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Multicultural urbanonyms in Timişoara

Abstract: The urbanonyms in Timişoara testify to the history of this city: the rule 
of Charles Robert of Anjou and John Hunyadi (Castelul Huniade), the Habsburg 
governance (Iosefin, Elisabetin), the royal rule of interwar Romania (Parcul „Regina 
Maria”), the communist regime (Liceul „Nikos Beloianis”), the post-communist 
governance (Piaţa Victoriei). The names of high schools are indicative of the ethnic 
and religious tolerance specific to Timişoara (Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, 
Liceul Teoretic Maghiar „Bartók Béla”, Liceul Teoretic Sârbesc „Dositei Obradovici”, 
Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”).
Keywords: urbanonym, urbanonymy, nom urbain, toponymy.

„În multitudinea de microspaţii (naţional, regional, urban, rural)”, spaţiul public 
se caracterizează printr-o serie de arii care presupun: o diversificare şi o dinamică 
socio-economică, politică, lingvistică pronunţate; comopolitism, multilingualism; 
aglomerare, un ritm al vieţii alert (Felecan 2013: 134–135).

Din acest punct de vedere, urbanonimia este acea ramură a toponimiei care studi-
ază denumirile urbane la modul general: străzi, cartiere, clădiri importante, monumente, 
parcuri şi grădini publice etc. Aceste denumiri, cunoscute în literatura de specialitate 
românească drept urbanonime1, sunt supuse, în prealabil, normei şi au un caracter admi-
nistrativ, politic, opunându-se astfel toponimelor, care ţin de domeniul spontanului şi 
popularului (Atoui 2017: E. Conf 105/1, Rezeanu 2010: 262; v. şi Rezeanu 2001).

Totuşi, mulţi toponomaşti manifestă un interes redus pentru numele de locuri 
din spaţiul urban, fiindcă acestea nu au acea profunzime istorică asemeni numelor de 
râuri, munţi şi chiar de localităţi (Actes 1998: 9).

I. Nume de cartiere din Timişoara
1. Cetate îşi ia denumirea de la Cetatea care a existat aici de-a lugul timpului2.
2. Iosefin3 a înlocuit vechea denumire Maierele Mare şi evocă numele împăratu-

lui Iosif al II-lea de Habsburg (1741–1790) care a vizitat cetatea Timişoarei de două 
ori. Construit iniţial ca un sat de colonişti germani de o parte şi de alta a Canalului 

1 Cf. engl. urbanonym, fr. nom urbain (Golomidova 2017: 635, Atoui 2017: E. Conf 105/1).
2 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Cetatea_Timişoara.
3 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Iosefin.
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Bega, avea case cu grădini luxuriante folosite ca loc de refugiu de burghezii din cetate. 
Pe malurile râului s-au construit Fabrica de Ţigarete (1847), Fabrica de Ciocolată 
„Kandia” (1890), Fabrica de Pălării, Uzina de Apă Industrială (Ilieşiu 2012: 59).

3. Elisabetin (vechiul nume Maierele Româneşti) s-a impus în 25 martie 1896, 
când a fost dat în onoarea celebrei împărătese Elisabeta „Sissi” (1837–1898)4. 

4. Freidorf (< germ. Freidorf „satul liber”) a denumit iniţal un sat de colonişti ger-
mani originari dintr-o localitate cu acelaşi nume din Alsacia5.

5. Fabric se dezvoltă pe la anul 1720 pe ruinele suburbiei Palanca Mare, distruse 
după asediul din 1716. Denumirea provine de la numărul mare de fabrici din zonă (sta-
bilimentele Fabriciii de Bere „Timişoreana”, Fabrica de Ghete „Turel”, o turnătorie de 
fontă, Fabrica de Case de bani, Fabrica de Săpun). De Cartierul Fabric aparţineau şi 
suburbiile Viile Fabric, care, pe lângă pământul arabil, avea şi vaste plantaţii de vie, unde 
se producea un vin alb de masă (vinul de Pădurea Verde)6.

6. Fratelia (magh. Újkissoda „Chişoda Nouă”). A apărut în jurul anului 1900 ca o 
colonie locuită de muncitori care „trăiau ca fraţii”7.

7. Circumvalaţiunii (< Calea Circumvalaţiunii8 care ocoleşte centrul oraşului sau 
Cetatea)9.

8. Soarelui (denumirea provine de la faptul că a fost primul cartier din România, 
construit de regimul comunist în anii 1980, care a folosit panouri solare pentru încăl-
zirea apei)10.

II. Nume de pieţe11

1. Libertăţii. Denumită iniţial Parade Platz „Piaţa Paradei” apoi Prinz Eugen Platz 
„Piaţa Prinţului Eugeniu de Savoia” (1663–1736), a primit numele Piaţa Libertăţii în 
1848, odată cu izbucnirea Revoluţiei Maghiare”12.

2. Piaţa Unirii (Hauptplatz „Piaţa Principală”, Domplatz „Piaţa Domului” sau 
Piaţa Losonczy) (< comitele Stefan Losonczy ucis în anul 1552 când Cetatea Timişoarei 
a fost cucerită de turci), a fost numită Piaţa Unirii pentru că aici s-au oprit, în 1919, 
trupele române când au intrat în Timişoara13.

4 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Elisabetin.
5 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Freidorf.
6 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Fabric.
7 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Fratelia.
8 Cf. circumvoluţiune „ocol circular sau în spirală în jurul unui punct sau al unui ax central” 

(DEX2 s.v. circumvoluţiune).
9 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Circumvalaţiunii.
10 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Soarelui.
11 În mentalul timişorean se face distincţia între senurile cuvânului piaţă: 1. „loc special 

amenajat unde se face comerţ cu mărfuri cu amănuntul, mai ales cu produse agroalimentare”; 2. 
„loc întins şi deschis dintr-o localitate, unde se întâlnesc sau se întretaie mai multe străzi, adesea 
amenajat cu spaţii verzi, statui etc.” (DEX2 s.v. piaţă).

12 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Libertăţii_din_Timişoara.
13 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Unirii_din_Timişoara.
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3. Traian (Kosuth tér, Hauptplatz) a fost proiectată în 1740 de inginerii militari ca 
o replică mică a Pieţei Unirii14.

4. Maria15 este situată în cartierul Iosefin. Potrivit tradiţiei, aici a fost martirizat 
Gheorghe Doja (~1470–1514) şi, în anul 1906, a fost amplasat un monument-balda-
chin în stil roman cu o statuie a Fecioarei Maria din marmură albă de Carrara16.

5. Sfântul Gheorghe (Iezuiţilor, Vasile Roaită17), evocă hramul celei mai vechi bise-
rici, construite înaintea ocupaţiei turceşti, când a fost transformată în moschee18.

6. Victoriei19 (Piaţa Operei înainte de 1989). În trecut existau două părţi: pe par-
tea dreaptă de la Operă la Catedrală Corso, locul de plimbare al înaltei societăţi timişo-
rene, bine iluminat, cu restaurante şi cu magazine de lux; partea stângă, Surogat, era loc 
de plimbare doar pentru tineri şi muncitori20.

7. 700. Destinată vânzării produselor agricole, a primit numele în 1966, la aniver-
sarea a 700 de ani de la prima atestare a cetăţii Timişoarei (1266)21.

III. Nume de şcoli
1. Colegiul Naţional Constantin Diaconovici Loga22. Înfiinţat în 1897 ca Gimnaziu 

Superior de Stat cu limba de predare maghiara, este transformat în 1919 în liceu cu 
limba de predare româna purtând numele dascălului bănăţean originar din Caransebeş, 
Constantin Diaconovici Loga (1770–1850). În 1948, autorităţile comuniste îi impun 
denumirea Nikos Beloianis23, apoi Şcoala Medie Nr. 1. De abia în 1970 îşi redobândeşte 
denumirea de „C. D. Loga”.

2. Liceul Pedagogic Carmen Sylva24. În 1881 s-a înfiinţat o Şcoală Inferioară de 
14 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Traian_din_Timişoara.
15 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Maria_din_Timişoara.
16 Pe unul din zidurile baldachinului se află inscripţia în limba maghiară: „Sfintei Fecioare 

Patroane, pe locul unde – după tradiţia de secole – a suferit Gheorghe Doja cumplită moarte 
(1514) – locuitorii oraşului Timişoara oferă ofrandă pioasă acest monument 1906” (Ilieşiu 
2012: 317–318).

17 Vasile Roaită (1914–1933) a fost un muncitor feroviar român, împuşcat în timpul marii 
greve de la CFR Griviţa din 1933.

18 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/St._George_Square,_Timi%C8%99oara.
19 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Victoriei_din_Timişoara.
20 Cf. surogat „produs sau preparat care poate să înlocuiască un alt produs sau preparat cu 

care are unele proprietăţi comune” (DEX2 s.v. surogat).
21 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Piaţa_Timişoara_700.
22 Între anii 1890–1892 s-a discutat despre necesitatea construirii unui nou gimnaziu supe-

rior în Timişoara, întrucît cel existent, al Piariştilor, e prea aglomerat (Ilieşiu 2012: 176).
23 Nikos Beloianis (1915–1952) a fost un lider al comuniştilor greci.
24 În opinia lui Nicolae Ilieşiu (2012: 181), politica guvernului maghiar din 1880 era de 

a atrage naţionalităţile din Ungaria la ideea de stat maghiar unitar, în care să dispară ideea de 
naţionalitate. Printre mijloacele civilizate folosite, ministrul Augustin Trefort preconiza crearea 
de şcoli maghiare în ţinuturile cu populaţie nemaghiară, iar pedagogul şi politicianul maghiar 
Molnar Aladar a susţinut înfiinţarea de şcoli superioare de fete în scopul educării acestora în 
spiritul maghiar.
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Fete, transformată trei ani mai târziu, ca instituţie de stat, într-o Şcoală Superioară de 
Fete. Între anii 1902–1903 s-a construit, în timpul directoarei Rosina Marsits, actu-
ala clădire în stil neogotic englez, victorian. Din 1919 a început să funcţioneze Liceul 
Român de Fete denumit, la cererea unanimă a cadrelor didactice, Carmen Sylva. În 
1957 şcoala primeşte numele revoluţionarului paşoptist Eftmie Murgu (1805–1870) 
şi îşi reprimeşte numele Carmen Sylva în 1997.

3. Colegiul Naţional Bănăţean. Funcţionează într-o cădire veche, care a adăpostit, 
între 1773 şi 1880, Şcoala Elementară „Trivium” de pe lângă parohia catolică Iosefin; 
între 1881–1890 a funcţionat Şcoala Surorilor „Notre-Dame”, din 1924 Şcoala de 
Menaj „Regina Maria”, iar din 1931 Liceul Romano-Catolic de Fete „Notre Dame”. 
În 1948 a devenit Şcoala Pedagogică de Educatoare, în 1956 Şcoala Medie Nr.7, în 
1973 Liceul Real-Umanist nr. 1, în 1977 Liceul de Filologie-Istorie, în 1990 Colegiul 
Bănăţean şi, din 1999, Colegiul Naţional Bănăţean25.

4. Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” (< poetul Nikolaus Lenau26) a fost înfiinţat în 
1870. În prezent funcţionează într-o clădire care a fost, pe rând, Casa Magistraţilotr şi 
teatru27. 

5. Liceul Teoretic Sârbesc28 „Dositei Obradovici” este singurul liceu cu predare în 
limba sârbă din România (< Dositej Obradović29).

6. Liceul Teoretic Maghiar „Bartók Béla” (< compozitorul Bartók Béla30). A fost 
iniţial o şcoală confesională, dar între anii 1948- 1956, a devenit Centru Judeţean de 
Invăţământ în limba maghiară. Din 1971 este Liceu de Matematică-Fizică în limba 
maghiară şi, după 1990, îşi diversifică profilurile: Matematică-Informatică, Economie, 
Ştiinţele Naturii, Ştiinţe Socio-Umane31.

7. Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” (<  sfântul Gerhard, primul 
Episcop al diecezei de Cenad) este un liceu de stat care funcţionează sub protecţia 
Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, cu secţii de predare în limbile maghiară şi 
română. Este cunoscut şi sub numele de Liceul Piarist (< ordinul catolic al piariştilor32). 
Funcţiona la începutul secolului al XIX-lea cu puţini elevi români, pentru că aceştia 

25 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Colegiul_Naţional_Bănăţean.
26 Nikolaus Lenau (1802–1850) a fost un poet romantic austriac, născut la Csatád, comita-

tul Timiş, azi Lenauheim, jud. Timiş.
27 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Liceul_Teoretic_%E2%80%9ENikolaus_

Lenau%E2%80%9D_din_Timi%C8%99oara.
28 Cf. https://scoli.didactice.ro/liceul_teoretic_dositei_obradovici_din_timisoara.
29 Dositej Obradović (1742–1811) a fost un călugăr, scriitor şi traducător sârb, născut la 

Ciacova, azi în jud. Timiş. După peregrinări prin mai multe ţări, a înfiinţat Marea Şcoală din 
Belgrad care va deveni Universitate.

30 Bartók Béla (1881–1945) compozitor şi pianist maghiar, născut la Sânnicolau Mare.
31 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Liceul_Teoretic_%E2%80%9EBart%C3%B3k_B%

C3%A9la%E2%80%9D_din_Timi%C8%99oara.
32 Prin aşezarea piariştilor din Sântana la Timişoara în 1788, activitatea călugărilor francis-

cani şi-a pierdut importanţa, iar biserica şi mănăstirea acestora au ajuns în stăpânirea piariştilor 
(Ilieşiu 2012: 185).
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erau în mare majoritate ortodocşi şi nu se puteau înscrie la „şcolile nemţeşti” decât dacă 
aveau numele sârbizat. Din anul 1948, a funcţionat aici Facultatea de Electrotehnică 
mutată în 197633.

8. Şcoala Ortodoxă Antim Ivireanul34 este o şcoală confesională privată, înfiinţată 
în 2014, cu posibilitatea de a se transforma în Liceu Ortodox.

IV. Numele castelului şi al palatelor
1. Indică numele proprietarului:
a) Castelul Huniade (Muzeul Banatului): Considerat cea mai veche clădire din 

Timişoara, a fost construit între anii 1308–1315 de Carol Robert de Anjou şi recon-
struit după cutremurul din 1443 de Iancu de Hunedoara. Castelul medieval a fost dis-
trus în timpul asediului Timişoarei din anul 1849 şi refăcut în forma actuală în 185635.

b) Casa contelui de Mercy. Construită în secolul al XVIII-lea în stil neoclasic, a fost 
reşedinţa lui Florimund de Mercy d’Argenteau (1666–1734), guvernatorul Banatului36.

c) Palatul Dejan sau Deschan37 a fost construit în 1735 de consilierul Deschan 
(< n. fam. de Jean). Este cunoscut şi sub denumirea Bazarul38. 

d) Palatul Ştefania (Casa cu maimuţe). Construit în 1909, a adăpostit, în timpul 
Primului Război Mondial, Liceul Comercial Orăşenesc de fete, iar în anul 1918 a fost 
vândut consulului Belgiei la Timişoara, Rudolf Totisz, care l-a numit Palatul Ştefania în 
onoarea soţiei sale39.

e) Palatul Dauerbach (Palace după numele restaurantului de la parter)40. Proiectat 
în stilul secesiunii vieneze de arhitectul Lászó Székely pentru Georg Dauerbach, a fost 
finalizat în anul 1913, în Piaţa Operei pe partea denumită Corso.

f) Palatul Löffler41 construit între anii 1912–1913 pe partea Surogat din Piaţa 
Operei.

g) Palatul Al. Pisica42 a fost construit în jurul anului 1900 pentru Al. Pisica (magh. 
Sándor Piszika) maestru cârnăţar, proprietarul unei fabrici de mezeluri şi al mai multor 
magazine.

33 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Liceul_Piarist_din_Timi%C8%99oara.
34 Antim Ivireanu (~1640–1716) a fost un teolog, episcop şi mitropolit, gravor, tipograf de 

origine georgiană stabilit în Ţara Românească. S-a remarcat prin Didahiile sale, „predici ţinute 
la principalele sărbători de peste an”, şi prin înfiinţarea primei Biblioteci publice din Bucureşti.

35 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Castelul_Huniade_din-Timisoara.
36 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Casa_Contelui_de-Mercy.
37 Familia De Jean era originară din (Mont) Cassel. Distingându-se în lupta contra turcilor, 

Ioan Antoniu Dejean a fost înnobilat de împărăteasa Maria-Tereza în anul 1744, schimbându-şi 
numele în Hannsen (Ilieşiu 2012: 309).

38 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Dejan.
39 Cf. https://heritageoftimisoara.ro/Fabric.
40 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Dauerbach.
41 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Löffler.
42 Cf. https://heritageoftimisoara.ro/cladiri/Iosefin/adresa/Johann+Nepomuk+Preyer/2.
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h) Palatul Lloyd43. Proiectat de arhitectul Leopold Baumhorn, a fost inaugurat 
la 29 septembrie 1912. La parter se afla Café Lloyd şi un restaurant select, la etajul 
întâi – Bursa Agricolă şi Societatea Lloyd, iar la etajele superioare, locuinţe. În prezent 
adăposteşte Rectoratul Politehnicii.

2. Indică stilul în care a fost construit:
Palatul Baroc44. Proiectat de un arhitect necunoscut, a fost terminat în anul 

1754. A devenit palatul administrativ al Banatului de Timiş până în 1774, iar după 
anexarea Banatului la Ungaria (6 iunie 1778), a fost sediul Prefecturii. După înfrân-
gerea Banatului în 1849 a adăpostit Guvernul Banatului Timişoarei şi al Voivodinei 
Sârbeşti. În perioada comunistă a funcţionat aici Facultatea de Agronomie din cadrul 
Politehnicii Timişoara şi, în prezent, adăposteşe Muzeul de Artă.

3. Indică funcţionalitatea:
Palatul Dicasterial45 (< ngr. dikastíria „tribunal bisericesc care judeca procesele 

de divorţ”). Proiectat iniţial ca sediu al administraţiei imperiale austriece a Banatului, a 
fost construit între anii 1855–1860 în stilul Renaşterii italiene, imitând Palatul Medici 
din Florenţa. În prezent este sediul Tribunalului, al Curţii de Apel. 

4. Indică numele unui personaj mitologic:
a) Palatul Neptun (Băile Neptun)46 construit între anii 1912–1914 în stilul secesi-

unii vieneze, în locul Băii turceşti din Fabric.
b) Palatul Mercur47 (la mansardă se află statuia zeului Mercur) a fost construit 

între anii 1908–1909 pentru Béla Fiatska.

V. Nume de parcuri
1. Parcul Poporului sau Parcul Regina Maria48 (germ. Stadtpark magh. Városliget 

„Parcul Oraşului”) este cel mai vechi parc din Timişoara, amenajat în stil englezesc. 
Iniţial s-a numit Parcul „Coronini”49, iar după 1918 – Parcul „Regina Maria”. În perioada 
comunistă, denumirile au fost Parcul Tineretului sau Parcul Poporului, iar din anul 2012 
s-a revenit la denumirea Parcul „Regina Maria”, în centrul lui fiind amplasat şi un bust 
al acesteia. 

2. Parcul Central „Anton Scoudier50” a fost înfiinţat în 1880. Între anii 1950–1955 

43 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Lloyd.
44 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Baroc.
45 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Palatul_Dicasterial.
46 Cf. https://prinbanat.ro/palatul-băile-neptun-din-timisoara.
47 Cf. https://heritageoftimisoara.ro/cladiri/Fabric.
48 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Parcul_„Regina_Maria”_din_Timisoara.
49 Johann von Coroninin-Cronberg (1794–1880) a fost guvernatorul militar al Voivodinei 

Sârbeşti şi al Banatului Timişoarei şi ban al Croaţiei.
50 Anton Scoudier (1818–1900) general şi comandant al cetăţii Timişoarei.
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s-a numit Parcul „I. V. Stalin”, apoi Parcul Central. Din anul 2015 s-a revenit la denumi-
rea Parcul „Anton Scoudier”51.

3. Parcul Rozelor52 a fost înfiinţat în anul 1891, cu ocazia Expoziţiei Universale, 
aici fiind realizate aranjamente florale admirate de însuşi împăratul Franz Iosif. În peri-
oada interbelică, numele parcului era Rosarium, datorită celor 1200 de specii de tran-
dafiri. Distrus de bombardamentele din Al Doilea Război Mondial, parcul a fost refăcut 
şi, în prezent, găzduieşte mai multe festivaluri.

4. Parcul Copiilor „Ion Creangă”53. Amenajarea lui a început în 1858 şi s-a încheiat 
în 1891 cu prilejul Expoziţiei Mondiale. Iniţial s-a numit Parcul Franz Iosif. După 1919 
s-a numi Parcul „Mihai Eminescu”, după 1950 – „Parcul Pionierilor” şi, în prezent, Parcul 
Copiilor „Ion Creangă”.

Analiza acestui corpus de urbanonime ne permite să formulăm concluzii impor-
tante pentru înţelegerea istoriei oraşului Timişoara. Strânsa legătură dintre aceste 
denumiri cu realităţile timişorene transformă urbanonimele într-o sursă de informaţii 
deosebit de bogate despre identitatea teritorială, istorică, culturală şi etnică a localită-
ţii. Ele au, în marea lor majoritate, o funcţie comemorativă sau encomiastică (Butnaru 
2012: 149).

Vechii cetăţi a Timişoarei i s-au alipit localităţi limitrofe, populate cu oameni de 
diferite naţionalităţi (Freidorf) sau colonii muncitoreşti (Fratelia). 

Timişoara a fost reşedinţa regelui Carol Robert de Anjou, apoi a lui Iancu de 
Hunedoara, care au construit şi refăcut Castelul Huniade. În timpul stăpânirii turceşti, 
vechea biserică cu hramul Sfântul Gheorghe a devenit moschee.

Tot la Timişoara, în Piaţa Maria, a suferit martiriu Gheorghe Doja, un mic nobil 
secui din Transilvania, care a condus răscoala ţărănească împotriva marilor proprietari 
de pământ unguri din anul 1514.

Stăpânirea împăratului Iosif al II-lea şi a împărătesei Sissi din dinastia Hasburg 
este evocată de numele cartierelor Iosefin şi Elisabetin, iar numele unor guverna-
tori se regăsesc în denumirile unor clădiri (Casa contelui Mercy) sau parcuri (Parcul 
„Scoudier”). Denumiea Piaţa Libertăţii aminteşte de Revoluţia Maghiară de la 1848.

Numele unor cartiere ne familiarizează cu activităţile economice desfăşurate în 
Timişoara (Fabric, Fabric Vii) sau amintesc negustori bogaţi, proprietari de „palate” 
(Al. Piszika, Dauerbach, Löffler).

Marea Unire din 1918 este evocată de numele Pieţei Unirii şi două urbanonime 
sunt date în cinstea reginelor României (Liceul Român de Fete „Carmen Sylva”, respec-
tiv Parcul „Regina Maria”). 

Regimul comunist a impus modificarea unor nume de instituţii (Liceul Românesc 
„Constantin Diaconovici-Loga” în „Nikos Beloianis”), dar, după anul 1989, s-a revenit în 
multe cazuri la vechile denumiri.

51 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Parcul_Central_„Anton_Scoudier”.
52 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Parcul_Rozelor.
53 Cf. https://ro.wikipedia.org./wiki/Parcul_Copiilor.
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Timişoara este considerat un oraş al toleranţei etnice şi religioase, o dovadă în 
acest sens fiind şcolile în limbile minoritare (Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, Liceul 
Teoretic Maghiar „Bartók Béla”, Liceul Teoretic Sârbesc „Dositei Obradovici”) şi şcolile 
confesionale (Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”). 

Analiza urbanonimelor timişorene ne conduce astfel la concluzia că toponimia 
urbană este un instrument de analiză esenţial în ceea ce priveşte construirea memoriei 
colective.
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