redată de S. Brie (1982) şi spune că în 
vremuri de demult, pe vârful unui deal se afla o cetate, în care 
locuia un tânăr viteaz numit Ogăşel. Pe coasta dealului şi în vale se 
întindea satul. Ogăşel se iubea cu cea mai frumoasă fată din sat, 
Berzoviţa. În ajunul nunţii însă, Berzoviţa a fost răpită de zmeul cel 
hain. În încercarea de a-şi salva mireasa Ogăşel se luă la luptă cu 
zmeul. Simţind că flăcăul este mai puternic, zmeul încercă să scape 
prefăcându-se într-o cioară. Neagra pasăre s-a trezit însă în 
mâinile sprintenului flăcău, care pe loc i-a răsucit gâtul. După 
această biruinţă, Ogăşel şi-a condus mireasa la cetate unde nunta a 
pornit. În amintirea locurilor şi luptei dintre Ogăşel şi zmeu, câteva 
dealuri poartă nume sugestive: Dealul Faţa Berzoviţei, Dealul 
Ciorii şi „Ogăşele”. 

 
Dealurile cuprinse între Valea Bârzavei şi a afluenţilor săi Bârzăviţa şi 
Doman (Dealul Mănăstirii, Dealul din Faţă şi Dealul Ciorii) sunt ştiute 
de localnici ca Dealurile Bârzăviţei. 

 
După sumara incursiune în istoria Reşiţei revenim la traseu. 

Ne găsim în cartierul Moroasa, construit după al doilea Război 
Mondial (vezi descrierea la traseul 1). Din faţa Teatrului de Vară se 
deschide o frumoasă priveşte asupra cartierului Lunca Pomostului. 

 
Cuvântul „Moroasa” derivă din tema slavă „mora” şi face referire la un 
„loc bântuit de stafii, moroi sau duhuri rele” (V. Ioniţă, 1972; 1978). Se 
poate ca toponimul să fi apărut tocmai din existenţa acelor 
dărăpănături feudale şi a cimitirului, de unde decurge şi sensul său. 
Toponimul a existat probabil înainte de construcţia cartierului. 
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Pornind spre dreapta, urmăm strada asfaltată în urcuş lin. 
Depăşim clădirile Camerei de Comerţ şi Industrie, Direcţiei 
Silvice Caraş-Severin şi, imediat intrăm în pădure. De aici suim 
de-a dreptul pe versant, pe nişte scări de beton, care ne scot după 
10 minute de efort consistent lângă intrarea într-o unitate 
militară dezafectată. 

Din acest loc însoţim şoseaua asfaltată ce iese din incinta 
unităţii, urcă două serpentine pe creştetul Dealului din Faţă 
(378 m), după care coboară lin spre sud-vest, până la intersecţia cu 
DJ 581 (Reşiţa-Oraviţa) şi traseul 16, la Stema Lupacului. De pe 
această ultimă porţiune parcursă, putem îmbrăţişa cu privirea atât 
depresiunea reşiţeană (cartierele Lunca Pomostului, Moroasa, 
Centrul Civic, Valea Domanului, Poiana Golului) cu Dealul Crucii 
în mijloc, cât şi spinările rotunjite şi parţial împădurite ale Munceii 
Domanului (fig. 69). Peisajul este mirific iarna, când culmea 
Ponorului se înalţă deasupra celorlalte, înzăpezită şi ispititoare. 

 

 
 

Fig. 69 – Reşiţa şi Munceii Domanului văzute de pe Dealul din Faţă 

 
Traversăm şoseaua ce duce la Oraviţa şi intrăm pe o străduţă 

pitorească, care ne ghidează înspre obiectivul final, spinarea 
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Dealului Ciorii. Drumul carosabil trece pe lângă ultimele case ale 
reşiţenilor, apoi pe lângă câteva sălaşe, prin pădure şi printre 
petice cultivate şi mici livezi. Panta creşte când drumul se 
angajează în serpentine largi, spre a ne scoate pe culmea dezgolită 
a Dealului Ciorii. În faţă (spre sud) vedem câteva antene G.S.M., 
dincolo de care, coama prelungă, când împădurită, când golaşă, se 
continuă până la Valea Stârnicului, atingând altitudinea maximă în 
Vf. La Rădeni (581 m). 

Noi deviem vreo 30 m de la drumul de piatră către dreapta, 
urcând uşor prin fâneţe. Ne aflăm la cca. 450 m înălţime, la capătul 
traseului, iar priveliştea superbă ne dezmiardă văzul şi ne farmecă 
pe nesimţite. Plimbându-ne agale prin fâneţele Dealului Ciorii, 
contemplăm majoritatea cartierelor reşiţene: microraioanele I şi II 
din Lunca Bârzavei, Lunca Pomostului şi în spate Dealul Crucii, 
parţial Valea Ţerovei, Moroasa, Centrul Civic, Valea Domanului, 
Muncitoresc şi Doman (fig. 70). Pitorescul priveliştii este întregit 
de înălţimile Munţilor Aninei, în parte îmbrăcate cu păduri de 
stejar (fig. 71). 

 

 
 

Fig. 70 – Depresiunea Reşiţei şi Dealul Crucii 
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Fig. 71 – Culmea Ponor şi Semenicul  

 
Încheiem cu menţiunea, că denumirea colinei decurge 

probabil de la substantivul „cioară”. V. Ioniţă (1982) apreciază că 
apelativul poate avea origine antroponimică în numele „Cioara” 
sau poate să redea metafora „dealul negru ca cioara sau corbul”, 
aşa cum s-ar înfăţişa ochiului aceste înălţimi după incendierea 
vegetaţiei. Lămuririle aduse de V. Ioniţă par a fi verosimile, 
deoarece, potrivit lui E. Stoicovici (1985) şi S. A. Luca şi colab. 
(2006), pe Dealul Ciorii au funcţionat odinioară cuptoare 
siderurgice construite integral din granit, care erau refăcute 
periodic şi utilizau cel mai probabil magnetit de la Ocna de Fier. 
Perioada istorică în care au funcţionat cuptoarele nu a putut fi 
stabilită cu exactitate (probabil secolele III-IV e.n.). 
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Fig. 72 – Moniom  
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Fig. 73 - Câlnic 
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Fig. 74 – Calea Timişoarei, Lunca Bârzavei, Calea Caransebeşului 
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Fig. 75 – Valea Ţerovei, Ţerova 
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Fig. 76 – Lunca Pomostului, Moroasa, Mociur 
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Fig. 77 – Centrul Civic, Valea Domanului 
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Fig. 78 – Doman 
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Fig. 79 – Muncitoresc, Stavila, Poiana Golului, Driglovăţ 
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Fig. 80 – Marginea, Minda, Lend 
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Fig. 81 – Staţiunea Secu 
 



 

161 

 

 
 

Fig. 82 – Secu, Cuptoare 
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