
Anexa III.2 
Propuneri trasee turistice culturale în judeţul Arad 
I. Trasee judeţene 
1. Arad – Vladimirescu – Mândruloc – Pauliş – Cladova – Radna –  Şoimoş – Lipova – Neudorf – Zăbrani – 
Frumuşeni – Fântânele – Arad - Vinga 

* Pentru fiecare localitate, siturile arheologice, monumentele istorice şi de artă sunt enumerate în ordine cronologică 
Localitatea Situri arheologice, 

monumente istorice şi de artă* 
Observaţii 

Cinci movile (de aici numele maghiar al localităţii – Öthalom); tumuli 
dint-o epocă neprecizată  

Situaţi la limita de est a localităţii, lângă DN 7 (spre nord) 

Cetatea de pamânt; sec. IX – XI Situată la 100 m vest de limita localităţii şi la 500 m sud de DN 7 
Ruinele bisericii romanice; sec. XIII – XVI Semnalizată optic prin indicatoare rutiere; loc pentru concerte în 

aer liber; Festival de muzică veche – luna august 

Vladimirescu 

Ansamblul rural central; sec. XVIII - XIX Spaţiul din jurul celor două biserici catolice; spaţii rezidenţiale cu 
arhitectură valoroasă 

Păuliş Monumentul Eroilor din septembrie 1944 (ridicat în 1974) Lângă DN 7, între Sâmbăteni şi Păuliş 
Dealul Carierei; sit arheologic: paleolitic, epoca bronzului, fierului, 
sec. XII – XVI; fortificaţie dacică, medievală; ruinele bisericii 
medievale; urmele unor ateliere metalurgice, săpate în stâncă 

Situat în dreapta intersecţiei dintre DN 7 şi DJ spre Cladova Cladova 

Biserica ortodoxă şi Valea mare; sec. XIX – XX  Ansamblu rural valoros 
Radna Mănăstirea ”Sfânta Maria”; complexul monastic (sec. XIX, în forma 

actuală) cuprinde biserica, claustrul şi ”Drumul Golgotei” 
Semnalizată optic prin indicatoare rutiere; loc de pelerinaj (15 
august, de Sfânta Maria); în biserică se ţin concerte de orgă şi 
se desfăşoară Festivalul de muzică veche (august) 

Şoimoş Cetatea medievală; prima atestare documentară: 1278; parţial 
demolată de austrieci în 1788 

Semnalizată optic prin indicatoare rutiere; Festival de muzică 
veche – luna august 

”Sub dughene”; bazar turcesc (sec. XVII) 
Biserica ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” (sec. XVIII) 

Situate în piaţa centrală a oraşului; Festival de muzică veche – 
luna august 

Colecţia ”Ştefan Crişan”; artă bisericească – icoane pe lemn şi pe 
sticlă, carte bisericească, obiecte de cult (sec. XVIII – XIX) 

Str. B. P. Haşdeu 22; vizitare la cerere (informaţii la muzeul 
oraşului) 

Muzeul oraşului; cuprinde colecţia de artă românească şi europeană 
Varga – Costescu precum şi interioare din vremea când clădirea se 
afla în proprietatea lui Sever Bocu 

Str. N. Bălcescu 21 (strada principală, rezervaţie arhitectonică, 
sec. XVII – XX); orar de vizitare: zilnic, 9 – 17; luni închis  

Lipova 

Muzeul oraşului; cuprinde colecţia de artă românească şi europeană 
Varga – Costescu precum şi interioare din vremea când clădirea se 
afla în proprietatea lui Sever Bocu 

Str. N. Bălcescu 21 (strada principală, rezervaţie arhitectonică, 
sec. XVII – XX); orar de vizitare: zilnic, 9 – 17; luni închis  
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Neudorf Biserica catolică (1771); în cripta bisericii, se află mormântul 
arhiducesei Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (1770 – 1809); 
întregul ansamblu rural ca exemplu de urbanism colonizator 

Vizitare la cerere (informaţii la casa parohială) 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Zăbrani Muzeul Memorial Adam Müller Guttenbrunn; cuprinde manuscrise, 
documente, fotografii şi volume ale scriitorului (1852 – 1923) născut 
la Zăbrani (nr. 316), fondatorul şi directorul Teatrului ”Raimund” din 
Viena  

Vizitare la cerere (informaţii la primărie) 

Frumuşeni Mănăstirea Bizere; sit arheologic: mănăstire benedictină din sec. XII 
– XVI; au fost descoperite mozaicuri figurative, unice în zonă 

Este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice 
(15 iulie – 15 august); Festival de muzică veche – luna august 

Arad (Sânnicolau Mic) Expoziţia permanentă Cofetari şi cofetării din Arad. Colecţia Ioan 
Gui; cuprinde un atelier de cofetărie interbelic reconstituit, fotografii 
şi documente din sec. XIX – XX 

Vizitare la cerere (Str. N. Lenau 3) 

Vinga Biserica Romano-Catolică "Sfânta Treime" (1880-1891); stil 
neogotic; arhitect Reiter Eduard din Viena  

În centrul localităţii 

 
2. Păuliş – Miniş – Ghioroc – Cuvin – Covăsânţ – Şiria – Pâncota – Seleuş – Ineu – Bârsa – Sebiş – Dezna – Moneasa  
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Muzeul Apicol; iniţiativă a inimosului apicultor Arcadie Kovacs; 
cuprinde piese privind istoria apiculturii, unelte şi produse apicole 
recente, piese vii (!) 

Semnalizat optic prin indicatoare rutiere; vizitare la cerere; 
contact – tel: 0040 257 461 593; 0040 257 262 463 

Biserica ortodoxă ”Sf. Mucenic Dimitrie” (1793) Str. 6 Martie 20 
Biserica romano-catolică ”Sf. Donatius” (1781) Str. 6 Martie 491 
Muzeul Tramvaiului Electric; amenajat în depoul tramvaiului electric 
(1906); cuprinde staţia de redresoare (restaurată), documente, 
fotografii, subansamble şi tramvaie restaurate 

Vizitare la cerere; contact – tel: 0040 338590 

Miniş 

Muzeul Viei şi Vinului; organizat la parterul castelului Grassalkovich 
(1749) din incinta Staţiunii Viticole, muzeul expune unelte, instalaţii, 
documente şi fotografii legate de istoricul viticulturii şi vinificaţiei din 
Podgoria Aradului 

Vizitare la cerere; contact – tel: 0040 257 461 427 (Staţiunea 
Viticolă) 

Cuvin Casa lui Sava Tekelija (1810). Sava Tekelija (n. 1761, la Arad – m. 
1842, la Budapesta) este primul sârb doctor în drept, fondatorul 
Tekelijanum (colegiul sârbesc de la Budapesta) 

Str. Principală nr. 14 
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Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Covăsânţ Clopotniţă de biserică (sec. XIV – XV) Situată în gradina imobilului de la nr. 168; acces: din centrul 
comunei, se urmăreşte drumul care trece prin faţa primăriei 
(dreapta, în sensul de mers spre Şiria), după podeţ, se virează 
stânga şi apoi dreapta, se trece valea şi se ajunge într-o 
pseudo-piaţetă: în stânga se află clopotniţa, în dreapta, o casă 
cu ghiulele de tun (1849) încastrate în faţadă; în amontele văii şi 
la stânga acesteia (Cioaca Băii) se află urmele unor exploatări 
miniere medievale. 

Cetatea medievală; prima atestare documentră: 1318, ca cetate 
regală; bombardată şi distrusă de austrieci în 1784 

Drumul de acces auto, semnalizat optic; pentru accesul pe jos, 
este recomandabil drumul vicinal care porneşte din str. Spiru 
Haret (din spatele muzeului) 

Ruinele bisericii catolice dedicate Tuturor Sfinţilor (gotic; sec. XV – 
XVIII) 

Str. V. Alecsandri 253 

Biserica romano-catolică ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1700 – 
1769) 

Str. I. Rusu-Şirianu 167 

Mănăstirea ortodoxă Feredeu ”Sf. Gheorghe”; schit datând din sec. 
XVIII; lucrări de construcţie 1931 – 1937; desfiinţat în 1959; slujbe 
ocazionale, se ţin din 1986 când încep şi ample lucrări de reparaţie; 
în 1992 se construieşte sectorul administrativ-gospodăresc şi o nouă 
biserică; în 23.02.2000, Sf. Sinod al BOR hotărăşte transformarea 
schitului în mănăstire. 

Drum de acces auto care se desprinde din DJ 708B la intrarea în 
Şiria dinspre Covăsânţ; semnalizat optic 

Şiria 

Muzeul Memorial Ioan Slavici şi Emil Monţia; găzduit de castelul 
Bohuş (1838); cuprinde manuscrise, documente, fotografii, mobilier 
şi obiecte personale ale scriitorului Ioan Slavici precum şi 
reconstituirea camerei de lucru (mobilier, pian, vioara, partituri, 
culegeri de folclor, fotografii) a compozitorului Emil Monţia; în parcul 
castelului, se află busturile lui I. Slavici, M. Eminescu, I. Rusu-Şirianu 
precum şi statuia Antoniei Bohuş. 

Str. Regimentul de Infanterie 85 nr. 150; orar de vizitare: zilnic, 
9 – 17; luni închis; mormântul lui Emil Monţia se află în cimitirul 
bisericii ortodoxe din localitate 

Galşa Ruine de biserică (sec. XIV – XVI) În vii, la limita dintre Şiria şi Galşa, în punctul numit Curtilici 
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Biserica ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” (1746 – 1749; 1894); 
iconostas pictat de Şt. Teneţchi 

Galşa nr. 116 (lângă şosea) 

Mâsca Biserica ortodoxă ”Adormirea Maicii Domnului” (1797; 1879, 1906, 
1932) 

În stânga DC 58, Mâsca – Măderat, imediat după desprinderea 
acestuia de DJ 709, Şiria – Pâncota  
 
 
 
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Casa în care s-a născut dramaturgul Csiky Gergely (1841 – 1891) Str. T. Vladimirescu 47 
Castelul Dietrich-Schulkowsky (1825/1850) (azi, sediul primăriei) Str. T. Vladimirescu 68 
Cazarma ulanilor(lăncieri) – ”Kaiser Joseph Haus” (sec. XVIII) Str. T. Vladimirescu  
Situl arheologic ”Cetatea Turcească”; abaţie benedictină (prima 
atestare documentară 1177); fortificaţie turcească (1565 – 1691) 

Situat pe Dealul Pleşuvul,; la intersecţia drumului principal (DJ 
709/str. T. Vladimirescu (fostă)/ A. Iancu) cu DJ 792C (spre 
Sântana), se urmează str. Eroilor (sensul opus DJ 792C) apoi, la 
capătul ei, drumul vicinal spre stânga 

Pâncota 

Vechiul han de poştalion (sec. XVIII) Str. T. Vladimirescu 69 
Seleuş Podul turcesc peste râul Cigher (sec. XVII) La ieşirea din localitate spre Ineu (DJ 709), la câţiva metri în 

amonte de actualul pod rutier 
Mocrea Castelul şi parcul Solymosy (1834) La intarea în localitate dinspre Ineu 

 
Ineu Cetatea Ineului; 1295 – prima atestare documentară a unei cetăţi la 

Ineu; actuala construcţie a fost edificată între 1645 – 1652, dupa 
planurile lui G. Haller; renovată în 1870, 1975 – 1976 

Str. Traian 2 

Bocsig Castelul Karageorgevici, ridicat de regele exilat al Serbiei, Alexandru, 
în 1860 (azi, sediul şcolii vechi; a adăpostit ”Muzeul Valul lui Traian”) 

În centrul localităţii, lângă biserica ortodoxă 

Bârsa Canalul morilor (a doua jumătate a sec. XIX); instalaţii hidrotehnice La ieşirea din localitate spre Buteni (DN 79A), se pot vedea 
amenajările hidrotehnice ale canalului care porneşte de la Buteni 
şi trece frontiera la Vărşand. 

Sebiş Casa Waldstein (1814) (azi, sediul Bibliotecii Orăşeneşti) Piaţa Libertăţii 4  
Cetatea medievală; sec. XIII – XVIII; prima atestare documentară: 
1318; abandonată: 1693 

Situată pe Dealul Ozoiu; acces: la ieşirea din Dezna spre 
Moneasa, în dreptul hanului, drum de care spre stânga 

Biserica ortodoxă ”Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. XVII – XVIII) Str. Avram Iancu 62 
Troiţe (1827, 1841) Str. Avram Iancu 64, 65 

Dezna 

Biserica şi casa parohială catolică (1760) La intrarea în staţiune 
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Moneasa Cuptorul de topit minereu de fier (1892) La limita de nord a localităţii (după tabără, spre stânga, podeţ 

peste pârâu) 
 
 
 
 
 
 
3. Mâsca – Agrişu Mare – Târnova – Tauţ  
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Agrişu Mare Cetatea medievală (sec. XIV – XVI); construită între 1356 şi 1375; 
după sec. XVI, nu mai este pomenită în documente 

Situată pe Dealul Cioaca, la SV de localitate; se urmează primul 
drum spre dreapta care se desprinde din cel care leagă 
localitatea de Măderat iar din acesta primul care se desprinde 
spre dreapta (pe lângă fosta SMT) 

Cetatea Turcească; biserică fortificată (sec. XIII – XVII) – ruine  Al doilea drum spre dreapta, în sensul de mers spre Nadăş, 
după biserica ortodoxă 

Dealul Rujelor (Dealul Mândrelor); fortificaţie de pământ (sec. XI – 
XIII) 

Dealul, situat în dreapta Cigerului, domină localitatea; acces: 
primul drum la dreapta după ce DC Tauţ – Camna trece peste 
Cigher  

Tauţ 

Dealul Spital; posibil sit arheologic (loc de belvedere) Platoul situat deasupra cimitirului ortodox din localitate 
 
4. Lipova – Ususău – Chelmac – Bata – Ţela – Bulci– Căpâlnaş – Valea Mare – Căprioara – Săvârşin – Troaş – Petriş  
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Lipova Fortificaţie preistorică ( circa 1000 î.d.Hr.) şi donjonul de la Lipoviţa 
(sec. XIII) 

La circa 3 km de la ieşirea din Lipova spre Ususău, pe dealul din 
dreapta DJ 882 

Ususău Conacul lui Şt. Cicio Pop La intrarea în localitate dinspre Lipova, în stânga DJ 882 
Chelmac Mănăstire benedictină/fortificaţie medievală (Eperyes)  

(sec. XII – XVI) 
La nord de localitate, pe poteca spre Mureş (spre brod, gara 
Conop) 

Bulci Castelul Mocioni; cumpărat de la baronul Fechtig-Fechtenberg şi În centrul localităţii; înconjurat de un frumos parc 
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reamenajat de Antoniu Mocioni de Foen (1858); Antoniu Marius de 
Bulci (Mocioni), Mare Maestru al Vânătorilor Casei Regale (din 
1936), lasă castelul moştenire (1943) fiului său adoptiv Ionel 
Stârcea Mocioni (secretarul Regelui Mihai I al României); castelul 
este naţionalizat în 1949 
Mormântul contesei Maria de Sztaray-Mocioni, mama lui  Antoniu 
Mocioni de Foen 

În cimitirul catolic, situat între castel şi situl arheologic 

Mormântul generalului paşoptist Gaál László (1810 – 1850); 
monumentul funerar din marmură a fost ridicat în 1883 

În cimitirul catolic, situat între castel şi situl arheologic 

Situl arheologic ”La Cetate”: posibilă fortificaţie romană; fortificaţie 
medieval-timpurie (sec. IX – XI); abaţia benedictină (sec. XI – XVI) 

În spatele castelului Mocioni, pe malul Mureşului 
 
 
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Castelul Mocioni-Teleki; domeniul este cumpărat în 1853 de către 
Ioan Mocioni de Foen de la familia Zichy; castelul (”Micul Trianon”) 
este terminat în 1860; prin căsătoria Ecaterinei Mocioni cu Eugen 
Teleki (1917), castelul şi domeniul trec în proprietatea familiei Teleki 

În centrul localităţii; înconjurat de un frumos parc Căpâlnaş 

Fortificaţia medievală (sec. XIV – XV); se pot observa doar şanţurile, 
acoperite de vegetaţie 

Situată la sud de localitate, pe Dealul Ciumernic, între drumul 
care duce Făget şi cel spre Groşi 

Peşterile: Sinesie, Duţu, Scroafei; au fost depistate urme de locuire 
preistorică şi medievală 

Situate în carstul de la Cărpioara, pe văile Căpriorişca, Fundata 
şi Dieneş 

Căprioara 

Biserica ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” (1889); pictură murală şi 
iconostas realizate de Todor Zarma (1932). 

În centrul localităţii 

Castelul regal; construit în sec. XVIII de familia nobiliară Forray, a 
fost renovat radical în sec. XIX; în 1943 a fost cumpărat de familia 
regală de la familia Huniady; naţionalizat în 1948 şi retrocedat 
familiei regale în 2001 

În centrul localităţii; înconjurat de un frumos parc Săvârşin 

Biserica romano-catolică (1875); aici se păstrează monumentele 
funerare ale lui Zefir si Andrei Forray (1837) 
 

În centrul localităţii 

Colecţia etnografică a şcolii din Temeşeşti În centrul localităţii  Temeşeşti 
Moara de apă (sec. XIX) Situată înainte de intrarea în localitate, pe pârâul Troaş 

Troaş Biserica de lemn ”Sfinţii Trei Ierarhi” (1782); pictura realizată ”la 
anul 1813 de Nicolae zugrav cu cheltuiala alu tot satu”; Nicolae 

În centrul localităţii 
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Bădău din Lupşa Mare a fost unul din cei mai renumiţi pictori de 
biserici din Apuseni 

Petriş Castelul Salbek (prima jumătate a sec. XIX) Situat în partea nordică a localitaţii 
Corbeşti Biserica de lemn ”Naşterea Maicii Domnului” (1800); pictura 

realizată de Nicolae Bădău din Lupşa Mare  
În centrul localităţii 

Roşia Nouă Biserica de lemn ”Sf. Mucenic Dimitrie” (1809); pictura realizată de 
Nicolae Bădău din Lupşa Mare 

În centrul localităţii 

 
 
 
 
 
 
 
5. Arad – Zădăreni – Bodrogul Nou – Felnac – Sânpetru German – Munar – Bezdin  
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Zădăreni Biserica romano-catolică ”Sf. Ioan Botezătorul” (1871) În centrul localităţii 
Bodrogul Nou Mănăstirea Hodoş-Bodrog ”Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” ; 

Hudusmonostura menţionată documentar la 1177; mănăstire 
ortodoxă, pe actualul amplasament, din sec. XIV – XV;  biserica: 
construită în sec. XIV – XV,  renovată în 1766 şi în sec. următoare 

Semnalizată optic prin indicatoare rutiere 

Felnac Biserica ortodoxă ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1806) În centrul localităţii 
Sânpetru German Biserica romano-catolică ”Sf. Petru şi Pavel” şi statuia Sf. Petru 

(1774) 
În centrul localităţii 

Munar Mănăstirea Bezdin ”Prezentarea la Templu a Maicii Domnului”; 
menţionată documentar din sec. XVI; 1781 – reconstruirea 
mănăstirii şi bisericii 

Semnalizare optică la intrarea dinspre Arad în localitatea Munar 
(4 km, drum asfaltat, de la DJ 882) 

 
 
6. Sebiş – Buteni – Almaş – Gurahonţ – Pleşcuţa – Vârfurile – Hălmagiu 
 

Localitatea Situri arheologice, Observaţii 
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monumente istorice şi de artă 
Sebiş Casa Waldstein (1814) (azi, sediul Bibliotecii Orăşeneşti) Piaţa Libertăţii 4  

Expoziţia de sculptură în aer liber ”Mihai Buculei”; rezultat al 
taberelor de sculptură din perioada 1980 – 1984; cuprinde 5 sclpturi 
de mari dimensiuni 

Situată pe Dealul Groşilor, în dreapta DN 79A, la circa 4 km de 
la ieşirea din localitate spre Vârfurile 

Buteni 

Muzeul local; cuprinde piese arheologice, etnografice şi de artă 
plastică din zonă 

Căminul cultural 

Gurahonţ Troiţa lui Ion Buteanu (1934) La intrarea în satul Iosăşel dinspre Gurahonţ (după podul peste 
Crişul Alb) 

Zimbru/Gurahonţ Ruinele cuptorului de topit fier "Jumelţ",  sec XIX; cuptorul de topit 
minereu de fier păstrează părţile esenţiale până azi, fiind de 
proporţii mai mici decat cel de la Moneasa 

La nord de comună, lângă cabana forestieră şi lângă drumul ce 
duce spre Brusturi  
 
 
 
 
 
 

Budeşti/Pleşcuţa Biserica de lemn "Înălţarea Domnului", 1772; în secolul al XIX-lea 
biserica a suferit mai multe reparaţii, executându-se şi o pictură 
nouă, despre care menţionează pisania de pe faţada corului: "Cu 
ajutorul lui Dumnezeu în timpul preabunului împărat Francisc Iosif I 
şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Arhiereu, Măriei Sale Procopie 
Ivacicovici şi prin cinstea sa, părintele protopop Petru Moldovan al 
Hălmagiului, s-au sfinţit, văruit şi vopsit Sfânta biserică la anul 1860 
în februarie 2 la care fiind preot Adam Jiva şi chitori fiind Budea 
Gruia, Budea Damian şi chitorii Budea Gavrilă şi Budea Petru". 

 

Vidra / Vârfurile Biserica de lemn "Sf. Cosma şi Damian", 1784  
Poiana/Vârfurile  Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului", 1751  
Groşi/Vârfurile Biserica de lemn "Înălţarea Domnului", 1907  

Biserica ortodoxă "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu",1760  
Biserica ortodoxă, secolele XIV-XV La 1 km V de localitate 
Biserica voievodală ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului", 1440  
Hanul "Birtul Mare"; han, staţie de poştalion; clădirea a găzduit in 
decursul timpului, personalităţi marcante, printre care şi pe Avram 
Iancu 

 

Hălmagiu 

Ruinele cetăţii Hălmagiu, secolele XVI- XVIII  În grădina şcolii 
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Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh", 1750-1760, cultul ortodox;    Bodeşti/ Hălmagiu 
Mormântul profesorului Traian Mager (1887 – 1950), monograful 
ţării Hălmagiului 
 

în curtea bisericii ortodoxe 

Cristeşti/Hălmagiu Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", 1860, cultul 
ortodox; pictura datează din 1865, după cum reiese dintr-o 
însemnare de pe iconostas 

 

Ioneşti/Hălmagiu  Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe", 1730, cultul ortodox; stilul 
bizantin a preluat influenţa barocă, vizibilă în special la turn 

Pe dealul "Dâmbul bisericii" 
 

Tisa/Hălmagiu  Biserica de lemn "Sf.  Apostoli Petru şi Pavel", 1770, cultul ortodox; 
inscripţia de deasupra uşii precizează: "ACEASTĂ SFTĂ BESEARICĂ 
S-AU ZUGRĂVIT... SUPT STĂPÂNIRE ÎNALTATULUI ÎMPĂRAT ŞI 
KRAIULUI... FERDINAND I... SUPT KITORIA LUI DOBAU 
STEFAN...ROMAN IOAN ŞI SINESIE. ÎN ANUL 1846 IOAN 
DEMETROVICI ZUGRAV" 

 

Ţărmure/Hălmagiu Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril", 1780, cultul 
ortodox; biserica este acoperită cu şindrilă, inclusiv turnul. Plafonul 
este împodobit cu pictură pe pânză, la fel şi pereţii pronaosului, 
naosului, bolţii altarului şi iconostasul 
 

 

Luncşoara/Hălmăgel Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe", 1835, cultul ortodox  
Vâsdoci/Hălmăgel Biserica de lemn "Sf. Arhangheli", secolul al XVIII-lea, cultul ortodox  
  
7. Arad – Şofronea – Macea – Santana - Vânători – Iermata Neagră 
 

Localitatea Situri arheologice, 
monumente istorice şi de artă 

Observaţii 

Şofronea Castelul Purgly; construit în 1889 în stil seccession şi restaurat în 
1968-1969. Castelul se compune dintr-un corp de clădire, în partea 
centrală etajată, lângă care se înalţa un donjon de factură medievală 
imitând renumitul castel de la Hunedoara 

În apropierea gării, la 2 km depărtare de localitate 

Macea  Castelul Csernovics; a fost construit in doua etape: prima parte 
provine dinainte de 1862, iar aripa dreaptă, dincolo de turn, s-a 
ridicat între 1862 şi 1886, când i s-au adaugat şi clădirile anexe, 
întregul complex primind amprenta secessionului 

În centrul localităţii;  
Un parc înconjoara castelul pe o suprafaţăa de 17 ha. Creat cu 
aproximativ 100 de ani în urmă, reprezintă un adevarat parc 
dendrologic, prin raritatea speciilor de arbori şi arbuşti existenţi 
aici (azi Grădina Botanică Macea) 
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Clădirea Convictului; 1750; cladirea cu etaj, construită în jurul anului 
1778, adăpostea una din cele mai vechi şcoli medii din aceste părţi, 
şcoală înfiinţată în 1751 

 Sântana 

Urbarialhaus – aşezământul pianiştilor; 1749-1788; reşedinţa 
administraţiei domeniale, folosită până la revoluţia de la 1848 pentru 
perceperea şi depozitarea produselor provenite din renta feudală 

 

Vânători/Mişca Biserică reformată (presbiteriană), sec. XIII; stil romanic; în faţa 
porţii iniţiale, situată în partea de vest, în faţa căreia s-a ridicat un 
mic pronaos, se găseste, o frescă (sec. XVI), reprezentând scena 
"Răstignirii", acoperită în timpul Reformei şi redeschisă în secolul al 
XIX-lea; În anul 1768 biserica a fost marită, adăugându-i-se şi turnul 

În centrul localităţii  

Iermata Neagră/Zerind Biserică reformată (calvin); sec. XV; fresca datează din 1767; între 
1799-1801 biserica a fost restaurată şi marită, mobilierul datând de 
atunci; în 1818 turnului i se imprimă stilul baroc 

 

 
 
 
 
II. Trasee în municipiul Arad 
1. Aradul şi Marea Unire 1918 
 

Localizarea actuală Clădiri – monument istoric Observaţii 
Piaţa G. Enescu 1 Palatul Cultural – Complexul Muzeal Arad Sala Unirii: steaguri, arme, decoratii, acte oficiale ale Gărzilor si 

Consiliilor naţionale române din această perioadă oferă o 
imagine sugestivă asupra mecanismului realizării marii unirii 
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Bd. Revoluţiei 79-81  Clădirea Tribunalului (actuala Administraţie financiară) 
Sediul Comitatului (actualul sediu al ziarului Observator)  
 

- 1 mai 1848 - în curte s-a anunţat delegaţilor comunali 
desfiinţarea iobăgiei  

- iulie 1848 - în sala de şedinţe, reprezentanţii românilor au 
susţinut revendicările privind participarea echitabilă la 
conducerea comitatului 

- august 1849 - au fost condamnaţi de tribunal participanţii la 
mişcările populare de pe Valea Mureşului şi a Crişului Alb, 
conduşi de Avram Iancu  

- 1 ianuarie 1865 - demonstraţie cu steaguri tricolore 
-    13 - 14 noiembrie 1918, au avut loc tratativele oficiale dintre   
      reprezentanţii consiliului Naţional Român Central şi delegaţia  
      guvernului Ungariei. De atunci sala se numeşte Iuliu Maniu 

Str. Eminescu 1 Restaurantul ”Cornul Vânătorilor”  
(azi Magazinul Cerbul Albastru) 

Locul de întâlnire al militanţilor pentru Marea Unire 

Localizarea actuală Clădiri – monument istoric Observaţii 
Str. Vasile Goldiş 6 Sediul ziarului "Românul”   

Muzeul Memorial Vasile Goldiş - corifeu al Marii Uniri 
Aici a locuit la etaj timp de 30 de ani Vasile Goldiş, care a 
condus ziarul "Românul” în perioada 1911-1916   

Str. Ştefan Cicio Pop 3 Casa Ştefan Cicio Pop Aici s-a mutat de la Budapesta, la 31 octombrie 1918, sediul 
Consiliului Naţional Român Central 

Str. T. Vladimirescu 1 Şcoala civilă orăşenească a găzduit Comandamentul Suprem al Gărzilor Naţionale Române 
şi câteva birouri ale Consiliului Naţional Român Central în 
noiembrie/decembrie 1918 

Str. Eminescu 37 Palatul Tribunei Sediul ziarului „Tribuna Poporului”, înfiinţat de Ioan Rusu Şirianu 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aradul secession  
 

Localizarea actuală Clădiri – monument istoric Observaţii 
Str. Ştefan Cicio Pop 16 Casa Földes Kelemen, 1899 prima clădire stil secession din Arad; la parter, farmacie cu 

mobilierul original 1900. 
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Piaţa Sârbească 7-8 Palatul Sârbesc, 1900  
Str. Blajului 2 Palatul Suciu, 1907; azi parohie evanghelică şi locuinţă  
Str. General Vasile Milea 19 Palatul Kovacs, sfârşitul secolui al XIX-lea  
Str. Vasile Goldis 1-3 Palatul Bohus, 1910 arhitect Szantay Ludovic; este prima clădire din Arad în care s-a 

folosit la planşee betonul armat. Casa liftului bogat ornamentată 
cu elemente din fier forjat, reprezintă un unicat în Arad. 

Str. Horea 3 Palatul Szantay, 1912  
Str. Cloşca 4 Palatul Urban Ivan, 1904   
Str. Cloşca 14 Palatul Jakabffyi, 1906  
Str. V. Milea 19 Palatul Kovacs Artur, 1906  
Str. I.Grigorescu 5 Casă de raport, 1907  
Str. M. Eminescu 10 Casă de raport, restilizată 1905  
Str. Gh. Popa de Teiuş 9 Palatul Ronai, 1905  
Str. Eminescu 37 Palatul Oncu, 1909 a adăpostit redacţia, editura şi tipografia ziarului ”Tribuna” 
Str. St. Cicio Pop 3 Casa dr. Ştefan Cicio Pop, restilizată 1911 a servit drept sediu al Consiliului Naţional Român Central în 

noiembrie 1918 
Str. T. Vladimirescu 1 Şcoala civilă orăşenească, începutul sec. XX a găzduit Comandamentul Suprem al Gărzilor Naţionale Române 

şi câteva birouri ale Consiliului Naţional Român Central în 
noiembrie/decembrie 1918 

Str. V. Goldiş 1 Palatul Bohus, 1913  
Str. Horia 3 Palatul Szantay, 1905  
Str. Unirii 14 Palatul Domany, 1902  
Bd. Revoluţiei 40 Casa Tüdos Bela, 1902  
Bd. Revoluţiei 99 Casă de raport, începutul sec. XX  
Bd. Revoluţiei 100 Banca de economii, 1840 A funcţionat ca bancă şi între cele două războaie mondiale. 

Clădirea eclectică, bogată în elemente de ornamentaţie barocă şi 
clasicistă, a fost transformată şi modernizată în interior în anul 
1896 de către arhitectul Emil Tabacovici.  

Str. B. Bartok 7 Casă familială; fronton restilizat la începutul sec. XX  
Str. Unirii 7 Magaziile baronului Andrenyi Karoly, 1903 azi, sediul Băncii ”Transilvania” şi al varii unităţi comerciale 
Str. Aviator Georgescu 11 Casă de raport, începutul sec. XX  
Gara CFR 1910, arh. Ludovic Szantay  
Str. Decebal 37 Casă de raport, 1910  

Localizarea actuală Clădiri – monument istoric Observaţii 
Bd. Dragalina 30 Sala festivă a Şcolii de Arte şi Meserii, 1905 edificiul, astăzi sala de sport a liceului ”A. Vlaicu”, este cunoscut 

drept templu al masoneriei arădene 
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Str. Eminescu 18 Casă de raport, 1908 adăposteşte magazinul ”Diecezana” 
Str. Eminescu 36 Casă de raport, 1906  
Str. Episcopiei 3 Casă de raport, 1911  
Str. Episcopiei 9 Casa de raport Kohn Iosif, 1906  
Str. L. Blaga 9 Şcoala de fete, începutul sec. XX în curtea edificiului s-a aflat atelierul de tâmplărie în care Mihalyi 

Munkacsy a lucrat ca ucenic tâmplar; o placă comemorativă, 
fixată pe frontispiciul clădirii, amineşte de aceasta 

Str. L. Blaga 11 Palatul Kinczig, 1902 a adăpostit Banca Comercială Italo-Română 
Str. Blajului 3 Palatul Maria Suciu, 1907  
Str. L. Blaga 7 Casă de raport, începutul sec. XX astăzi, adăposteşte sediul parohiei greco-catolice Arad 
Str. Mărăşeşti 1 Casa de raport Gets Laszlo, 1912  
Str. O. Goga 2 Vila Reisinger Sandor, 1907  
Bd. Revoluţiei 90 Palatul Reinhardt, restilizat 1898  
Bd. Revoluţiei 92 Palatul Szabo Albert, sf. sec. XIX  
Str. Ghiba Birta 16 Casa de raport Bruchner Lipot, începutul sec. XX  
Str. Ghiba Birta 18 Casa de raport Nachtnebel Ödön, 1911  
Bd. Victoriei 1 Spitalul de copii, 1905 azi, Clinica de Pediatrie a Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” 
Str. T. Vladimirescu 17 Palatul Lipcovici, începutul sec. XX  
Str. O. Goga 3 Casa de raport Fenyves Karoly, 1912  
Str. Cozia 12 Sinagoga izraelită ortodoxă, construită la începutul anior 20 ai 

sec. XX 
 

Str. R. Cărpinişan 1 Casa învăţătorilor din Arad, 1905  
Piaţa Sârbească 7 Palatul Sârbesc, începutul sec. XX  
Str. Meţianu 2 Palatul Nadasdy, 1904  
 


