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10  CONACUL  DUKA  
(Cadăr, comuna Tormac)

Proprietar: Nu e cazul. Vizitare, persoană de contact: 
Nu e cazul. Stare tehnică: Conacul nu mai există. A fost 
amplasat în afara satului, la circa 1 km, în partea de S-E 
a localităţii, pe drum de pământ. La faţa locului nu se mai 
vede absolut nimic. Istoric: Constr. în sec. XIX. Obser-

vații turistice: Se mai păstrează o fotografie a conacului 
în biserica ortodoxă, ridicată de aceeaşi familie Duka. Cheia 

se află la epitrop. Acces: auto. Alte obiective în apropiere: Cripta familiei 
Duka, aflată în biserică. Amplasamentul celui de-al doilea lac de acumulare, 
ca mărime din judeţ. În afara bisericii ortodoxe, la câțiva metri de gard, este 
abandonată crucea lui Fedor Duka, baron. Primăvara, pe malul Pogăniciului, 
crește laleaua pestriţă, plantă protejată.

11  CONACUL SAN MARCO  
             (comuna Comloșu Mare)

Proprietar: Suciu Maria, pentru aripa stângă; Primăria 
Comloşu Mare pentru aripa dreaptă.
Vizitare, persoană de contact: Vizitabil doar din exte-
rior. Stare tehnică: Bună. Istoric: Construit 1840-1856.
Observații turistice: Construcţia este ocupată de pro-
prietar, respectiv primărie. Amplasare în centrul localităţii. 
Păstrează elemente valoroase de fier forjat (lampadare şi porţi). 
Frontispiciul porţii principale are simboluri heraldice. Acces: auto. Alte obiec-
tive în apropiere: Biserica catolică, școala

12  CONACUL MOCIONI 
(comuna Foeni)

Proprietar: Primăria Foeni. Vizitare, persoană de 
contact: Personalul primăriei, tel: 0256-413401.  Stare 
tehnică: Bună. Istoric: Construit 1750. Observații tur-
istice: Se poate vizita interior și exterior luând legătura cu 

Primăria Foeni. Acces: autobuz. Alte obiective în apropi-
ere: Mausoleul familei Mocioni.

4  CONACUL  BILED (comuna Biled)

Proprietar: Constantin Marcu. Vizitare, persoană de 
contact: Vizitabil din exterior sau la nivelul parter. Stare 
tehnică: În curs de renovare, dar cu afectarea unor el-
emente inițiale. Istoric: Construit post 1788. Clădirea a 
aparținut Arhiepiscopiei  din Zagreb. Observații turistice: 

A nu se confunda cu casa cu nr. 300 de azi, din apropiere. 
Se poate vizita din stradă şi curte, cel mult parter (clădirea 

deține mai multe locuințe și spații închiriate). Are pe faţada prin-
cipală patru pilaştri. Amplasat în intersecţia unde se află şi biserica catolică. În 
holul parterului există un panou cu istoricul detaliat al clădirii.  Acces: autobuz, 
tren. Alte obiective în apropiere: Complexul parohial catolic, centrul de asis-
tenţă, vechea fabrică de cărămidă, case şvăbeşti din localitate.

 5   CONACUL  BOGDA  (comuna Bogda)
Proprietar: Administraţia taberelor. Vizitare, persoană 
de contact: Mircea Sârbu, fost primar şi secretar al 
primăriei, tel: 0784-684328 sau viceprimarul Ciprian Io-
vănuţ, tel: 0256-231230. Stare tehnică: Devastat, dar 
are acoperiș. Istoric: Construit la începutul sec.al XX-
lea. Observații turistice: Clădirea conacului a aparținut 
Băilor Bogda, apoi taberelor de şcolari. Se mai vede atât 
izvorul termal, cât şi locul vechilor cripte nobiliare. Complexul 
este acum devastat şi  înconjurat  de pădure. Acces: acces foarte 
dificil, drum de pământ.Alte obiective în apropiere: Satul circular Charlot-
tenburg.

6  CONACUL  MANASE   
(Clopodia, comuna Jamu Mare)

Proprietar: Familia Bărboi. Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil din exterior. Stare tehnică: Bună, se vede 
preocuparea pentru renovare. Istoric: Constr. 1859. Ob-
servații turistice: Se poate vedea bine doar faţada de 
către stradă. Amplasat la 200 m după conacul Petala, pe 

dreapta străzii principale, din direcția Jamu Mare.
Acces: auto. Alte obiective în apropiere: Biserica refor-

mată, Conacul Petala

7  CONACUL  (CASTELUL) CONTELUI 
DE MERCY (Carani, comuna Sânandrei)

Proprietar: SC Vital Enheill. Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil doar din exterior. Stare tehnică: Devastat, 
are acoperiș. Înconjurat de vegetație greu penetrabilă.  
Istoric: Construit în sec. XVIII. Observații turistice: Am-

plasat la ieşirea din Carani pe partea dreaptă, sensul spre 
Băile Călacea. Decoraţiuni interioare, pardoseli originale, scări 

din marmură roșie de Moneasa, arcade din gresie. Lichidatorul nu permite 
vizitarea la interior din motive de siguranţă. Se poate vizita din exteriorul curţii. 
Acces: tren, autobuz. Alte obiective în apropiere: Iarcurile de la Corneşti, 
cetatea de pământ ,,Cetăţuia” de la Sânandrei.

 8  CONACUL UZBAŠIĆ (comuna Cenei)

Proprietar: Familia Maletici. Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil din exterior. Stare tehnică: Bună. Istoric: 
Constr. 1904. Observații turistice: Amplasat pe strada 
principală, la 200 m de biserica catolică venind dinspre 
Timişoara, via Bobda. Este reparat şi foarte îngrijit. Se 
poate vedea din stradă, dar faţada este obturată de parcul 
încă existent. Acces: auto. Alte obiective în apropiere: 
-Biserica- mausoleu din Bobda, replica bazilicii din Eszter-
gom (Ungaria).

9  CONACUL PETALA  
(Clopodia, comuna Jamu Mare)

Proprietar: SC Quintino Agriculture. Vizitare, persoană 
de contact: Vizitabil din exterior. Stare tehnică: Conac-
ul şi anexele sunt abandonate. Mai are acoperiş, parțial 
deteriorat. Istoric: Constr. 1840 de fam. Nieky Antal. Ob-

servații turistice: Amplasat pe strada principală, pe partea 
stângă, dacă se vine de la Jamu Mare, în intersecţia cu biseri-

ca reformată. Acces: auto. Alte obiective în apropiere: Biserica reformată, 
Conacul Manase.

  1   CONACUL BANLOC (comuna Banloc)

Proprietar: Mitropolia Banatului. Vizitare, persoană de 
contact: Laioş Aurel, tel: 0723-365295. Stare tehnică: În 
curs de reabilitare. Are acoperiş, structura de rezistenţă 
este consolidată. Istoric: Construit 1793. Observații turis-
tice: Este vizitabil din stradă şi din curte. Are simboluri heral-

dice pe faţadele vizibile din curte. Având în vedere eforturile 
Mitropoliei de reabilitare, se pot observa atât structura de rezis-

tenţă iniţială, cât şi metodele moderne de consolidare a unei astfel 
de construcţii. Detalii unice din marmură, încă vizibile la fostele grajduri. Detalii 
baroce excepționale la pavilionul din parc. Acces: autobuz, tren. Alte obiective 
în apropiere: Biserica ortodoxă din localitate.

 2  CONACUL BĂRĂTEAZ  
            (comuna Satchinez)

Proprietar:  SC Agropis Timişoara. Vizitare, persoană 
de contact: Se poate vedea doar din exterior. Stare teh-
nică: Acoperiș deteriorat. Istoric: construit 1821. Obser-
vații turistice: Se poate vedea din stradă. Cădirea are 
două turnuri, dar ansamblul denotă o  dată a construcţiei 
sau o reabilitare mult după 1821. Amplasat la intrarea în lo-
calitate, pe partea stângă, venind de la Carani. Acces: tren, autobuz. Alte 
obiective în apropiere: Partea superioară a Rezervaţiei Satchinez. Capela 
neoclasică a familiei Michael şi Margaretha Mebesz. Două depozite de ce-
reale, din care unul este transformat în bloc de locuinţe.

3    CONACUL DAMASZKIN  
(Beregsău Mic, comuna Săcălaz)

Proprietar: Familia Mućalov. Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil doar din exterior. Stare tehnică: Este neîn-
treţinut. Se caută cumpărători. Acoperiş deteriorat  20%. 
Istoric: Const. sfârșitul sec. XVIII- începutul sec. XIX. Ob-

servații turistice: Amplasat în intersecţia cu biserica sâr-
bească. Poate fi văzut din stradă. Are un parc întins.  Acces:  

auto. Alte obiective în apropiere: Cele două Hambare. Biserica 
sârbească,  ridicată de familia Mućalov, în 1855-1860.
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22   CONACUL  CSEKONICS 
(orașul Jimbolia)

Proprietar: Primăria Jimbolia. Vizitare, persoană de con-
tact: Secretariat primărie, tel. 0256-360770, 0256-360784 
sau e-mail persoană relații publice: marian.rotaru@jimbolia.

ro. Stare tehnică: Bună, renovat, întreținut.
 Istoric: Construit începutul secolului XIX (în surse apare și sec. 
XVIII, dar Jozsef Csekonics a devenit propritar de drept al domeniului abia la 
1800). Observații turistice: Clădirea se află în centrul localității. Acces: tren,  
autobuz. Alte obiective în apropiere: Muzeul Presei “Sever Bocu”, Muzeul ”Petre 
Stoica”, Muzeul Pompierilor, Muzeul pictorului Ștefan Jäger, Casa memorială “Dr. 
Karl Diel”, Statuia Sf. Florian, centrul orașului Jimbolia. 

23  CONACUL HERGLOTZ 
(Herendești, comuna Victor Vlad Delamarina)

Proprietar: Familia Hidu din Lugoj, actualmente în 
străinătate (sursă DB). Coproprietar, doar pe parc, 
este Maria Brazdă din Lugoj (sursă preot Petru Pârvoni).
Vizitare, persoană de contact: Preot Petru Pârvoni, tel: 
0766-181804, care locuieşte lângă biserică, peste drum 
de conac, a scris şi monografia localităţii.  
Stare tehnică: Ruinat.Istoric: Construit la sfârșitul sec. XIX. Observații tur-
istice: Conacul este amplasat peste drum de biserică. Din cele două turnuri, 
unul este dărâmat, nu are acoperiş şi este invadat de vegetaţie. Are parc, 
dar este greu penetrabil din cauza vegetației abundente. Se poate vizita din 
stradă sau din parc. La turnul aflat în picioare atrage atenţia tinichigeria. Se 
mai păstrează decoraţiuni interioare pe plafon şi scările de gresie.  Acces: 
autobuz. 
Alte obiective în apropiere: Biserica ortodoxă, peste drum de conac (con-
struită 1931).

16  CONACUL  GYERTYÁNFFY 
(comuna Giera)

Proprietar: Pistol Ioan și fiica Pistol Elena. Vizitare, persoană 
de contact: Pistol Elena, tel: 0756-887286. Stare tehnică: 
Devastat, are acoperiș. Istoric: Constr. 1829. Observații 
turistice: Local i se mai spune ”conacul lui Bogoiu”. Se poate 

vizita la exterior, din stradă. Amplasat pe colţ, în forma literei L, 
în centrul localităţii pe partea dreaptă din sensul dinspre Banloc. 

Acces: auto. Alte obiective în apropiere: Depozitul de cereale, 
aparținând în trecut aceleiași familii nobiliare Gyertyánffy, iar acum persoanei care 
deține și conacul. Ridicat în secolul XIX, se află vis-a-vis de conac și se remarcă 
printr-o intrare în stil clasic, atipică pentru o construcție cu asemenea destinație, cu 
patru coloane dorice.

 17   CONACUL LIPTAY 
              (comuna Lovrin) 
Proprietar: Staţiunea de cercetare şi dezvoltare agricolă 
Lovrin. Vizitare, persoană de contact: Tel. secretariat 
0256-381401, e-mail scdal@yahoo.com Stare tehnică: 
Bună. Istoric:  Construit sec. XIX. Observații turistice: 
Obiectivul are și parc, este păzit permanent. Are frontispi-
ciu triunghiular, patru pilaștri. Este amplasat lângă biserica 
catolică (înainte de ea, pe partea dreaptă, sensul de venire 
dinspre Timişoara). Acces: tren, autobuz.  Alte obiective în ap-
ropiere: Biserica catolică, rotonda de lângă biserică, casa cu turn din spatele 
parcului conacului.

18  CONACUL  WIMPFFEN 
(comuna Mașloc)

Proprietar: Lupu Violeta. Vizitare, persoană de contact: 
Vizitabil din exterior, în interior are aspect obișnuit de su-
permarket comunal.  Stare tehnică:  Renovat complet, 
cu pierderea aproape totală a valorii arhitecturale inițiale.
Istoric: Construit 1855. Observații turistice: Este trans-

format în magazin privat. Are două perechi de pilaștri la 
intrare şi frontispiciu semicircular, parţial mascate de firma 

magazinului. Amplasat în centrul localităţii. Acces: autobuz. 
Alte obiective în apropiere: Cetatea de pământ Mașloc. 

19   CONACUL AMBROZY DE SEDEN 
(Herneacova, orașul Recaș)

Proprietar: - .Vizitare, persoană de contact: Nu e ca-
zul. Stare tehnică: Deteriorat, structură de rezistență 
afectată. Istoric: Construit sec. XIX. Observații turis-

tice: Amplasat și izolat (închis) în mijlocul  centrului de 
agrement de la Herneacova. Abandonat. Se poate vedea 

cu ușurință de la exterior din toate părțile.Acces: auto. Alte 
obiective în apropiere: Centrul de recreere Herneacova, cetatea de pământ, 
viile și cramele Recaș.

20  CONACUL MANASZY  
(Hodoni, comuna Satchinez) 

Proprietar: Dorin Popovici. Vizitare, persoană de 
contact: Este folosit pentru inchiriere evenimente, tel: 
0724-320468 / 0722-328437, site intern et www.conac-
ulhodoni.ro. Stare tehnică: Excelentă, poate cel mai bine 
renovat (inclusiv la interior) și întreținut conac din Timiș. Is-
toric: Construit 1840. Observații turistice: Poate fi vizitat la 
cerere, după ce se ia legătura cu administrația conacului. Conacul are și un 
domeniu, bine întreținut. Acces: auto. Alte obiective în apropiere: Biserica 
romano-catolică.

21  CONACUL  OTTLIK 
(Izvin, orașul Recaș)

Proprietar: Regia autonomă a pădurilor Romsilva.
Vizitare, persoană de contact: Şeful hergheliei, ing. Oc-
tavian Câmpureanu, sau ing. Ștefan Cimpoeru, tel: 0256-
332605. Stare tehnică: Foarte bine întreținut. Istoric: 
Construit 1893. Observații turistice: Adăposteşte birouri 
Romsilva (herghelia). Nu se vizitează la interior. Amplasat 

în interiorul parcului care aparține acum de Romsilva. Acces: 
tren, autobuz. Alte obiective în apropiere: Herghelia Izvin.

13  CONACUL ANTONIA  
(Folea, comuna Voiteg)  

Proprietar: Firma ”IG Haus-soluţii inteligente” – Imperium 
Product Omnia International.  Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil doar din exterior. Stare tehnică: Acoperiș 
parțial deteriorat. Istoric:  Construit 1905, arhitect László 

Székely. Observații turistice: Amplasat la 1 km distanţă 
de ieşirea din Folia spre Şipet, lângă şosea. Se poate vedea 

faţada principală din şosea. Are parc îngrijit. Acces: auto. Alte 
obiective în apropiere: Cula turcească de la Ciacova

 14   CONACUL  GUDENUS
 (Gad, comuna Ghilad)

Proprietar: Primăria Ghilad, concesionar ImpCons SRL. 
Vizitare, persoană de contact: Personalul primăriei 
Ghilad, tel. 0256-418221. Stare tehnică: Devastat, ruin-
at, nu are acoperiș. Istoric: Constr. la începutul sec. XIX.
Observații turistice: Se poate vizita interior, exterior cu deosebită 
dificultate, fiind invadat de vegetaţie compactă.Amplasat pe partea stângă a străzii 
principale, dacă se vine de la Ghilad.  Acces: La Gad se poate ajunge de la Ghilad, 
pe drum de pământ, foarte greu accesibil pe vreme rea, 7 km. Este cel mai izolat 
conac. Alte obiective în apropiere: Cula turcească de la Ciacova

15  CONACUL LÁSZLÓ GOROVE   
(românizat ”Gorovei”  - comuna Gătaia)

Proprietar: Eleodor Kopfill. Vizitare, persoană de con-
tact: Nu e cazul. Stare tehnică: Are acoperiş. Conacul 
a fost puternic modificat în perioada comunistă, când 
a fost supraînălţat şi transformat în depozit de grâne. 

Valoarea arhitectonică originară s-a redus mult în urma 
modificărilor. Istoric: Construit post-1823. Observații turis-

tice: E părăsit, se poate vizita interior-exterior. Amplasat la mar-
ginea localităţii. Acces: tren, autobuz. Alte obiective în apropiere: Dealul 
Şumigului. Mănăstirea Săraca.

26   CONACUL  NIKOLICI 
(Rudna, comuna Giulvăz)

Proprietar: Maria Radermacher. Vizitare, persoană de 
contact: Maria Radermacher, tel: 0766-323591. Stare 
tehnică: Bună, în curs de renovare. Este locuit de pro-
prietar. Istoric: Constr. începutul sec. XIX. Observații 

turistice: Se poate vizita la interior și exterior, anunțând în 
prealabil proprietarul. Acces: auto. Alte obiective în apropi-

ere: Mausoleul familiei Mocioni din Foeni

27   CONACUL AMBROSZY 
(comuna Remetea Mare)
Proprietar: -. Vizitare, persoană de contact: Vizitabil doar 
din exterior. Reşedinţă privată, nelocuită, abandonată (pro-
prietarul se află în străinătate). Stare tehnică: Are acoperiş 
şi este închis. Este invadat de vegetaţie greu penetrabilă. Is-
toric: Constr. sec. XVIII. După alte surse, la 1820. Observații 
turistice: Amplasat la intrarea în comună, sens de la Timişo-
ara, pe partea dreaptă. Din stradă nu se vede. Se poate vedea 
la exterior din curtea fostului dome niu, pe baza faptului că accesul la restau-
rantul Privighetoarea Banatului, aflat în aceeaşi curte, este este comun.  Acces: 
autobuz, tren. Alte obiective în apropiere: Râul Bega, telul cu val de pământ, 
pădurea Bistra.

28   CONACUL NAKO 
(orașul Sânnicolau Mare)

Proprietar: Primăria Sânnicolaul Mare, Statul Român. 
Parte din conac e revendicată în instanță. Vizitare, per-
soană de contact: Gheorghe Mândran, şeful Casei de 
cultură, tel: 0727-749627. Stare tehnică: Renovat recent 
la exterior, cu păstrarea elementelor de detaliu la faţade. 

La interior nu este renovat. Există însă fonduri alocate. Is-
toric: Construit1864. Observații turistice: Sediul Muzeului, 

amplasat în centrul oraşului. Elemente neo-clasice bine păstrate. 
Fostul parc este transformat în zonă pentru spectacole în aer liber. Acces: 
tren, autobuz. Alte obiective în apropiere: Clădirea primei Școli de agricul-
tură din ţară, centrul localităţii Sânnicolau Mare.

 29   CONACUL  CASA MEMORIALĂ  
NIKOLAUS LENAU (comuna Lenauheim)

Proprietar: Primăria Lenauheim. Vizitare, persoană de 
contact: Elfride Klein, tel: 0768-298386. Stare tehnică: 
Bună, renovat de curând. Istoric: Construit începutul sec. 

XIX. Observații turistice: Indicator de monument istoric 
pe clădire. Amplasare în centrul localităţii.  Acces: auto. Alte 

obiective în apropiere: Sediul primăriei (deşi are aspect de 
conac, a fost de la început sediu de primărie, conform informației primite de la 
primarul Ilie Suciu, tel. 0755-046405), are în faţă grupul statuar Nikolaus Lenau

30  CONACUL  GLOBUSITZKY 
(Sculia, orașul Gătaia)

Proprietar: Primăria Gătaia, tel.: 0256-410001. 
Vizitare, persoană de contact: Nu e cazul. Stare teh-
nică: Ponosit, modificat față de arhitectura originală. 
Istoric: -. Observații turistice: Clădirea (nr. 239 în sat) 
are forma literei H în plan orizontal. Frontoanele sunt 
din scândură cu ornamente. Este locuit de chiriaşi, foarte 
neîngrijit. Amplasat  înainte de ieşirea din Sculia spre Şipet, 
pe partea stângă. Acces: tren, autobuz. Alte obiective în apropiere: Dealul 
Şumigului. Mănăstirea Săraca.

31  CONACUL  VÂRGICI 
(Sinersig, comuna Boldur)

Proprietar:  Consiliul Județean Timiș. Vizitare, persoană 
de contact: Vizitabil doar din exterior. Stare tehnică: 
Foarte bună. Istoric: Construit 1869. Observații turis-

tice: Conacul adăpostește un centru de recuperare pentru 
persoane cu dizabilități psihiatrice care au nevoie perma-

nentă de îngrijire. Nu poate fi vizitat la interior. În curte se poate 
intra numai cu aprobare de la conducerea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecție a Copilului din Timișoara. Acces: auto. Alte obiective în 
apropiere: Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj

24   CONACUL ANDRAȘIU 
(Murani, comuna Pișchia)

Proprietar: Lagea Doina. Vizitare, persoană de con-
tact: Vizitabil doar din exterior. Reședință privată, nelo-
cuită. Stare tehnică: Renovat, are acoperiș bun. Istoric: 

Construit mijloc sec. XIX. Observații turistice: Se poate 
vedea numai de pe dealul opus, cu ochiul liber sau cu bino-

clul. Satul este ”de vale”, pitoresc, nesistematizat. Conacul este 
amplasat în sat, pe partea dreaptă a drumului de la Pişchia, la capătul unui 
drumeag ce se desprinde din stradă, înainte de trecerea peste valea satului. 
Acces: autobuz. Alte obiective în apropiere: Vulcanii noroioşi, două tron-
soane din valul de pamânt de la Pişchia.

 25   CONACUL  ”MĂRESEI” 
               (Poieni, comuna Pietroasa)

Proprietar: Nu e cazul. Vizitare, persoană de con-
tact: Primar Ionel Simoc, tel: 0256-334608 (780).  
Stare tehnică: Conacul nu mai există. Urme de 
fundație, acoperite de vegetație, pe locul numit ”La 
Frasin”. Istoric: Constr. sec. XIX. Observații turis-
tice: Conacul baronesei Leopoldina Stojanovits, numită 
în localitate ”măreasa”, a fost o construcţie din lemn (azi dispărută), am-
plasată pe un platou deasupra satului, la locul numit ”La Frasin”, cu ac-
ces din Valea Bâca, apoi pe ”Drumul Doamnei”. Panoramă inedită asupra 
munţilor.  Acces: Poteca nu este marcată, e strict necesară asistența lo-
calnicilor. Alte obiective în apropiere: Cripta de pe malul Begăi Poenilor, 
în amonte de sat. Clădirile fostelor tabere de şcolari, devastate, dar cu 
elemente de arhitectură rezidenţială. Biserica de lemn din Poeni, datată 
1800, renovată în manieră maramureşană. Tabăra de şcolari Poeni Strâm-
bu. Biserica de lemn de la Crivina de Sus (cea mai veche de acest fel din 
Banat, ante-1700).

Călătorește în Timiș !
Poveștile familiilor nobiliare care au trecut prin Banat, evenimente 

sau legende, moștenirea lăsată de acestea și felul în care toate s-au 
transformat până azi sunt argumentele invitației noastre de a desco-
peri conacele și castelele din Timiș.

Materialul de față, realizat de Asociația pentru Promovarea și Dez-
voltarea Turismului în județul Timiș cu sprijinul Asociației Culturale Ari-
ergarda, nu propune  trasee fixe, ci vă oferă posibilitatea de a alege în 
funcție de interes și de condițiile privind mijloacele de acces la aceste 
obiective turistice.

Materialul evidențiază 31 de conace din Timiș. Au fost introduse şi 
două obiective care nu mai există fizic: Conacul de la Poieni, păstrat 
în memoria colectivă a localnicilor şi prin panorama montană oferită 
de locul pe care a ființat, precum și Conacul Duka din Cadăr. În ma-
terial nu au fost incluse conacele din Timişoara sau Lugoj, ele fiind 
incluse într-o multitudine de alte obiective pe care cele două municipii 
le oferă turiștilor.

Conacele sunt cu precădere exemplificarea arhitectonică a perioa-
dei iluministe şi romantice în Banat, în arhitectura lor regăsindu-se 
îndeosebi elemente baroce și neo-clasice. Chiar dacă unele conace 
sunt într-un stadiu de conservare acceptabil, unele chiar într-o stare 
foarte bună - Conacul Manase-Hodoni, Conacul Ottlik-Izvin, Conacul 
Vârgici-Sinersig și cele care adăpostesc instituții în orașele Jimbolia 
și Sânnicolau Mare - pentru toate riscul de degradare este prezent. 
Din istoria acestor construcţii, învăţăm că ele au fost produsul unui 
anume nivel economic şi cultural direct dependent de un domeniu în-
semnat de teren arabil, lacuri și păduri, generator de mari venituri și 
aparținând de regulă unei familii nobiliare, care le-a dat și numele. 
La realizarea materialului au fost folosite și lucrările ”Județul Timiș - 
Cetăți, castele și conace”, Dinu Barbu, Editura Eurostampa, 2015 ; 
”Nobili Bănăţeni” – internet; ”Lista monumentelor istorice ale județului 
Timiș” și ”Enciclopedia României”.  

www.turismtimis.ro


