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CAPITOLUL I 
 
Introducere 

 

Turdaăesteăunaădinăceleă aseălocalit iăurbaneăaleăjude uluiăClujă iăalădoileaămunicipiuă
caă m rimeă dup ă re edin aă deă jude ,ă dină punctă deă vedereă ală num ruluiă popula iei,ă ală
vechimiiăcaăexisten ,ăalăpoten ialuluiăpatrimonială iăalăceluiăbalnear.ă 

A fost înc ădinăperioadaăroman , sub numele de Potaissa, un puternic concurent al 
ora uluiăNapocaă(Clujulădeăast zi)ăprinăsituareaăsaăpeădrumulăs riiă iăalăaurului, drum care 
legaăimperiulăromanădeăoccidentă iăaăfost exploatatăînăacela ăscopăatâtăînăevulămediuădeă
c treăocupa iaămaghiar , precumă i deăc treăimperiulăaustro-ungar.  

Urbanismulă s uă cuă aeră occidentală datoreaz ă coeren ,ă unitateă iă monumentalitateă
perioadei lui Franz Josef, careăaăimpusădrasticeăreglement riăurbane. 

Înă perioadaă antebelic ă aă fostă unulă dină centreleă lupteiă na ionaleă române ti,ă prină
reprezentan iă deă seam ă ceă auă adusă faim ă ora uluiă iă l-auă impusă peă hartaă politic ă aă
României. 

Municipiulă Turdaă seă prezint ă aziă vizitatoruluiă caă ună ora ă în careă civiliza iaă
contemporan ă a alterat într-oă maiă mic ă m sur ă farmeculă deă ora ă cuă adânciă r d ciniă
istorice.  

A ezareaă luiă întreă Dealurileă Cet ii,ă Zânelor,ă uiaă la vest, Dealul Nou la nord, 
Versan iiăSalinelorălaăestă iăRâulăArie ălaăsud,ăoăconfigura ieădeăreliefădeăoămareăfrumuse e,ă
cuădealuriămolcomeăceăpremergămeandreleăArie uluiă iăofer ăperspectiveăîndep rtateăspreă
cheileăTurziiăaăcreatăunăpeisajăurbanăpeăm sur .ă 

Zoneleă central ă iăTurdaăNou ă aleă ora uluiă p streaz ă aluraă dobândit ă înă decursulă
istoriei.ă Str ziă sinuoaseă ceă „curg”ă asemeniă v ilor,ă spreă Arie ,ă ă propor iiă omene tiă aleă
volumelor, siluete descendente punctate delicat de turlele zvelte ale bisericilor, coline pe 
careă caseă iă copaciă seă îmbin ă armoniosă înă panteă ceă alc tuiescă perspectiveă insolite,ă
constituie un peisaj urban demnădeăadmirat.ăAici,ă interveniileămoderneăauăfostăminimeă iă
în mare parte nu foarte inspirate din punct de vedere arhitectonic, purtând amprenta unei 
urbaniz riădeăunăprofesionalismăîndoielnicăîn perioada de dinainte de 1990. 

Extindereaăora uluiăs-aăf cut laăsudădeărâulăArie ,ăînăcartiereleăOpri aniă iăPoianaă
(acestaădinăurm ărezultândăpracticăprinăînglobareaăsatelorăOpri aniă i Poiana în teritoriul 
administrativăalămunicipiului).ăDinăp cate, urbanizareaă for at ădinăaniiă dinainteădeă1990,ă
dictat ă iădeănevoiaăcrescut ădeălocuin eă iădot riăedilitareăcaăurmareăaăuneiăindustrializ riă
laăfelădeăfor ate,ăaăcondusălaăcreareaăuneiăzoneăurbaneărelativăaglomerateăînăcareănuăseă
poateă remarcaă oă concep ieă arhitectonic ă notabil .ă Realizat ă înă prip ,ă f r ă celă maiă
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elementar sim ăestetic,ăaceast ăzon ăaăora uluiăcreaz ăimpresiaăunuiă antierăperpetuu,ăcuă
toateăstr duin eleădinăultimiiăaniăaleăedililorăora uluiădeăaăamelioraăsitua ia. 

Peădeăalt ăparte,ăspecificulăindustrieiăturdeneădeădinainteădeă1990ă(industrieăchimic ,ă
industriaămaterialelorădeăconstruc iiă– ciment, var, materiale refractare, materiale abrazive, 
industriaă sicl riei,ă ceramiciiă etc.)ă auă f cută caă ora ulă Turdaă s ă fieă unulă dintreă celeă maiă
poluateăora eădinăRomânia.ăAceast ăsitua ieăaădeterminatădiminuareaăpoten ialului turistic. 
Înă fapt,ă înainteă deă 1990,ă niciă nuă aă existată oă preocupareă notabil ă pentruă valorificareaă
turistic ăaăzonei.ăDup ă1990ăîns ,ăodat ăcuăsc dereaăeconomic ăaccentuat ădinăperioadaă
deătranzi ie,ăprinăînchidereaăsauăreorganizareaămultorăfabrici,ăefectul negativ al industriei 
turdene asupra mediului s-a diminuat continuu, astfelăc ăînăprezentănivelulădeăpoluareăal 
ora uluiă s-a redus foarte mult, apropiindu-se de limita normalului. (dup ă B rbulescu,ă
Mihai, Matei, Adriana,ă .a.ăTurda 20 de secole de istorie, Ed. Hiperboreea, Turda, ed. a II-
a, 2003) 

Studiulădeăfa ăî iăpropuneăanalizareaăuneiaădinăceleătreiădirec iiăaleăpoten ialuluiădeă
dezvoltareă aleă ora ului,ă ceă constituieă preocupareaă major ă aă administra ieiă turdeneă deă
ast zi.ăCeleă trei direc iiă relevanteă ceăară puteaă transformaă ora ulă într-un puternic centru 
polarizator sunt date de poten ialulă turistico-cultural,ăpoten ialulă turisticăbalneo-climateric 
iăpoten ialulăreabilit riiăinfrastructuriiăindustriale.ă 

Dintreă acesteă treiă direc ii,ă ceaă maiă ”vizibil ”ă esteă ceaă patrimonial-cultural ,ă prină
valoroaseleă imobileă iăansambluriă ceăatest , peă lâng ăpatrimoniulă intangibilăalămemorieiă
colective,ăoăvaloroas ăm rturieăaăsuccesiuniiăepocilorăcuăspiritulă lorăexprimatăprin stilurile 
arhitecturaleăsuprapuseăaăc rorăexisten ăstr vecheăeăatestat ădeăcercet rileăarheologice.ă
Întregăcentrulăistoricăalăora ului,ăgeneratăînăprincipiuălaăsfâr itulăsecoluluiăXIXă iăînceputulă
secolului XX, s-a ridicat pe structuri medievale de secolele XIII-XVIII,ă iară subă aceast ă
structur ăseăafl ăstructuraăora uluiăromanădeăsecolă IIă iăIII, aăc reiăcercetareăarheologic ă
esteăîngreunat ădeăexisten aămaterial ăaăetapelorăsuperioare.ă 

   

 Scopul contractuluiă îlă constituieă stabilireaă reglement riloră de urbanism ce vor 
instituiă gradeă deă protecţieă prină organizareaă spaţiuluiă publică şiă aă permisivit ţiloră deă
intervenţieă asupraă imobileloră dină zonaă construit ă protejat ă "Ansamblulă urbană deă sec.ă
XVIII-XIX" (monument istoric, categoria "ansamblu", înscris pe LMI 2010, cod CJ-II-s-B-
07797).ă Realizareaă documenteloră esteă susţinut ă deă necesitateaă deă aă reglementaă
intervenţiileă asupraă construcţiiloră şiă spaţiiloră publiceă ceă confer ă identitateă municipiuluiă
Turda,ădarăşiădeănevoiaădeăaăprotejaăvalorileăistoriceăşiăarhitecturale locale, congruent cu 
aspiraţiaădeădestinaţieăturistic ăaăoraşului.ă 

Temaădocumentaţiei: Elaborarea de documente privind protectia si punerea  în 
valoare a patrimoniului istorico-arhitecturală dină zonaă istoric ă aă municipiuluiă Turda,ă
respectiv zona delimitat ă deă "Ansamblulă urbană deă sec.ă XVIII-XIX". Documentele se 
elaboreaz ăînăscopulăprotej riiăpatrimoniuluiăarhitecturalăşiăurbanisticăalămunicipiuluiăTurdaă
şiăvorăstaălaăbazaăelabor riiăPUZăpentruăacestăareal.ă 



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         3 

 

Obiectivele de realizare a documentelor sunt:  

- decelareaă valoriloră istorice,ă arhitecturaleă şiă urbanisticeă aleă zonei,ă careă contribuieă laă
stabilireaărestricţiilorăşiăpermisivit ţilorădeăintervenţieă(careăseăvorăpreluaălaănivelulăplanuluiă
urbanistic zonal);  

- definirea regimului tehnic al constructiiloră supuseă autoriz riiă înă zoneleă protejate,ă înă
scopulăprotej riiăpatrimoniuluiăarhitecturalăsiăurbanisticăalămunicipiuluiăTurda;ă 

- intelegerea caracteristicilor urbanistice evolutive ale zonei, care permite stabilirea unui 
modădeă construireă şiă deă amenajareă adecvată înă zon ă consecventă cuă p strareaă valoriloră
decelateăşiăînăcontinuitateăfat ădeăetapeleăanterioareădeădezvoltare;ă 

- constituirea unei baze de date istorice (inventar) referitoare la componentele cu valoare 
cultural ă dină zon ă (cl diri,ă dară şiă str zi,ă pieteă şiă alteă locuriă publice),ă înă vedereaăutiliz riiă
acestora pentru informarea populatiei.  

 Detaliereaăconţinutuluiămaterialelor:ăContractulăpresupuneărealizareaăurm toareloră
materiale:  

I. Studiu istorico-arhitectural pentru arealul acoperit de Ansamblul urban de 
sec. XVIII-XIX (cod CJ-II-s-B-07797 pe LMI 2010).  

Înă bazaă obiectiveloră maiă susă enumerateă seă vaă realizaă ună documentă deă analiz ă
evolutiv ăaă spaţiuluiă construitădelimitată deăAnsamblulă urban,ă cuă inventariereaă imobilelor,ă
str zilor,ă pieţeloră şi altoră spaţiiă publiceă şiă analizareaă acestoraă dină punctă deă vedereă
urbanistic,ăarhitecturalăşiăistoric,ăpentruăîntocmireaăaăminimă35ădeăFiseădeăcaracterizareăaă
imobiluluiăpentruăaceleăcl diri/corpuriădeăcl direăaăc rorăprotejareăseăimpune.ăPrinăacesteă
fişeădorimăs ăasigur măleg turaăcuăsistemulădeăevidenţ ăaămonumentelorăistoriceăînăceeaă
ceă priveşteă caracteristicileă arhitecturaleă şiă istoriceă aleă imobilelor,ă dară şiă leg turaă cuă
documenteleădeăplanificareăstrategic ă(PUZăceăseăvaăelaboraăpentruăzon ,ăPUG)ăînăceea 
ceăpriveşteăcaracteristicileăurbanisticeăaleăimobilelor.ăStudiereaăinformaţiilorăbibliograficeăşiă
cartograficeă referitoareă laă fiecareă imobilă înă parteă vaă permiteă realizareaă uneiă leg turiă cuă
baza de date referitoare la fiecare imobil în parte. Evaluarea imobileloră(inclusivăaăpieţeiă
centraleă şiă aă principaleloră curţiă interioare)ă seă vaă faceă şiă dină perspectivaă valoriiă culturaleă
complexeă aă acestoraă oriă aă p rţiloră componenteă (cuă referireă la:ă vechime;ă valoareă
arhitectural ,ăartistic ăşiăurbanistic ;ăfrecvenţ ;ăvaloare memorial-istoric ).ă 

Tot în cadrulă studiuluiă seă vaă elaboraă i un inventar al daunelor, care trebuie 
obligatoriuă înl turate/corectateă pentruă punereaă înă valoareă şiă conservareaă valoriloră
instituiteă şiă identificate la nivelul Ansamblului urban; oă Fiş ă de reglementare a zonei 
istorice,ăînăcareăvorăfiăprezentate,ăcelăpuţin,ădateăreferitoareălaăcl dirileăşiăspaţiileăprotejateă
şiă laă modulă deă construireă permisă pentruă imobileleă pentruă careă dezvoltareaă esteă
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acceptabil ,ăprecizareaăniveluluiădeăîn lţime,ăPOT,ăCUT,ărestricţiiăşiăpermisivit ţiăgeneraleă
deă intervenţie.ăFişaăvaăpreciza,ădeasemenea,ăelementeleăcuăvaloareăsemnificativ ,ăcareă
trebuieă conservateă şiă puseă înă valoare,ă elementeleă cuă valoareă nesemnificativ ,ă asupraă
c roraă seă poateă interveniă respectândă recomand rileă urbanisticeă zonaleă siă elementeleăă
nocive 

Caă urmareă aă observaţiiloră deă specialitate,ă se va analiza oportunitatea 
reconsider riiălimitelorăactualeăaleăAnsambluluiăurban,ăînăvedereaătransmiteriiăobservaţiiloră
c treăMinisterulăCulturiiăpentruăactualizarea LMI.  

II. 35 dosare documentare, câte unul pentru fiecare imobil istoric cu valoare 
arhitectural ădinăcadrulăansamblulăurban. 

 Cele 35 de imobile pentru care se va întocmi dosar documentar se vor stabili 
împreun ă cuă beneficiarul,ă dup ă prezentareaă listeiă inventar a imobilelor constituente ale 
Ansambluluiăurbanăşiăevaluareaăacestoraă(Fişeleădeăcaracterizareăaăimobilului).ăPeăIâng ă
Fişaă deă caracterizareă aă imobilului,ă realizat ă înă etapaă anterioar ,ă fiecareă dosară vaă
cuprinde:  

 - relevee ale imobilului, care s ă permit ă oă estimareă corect ă aă suprafeţeloră şiă
costurilorădeăintervenţieăpentruăconservare/restaurare/reabilitareăprinăproiecteăviitoare;ă 

 - releveeă deăarhitectur ă (inclusivă detaliiă deă travee)ă pentruă elementeleă cuă valoareă
semnificativ ăşiăstudiuădeăparament,ăcuănivelăînaltădeădetaliereătehnic ,ăundeăesteăcazul,ă
pentru întocmirea dosarelor de clasare pentru imobilele pentru care protejarea este 
imperiosă necesar ă (seă impuneă întocmireaă aă minimă 3ă dosareă deă clasareă înă vedereaă
atribuiriiădeăcoduriă individuale,ăconformădispoziţiilorăLegiiănr.ă422/2001ăprivindăprotejareaă
monumenteloră istorice,ă republicat ă şiă aleă Normeloră metodologiceă deă clasareă şiă
inventariereăaămonumenteloră istoriceăprev zuteă înăOrdinulănr.ă2.260ădină18ăaprilieă2008,ă
emisădeăMinisterulăCulturiiăşiăCultelor);ă 

 - identificareaă administrativ ă şiă cadastral ă aă imobilului,ă precumă şiă clarificareaă
situaţieiăjuridice,ăprinăcareăseăasigur ătransparenţaăşiăevidenţaădreptuluiădeăproprietateăşiăaă
altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile. În acest sens revine beneficiarului 
solicitareaă extraselorăCFă deă laăOficiulă deăCadastruă şiă Publicitateă Imobiliar ăTurdaă (cca.ă
300 extrase pentru completarea dosarelor documentare). 

 III.ă Caietă deă soluţiiă arhitecturale,ă caă soluţieă practic ă deă protejareă şiă punereă înă
valoare a patrimoniului istorico-arhitectural local, va surprinde elementele de 
reprezentativitateă şiă unicitateă local ,ă vaă analizaă oportunitateaă decel riiă uneiă identit ţiă
arhitectural-urbanisticeă locale,ă recognoscibileă şiă vaă propuneă soluţiiă deă
modelare/remodelareăarhitectural ,ăpentruăintegrareaăînăcaracterulăzonei,ăcelăpuţinăpentru:ă 
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- piaţaăcentral ă(PiaţaăRepublicii,ămodeleădeăinterven ieăînăfrontul stradal; 
- piaţaăagroalimentar ă 
- piaţetaăfostuluiăCinematografădeăvar ă 
- curteaăinterioar ăaăCaseiăruraleă(Piaţaă1ăDecembrieănr.ă5)ă 
- Scuarul Muzeului de Istorie.  
 

Soluţiileădateăvorătrebui avizateădeăComisiaăZonal ădeăMonumente,ăiarăCaietulădeăsoluţiiă
arhitecturale,ă impreun ă cuă Fişaă deă reglementareă aă zoneiă istorice,ă careă vaă înt riă
intervenţiileăpermiseăcuăreguliădeăurbanismăcongruente,ăvorăfaceăobiectulăuneiăhot râriăaă
Consiliului Local, la finalulăimplement riiăproiectului. 

 

  

  

  

 . 
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CAPITOLUL II 
Istoriaăora uluiă- evolu ie 

 
 
A. Preistorie 

 Celeă maiă vechiă urmeă deă locuireă omeneasc ă înă zon ă apar ină comunit iloră
musterieneădeăvân toriădinăpaleoliticulămijlociu.ăAsemenea descoperiri cu o vechime de 
cca. 60000 de ani, s-auă produsă înămaiămulteă pe teriă dină celebraă rezerva ieă natural ă iă
arheologic ădinăCheileăTurzii.ă Înă celeă pesteă60ădeăpe teriă iă groteă dină cheileă s pateădeă
pârâulă H datelor,ă urmeleă deă locuireă preistoric ă suntă numeroaseă iă deă mareă valoareă
tiin ific .ăÎnc ămaiăimportanteădecâtăurmeleăpaleoliticeăsuntăaiciădescoperirileăcareăatest ă
neoliticul,ăreprezentatăfoarteăbineădeăculturileă”CheileăTurzii”,ă ”LumeaăNou ”ă iă”Petre ti”.ă
Ceramicaă pictat ă neolitic ,ă deă tipă ”Petre ti”,ă descoperit ă înă pe terileă dină Cheileă Turzii,ă
constituieăoă impresionant ămanifestareăaă ceeaăceăaă însemnatăartaăpreistoric .ă Locuireaă
neolitic ăesteăatestat ă iă laăMoldovene tiăoriă laăMihaiăViteazu,ăpentruăaăneăreferiădoară laă
dou ălocalit i din preajma Turzii. 
 Perioadaă final ă aă epociiă pietreiă iă deă tranzi ieă spreă epocaă metaleloră esteă
reprezentat ă peă teritoriulă ora uluiă deă descoperirea,ă peă Dealulă uia,ă aă unoră fragmenteă

ceramiceă apar inândă culturiiă Co ofeniă iă aă unoră
topora eădinăpiatr . 
 Epoca bronzului (cca 1700 – 1150 î.Hr.) 
esteă bineă atestat ă înă jurulă Turzii:ă seă locuiaă înă
pe terileădinăCheileăTurziiă iădinăCheileăTurenilor,ă
dară iă laă Moldovene ti,ă Mihaiă Viteazuă iă
Corne ti.ăPrimaăvârst ăaăepociiăfierului,ăperioadaă
hallstattian ă (1150ă – 450ă î.Hr.)ă esteă cunoscut ă
înă Turdaă prină descoperirea,ă foarteă recent ă (înă
1994)ăaăuneiăa ez riăsituateăpeăunăpromontoriu 
întreăB ileăS rateă iăArie ,ădeasupraăcimitirului.ă
Aceleia iă epociă îiă apar ină fragmenteleă ceramiceă
descoperiteă înă jurulă Uzineiă deă ap ,ă înă partea 
sudic ăaămunicipiuluiăTurdaă iăoăsabieădeăbronză
alăc ruiălocădeădescoperireăesteăneprecizat.1 

 
 B. EpocaăDacic  
 Etapaă final ă aă celeiă de-a doua vârste a 
epociiă fieruluiă (Laă Tène)ă corespunz toareă
secolelor I î.Hr. – I d.Hr., constituie cadrul 
cronologic pentru studiul maximei înfloriri a 
culturiiămaterialeă iăspiritualeăaăgeto-dacilor.  
 

Fig. 1  A ezareaăPotaisseiăpreromane  



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         7 

 

Via aă economic ă intens ,ă programulă rapidă înă organizareaă societ iiă – culminând cu 
apari iaă statuluiă dac,ă oă istorieă politic ă cuă implica iiă europene,ă constituieă tr s turileă
definitoriiă pentruă fazaă ”clasic ”ă aă civiliza ieiă dacice,ă etap ă jalonat ă deă domniaă regeluiă
întemeietoră deă stat,ă Burebistaă iă ceaăaă regelui-erou,ăDecebal.ăChiară dac ă descoperirileă
arheologice nu sunt aici atât de spectaculoase, daco-ge iiăsuntăatesta iă iă înăzonaăTurziiă
prinădiverseăm rturii,ăcareăleăconfer ăcalitateaădeăcreatoriăaiăuneiăculturiăspecifice. 
 Via aăînăDaciaăpreroman ăs-aădesf uratăînăa ez riăincipientăurbaneăatâtădinăpunctă
de vedere social, câtă iăpolitic.ăAglomer rileăcivileăerauăcomunit iăînchegate,ăcuăstructur ă
social ă diversificat ,ă ceă gravitauă înă jurulă unoră acropoleă fortificateă situateă peă platformeă
naturale.ăSistematizareaăa ez rilorăeraăarhaic ,ăastfelădaciiăs-au adaptat destul de repede 
demersului de urbanizare în cadrul structurilor municipale introduse de romani. 
Dezvoltareaăintern ăaăDacieiăaăfostăfireasc ă iăaădusălaăevolu iaăunorăa ez riădeătipăruralăînă
municipiiă iăcolonii.ă 
 Ora ulă Turdaă esteă atestată arheologică subă toponimulă Diernaă înc ă din perioada 
preroman :ă „Despre existen a unui ora  înfloritor pe timpul Dacilor, există date sigure. 
Numele sub care a figurat acest ora , în epoca poporului dac, se crede că a fost Dierna. 
(Ceea ce înseamnă, că dela Turda până la piatră sunt 10.000 de pa i)” 2. Nuăseă tieăcuă
exactitateăpozi iaăcet iiădacice,ăîns ăînăurmaăunorădescopeririăarheologiceăs-a putut stabili 
maiăprecisăoăarieăundeăseăpresupuneăc ăs-aăconstituitănucleulăa ez rii,ă iăanumeăpeăValeaă
Pardei,ă laăv rsareaăacesteiaă înă râulăArie ă iă întreăValeaăPardeiă iăValeaăSândului,ă totă ină
leg tur ă direct ă cuă râulă Arie .ă Dup ă cucerireaă roman ,ă a ezareaă esteă atestat ă subă
denumirea de Potaissa. 
 

 
             

Peă lâng ă câtevaă fragmenteă ceramiceă aleă uneiă
formeă deă vasă tipică dacică (cea caă dacic )ă
descoperiteă peă Dealulă uia,ă celeă maiă
semnificativeă descopeririă suntă aseă
tetradrahme dacice emise în sec. III-II î.Hr., la 
careăseăadaug ămonedeleăstr ineă(tetradrahmaă
thasian ,ă oă drahm ă dină Apollonia,ă oă moned ă
dină Corinthusă iă denariă romaniă republicaniă în 
secolele II-I î.Hr.). Aceste descoperiri se 
concentreaz ă înă Valeaă Sândului,ă peă Dealulă
Zânelor,ăDealulă uiaă iăînăValeaăPardei. 

 
Înă epocaă preroman ă s-a extras sare din cele 
dou  masiveă deă laă Potaissaă (Durg uă iă B ileă
S rate),ăpentruănecesit iădeăconsumălocal. 

  
           

   
Fig 2. Potaissa in prima jum. a sec. II î.Hr.         

Dac ă Potaissaă dacic , potrivită documenta ieiăăăăăăăăăă
arheologiceă actuale,ă nuă pareă s ă fiă fostă oă a ezareă preaă important ,ă localitatea daco-
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romana,ă înă schimb,ă careă seă dezvolt ă aiciă dup ă anulă 106ă d.Hr.ă vaă deveniă unulă dină
principalele centre urbane ale provinciei Dacia. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fig. 3 Potaissa în sec. III d.Hr (dup ăB rbulescu,ăMihai,ăCastrul legionar de la Potaissa,  
Zal u,ă1997) 
 
 
 C. EpocaăRoman  
 
 Cucerirea Daciei 
 Înăanulă106ălaăîncheiereaăcelorădou ăr zboaieădintreăTraiană iăDecebal,ăDaciaăaăfostă
cucerit ă deă c treă Imperiulă Romană devenindă Provincieă roman .ă Anulă 106ă aă însemnată
pentru Potaissa, debutul unei noi epoci istorice. Deja în vara anului 106 se întreprinde o 
intens ă explorareă aă noiiă provinciiă înglobateă Imperiuluiă Romană (marcareaă puncteloră
strategice,ă înregistrareaă surseloră naturale,ă amenajareaă re eleloră rutiere,ă stabilireaă
garnizoanelor,ăedificareaăfortifica iilor). 
 A ezareaădeătipăvicus 
 Peăinscrip iaălatin ădeăpeămiliarum-ul descoperit în satul Aiton, datând din anii 107 - 
108 d.Hr., când romanii construiau tronsonul Potaissa-Napocaăaădrumuluiă ceă str b teaă
proasp tă înfiin ataă provincie,ă seă men ionaă a ezareaă Potaissa.ă Situat ă peă oseauaă
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principal ăaăprovincieiă iăînăimediataăapropiereăaăArie ului,ăînconjurat ădeăterenuriăfertile,ă
propiceăagriculturii,ăa ezareaărural ăPotaissaă(vicusăPatavissensium)ăaveaătoateăcondi iileă
de dezvoltare în cadrul noilor structuri economico-sociale,ăculturaleă iăpoliticeăromane.  

 Evenimentul care a impulsionat cel 
maiă multă dezvoltareaă vechiiă a ez riă daciceă
Potaissa,ă înainteă deă sta ionareaă aiciă aă
Legiunii a V-a Macedonica în anul 168, a fost 
apari iaă iă stabilireaă unoră coloni tiă romani,ă
veni iădinădiferiteăzoneăaleăImperiului Roman. 
Acesteă primeă grupuriă deă coloni tiă romaniă
(cives Romani) care sosesc la Potaissa nu 
seăa az ă înăvicus-ul dacic preexistent, locuit 
preponderent de autohtoni. Nici nu se putea 
concepe un asemenea amestec în primele 
deceniiăaleăguvern riiăromaneăaăDaciei. 

 
A ezareaă fiindă atestat ă subă denumireaă deă
Potaissaă cuă ună numeă ceă con ineă termenulă
vicusă desemneaz ăastfelă oă a ezareă ap rut ă
ad-hoc în imediata proximitate a unui castru 
roman, aici fiind relevant Castrul Legiunii a 
V–aă Macedonica.ă Dină aceast ă informa ieă iă
din rezultatul descoperirilor arheologice 
putemă deduceă c ă nucleulă a ez riiă daciceă iă
celă ală a ez riiă romaneă nuă auă coincis,ă îns ,  

            conform altorăatest riăarheologice, au fost  
            apropiate.      
Fig. 4 Pozi iaăcastruluiăfa ăde ora ulăantic 
1-atelierăol rie 2-cella vinaria 3-templu  4-mormânt  
5- perimetrulădescoperirilorăarheologiceădinăora ulăroman                  
           
 Primele 6 decenii din istoria Potaissei romane (106-166)ă (veziăDaciaăTraian )ăauă
constituit o perioad ă deă acumul riă lente,ă f r ă evenimenteă notabile.ă Maiă important ă
r mâneăstabilireaălaăPotaissa,ăînăprimaăjum tateăaăveaculuiăalăII-lea, a primelor grupuri de 
coloni ti,ăcet eniăromani. 
 
 Apari iaăcastruluiăroman 
 R zboiulămarcomană(166-180) a prilejuit trimitereaăînăDaciaăroman ăaăLegiuniiăaăV-
aăMacedonica,ă pentruă înt rireaăgrani eloră deănordăaleăprovincieiăDacia.ă Legiuneaăaă fostă
cantonat ăîntreăaniiă168-170ălaăPotaissa,ăpeăplatoulăDealuluiăCet ii,ăundeăaăconstruităună
puternic castru. Conform principiiloră urbanismuluiă militară roman,ă a ezareaă imediată
învecinat ă vicusuluiă aă îndeplinită caracteristicileă necesareă construiriiă unuiă castru.ăAcesteă
caracteristiciă presupuneauă existen aă unuiă platouă întinsă situată maiă susă fa ă deă drumulă
roman,ăpentruăap rareaăacestuiaă iăpentruăoăbun ăvizibilitateă iăaccesibilitate.ăPrinăvecheaă
a ezareădacic ăaăfostăconstruitădrumulăimperialăromanăceălegaăApulumădeăNapoca,ăpozi iaă
drumuluiăfiindăsinguraăviabil ăînăcontextulăgeograficăalăa ez rii,ăastfel,ămigrareaănucleuluiă
a ez riiăaăfostăinevitabil . 
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 Prin stabilirea legiunii la Potaissa, s-aă înt rită considerabilă comunitateaă deă civesă
Romani,ăceeaăceăaădusălaăacordareaăstatutuluiădeămunicipiuăfosteiăa ez riăruraleă(vicus).ă
Maiă multeă inscrip iiă p streaz ă numeleă ora uluiă înă formaă ”Municipiumă Septimiumă
Potaissense”.ă Legiunea,ă compus ă dină cca. 5000 de militari, a contribuit decisiv la 
transformareaă efectiv ă aă satuluiă înă ora ,ă prină construireaă deă edificiiă arhitecturaleă tipică
romane,ă cuă elementeă deă confortă urban.ă Odat ă cuă ceiă 5000ă deă militari, se stabilesc la 
Potaissaă iă numeroaseă persoaneă civileă careă urmau,ă pretutindeni,ă armata.ă Zoneleă
principaleădeă locuită aleăpopula ieiă civileă (autohtoniădaciă iă civesăRomani)ă înăPotaissaăauă
fostăsituateălaăsudă iălaăsud-est de castru. 
 La intrarea în defileulăArie ului,ăînăsatulăMoldovene tiă(laăcircaă15ăkmăsud-vest de 
Turdaădeăazi,ălâng ărâulăArie ),ăromaniiăauămaiăavutăoăcetate,ădeădimensiuniămaiăreduse,ă
cuă rolă deă controlă ală accesuluiă spreă mineleă deă aură dină Mun iiă Apuseni.ă Cetateaă aă fostă
distrus ăcuăocaziaăinvazieiăt tarilorădinăanulă1241,ăulteriorănemaifiindăref cut . 
 În epoca roman ă exploatareaă s riiă dină celeă dou  masive de la Potaissa s-a 
intensificat,ăsareaăfiindătransportat ă iăînăalteăp r i. 
 

Fig 5 A ezareaăroman ădeălâng ăcastru 
1 – aria probabilă a vicusului pre  municipal  
2 – aria probabilă a comunității civile pre 

municipale, 3 – zona de locuire antică, 4 – 

incinta castrului legionar, 5 – necropola, 6 – 

orașul antic; 
 
Popula iaă ora uluiă poateă fiă aproximat ă laă
vreo 20000-25000 de locuitori, inclusiv 
militari din legiunea a V-a Macedonica. Cei 
maiămul iăcoloni tiăa eza iălaăPotaissaăerauă
originariă dină Peninsulaă Balcanic ,ă
Dalma ia,ăPannoniaă iăAsiaăMica.ăA ezareaă
roman ă dină apropiereaă castruluiă s-a 
dezvoltată înă timpădatorit ă bog ieiă deă sareă
iă deă piatr ă aă împrejurimilor,ă datorit ă
accesuluiăfacilăc treăregiuneaăaurifer ădeălaă
izvoareleă râuluiă Arie ă iă datorit ă
exploat riloră deă piatr ă dină zon .ă
Dezvoltareaăaăfostăavantajat ă iădeă traficulă
arterei imperiale ce lega Apulum de 
Napoca.ă Solda iiă auă avut un rol important 
înă dezvoltareaă a ez riiă iă înă via aă cet ii.ă

Popula iaă civil ă roman , careă aă întemeiată a ezarea, a prosperat continuu deoarece au 
existatăleg turiăeconomiceăstrânseăcuătrupeleăauxiliareăcantonateăînăcastrulădinălocalitate.ă
Acesteăleg turiăeconomiceăauăsporităodat ăcuăstabilirea în cetate a civililor romani, care i-
auăurmatăaiciăpeăsolda iiă legiunii.ăCâmpulădeăruineăromaneăseă întindeăpeăoăsuprafa ădeă
aproximativă 12ă km,ă materialulă arheologică esteă abundentă iă atest ă dezvoltareaă a ez riiă
Potaissa peste limitele coloniei Napoca. 3 
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 Titlul de "colonia" l-aă ob inută a ezareaă format ă dină Potaissaă iă teritoriulă rurală ală
acesteia.ăAcestătitluă iădreptulădeă”Jus Italicum”ăaăfostăacordatăa ez riiădeăc treăîmp ratulă
protector Septimius Severus. „Conform însemnărilor istorice, împăratul Septimius 
Severus (193 – 210 d. Chr.) a ridicat Potaissa la rangul de ora  cu privilegiu (municipium, 
apoi colonia), a terminat lucrările de clădire a ora ului i a a ezat, în cazarmele ei, 
legiunea a cincia (Legio V Macedonica) de armată, cu garnizoana stabilă. Urmele acestei 
legiuni se văd i astăzi pe mii de cărămizi împră tiate în tot cuprinsul ora ului Turda. 
Legiunea aceasta a fost însărcinată cu paza militară a păr ii răsăritene i în special a 
”Câmpiei de astăzi”.4  Teritoriulă rurală ală a ez riiă nuă aă fostă întins,ă îns ă aă fostă intensă
exploatat. 
 Ora ulă seă contureaz ă dină punctă deă vedereă urbanistică înă aă douaă jum tateă aă
secolului al II–leaăd.ăHr.ă iăînăprimaăjum tateăaăsecoluluiăalăIII–leaăd.ăHr.,ăodat ăcuătrecereaă
acestuiaădeălaăstatutulădeăvicusălaăcelădeămunicipiumă iăcolonia.ăA ezareaăcivil ăroman ăceă
a gravitat în jurul castrului s-aă extinsă înă acest ă perioad ă deă timpă înă vatraăTurziiă Vechi,ă
înspreăcartierulăTurdaăNou ă iă înă luncaăArie ului,ăaiciăocupândăspa iiă întinse.ăA ezareaăaă
avută oă cre tereă centrifugală – anarhic .ă Inimaă a ez riiă esteă atestat ă arheologică caă fiindă
situat ăînăapropiereaăpoduluiăconstruitădeăromaniăpesteărâulăArie .ăPodulăaăfostăimpusădeă
traseul drumului imperial roman Apulum – Napoca.ă Oă alt ă arter  deă importan ă maiă
redus ă legaă a ezareaă deă necropolaă dină vecin tate.ă A ezareaă s-aă constituită dup ă
principiileă urbanismuluiă roman.ă Astfel,ă func iaă deă cardoă – maximusă eraă îndeplinit ă deă
drumulă romană careă treceaă prină centrulă a ez rii,ă iară ceaă deă decumanoă – maximus era 
îndeplinit ădeătraseulărâuluiăArie . 
 Via aă urban ă dezvoltat ă aă a ez riiă esteă atestat ă iă deă prezen aă unuiă apeductă înă
lungime de 4 km care aproviziona atât castrul, câtă iăora ul: „Despre o desvoltată via ă 
romană în Potaissa, serve te ca dovadă i apeductul cetă ii, care venia din marginea 
comunei Copand i ale cărui resturi stau i azi.” 5 Industriaă me te ug reasc ă eraă
dezvoltat ,ăînăzon ăauăfostăatestateădiverseăateliere: „În jurul cetă ii erau numeroase vile, 
ateliere, fabrici i alte locuin e cetă ene ti, din rămă i ele cărora în ultimul timp au fost 
scoase la iveală foarte multe obiecte de piatră, de bronz sau de os.” 6 Armata a avut un 
rolăsemnificativăînăedificareaăora uluiă iăînăcreareaăuneiăleg turiăstrânseăîntreăvia aăcivil ă iă
cea militar . 
 
 Drumurile romane 
 Drumurileă romaneă auă fostă atestateă documentară înc ă dină antichitate,ă caă Viae 
Publicae.ăDocumentulăprincipalăîlăreprezint ăhartaăTabula Peutingeriana, care a fost una 
dintreăceleămaiădetaliateăh r iădinăepocaăroman ,ădinăsecolele II, III. Documentul original 
nu s-aăp strat,ăîns ăexist ăoăcopieăaăacesteiaădinăevulămediu,ădinăsecolulăalăIII–lea.  Harta 
arat ă principaleleă drumuriă aleă imperiului,ă marcheaz ă localit ileă maiă importante,ă printreă
careă esteămen ionată iă toponimulăPotaissa. Drumurile romane au fost construite pentru 
parcurgereaă maiă rapid ă aă teritoriuluiă imperiului, fiind construite pe cât posibil în linie 
dreapt ,ăînăfunc ieădeăcâtăpermiteaărelieful.ăAcesteăcaracteristiciăaleădrumurilorăromaneăauă
dusă laă cre tereaă economic ă a a ez riloră imperiului,ă îns ă totă acesteaă auă u urată
numeroaseleăinvaziiădinăperioadaădeădec dereăaăacestuia. 
 Drumurileă romaneă apară atestateă documentară iă înă perioadaă medieval ,ă acesteaă
fiindărecunoscuteăcaă”drumăpietros”ăsauă”drumăuscat”.ă„Aceste denumiri au apărut datorită 
faptului că în evul mediu nu au existat decât drumuri de pământ, iar celelalte artere 
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rutiere care poartă asemenea determinative nu pot fi decât drumuri romane, pentru că 
doar ele erau încă pietruite în perioada romană.” 7 Documentele istoriceă careă atest ă
existen aă acestoră drumuriă neă redauă informa iiă iă cuă privireă laă situa iaă economic ă aă
a ez riloră prină careă treceauă sauă cuă careă seă învecinau.ăAcesteă drumuriă auă jucată ună rolă
importantă înăeconomiaă local ,ămaiăalesă înăcazulăa ez riiăPotaissa.ăOdat ăcuăconstruireaă
acestui drum traficul a devenit mai intens, iar schimburile comerciale s-au realizat cu mai 
mult ău urin .ă Înăcazulăora uluiăTurda,ănuăs-a descoperit cu exactitate traseul drumului 
roman,ăseă tieădoarăc ăacestaătraversaărâulăArie ăînăpartea de sud, iar înspre nord avansa 
c treăNapoca,ă iăeraăsituatăpeăparteaăstâng ăaăPârâuluiăRacilor.ăCercet rileăarheologiceă
au fost restrânse în acest caz, deoarece traseul drumului se suprapune peste nucleul 
cartierului Turda Veche, actualul centru istoricăalăora uluiăTurda. 
 
 Monezi romane 
 Circula iaămonetar ălaăPotaissaăaăfostătemeinicăstudiat .ăDinădescoperirileădeăpân ă
acumă rezult ă c ă pân ă laă r zboaieleămarcomaniceă predominauă înă circula ieămonedeă deă
bronz,ănecesareăschimbuluiăm runt;ăsubădinastiaăSeverilor predomina denarul de argint, 
ca apoi, spre mijlocul secolului al III-lea,ă raportulă întreă monedeleă deă bronză iă celeă deă
argintă s ă seă echilibreze.ă Ună singură tezaură monetară dină epocaă roman ă seă cunoa teă laă
Potaissa, compus din 211 monede de argint emise între anii 194 - 243. 
 
 Perioada de declin 
 Pr bu ireaă Romeiă aă dusă laă pr bu ireaă întreguluiă sistemă urbanistică creată deă
aceasta.ă „Despre Potaissa se crede că a căzut jertfă unui atac fulgerător, nea teptat, 
fiindcă, de sub ruinele ce s-au desgropat i se mai pot desgropa, ies la iveală o mul ime 
de obiecte mărunte, pe cari locuitorii în caz de refugiere, le-ar fi putut duce u or cu 
dân ii.” 8 CetateaăPotaissaăaă fostăd râmat ,ăcastrulăaă fostădemantelatăcontinuuăpân ă înă
evulămediuătârziuă iăpiatraăaăfostăfolosit ălaăconstruireaăfunda iiloră iăaăzidurilorăcl dirilorădină
centrul Turzii de azi. „Din trecutul ora ului Turda, sub timpul cât au inut năvălirile 
barbare, nu se tie nimic. Ora ul mai târziu, în evul mediu, se dezvoltă ca ora  germano 
– unguresc, sub numele de Thorda sau Torda.” 9 

 Spre mijlocul secolului al III-leaă provinciaă roman ă Daciaă treceă prină momenteă
dificile,ă fiindă atacat ă întreă aniiă 245-248ădeă carpiă iă înă anulă 267ădeăgo i.ăSeăpareă c ă niciă
Potaissa n-aăfostăcru at .ăVia aălocuitorilorăPotaissei (caă iădinăîntreagaăprovincie)ăînăultimiiă
aniăaiăadministra ieiă romaneăaădevenitădinăceă înăceămaiă incert ă iănesigur .ă Într-oăepoc ă
plin ă deă fr mânt ri,ă înă careă atacurileă popoareloră str ineă suntă dublateă deă numeroaseă
uzurp ri,ăîmp ratulăGallienusăaădislocatăadeseaăp r iădinălegiunileăromane,ăpentruăaăfaceă
fa ă situa iiloră critice.ă Seă pareă c ă Legiuneaă aă V-a Macedonica i-aă r masă credincioas .ă
Esteădificilădeăstabilităderulareaăevenimentelorămilitareă laăcareăparticip ă înăacestă r stimpă
Legiunea a V-a Macedonica. 
 Dup ă anulă 260,ă situa iaă militar ă înă Daciaă devineă deosebită deă critic ,ă izvoareleă
epigraficeădispar,ă iarăsurseleă literareăvorbescădeăoă„amissio Daciae”ă(pierdereaăautorit iiă
centraleă romaneă asupraă Daciei).ă Înă sfâr it,ă subăAurelian,ă prină aniiă 271-272 s-a produs 
abandonareaă definitiv ă aă provinciei,ă iară armateleă p r sescă Dacia.ă Legiuneaă aă V-a 
MacedonicaăseăretrageăpeămalulădreptăalăDun rii,ălaăOescusă(aziăGhighen,ăBulgaria). 
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Fig 6 Turda - pozi iaăcastruluiăromanăfa ădeăora ulămodern 
  

 Dovezi ale a ez riiăromaneălaăTurda 
 Primeleă atest riă documentareă despreă
a ezareaă militar ă iă civil ă roman ă deă peă
teritoriulăactualuluiăora ăTurdaădateaz ădinăanulă
1574, din jurnalul lui Pierre Lescalopier. Acesta 
a descris în jurnalul s uă deă c l torieă pozi iaă
castruluiă înă raportă cuă drumulă romană iă cuă
a ezareaă civil .ă Castrulă Legiuniiă aă V–a 
Macedonica este cel mai important monument 
arheologicăalăora uluiăTurda.ăP r iăaleăacestuiaă
auă rezistată pân ă înă evulă mediuă târziu,ă îns ă
treptatăaăfostădemantelat,ăpân ăînăsecolul al XIX 
-lea,ă piatraă fasonat ă dină careă auă fostă ridicateă
zidurileăacestuiaăfiindăfolosit ăcaămaterialăpentruă
construireaămultorăcl diriă iăfunda iiădinăactualaă
zon ă central ă aă ora ului.ă Oă alt ă atestareă
important ăesteăceaăaăluiăZamosius,ă istoriculă iă
umanistul care, laă sfâr itulă secoluluiă XVI, a 

vizitatăcastrulădeălaăPotaissaă iăaădescrisăînăam nuntăunaădintreăpor i.ă 
 
  Fig. 7 Drumurile în Dacia.  
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 D. Evul Mediu   
(dup ă IAMBOR, Petru, În legătură cu localizarea cetă ii Sînmiclău  (Turda), Acta Musei 
Napocensis, XIV, 1977) 
  
 Retragereaăaurelian ă iăefecteleăei 

Legiuneaă instalat ă laăPotaissaăs-aă retrasădinăaceast ă localitateăce-i servise drept 
garnizoan ă timpă deă ună secol.ă Acestă momentă aă avut,ă dupaă cumă eraă deă a teptat,ă oă
semnifica ie deosebit ă pentruă via aă ulterioar ă aă ora ului.ă Ceiă ceă contribuiser  la 
dezvoltareaă iă înflorireaă localit ii,ă acumă oă p r seau.ă Toateă acesteaă seă petreceauă înă
condi iileăînăcareănuăs-a distrus nimic. 

Via aă economic ă deă tipă urbană decade,ă plecareaămilitariloră a antrenat evacuarea 
multorăelementeăcivile.ăSeăproduceăoăsc dereăputernic ă iăbrusc ăaănum ruluiădeălocuitori.ă
Via aăînăora ăp reaăaăfiăpeăsfâr iteălaăînceputulăsecoluluiăalăIV-lea. Dar, în secolele V-VI, în 
condi iileămareluiă vală ală popula iilorămigratoare,ă via aă seă reiaă intens,ă popula iaă spore te,ă
astfelăc ăînăsecoleleăVII-X se poate vorbi de o mai mare densitate, cuăunănum răsporitădeă
locuitori. 

 
Continuitateădovedit ăarheologic 10 

Descoperirileă arheologiceă sistematiceă sauă întâmpl toareă dină Turdaă iă din 
împrejurimi fac dovada unei permanente locuiri. Dintre obiectele descoperite amintim: 
fragmenteădeăvasăceramicăproveniteădinăTurda,ădinăcolec iaăTéglásă István;ăcataram ădeă
bronz,ă datat ă înă secolulă ală VI-lea d. Hr. - oă descoperireă întâmpl toareă înă împrejurimile 
Turzii,ăprovenindădinăcolecţiaăTéglásăGábor;ămonedaăSolidusăemis ădeă Iustiniană Iă (527-
565),ă condiţiiă deă descoperireă necunoscute;ă opaiţă „nord-african”,ă cuă disculă decorată cuă oă
cruceă latin ,ă provenindă dină colecţiaă Téglásă iă fiindă descoperită înă Turda;ă opaiţă „syro-
palestinian”ăprovenindădinăTurda,ădinăaceeaşiăcolecţieăTéglás,ăaăfostădatatăînăsecolulăIVăd.ă
Hr. (eventual IV-V d. Hr.). Astfel, ceramicii din castru i se adaug ă cataramaă deă bronză
pentruăaădefiniăprezenţaăgermanic ă laăTurda,ă iarăsolidus-ul emis deă Iustinianăşiăopaiţeleă
importateădinăImperiuădovedescămaiădegrab ărelaţiileăacestorăgermaniciăcuăImperiul, decât 
p trundereaăunorăartefacteăbizantineăînămediulăautohtonilorălatinofoniădinăTurda.      

 

În împrejurimi, mai precis în vatra satului Aiton, pe unde trecea drumul roman de la 
Potaissaă laă Napoca,ă auă fostă descoperiteă monedeă emiseă deă împ ra iiă romaniă deă dup ă
Aurelianăprintreăcareă iăună”aureus”ădeălaăTheodosiusăIă(secolulăIVăe.n.).ăAcesteămonedeă
provin dintr-oăa ezareăînăcareăauămaiăfostădescoperiteăfragmente de vase din sec. V – VI, 
precumă iăoătoart ădeăvasăcuăunăsemnăincizat.ăTotădeălaăAitonămaiăprovineăunăfragmentădeă
vas datând din secolul al VIII – lea. În comuna Mihai Viteazul a fost descoperit un denar 
emisă subă împ ratulă Maximilianusă (286ă - 305). În apropiere de satul Cheia au fost 
descoperite într-oăa ezare,ăfragmenteădeăceramic ădatîndădinăsec.ăVIIIă– IX d. Hr. 

Pe terileă dină Cheileă Turziiă auă fostă iă eleă locuiteă înă vremuriă deă restri te,ă cândă
asuprireaăaăluatăformeămaiăneîndur toare.ăAstfel,ăauă fost descoperite fragmente de vase 
iăvârfuriădeăs ge iădatândădeălaăînceputurileăfeudalismuluiă înăpe terile:ăCet eauaăMare,ă
Cet eauaăMic ,ăaăHornarilor,ăaăFeciorilor,ăaăMorariloră iăPe teraăUngureasc . 

Auă avută loc,ă peă deă alt ă parte,ă descopeririă arheologiceă careă atest ă vie uireaă
popula iilorămigratoareăcuărolădeăst pânitoriăînăsocietateaădeălaăînceputulăevuluiămediu.ăLaă
vestădeăliniaăferat ădintreăCâmpiaăTurziiă iăR zboieniăauăfostăcercetateămorminteăavareăcuă
inventară funerară specifică acesteiă popula iiă migratoare:ă pieseă deă harna amentă (z bale,ă



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         15 

 

sc ri e),ăarmeă(topor,ăvârfădeălanceădinăfier),ăpodoabeă(cercei,ăinele,ăm rgele)ă iăpieseădeă
laăgarniturileădeăcentur . 

 
Primaămen iuneădespreăTurda 
NumeleăThordaă (Turda)ăapareăpentruăprimaădat ă într-un document din anul 1075 

semnatădeăregeleămaghiarăGezaăI,ăprinăcareăatribuieăm n stiriiăc lug rilorăbenedictiniădină
Garamvölgy (Garamszentbenedek) în Slovacia (Gran-Esztergom, azi în Ungaria) 
încas rileăvameiătârgului,ăaăvameiădeălaăpodulăpesteăArie ă iăaăvameiăocnelorăde sare, din 
locul denumit Aranyas-Aureus (Szentmiklós),ăsituatălâng ărâulăArie . 11 

Importan aă actuluiămerit ă aă fiă subliniat ,ă maiă întâiă pentruă faptulă c ă înregistreaz ă
existen aă uneiă a ez riă subă denumireaă eiă r mas ă pân ă ast zi,ă denumireă mo tenit ă dină
perioadaă deă dinainteaă cuceririiă arpadiene,ă iă apoiă pentruă men ionareaă exploat riiă uneiă
bog iiă atâtă deă pre ioaseă înă aceleă vremuriă cumă eraă sarea,ă aă c reiă extragere  avea 
îndelungateătradi iiăînăacesteălocuri.ă 

Referitoră laă cetateaămedieval ăTurda, pomenit ă înă documentul mai sus citat, s-a 
presupusăpân ănuădemultăc ăputeaăfiăidentificat ăcuăfortifica iaădeăp mântă iăapoiădeăpiatr ă
deă laăMoldovene ti.ăPresupunereaă trebuieă înl turat ,ă înăprimulă rândădină cauzaădistan eiă
relativămariăfa ădeăocneleădeăsareădeălaăTurda (15ăkm),ăiarăînăalădoileaărândăv muireaăs riiă
careăeraădus ăcuăpluteleăpeăArie ăînăjosă iăapoiăpeăMure ,ănuăeraăfirescăs ăfieăf cut ăîntr-
unălocăsituatăînăamonteăfa ădeăloculădeăexploatare.ăPeădeăalt ăparte,ăpeăvatraăactualuluiă
ora ăTurda,ăînădocumentele din anii 1202 – 1203ă iă1323,ăesteăpomenit ă”cetatea Turda”.ă
Totă peă vatraă ora uluiă deă azi,ă ună documentă dină anulă 1276ă pomene teă oă fortifica ieă subă
numeleă deă ”cetateaă Arie ”,ă iară ună altul,ă dină 1441,ă men ioneaz ă ”satul i cetatea 
Sînmiclău ”.ăIndiferentăsubăceădenumireăesteăpomenit ăînădocumenteăde-a lungul anilor: 
”cetatea Turda, Arie , Sînmiclău  sau cetatea banului Micud”,ăseăpareăc ăesteăvorbaădeă
unaă iăaceea iăcetateăsituat ăpeămalulăArie ului,ălâng ăcareăseăaflaăunălocădeăvam ăaăs riiă
extras ădinăsalinele de la Turda. 

 
Evolu iaătipurilorădeăa ez ri 
Cuă timpulă a ez rileă popula ieiă române tiă dină zon ă seă dezvolt ,ă comunit ileă seă

statornicescă totă maiă mult,ă societateaă omeneasc ă deă peă teritoriulă românescă evolueaz ă
înspre organizarea social–economic ă iă politic ă pân ă laă apari ia, în sec. al IX–lea, a 
primeloră forma iuniă cuă caracteră statală deă tipulă cnezateloră iă voievodatelor.ă Astfel,ă înă
secolele IX-Xă Ardealulă ajungeă saă fieă divizată teritorială înă treiă forma iuniă statale,ă numiteă
voievodateleăluiăGelu,ăGladă i Menumorut.ăTurdaăaăapar inutăvoievodatuluiă luiăGelu.ăÎntreă
secolele X-XIIIăaăavută locăocupareaă treptat ăaăArdealului,ădeă laănordăspreăsud,ădeăc treă
maghiari. În jurul anului 900 maghiarii au cucerit voievodatul Gelu, inclusiv zona Turda. 
Ocuparea Ardealuluiă aă luată sfâr ită înă jurulă anuluiă 1200.ă Dup ă aceast ă dat ă reîncepeă
procesulădeăreurbanizareăaămultorălocalit iăardelene. 

Pe la mijlocul secoluluiă trecut,ă înăzonaădeăsudăaăfosteiăfabriciădeăbereă iă înăstradaă
Roman ,ăpasionatulă cercet torăală vestigiilorădin Turda, Orbán Balázs,ăaă v zutăurmeleăaă
ceeaă ceăputeaă s ă fiă fostă cândvaăoă fortifica ie.ăDeă form ăpatrulater ,ă cuă dimensiunileădeă
120/70ăpa i,ăcuăr m i eăaleă an uluiădeăap rare,ăfostaăcetateă– dup ăm rturiaăamintituluiă
cercet toră – maiă serveaă dreptă carier  deă piatr ă pentruă locuitoriiă ora ului.ă Documenteleă
veacurilor XIII – XVămaiă amintescă înă acteleă deă hot rnicireă privitoareă laă ora ulăTurdaă i 
”cetatea saxonilor”ă 12.ăAceastaăpoateă fiă identificat ăcuăcastrulă romanădeă laăPotaissa,ă înă
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apropierea ocnelor de sare,ăceăaă fostă folosită înăvremuriădeă restri teădreptă locădeă refugiuă
pentruăcoloni tiiădeălaăocne,ăcareăînămajoritateăauăfostăadu iătocmaiădinăSaxonia.  

 
 
Fig. 8 Formaţiuniă prestateleă întreă secoleleă ală IX-lea - al XIII-lea (Turda a 

apar inutăvoievodatului lui Gelu). 
 Cnezateleă iă voievodateleă suntă men ionateă deă notarulă anonimă înă ”Gestele”ă saleă
(”Gesta Hungarorum”), scriseă peă laă sfâr itulă secoluluiă ală XII–lea. Acesta ne transmite 
informa iiă conformă c rora, la începutul veacului al X–lea,ăTuhutumă (conduc torul unuia 
dintreă triburileă maghiare)ă îlă trimiteă peă ună oarecareă Ocmand,ă dreptă iscoad ă aă saă înă
Transilvania.ă Întorsăînătab r ,ăacestaădescrieăst pânuluiăs uă locuitoriiă întâlni i,ăprecumă iă
bog iileă afl toareă înă ” araă deă pesteă p duri”,ă printreă careă aurulă dină nisipulă râuriloră iă
bel ugulăocnelorădeăsare. 

Dină acesteă relat riă reieseă c ă exploatareaă s riiă seă f ceaă iă înă perioadaă
premerg toareă a ez riiă maghiariloră înă Câmpiaă Panonic .ă Faptulă c ă locuitoriiă dină
Transilvania exploatau sarea din vechile ocne romane, este oădovad ăc ăînăjurulăacestoră
exploat riăfunc ionauăa ez riăomene tiăprintreăcareă iăaceeaădeălaăTurda.ăPeădeăalt ăparte,ă
înă Transilvania,ă celeă dintâiă a ez riă maiă dezvoltateă cuă caracteră deă târg,ă dateaz ă dină
vremea primelor voievodate. Mai târziu, în veacurile XI – XIII,ăora eleăseădezvolt ăînăjurulă
unoră cet iă regale,ă alteleă laă încruci areaă unoră importanteă drumuriă comerciale,ă peă lâng ă
exploat rileăminiereăsauăocneădeăsare.ăÎnăacesteaădinăurm ăerauăpu iăs ălucreze,ăcumăaă
fostă cazulă iă laă salineleădinăTurda,ă peă lâng ă raniiă b tina iădeăpeădomeniileă regale,ă iă
coloni tiă adu iă dină regiunileă undeămineritulă eraămaiă dezvoltat,ă coloni tiă a eza iă peă bazaă
unorăprivilegii,ăînăjurulăunorăasemeneaăexploat ri. 
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Distrugerileă iăpustiirileăab tuteăasupraăora uluiăodat ăcuămareaă invazieămongol ă
din anul 1241 suntăcunoscuteăîndeosebiădinădocumenteleădinăcareărezult ăc ăTurdaăaăfostă
d ruit ă cuă noiă privilegii,ă ceă auă încurajată grabnicaă refacereă aă vie iiă economice,ă pentruă
asigurareaă aprovizion riiă cuă sare,ă furnizând, înă acela iă timp,ă venituriă m noaseă visterieiă
regale.ăAstfel,ăînăaădouaăjum tateăaăveaculuiăalăXIII–lea,ăprinăa ezareaădeănoiă iănumero iă
coloni ti,ă pricepu iă laămuncaă deă exploatareă aă salinelor,ă Turdaă seă refaceă iă seă dezvolt ,ă
chiar mai repede ca înainte. Prin actul din 1291ă”oaspe ii”ăa eza iălaăTurdaăsuntăsco iădeă
subă autoritateaă voievoduluiă Trasilvanieiă iă aă comiteluiă deă Turdaă dându-li-se dreptul de 
auto-administrare.ă Acestă dreptă vaă constituiă punctulă deă pornireă aă acord riiă unoră largiă
privilegiiă deă natur ă s ă transforme Turdaă medieval ă într-ună ora ă ”liber”, supus direct 
autorit iiăregale.ă 

În 1279 seă înfiin eaz ă Comitatulă Turda,ă unulă dină celeă apteă comitateă medievaleă
maghiare din Transilvania, denumite arhaic varmeghii - dinămaghiar ă"vármegye". Nobilii 
maghiariă î iă construiescă caseă înă totă ora ul.ă Deă asemenea,ă Turdaă esteă men ionat ă
pentruăprimaădat ăcaă“ora ”ăînăanulă1297ăsubănumeleădeă“Civitas Tordensis”. 13 

 
Turda - locăalăadun rilorăobşteştiă(congregaţiileăgenerale)ădinăTransilvania 
Începândă cuă aă douaă jum tateă aă veacului al XIII–lea,ă înă contextulă dezvolt riiă

voievodatuluiăTransilvaniei,ăora ulăTurda,ăpeălâng ărolulăeconomicămereuăînăcre tere,ăvaă
primiă iă oă însemnat ă func ieă administrativ ă iă politic ,ă caă locă deă întrunireă aă adun riloră
ob te tiă dină Transilvaniaă numiteă i ”Congrega iiă Generale”.ă Adun rileă ob te tiă dină
VoievodatulăTransilvanieiăerauăconvocateăînămodăobi nuitădeăc treăvoievod.ăEleăputeauăfiă
convocateă iă deăc treă regeăsau,ămaiă rarădeăvicevoievodă iă corespundeauăadun rilorădeă
comitată dină rileăapusene,ă întruniteăuneoriă deă rege,ădară înămodăobi nuită deăpalatină sauă
vicepalatin.  

Ceaădintâiăadunareăob teasc ădinăTransilvaniaăaăfostă inut ăînăapropiereaăTurziiăînă
anulă1288,ăînătimpulăputerniculuiăvoievodăRolandăBor a.ăEăvorbaădeăoăadunareăob teasc ă
aă”nobilimiiăTransilvaniei”,ăconvocat ădeăvicevoievodăînănumeleăvoievodului.ăCuătimpul,ădină
adun riă inuteălaăînceputăînămodăneregulat,ăînăurmaăînt ririiăputeriiăcentraleă iăaăm suriloră
administrativeă luateă deă regeleăCarolă Robertă deăAnjouă dup ă 1330,ă eleă seă transform ă înă
adun riă periodiceă cuă caracteră judiciar,ă înă careă rolulă principală îlă jucaă nobilimeaă dină celeă
apteăcomitateătransilv nene.ăAcesteăadun riăseă ineauăanualăsauădeădou ăoriăpeăan,ădeă
obiceiălâng ăTurda. 

Deseori,ăal turiădeănobilimeaădinăceleă apteăcomitate,ăluau parteălaăacesteăadun riă
iăalteăcategoriiăsociale,ă interesateă înăproceseleăsauăînăcelelalteă treburiădezb tuteăacolo.ă
Dintreăaceleăcategoriiăf ceauăparteăsecuiiă iăsa ii,ăprecumă iă”oamenii de orice altă stare i 
seamă din păr ile Transilvaniei”, ”nobili i nenobili având posesiuni”. 14 De iă alc tuiauă
majoritateaăpopula ieiădinăTransilvania,ă româniiănuăerauăadmi iă înăgenereăs ăparticipeă laă
acesteăadun ri.ăUneoriăsuntămen iona iăîns ăprintreăparticipan iă iăromâniiă– desigur cnezi 
iăal iăoameniă liberiă– precumă iăreprezentan iiă târguriloră iăora elor,ăatunciăcândăacesteaă
aveauăproceseă iăalteăintereseădeăsus inut.ăParticipareaăromânilorăesteămen ionat ,ăastfel,ă
laăcongrega iaăgeneral ădinăanulă1355,ă inut ă laăTurda,ă laăcareăauăparticipată”to i prela ii, 
baronii, nobilii, secuii, sa ii, românii i ceilal i oameni de orice stare i seamă, a eza i i 
aflători în ... păr ile Transilvaniei”. 15 

Înătimpăceăadun rileălaăcareăparticipaănumaiănobilimeaăerauăconvocateădeăvoievodă
dinăproprieă ini iativ ,ăceleă laăcareă luauăparteă iăalteăp turiă iăcategoriiăsocialeăsauăetnice,ă



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                        18 

erauăconvocateănumaiădinăporuncaă regelui.ăAdun rileăprezentau,ădeăobicei,ă unăcaracteră
judiciar.ă Maiă rar,ă seă ocupauă şiă cuă alteă probleme,ă economiceă sauă administrative,ă ca:ă
reglementarea raporturilor dintreă biseric ă şiă nobilimeă cuă privireă laă dijmeleă eclesiastice,ă
problemaăv milorăfeudale,ăverific riădeăacteădeădanieăetc.ăUneori,ăînăleg tur ăcuăcaracterulă
lorăjudiciar,ăputeauăs ăaib ăşiăunulălegislativ;ăcunoaştemăunăsingurăcazăînăaceast ăprivinţ ,ă
pe cel menţionată laă 8ă maiă 1342,ă cândă seă acord ă nobilimiiă dreptulă deă judecat ă asupraă
iobagilor.ăConvocareaăcongregaţiilorănobilimiiădinăcomitateleăTransilvanieiăvoievodaleăeraă
motivat ăuneoriăşiăprinănecesitateaădeăaăînfrânaăpeă„tâlhari”ăşiă„r uf c tori”,ăprecumăşi pe 
alţiă „tulbur tori”,ăprinăaceştiă termeniănobilimeaănumind,ă înăgeneral,ăpeă ţ raniiăcareă luptauă
împotrivaăexploat rii. 

Dac ă pân ă laă 1437ă puteauă s ă participeă laă congrega iileă generaleă iă cneziiă iă
voievoziiă români,ă dup ă aceast ă dat ă eleă devină adun riă exclusiveă aleă celoră treiă ”st ri”ă
privilegiate.ăPrinăurmare,ăpopula ieămajoritar ăînăTransilvania,ăromâniiăauăfostăexclu iăînătotă
cursulăevuluiămediuădeălaăvia aăpolitic ăaă rii. Aiciătrebuieăamintităc ,ăînăcadrulăDieteiăținut ă
la Turda în ianuarie 1568, s-aă declarată primaă dat ă înă Europaă libertateaă conştiințeiă şiă
toleranţeiă religioaseăînăurmaăapariţieiă religieiăunitariene,ădreptăurmareăaăpoliticiiădeschiseă
dus ă deă domnitoriiă dină Transilvaniaă multicultural ,ă astfelă c ă dup ă cca.ă ună secolă deă laă
aceast ă dat ,ă cuă apariţiaă Bisericiiă Greco-Catolice,ă apară treptată şiă şcolileă confesionaleă
româneşti. 

 
 
Dezvoltareaăurbanistic ăaăora uluiăTurda între sec. XV- XVII 
(Dup ăBRANGA, Nicolae, Urbanismul Daciei Romane, Ed.ăFacla,ăTimi oara,ă1980) 
Urmândăcaleaădeădezvoltareăobi nuit ă iăcomun ămultorălocalit i,ăora ulăTurdaădeă

ast ziăesteărezultatulăintegr riiătreptateăaăunorăa ez riămaiămici.ăVatraăvecheăaăora uluiăs-a 
dezvoltatăînăparteaădeăNordăaăArie ului,ăînăjurulăuneiăfortifica iiăpomenit ăînădocumenteăsubă
diferite denumiri:ă cetateaăTurda,ăArie ,ăSânmicl u ă sauă cetateaăbanuluiăMicud.ăAceast ă
cetate din Turda Veche (Otorda)ăaăavutănucleulăpeăloculăactualăalăPie eiăRomane. 

Unănucleuăexistaă laăestădeăsatulăSânmicl uş,ădenumităSatulăBisericii,ăconstituită înă
jurul bisericii cu hramulăSfântuluiăDuh,ăatestatăprinăacteădeăgr niţuireăînăanulă1171,ăacteăceă
nuămaiăexist ,ă iară cca.ăunăsecolămaiă târziu,ăprinăacteleă referitoareă laăaceeaşiăgr niţuire,ă
acteăcareăseămaiăp streaz ă(Orbán Balázs). 

Unăaltănucleuăaăluatăfiin ,ăconformădocumentelor din secolele XIII – XIV, în partea 
deănordăaăora uluiăactual,ănuădeparteădeăsaline.ăÎnăceaămaiămareăparte,ăaceast ăa ezare,ă
eraă populat ă cuă coloni tiă deă origineă german ,ă careă i-auă construită iă ună locă deă refugiuă
fortificat, cu material luat dinăcastrulăromanădinăapropiere.ăÎnc ăînăprimaăjum tateăaăsec.ăală
XIV–lea,ă documenteleămen ioneaz ă aceast ă a ezareă subă denumireaă deă ”TurdaăNou ” 
(“Uj-Thorda”). 

Cel de-al patrulea nucleuăaăluatăna tereălaăSudădeăArie ,ăpeăloculăactualuluiăcartieră
Opri ani,ă unde în veacul al XIII–leaă esteă pomenit ă documentară oă cas ă iă ună sată
apar inândăordinuluiăIoani iloră(”Domus”ă iă”villaăcruciferorumădeăThorda”).ăÎnăaceast ăcas ă
eraă g zduită voievodulă iă peă câmpulă învecinată seă ineauă primeleă adun riă generaleă aleă
nobilimii din Transilvania. 16 

Dezvoltareaă economic ă înă cadrulă c reiaă mineritulă ocupaă ună locă deă seam ,ă aă
determinatăoăcre tereăaăpopula ieiăînădecursulăveacurilorăXIVă– XVă i,ăimplicit,ăoăextindereă
aă construc iilor,ă faptă ceă aă dusămaiă târziuă laă contopireaă urban ă iă administrativ ă aă celoră
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dou ăa ez riădeălaăNordădeăArie .ăCelăde-al treilea nucleu de la Sud de râu, s-a dezvoltat 
caă oă a ezareă agrar ,ă învecinat ă cuă Turda,ă dară neîncorporat ă dină punctă deă vedereă
administrativ,ăpân ălaăconstruireaăactualuluiăcartierăOpri ani. 

Înmul ireaăme te ugurilor,ăextindereaăexploat riiăsalineloră iădezvoltareaăcomer uluiă
aă însemnată totodat ă cre tereaă popula ieiă lucr toareă supus ă exploat rii,ă ală c reiă num ră
cre teă iă prină refugiereaă înăora ăaănumero iloră raniă fugi iă deăpeădomeniileănobiliare, a 
c rorăvia ăurmaăs ăfieăfoarteăgrea,ădarăbeneficiau, totu i,ădeăoăoarecareălibertate.ăMuncaă
istovitoareă iă lipsurileă deă totă felulă voră îndemnaă s r cimeaă ora uluiă s ă participeă laă
evenimenteleă revolu ionareă aleă vremii.ă De iă nuă seă cunoscă dateă preciseă despre 
participareaăpopula ieiăs raceădinăTurdaălaăr scoalaă ranilorădeălaăBobîlnaă(1437-1438), 
faptulănuăară fiăexclus,ădinămomentăceănou ăconduc toriăaiă r scoalei,ăprin iădeănobili,ăauă
fostăspânzura iăpeăunădealădinăapropiereaăora ului.ă 

Participareaă or eniloră dină Turdaă laă r zboiulă r nescă dină 1514ă condusă deă
Gheorgheă Dojaă esteă îns ă ună faptă dovedit.ă Înă urmaă sângeroaseiă represiuniă nobiliareă
împotrivaă r scula ilor,ă conduc toriiă ora uluiă apeleaz ă laă bun voin aă regeluiă pentruă aă leă
recunoa teăvechileăprivilegiiă iălibert i,ăpierduteăprinăal turareaălaămi care.ăLuândădeăbună
argumentulă cuă careă patriciatulă seă dezvinov ea,ă acelaă c ă participareaă laă r scoal ă seă
f cuseă înă modă silit,ă subă amenin ateaă unoră tulbur riă aleă popula iei,ă regeleă accept ă
repunerea în drepturi aă or eniloră dină Turda.ă Într-adev r,ă inândă seamaă deă existen aă
contradic iiloră dintreă p turileă s raceă iă bogateă aleă ora elor,ă pareă foarteă posibilă caă
s r cimeaădinăTurdaăs ăseăfiăpusă înămi care,ăsolidarizându-seăcuăDojaă împotrivaăvoin eiă
conduceriiăora ului aflat ăînămânaănobililor,ănegustoriloră iămeseria ilorăînst ri i.ăăăăă 

Dup ă dezastrulă deă laă Mohaciă ină 1526,ă cândă putereaă militar ă aă Ungarieiă aă fostă
zdrobit ,ă iă araăocupat ădeăotomani,ă importan aăeconomic ă iăpolitic ăaăTurziiăcre teă înă
cadrul principatuluiă autonomă creată înă anulă 1541ă subă suzeranitateă turceasc ,ă dară fiindă
condusădeăprincipiăale iădinăfamiliileănobiliare.ăBazeleăorganiz riiăpoliticeă iăadministrativeă
ale Principatului Autonom Transilvania au fost puse la dieta de la Turda din anul 1542. 
inuteătotălaăTurdaă iăprintreăprimeleădinăEuropa,ădieteleădinăaniiă1557ă iă1568ăauădecretată

libertateaăaăpatruăculteăreligioaseăexistenteăpeăteritoriulăTransilvaniei,ădinăp cate,ăcuăaceleă
prilejuri, nu s-aălegiferată iălibertateaăconfesional ăaămajorit iiăpopula ieiădinăTransilvania,ă
aă r nimiiăromâne.ă(a se vedea Fig. 9, surs ăIambor,ăp.ăActaăMuseiăNapocensisă1977),ă iăfig.10,ă11,ă12,ă
13, 14 surs ,ăMateiăSt,ăMatei. A, Contract nr. 1. Studii de fundamentare PUG i PATA Turda privind istoricul 
localită ii  sub aspect istorico-cultural, etnografic, urbanistic, arhitectural, Contract nr. 1/1994, p.I-a, 
responsabilătem ,ăA.Matei,ăbeneficiarăPrim riaăMunicipiuluiăTurda). 

 Prosperitateaăora uluiăTurdaăexprimat ăînăarhitectur  
Unaădinătemeliileăprosperit iiăeconomiceăaăTurziiăcontinu ăs ăfieăexploatareaăs rii.ă

Comisariiăimperiuluiăhabsburgic,ăpeălaă1550ă(cândăTransilvaniaăaăfostăvremelnicăocupat ),ă
auă f cută oă inventariereă aă ocneloră dină Turda,ă furnizândă dateă despreă calitateaă s rii, 
procedeeleă deă lucru,ă despreă num rulă iă felulă lucr toriloră etc.ă Dină dateleă cuprinseă înă
inventară reieseăc ăsalineleădinăTurda,ăal turiădeăceleădeă laăOcnaăSibiului,ăerauăceleămaiă
productiveădinăaceaăvreme;ăsareaădeăaiciăeraă folosit ănuănumaiă înă toat ăTransilvania, ci 
eraăexportat ă iăpesteăhotare. 

Prină urmare,ă principiiă Transilvanieiă î iă stabilescă laă Turdaă unaă dină re edin eleă lor,ă
construindădup ă1560ă”oăcurteăprinciar ”,ăînăjurulăc reiaăaăfostăridicat ă iăoăfortifica ie.ăCaă
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oădovad ăaăprosperit iiăora ului,ăînc ădeăpeălaă1400ăauăînceputăs ăfieăridicateăbisericiăatâtă
înăora ulăvechi, câtă iăînăTurdaăNou . 

 

        
 

STEMAăŞIăSIGILIUăORAŞULUIăTURDAăDINăANULă1721 
 

Stema din anul 1721 a orașuluiăTurdaăexprim ăclarăramurileădeăbaz ăaleăeconomieiă
şiă anumeămineritulă (simbolulă formată dină ciocanulă şiă târn copulă încrucişat)ă iă agriculturaă
(dou ăseceriă încrucişate)ăpeă lâng ăsimbolizareaăCheilorăTurzii,ăaăSfântuluiăLadislauăşiăaă
stejarului,ăsimbolăalăperpetu riiăvieţii.ă 
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Fig. 9:ăPrincipaleleăaşez riăămedievaleădeăpeăvatraăoraşuluiăTurda. 
(sursa: Iambor, Petru, In legătură cu localizarea cetă ii Sânmiclău  (Turda), 

Acta Musei Napocensis vol XIV, p. 314  
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Fig. 10: Situaţia aproximativ  în jurul anului 1200. 

(sursa: Niedermaier, Paul, Turda, dezvoltarea urbanistică, Acta Musei Napocensis vol 
XIV, p. 331, 1977) 

1 – posibil ăaşezareătimpurie,ă2ă– Turda Veche, 3 – SatulăBisericiiă(form ăposibil ), 
4 – CetateaăSaxonyaăcuăoăeventual ăaşezareătimpurie,ă5ă– satul Sf. Nicolae 
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Fig. 11: Situaţia aproximativ  în jurul anului 1240. 

(sursa: idem fig.10, p. 332) 

1 – posibil ăaşezareătimpurie;ă2ă– Turda Veche; 3 – Satul Bisericii; 
4 – Cetatea Saxonya; 5 – satul Sf. Nicolae 
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Fig. 12: Situaţia aproximativ  în jurul anului 1300. 

(sursa: idem fig.10, p. 333) 

1 – posibil ăaşezareătimpurie;ă2ă– Turda Veche; 3 – Satul Bisericii; 4 – probabil ăextindereă
a Satului Bisericii; 5 – satul Sf. Nicolae; 6 – Cetatea Saxonya; 7 – CasaăCruciaţilor;ă8ă– 

SatulăCruciaţilor;ă9ă– TurdaăNou . 
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Fig. 13  Situaţia aproximativ  în jurul anului 1350. 

(sursa: idem fig.10, p. 334) 
1 – posibil  aşezare timpurie; 2 – Turda Veche; 3 – Satul Bisericii; 4 – satul Sf. 

Nicolae; 5 – Cetatea Saxonya; 6 – Casa Cruciaţilor; 7 – Satul Cruciaţilor;  8 – Turda Nou  
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Fig. 14: Situaţia aproximativ  în jurul anului 1450. 

(sursa: idem fig.10, p. 335) 
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Consecin eleăămor iiăluiăMihaiăViteazulăasupraăora uluiăTurda 17 

 

Înăcursulăevenimentelorăistoriceăcareăauăurmat,ăistoriaăora uluiăTurdaăesteălegat ă iă
deă personalitateaă mareluiă iă str lucitoruluiă voievod,ă primulă unificatoră ală riloră române,ă
Mihaiă Viteazul,ă celă ală c ruiă sfâr ită (9ă augustă 1601)ă aveaă s ă aib ă locă peă câmpia din 
apropiereaăora ului.ăPe locul unde gloriosul voievod a fost sacrificat de Casa de Austria, 
seăridic ăast ziăunăimpun torămonumentăcareăneăaminte teăc ăjertfaăluiăMihaiănuăaăfostăună
bunărisipităf r ăfolos,ăciăunăîndemn,ăunăstrig tădeălupt ăpreluatădinăgenera ieăînăgenera ie,ă
alăc ruiăsorocăseăvaăîmpliniăabiaăînă1918,ăcând, laăAlbaăIulia,ăcapitalaăcelorătreiă riăuniteă
subă sceptrulă s u,ă ună poporă careă aă tiută s ă lupteă timpă deă secoleă cuă oă perseveren ă
exemplar ,ă vaă pecetluiă actulă prină careă româniiă seă reg seauă înă hotareleă uneiă riă
reîntregite.  

 
Lupteleă interneă careă auă urmatămor iiă luiăMihai,ă întreă trupeleă imperialeă iă celeă aleă

nobilimii din Transilvania, auăprovocatămariădistrugeriăora uluiăTurda,ămaiăcuăseam ăaceloră
p r iă situateă înăafaraă incinteiă fortificate.ă ÎndeosebiăTurdaăNou ăaă c zută prad ă jafuriloră iă
incendiilor,ă r mânândă aproapeă depopulat .ă Subă amenin areaă devast riloră pricinuiteă deă
ciocnirileădintreăceleădou ătabere,ă localniciiăs-auăad postităînăspateleăînt riturilorădinăjurulă
l ca uluiă deă cult.ă Ceiă careă auă reu ită s ă supravie uiasc ă cumpliteloră încerc riă ab tuteă
asupra lor, au luat calea pribegiei.  

Interesatădeăbunaă func ionareăaăocnelorădeăsare,ăprincipeleăTransilvaniei, Gabriel 
Bethlen (1613 - 1639),ă aă emisă privilegiileă dină aniiă 1614ă iă 1619,ă prin care se încuraja 
repopulareaă ora ului.ă Dac ă înainteă deă evenimenteleă dină 1601ă iă prină reglement rileă
privilegiuluiădină1614ăpreponderen aăînăcadrulăconduceriiăcomunit iiăoăaveauălocuitoriiădină
TurdaăVeche,ăactulădină1619ăîiăavantajeaz ăpeăceiăproasp tăa eza iăînăTurdaăNou ă iăcareă
erauăînăceaămaiămareăparteăfo tiăofi eriă iăsolda iăelibera iădinăarmataăprincipelui,ăc roraăliă
seă acord ă privilegiiă nobiliare.ă Dină aceast ă cauz ă s-auă iscată oă serieă deă nemul umiriă iă
neîn elegeriă întreă or eniiă dinăTurdaăVecheă iă ceiă dinăTurdaăNou ,ă neîn elegeriă careă auă
continuatămult ăvreme,ăfiindăaplanateădup ă1631,ăcândă iăvechiulăora ăaăob inutădrepturiă
nobiliare,ă celeă dou ă comunit iă contopindu-seă înă a aă numitulă Târgă Nobilă (oppidumă
nobilium)ăTurda.ăOăsporireăaăpopula ieiăTurziiăaăavutălocăpeălaă1660,ăcândăunămareănum ră
de familii s-auărefugiatăaici,ăînăurmaăocup riiăOradieiădeăc treăturci. 

 
E.ăOCUPA IAăHABSBURGIC  
Consecin eleăcuceririiădeăc treăImperiulăHabsburgicăasupraăora uluiăTurda 
Încorporarea Transilvaniei în imperiul habsburgicălaăsfâr itulăsecoluluiăalăXVII–lea a 

fostăprimit ăcuăostilitate,ăfaptăceăaădeterminatăcurândădup ă1700ăaderareaăuneiămariăp r iăaă
Transilvanieiă laă r scoalaă antihabsburgic ă condus ă deă Franciscă Rakoczi.ă Pornit ă caă oă
mi careă deă rezisten ăaă nobilimiiă amenin at , dup ă ocupareaăTransilvanieiă deă austrieci,ă
s - iăpiard ăpozi iileăconduc toare,ăr scoalaăaăatrasă iămaseleă r ne ti,ăcareăn zuiauălaă
eliberareaă deă subă povaraă asupririiă iob ge ti,ă tentateă fiindă deă promisiunileă nobilimiiă dină
frunteaămi c rii. 

R scoalaăaăcuprinsăînă1703ă iăp r ileăTurzii,ăora ulăînsu iăfiindăocupatădeăpartizaniiă
luiăRakoczi,ă împotrivaă c roraă armataă imperial ă condus ădeă generalulăTiegeă aă dată lupteă
grele, pricinuind, dinănou,ămariădistrugeriăaleăora uluiă iăgreleăsuferin eălocuitorilor.ăDup ă
ocupareaă ora uluiă deă c treă imperiali,ă ceteă deă r scula iă auă încercată s ă rezisteă înă
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împrejurimi.ă Unulă dină conduc toriiă populariă aiă r scoalei,ă c pitanulă Nichitaă Balica,ă înă
frunteaăuneiăceteădeăr scula iăs-aăap ratăînăpe terileădinăCheileăTurziiă i, conformătradi iei,ă
deăatunciăauă r masăzidurileăceăseămaiăobserv ă laă intrareaămariiăpe teriădeăpeăversantulă
sudic al cheilor. 

Înă urmaă în bu iriiă r scoaleiă înă anulă 1711ă auă avută locă aspreă persecu iiă împotrivaă
raniloră înrola iă înărândurileăei.ăProfitândădeătulbur ri,ănumero iă raniă româniădinăsateleă

învecinateă i-auăg sitărefugiuăînăTurdaăpentruăaăsc paădeăiob gie.ăÎmpotrivaăloră iăaăceloră
careă ară încercaă înă viitoră s ă seă a ezeă înă ora ,ă adunareaă general ă aă nobililoră dină ora ulă
Turda, la 19 iulie 1711, luândă actă deă sporireaă num ruluiă româniloră dină ora ,ă hot r teă
alungareaăacestoraă iăinterziceăoferireaădeăad postăsubăamenin areaăcuăpedeapsa. 

Revolu iaădină1784ăcondus ădeăHorea,ăClo caă iăCri an,ăde iăs-a extins aproape în 
întreagaăTransilvanieă iă aă cuprinsă sateleă pân ă aproapeă înă vecin tate, nu a atins direct 
ora ulăTurda.ăDarăve tileădespreădesf urareaărevolu iei,ădespreăfor aă r nimiiăr sculate,ă
despreă r fuielileă r scula iloră cuă neme iiă maghiariă iă atacareaă cet iiă Devaă auă ajunsă laă
urechile patriciatului or enescădinăTurda,ăînsp imântându-l. 

Dup ă în bu ireaă mi c riiă cuă putereaă armelor,ă autorit ileă auă luată toateă m surileă
pentruă restabilireaă lini tiiă iă readucereaă fugariloră laă caseleă lor.ă Aă urmată apoi,ă execu iaă
conduc torilorăr scoalei,ăHoreaă iăClo ca,ăîn ziuaădeă28ăfebruarieă1785,ăînăfa aăcet iiădină
Albaă Iuliaă iă înă prezen aă unuiă mareă num ră deă rani,ă adu iă cuă silaă pentruă aă asistaă laă
supliciu.  

Dreptăurmareăaămariiămi c riă r ne tiă iăpornindădeălaăideeaăc ăpricinaăprincipal ăaă
r uluiă iă aă nemul umiriloră rezid ă înă lipsaă deă uniformizareă aă obliga iiloră iobaguluiă iă aă
abuzuriloră nobilimii,ă împ ratulă Iosifă ală II–lea a emis, la 22 august 1785, patenta de 
desfiin areă aă iob gieiă înă Transilvania.ă Prină reglement rileă eiă îns ,ă patentaă aă desfiin ată
iob giaămaiămult cuănumele,ăobliga iileă r nimiiăr mânândălaăfelădeăîmpov r toareăcaă iă
înainte.  

R scoalaăluiăHoria,ăClo caă iăCri anădină1784,ăcareăs-a extins în aproape întreaga 
Transilvanie, n-aăatinsădirectăTurda,ăde iăfr mânt rileă r nimiiăs-auăîntinsăpân ăaproape, 
în satele învecinate, iar în perioada 1848-1918,ăTurdaăaăavutăoăevolu ieăcareăs-a înscris 
pe de o parte în aceea general-transilvan ,ă iară peă deă alt ă parteă aă fostă determinat ă deă
condi iileă locale, întreă careă rolă hot râtoră auă avută situa iaă saă politico-administrativ ă deă
re edin ă aă comitatuluiă Turdaă iă deă privilegiată ală întâlniriiă intereseloră economiceă iă
comercialeă aleă zoneloră dină careăeraăalc tuită comitatul.ă Fostulă comitatămedievalăTurdaăaă
cunoscut în vremea reformei administrative din anul 1876 o important ămodificareă prină
aceeaă c ă parteaă saă estic ă aă trecută laă scaunulă Mure ,ă alc tuindu-se astfel comitatul 
Mure -Turda. (Fig. 15, 16) 
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Fig. 15: Turda între anii 1769-1773 (harta Josefin ). 
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Fig. 16 Schiţ ăaxonometric ăa Turzii anilor 1880,ăpublicat ădup ă1945 

84 – BisericaăReformat ăTurdaăVeche;ă85ă– ParohiaăReformat ăTurdaăVeche;ă86ă– Casa 
princiar ,ăaziămuzeulăoraşului;ă87ă– Casa Wesselényi; 88 – BisericaăCatolic ;ă89ă– 
BisericaăLuteran ;ă90ă– CasaăIoanăRaţiu 
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Fig. 17: Reţeaua stradal  a oraşului Turda – 1909, 
dupa călăuza turistică „Turda si împrejurimi” de Pap Domokos, profesor de gimnaziu 

1. cuptor de var; 2. fabric  de celuloz ; 3. fabric  de gips; 4. pod acoperit; 5. fabric  de bere; 6. parcul Szèchenyi; 7. 
Biserica Lutheran ; 8. sediu judeţean; 9. locuinţa prefectului şiă subprefectului;ă 10.ă hotelă „Erzsébet”;ă 11.ă Bisericaă
Reformat ;ă 12.ă Şcoalaă elementar ă deă stat;ă 13.ă Palatulă deă finanţe;ă 14.ă casaă deă naştereă aă luiă Br.ă JósikaăMiklós;ă 15.ă
vecheaă reşedinţ ă domneasc ;ă 16.ă hotelă „Korona”;ă 17.ă placaă memorial ă Petöfi;ă 18.ă Şcoal ă superioar ă deă fete;ă 19.ă
BisericaăUnitarian ăşiă internatul;ă20.ăTribunalulăşiăPrim ria;ă21.ăBisericaăCatolic ădeălaăpiaţ ;ă22.ăCasinoul;ă23.ăŞcoal ă
superioar ădeăb ieţi;ă24.ăGimnaziuădeăstat;ă25.ăŞcoal ăprofesional ăeconomic ;ă26.ăBisericcaăFranciscan ;ă27.ăBisericaă
Greco – Catolic ;ă28.ăSpitalăădeăchirurgie;ă29.ăSpitalulăor şenesc;ă30.ăminaădeăsare;ă31.ăBisericaăReformat ăTurdaăNou ;ă
32.ăŞcoal ăelementar ădeăstat;ă33.ăGr diniţaă„Margitay”;ă35.ăBisericaăGreco-Catolic ;ăăă36.BisericaăOrtodox . 
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Rolăpolitic,ăadministrativă iăeconomicăalăora uluiăTurdaăpân ăînă1918 

Înă Turdaă î iă aveauă re edin aă structurileă conduceriiă politico-administrative ale 
comitatului.ăCl direaăînăcareăs-au instalat, la 15 noiembrie 1885, autorit ileăcomitatenseă
(actualaă Prim rie)ă – inaugurat ă oficială laă 13ă februarieă 1886,ă aă fostă construit ă înă stilă
rena tereă(neo),ădup ăplanurileăarhitectuluiăHalmaiăAndor.ăLucr rileădeăconstruc ieăauăfostă
conduse de inginerul regal Kordos Jozsef. 

Din punctădeăvedereăeconomic,ăora ulăaăcunoscută trecereaă lent ădeă laăstadiuădeă
centruăme te ug rescă iăagrarăc treăacelaăală începuturilorăproduc ieiădeăfabric ăcuătoateă
consecin eleădeăordinăsocialăpeăcareăleăcomportaăprocesul.ăDup ădesfiin area,ălaă1872,ăaă
sistemului breslelor, s-aă trecută laă acelaă ală asocia iiloră deămeseria i,ă faptă careă aă fostă deă
natur ăs ăduc ălaăl rgireaăproduc ieiăme te ug re ti. 

Laă sfâr itulă secoluluiă ală XIX-leaă auă luată na tereă diferiteă institu iiă deă credit:ă b nciă
înfiin ateăînă1872,ă1877,ă”BancaăPopular ”ăînă1885,ă”BancaăArie ana”ăînă1887. 

Al turiădeăextrac iaăs rii,ăînainteaăprimuluiăr zboiămondial,ămaiăfunc ionaălaăTurdaăoă
fabric ădeăbere,ăunaădeăgips,ăaltaădeăceluloz ,ăpentruăca, în anul 1913, s ă fieă înfiin at ă
fabrica de ciment. 

Lupta continu ă pentruă p strareaă identit iiă
na ionale a românilor. 

Înă timpulă revolu ieiă deă laă 1848,ă ora ulă Turdaă aă
cunoscut din plin febra evenimentelor în derularea lor 
cronologic ,ă tr indă câtevaă momenteă deă agita ieă înă
cursul acesteia. Prin noiembrie-decembrie 1848, unele 
legiuniăaleăluiăAvramăIancuăauătrecutăpeălâng ăTurda,ăînă
drumăspreăCluj.ăConducereaăora ului,ădeăteamaăacestoră
deta amenteărevolu ionare,ăaăintratăînătratativeăcuăeleă iă
s-aăoferităs ăleăaprovizioneze.ăă 

În ianuarie 1849 din cele 172 de sate ale 
comitatului,ă 162ă refuzauă supunereaă fa ă deă autorit i,ă
situa ieă înă careă m surileă represiveă aleă acestoraă dină
urm ă auă dusă laă organizareaă unoră ”deta amenteă deă
vân toare”ă iă înfiin areaă”tribunalelorădeăsânge”,ăac iuniă
îndreptate împotrivaă ranilorăr zvr ti i. 

Fig. 18,ăDrăIoanăRa iu,ă1898 

Laă sfâr itulă luniiă martieă 1849, înă închisoareaă dină Turdaă seă g seauă aproapeă 400ă deă
aresta i,ăînămareaălorămajoritateă raniăr scula i.ăIarăînăvaraăanuluiă1849,ălegiunileămo iloră
erauăgataăs ăintreădinănouăînăTurda,ădarăauăfost împiedicate în ultimul moment de sosirea 
unorătrupeă ariste,ăcantonateăpeăcâmpulădeălaăsudădeăArie . 

Valul deă revolte,ă îns ,ă nuă s-a oprit aici. Cel împotriva abuzurilor, careă auă înso ită
ac iunileădeăsegregareă iăcomasareăaăp mânturilor, aăavutălocădup  promulgarea patentei 
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deă laă 1854,ă a aă cumă auă fostă aceleaă dină prim varaă anuluiă 1859ă deă laă C l ra i,ă
Moldovene ti,ăCorne ti,ăV li oara.ăÎnătimpulăacestorăprocese,ăfiguraăunuiaădintreăap r toriiă
ranilor,ă dr.ă IoanăRa iuă (Fig. 18), aveaă s ă seă impun ăpregnantă înă inimileă iă con tiin eleă

acestora.ă Pozi iaă laă careă dr.ă IoanăRa iuă s-aă ridicat,ă începândă cuă ală apteleaă deceniuă ală
secolului al XIX-lea,ă înămi careaăna ional ăaă româniloră transilv neniă iă careă aă f cută dină
Turda,ăpân ălaăMemorandum,ăunăcentruăalăacesteiămi c ri,ăseădatoreaz ăînăbun ăm sur ă
popularit iiă ob inuteă prină activitateaă saă neobosit ă deă pledantă pentruă cauzaă ranilor,ă
împotriva nobililor, în procesele urbariale. 

Legileăprivindăegalaăîndrept ireăaăna iuniiăromâneă iărecunoa tereaălimbiiăromâneă
ca limb ă oficial ă auă fostă ună succesă pentruă c ,ă dup ă aceast ă scurt ă perioad ,ă plin ă deă
speran eă pentruă româniiă transilv neni,ă aă urmată adâncaă îngrijorareă stârnit ă deă noriiă
amenin toriă reprezenta iă deă tratativeleă dintreă cercurileă habsburgiceă iă burgheziaă
maghiar , care au premers actul dualist din 1867. 

Aniiă1866ă iă1868,ădinainteaă iădeădup ăinstaurareaăregimuluiădualistăaustro-ungar, 
aceaă ”unioă duarumăcontraă plures”,ăauă fostămarcateă deădou ă importanteă ac iuniă politico-
na ionaleăromâne ti,ăcareăi-au avut în prim planăpeădr.ăIoanăRa iuă iăpeăGeorgeăBari : 

- Memoriulă datată 31ăoctombrieă1866ă laăBra ovă iăTurdaă – document remarcabil al 
rezisten eiă române ti,ă împotrivaă dualismului,ă prină careă eraă cerut ă p strareaă
autonomiei Transilvaniei 

- Audien aăacordat ădeăc treăîmp rat, la 31 decembrie 1866, luiăIoanăRa iu. 
 

Protestulă permanentă aveaă s ă devin ă tacticaă politic ă adoptat ă deă româniiă
transilv neni.ăTurdaăaădevenităcentruăalăacesteiăpolitici,ăora ulăfiindăpropus,ălaăunămomentă
dat,ă caă locă ală desf ur riiă Conferin eiă na ionaleă a românilor, careă urmaă s ă statuezeă
organizareaă iăprogramulălupteiălorăna ionale. 
 

Ună altă capitolă cuă multipleă semnifica iiă na ionaleă aă fostă reprezentată deă eforturileă
turdenilorădepuseă înă vedereaă înfiin riiăaiciă aăuneiă coliă române ti.ăConceput ă înă folosul 
românilorădinăîntreagaăzon ,ăaceast ă coal ăarăfiăurmatăs ăcontribuieămajorălaăpromovareaă
intereselorălorăna ionale.ă 
 

Aniiă urm toriă auă men inută Turdaă înă prim-planulă lupteiă na ionaleă aă româniloră
transilv neni.ăDarăînceputulăprimuluiăr zboiămondialăaădusălaăoăconsiderabil ăînr ut ireăaă
situa ieiă socialeă iă na ionaleă aă româniloră dină întreagaă Transilvanie.ă S-a ajuns astfel la 
izbucnirea,ă înc ă dină toamnaă anuluiă 1917,ă aă r zvr tiriloră locale, care vor lua o mare 
amploareă înă cursulă anuluiă urm tor.ă Înă primaă s pt mân ă aă luniiă noiembrieă 1918ă aă fostă
constituităConsiliulăNa ionalăRomânăalăcomitatuluiăTurdaăînăfrunteăcuăAl.ăRa iuă iăI.ăBoieriu,ă
iară apoiă Consiliileă Na ionaleă deă plas ă iă comunale,ă luândă astfelă na tere,ă prină voin aă
maselor populare, noile organe de conducere, careă i-auă asumată atribu iileă politico-
administrative la nivelurile respective. 
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F. TURDA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 
 
Dezvoltareaăurbanistic ăaăora uluiăîncepândăcuăsecolulăXIX 
 
PIA AăCENTRALAăDINăTURDA 

(Sintez ă dup ă Pop,ă Virgil,ă Pia a Centrală Turda, Contract FAU-UTCN nr. 1/2006, 
beneficiar SC Dacia SA Alba-Iulia, nepublicat)  

Înă afar ă deă bisericiă iă deă actualulăMuzeuă deă Istorie,ă nuă seămaiă p streaz ă niciă oă
cl direăanterioar ăsecoluluiăalăXVIII-lea,ădarăoăetap ănou ăînădezvoltareaăurban ăaăTurziiă
începe înă ultimulă sfertă deă secolă XIX.ă Dup ă actulă dualistă iă dup ă dep ireaă crizeiă
economiceădinăimperiulăhabsburgic,ăvaăîncepeăoăperioad ădeărefaceriăurbane.ăSemnalulăîlă
d ăVienaă cuă formareaăRingului,ă urmândăBudapestaă iă toateă ora eleă imperiului.ăAceast ă
febr ăaămoderniz rilorăvaăcuprindeătoateăora eleăprovinciale,ăinclusivăTurda. 
 

FebraăMileniuluiăaăfostăceaăcareăaădictatăînărestaurareaăf cut ălaăCasaăfiscului,ăcareă
astfelăaăcâ tigatăunăsporădeăistoricitate.ăTransform rileăurbaneăvorăvizaăînăspecialăspa iileă
ample,ăarterele,ăpie eleă iă parcurile.ăEsteăperioadaădeă intens ămodernizareăaămonarhieiă
dualiste.ăÎnănumeleăacesteiămoderniz ri,ăora eleăcareăauăincinteăfortificateăvorăfiăeliberateă
deăacestea.ăEsteăcazulăClujuluiădinăapropiereăcare,ărândăpeărând,ă î iăpierdeăbastioanele, 
îns ănuăreu e teăoădezvoltareăaăRinguluiălaăfelăcaăînăVienaăsauăCracovia. 

 
Fig. 19 Planulă parcel riiă reconstituită dup ă planurileă centralizatoareă deă C.F.             
(ccaă1910,ădup ădemol ri) 
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Obsesiaăpentruăspa iiă largiă iăperspectiveăm gulitoareăspreăobiecteădeăarhitectur ă
importanteă dină ora ă aă dusă laă eliberareaă deă ”parazi i”ă aămultoră bisericiă (ceaă dinăCluj,ă deă
exemplu,ă aă c reiă insul ă înconjur toareă aă fostă demolat ă pentruă aă puteaă fiă perceput ă înă
întregime). Turda avea o fortificatie doară înă interiorulă ora ului,ă cuă suprafa ă restrâns ,ă
careă nuă împiedicaă dezvoltareaă c iloră deă circula ieă sauă aă unoră cl diriă importanteă pentruă
ora .ăTotu iă vaă fiă iă aceastaă demolat .ă iă poartaă deă careă eraă legat ,ă înămodă legendar,ă
denumireaă ora ului,ă vaă fiă demolat .ă Demolareaă vaă fiă f cut ă pentruă degajareaă bisericiiă
reformate. 
 

Îns ă transform rileă specificeă sfâr ituluiă deă secolă voră afectaă înă mic ă m sur ă
aspectulă planimetrieiă pie eiă centrale.ă Schimb riă seă voră produceă înă ceeaă ceă prive teă
aspectulăfronturilor.ăIni ialăcuăfronturiădeătipărurală iăcuăspa iulăcentralăalăpie eiăăfolosităcaălocă
deă târg,ă acesteă activit i,ă combinateă cuă aspectulă fronturilor,ă intr ă înă contradic ieă cuă
principiileăurbanisticeădinăepoc .ăAstfel,ăcl diriăadecvateăfunc iunilorăceăseăimpuneauăunei 
re edin eădeăcomitatăauăfostăridicate,ăîncercându-se închiderea fronturilor. 
 

Cl dirile, care erau în cea mai mare majoritate de tip rural, cu ocuparea terenului 
înăfrontădiscontinuuă iăpeălimitaăînspreăpia ăvorăfiăînlocuiteăcuăcl diriăînăfrontăcontinuu. Se 
vaă urm riă schimbareaă coamei, careă pân ă atunciă eraă perpendicular ă peă axulă pie ei,ă cuă
coameăparaleleăcuăpia a.ăÎnăpia ăseămaiăp strau,ăălaăînceputulăsecoluluiăalăXX-lea,ăcl diriă
baroce, care aveau un mod de ocupare a terenului care poate fi numit pseudourban: 
cl direăpeăoăparteăaăparceleiăcuăpoartaăinclus ăînăprelungireaăzid rieiăcareăînăacestăfelăară
creaăunăfalsăaspectădeăfrontăcontinuu.ăAceast ămanier ăesteăspecific ăsatelorăs se tiă iăaă
fostă folosit ă înă secolulă ală XVIII-leaă iă înă mediuă urbană pentruă aă daă impresiaă deă inut ă
corespunz toareămarilorăora eăăînălocalit ileăprovinciale.ăAceast ătipologieăseăvaăimpuneă
laăGherlaă iăvaădeveniăoăregul .ăÎnăaceast ălocalitate,ădinăcauzaădec deriiăeconomiceădină
secolele urmatoare, tipologia s-aăp strată dominant .ă În dreptul bisericii romano-catolice 
seămaiăp streaz ătreiăcaseăcuăcoamaăperpendicular ăpeăaxulăpie ei.ăAcestăgrupăcompactă
deăcaseăsuntăoăm rturieăaăfazeiăbaroceădeădezvoltareăaăora ului.ăCaseleăsuntăcuăacoperi ă
înă dou ă apeă iă cuă pinionă laă strad .ă Procesul deă “modernizare”ă prină careă seă urm re teă
realizareaăcorni eiă continueă iă în l areaăacesteiaăesteădestulădeăanevoios.ăLaăcump naă
secolului al XIX-lea cu al XX-leaămaiăsuntădestuleăcl diriăcareăamintescădeăaspectulărural.ă
Înăacestăprocesăseăîncearc ă iăoăunificareăaăparcelelorăpentruăaăputeaăintroduceăcl diriăcuă
gabarite mai importante. 
 

Resurseleă financiareă voră împiedicaă ora ulăTurdaă s ă sus in ă construireaă cl diriloră
impozanteăcareăs ăînchid ăfronturileăpie ei.ăSeăvaăconstruiăoăJudec torie,ăoănou ăcl direă
pentruăAdministra iaă financiar ,ă cl diriă bancare.ăAcesteaă suntă toateă cl diriă cuă etajă iă cuă
corni aăparalel  cuăaxulăpie ei.ăStilulăarhitecturalăesteăcelăalăeclectismuluiăclasicizant,ădară
nuă înă variantaă luiă auster .ă Înă pofidaă resurseloră financiareă modeste,ă se manifest ă oă
tendin ăc treăstilulăneo-baroc. 
 

Acestăstilăesteăpreferatăpentruăfunc iunileăceăauăleg tur ăcuăadministra iaăcentral ăaă
imperiului,ă fiindă deă altfelă stilulă preferată ală Împaratuluiă Franză Iosif.ă iă cl direaă careă vaă fiă
folosit ă ulterioră pentruă func iuneaădeă teatruă esteă înă stilă neo-baroc, dar fiind aproape de 
1900ăvaăfiăcontaminat ădeăSecesionulăvienez.ăCl direaăvaăad postiăCasino-ul.  
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Dinăeforturileăadministra ieiădeăaăeliminaătârgulădinăspa iulăcentralăalăora ului,ăseăvaă

formaă oă nou ă pia ă înă spateleă uneiă ampleă cl diriă ceă vaă aveaă dou ă ganguri carosabile 
dinspreăpia .ăProbabilăexistaăoătendin ădeăaăînchideăpeătoateălaturileăacestăspa iuădeătârg,ă
darăora ulănuăreu e teăs ăintroduc ăfunc iunileăcareăs ăjustificeăaceast ăconstruire.ăDup ă
construireaă noiiă pie e,ă seă vaă puneă problemaă elimin riiă depoziteloră careă seă aflauă lâng ă
actualaă biseric ă reformat .ă De iă erauă înă direct ă leg tur ă func ional ă cuă fostaă cas ă aă
fiscului,ăfa adeleăacestoraăerauăconsiderateănereprezentativeăpentruăoăpia ăcuăfunc iuneă
reprezentativ .ă Dup ă demolareaă depoziteloră s-a formată ună parc,ă îns ă neconturat,ă dat ă
fiindăînchidereaăpeăparteaănordic ăcuăcl dirileăceăauăapar inutăora ului.ăAstfel,ăacestaăarat ă
maiămultăcaăverigaălips ădinăfrontulăpie ei,ăfiindăpu inănefireasc ăpozi ionareaălui. 
  

Pornindădeălaăaceast ăac iuneă iăluând înăconsiderareătendin eleăvremii,ăăseăpoateă
presupuneă c ă ară fiă existată iă inten iiă deă degajareă aă bisericiiă romano-catolice din centrul 
pie ei.ăÎnăalteăcazuriăsimilare, aceste corpuri din jurul bisericilor centrale au fost demolate. 
La Cluj, de exemplu, s-au purtat tratative timp de 30 de ani pentru a se degaja biserica. În 
prezentăpoateăfiăconsiderat ăoă ans ăaceast ămen inereăaăcl diriiădinăfa aăbisericii,ă laăfelă
cum s-aăprocedată iălaăBra ov.ăSpa iulăurbanădeăfactur ămedieval ăarăfiăavutădeăsuferităprin 
aceast ă“modernizare”ădeălaăsfâr itulăsecoluluiăalăXIX-lea.  
 

Seăobserv ădorin aădeămodernizareă iădeăadaptareă laănoileăprincipiiăurbanisticeă iă
prină func iunileă noiă introduseă înă Turda.ă Acesteă noiă func iuniă încearc ă s ă introduc ă iă
remodelareaă urban ă careă altfelă nuă ară fiă putută fiă impus .ă Simplaă introducereă aă unuiă
regulamentănuăarăfiăfostăeficient ăîntr-oălocalitateăcuăresurseăfinanciareătotu iă limitate.ăSeă
profit ă deă acesteă noiă func iuniă prină grupareaă loră înă fronturileă pie eiă sauă aleă pie elor.ă
Cl direaă comitatuluiă vaă fiă introdus ă înă parteaă sudic ă aă acestuiă spa iu,ă înă zonaă numit ă
ast ziăpia aă1ăDecembrieă1918. 
 
 Parcul Tineretului – primulă parcă amenajată prină eforturiă comuneă aleă autorit ţiloră
localeăşiăaleăcet ţeniloră înădeceniulă7ăalăsec. XIX, pe locul berculuiăaflată laăsudădeăPiaţaă
Fânului/azi 1 Decembrie 1918 – semnaleaz , de asemenea, dezvoltareaăurbanistic ă înă
sensulăpreocup rilorăc treăodihn ăşiăpetrecereaătimpuluiă liber.ăParculăaveaăînădotare, pe 
lâng ăplantaţiileădateădeănatur :ăpromenad ,ăcazinouăde var ,ărestaurant,ăştrand.ăă 
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Fig. 20 Caseleă”baroce”,ăPia aăRepubliciiănră46,ă47,ă48 

Actualaăprelungireăaăpie eiă1ăDecembrieăarăfiăpututăcreaăunăaxădeăperspectiv ,ăde iă
pareă pu ină probabilă s ă fiă existată aceast ă inten ieă prină faptulă c , înă fa aă cl dirii, s-a 
reconstruit bisericaăabandonat ăaăpaulinilor,ăcump rat ădeă laăstat,ăcaăedificiuăalăBisericiiă
Luterane. Întreăceleădou ănoiăcl diriăs-aărealizatăunădrumădeăaccesăc treăparcul ora ului iă
c treăabator,ăambeleăaflateăînăvecin tateaăPie ei. S-au introdus accente de neo-baroc în 
compozi iaă fa adeiăpentruăaăcompensaăamplasamentulămediocru.ăCuăastfelădeăcl diriăseă
reu e teă într-oă oarecareăm sur ă s ă seă schimbeă aspectulă Turziiă dintr-un târg provincial 
într-unăora ăcentralăeuropean.ăTipulădeăcompozi ieăvaăfiăpeăurm ăimitată iăînăalteăcompozi iiă
dinăpia .ă 
 

Cuătoateăc ăseădore teăaceast ămodernizareăaăspa iuluiăcentralădinăora ,ăcl dirileă
careăî iăg sescăunăaltăamplasamentămultămaiăfiresc,ănuăvorăcontribuiă laămobilareaăpie ei.ă
Liceul de stat va fi construit într-oăzon ămultămaiălini tit ,ălaăfelă iăspitalulăor enesc. 

Prinăacesteăeforturiăseăvaăschimbaăfa aăora ului,ăde iăauămaiăr masăcl diriăcareă ină
de epocile anterioare: celeă treiă cl diriă baroceă amintite,ă lâng ă bisericaă romano-catolic ,ă
precumă iăînc ădou ăcl diri parter, careăauă inut ărural ,ăf r ăaărealizaăfrontulăcontinuuăatâtă
deămultăurm ritălaăsfâr itulăsecoluluiăalăXIX-lea.ăCl dirileăbaroceărealizeaz ă iăunăsaltău oră
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înă frontulăstr zii.ăCoameleăsuntăperpendiculareăpeăfront,ă îns ăparticip ădestulădeăpu ină la 
atmosferaăpie ei,ăfiindăînăspateleăbisericiiăgotice.ăAcesteăsitua iiăcreeaz ăceeaăceăpoateăfiă
numită“incoeren ăurban ”.ăCazurileărespectiveăconduc, înăceleădinăurm , la formarea unei 
configura iiă urbane.ăAcesteă urmeămerit ă conservateă caăatare,ă înă ciuda faptuluiă c ă potă fiă
considerateăincoeren eăurbane,ăpentruăc ăofer ăoăadâncimeătemporal . 
 

 
 

Fig. 21  Spitalul municipalăTurda,ăSec iaăchirurgie 

Dup ăinforma iileăProf.ăDr.ăGergelyăEugen,ăînăanulă1299ăesteămen ionat  primaăinstitu ieă
sanitar ădinăora ăcuănumele: ”domusăhospitalisădeăTorda”.ăÎnăanulă1845ăapareăoămen iuneă
de Spital ce avea doar 15 paturi. Edificiul vechiului Spitalul public al Comitatului Turda-
Arieşă (aziă secţiaă psihiatrie),ă reconstruită înă anulă 1894,ă esteă menţionată înă anulă 1896,ă iară
cl direaă Secției de chirurgie de vis-a-vis,ă nouaă cl direă aă Spitalulă publică ală Comitatuluiă
Turda-Arieşă construită înă stilă secesion,ă dup ă proiectulă arhitectuluiă Hűbneră Jenő,ă esteă
menţionat ăînă1909. 
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H.  MAREA UNIRE DE LA 1918 

(Sintez ă dup ă Ioană Ciupea,ă istorieă modern ,ă ”Studiu de fundamentare ale P.U.G. i 
P:A:T:A. Turda privind istoricul localită ii sub aspect istorico-cultural, etnografic, urbanistic, 
arhitectural”, Contract nr. 1/1994,ăresponsabilătem ăA.ăMatei,ăPrim riaăMunicipiului Turda) 
 

 
Dup ăMareaăUnireădeălaă1918 

Stemaăora uluiăTurda, înăperioadaă interbelic , ar taă
astfel:ăunăscutăro uăcuăbra ăcuăhalebard ,ăargintiu,ăînă
dreapta sus o stea aurie. Partea de sus a scutului 
are trei coroane voievodale aurii pe fond negru. 
Scutulăareădeasupraăoăcoroan ădeăargintăcuă5ăturnuri.ă
Simbolisticaă stemeiă esteă u oră deă deslu it;ă bra ulă
înarmat al Marelui Voievod care a realizat prima 
unireăpolitic ăaăcelorătreiă riăromâne. 

De iă persist ă înc ă notaă patriarhal ă aă miciloră
ora e,ă modernizareaă vie iiă urbaneă aă reprezentată
tendin aă dominant .ă Laă nivelulă aniloră deă laă mijloculă
celui de-alăpatruleaădeceniu,ăînăTurdaăfunc ionauă 

Fig. 22 StemaăTurziiăadoptat ădup ăMareaăUnireădină1918 

dou ăfabriciădeăciocolat ă iăbomboane,ăunaădeăsod ăcaustic , acid clorhidric etc., una de 
carbonatădeăcalciuă iăsareăGlauber,ăoăturn torieădeăfieră iăfabric ădeăma ini,ă aseăt b c rii,ă
oăfabric ădeămobil ,ăoăfabric ădeăciment,ăoăfabric ădeăvar,ăoptădeăobiecteădeăalabastru,ătreiă
deăvaseăceramice,ăunaădeăsticl rie,ăunaădeăpor elană iăunaădeăc r miziărefractareă iăgresieă
deăcoase,ăoăfabric ădeăasfaltă(”Bitumen”-Opri ani)ă .a. 

Bog iaăvestigiilorăarheologiceădeăpeăteritoriulăora uluiăTurdaă iăîmprejurimiăaăatrasă
deă timpuriuăaten iaă înv a iloră vremii.ăOă important ă colec ieădeăantichit iă aă constituit,ă laă
Turda,ăinspectorulă colarăI.ăTeglas,ăcolec ieăcare, dup ămoarteaăcreatoruluiăeiă(1915), ar fi 
trebuită s ă devin ă bazaă unuiă muzeuă careă eraă preconizată înc ă dină 1913, când a fost 
inaugurat ă”CasaăCultural ”ădinăTurda. 

I.  CELăDEăALăDOILEAăR ZBOIăMONDIAL 

Via aăcotidian ăaăora uluiăaveaăs ăcunoasc ăoăbulversareăaărosturilorăsaleăodat ăcuă
dictatulă impusăRomânieiă laă30ăaugustă1940ă laăViena.ăTurdaăaădevenit,ădup ăună titluădină
presaăvremii:ă”Cetateăaăbejenieiăromâne ti”.ă”GazetaădeălaăTurda”ă(1940-1945)ăr mâneăînă
timpă oă m rturieă deă prim ă mân ă pentruă reconstituireaă dramaticuluiă tablouă ală epocii.ă
Regimulădeăteroareăinstauratădeăadministra iaăhorthyst ăînăteritoriulăocupatăaăînsemnatătotă
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atâtaă suferin ă moral ă iă pentruă turdeniiă care tr iauă cuă înfrigurareă ve tileă aduseă deă
expulza iă iă refugia i.ă Dup ă începereaă ofensiveiă unit iloră fascisto-horthyste din 5 
septembrieă1944,ătrupeleăromâneăauăopusăoărezisten ădârz ăoprindăînaintareaăinamiculuiă
careăurm reaăocupareaătrec torilorăCarpa ilor Meridionali. Din zona Turzii inamicul urma 
s ăînaintezeăînspreăAiudă iăpeăValeaăArie ului.ăDup ălupteăgrele, aceast ăînaintareăaăfostă
oprit ,ă iară dateleă deă 15ă septembrieă 1944,ă respectivă 9ă octombrieă 1944ă auă fostă decisiveă
pentruă eliberareaă p mântuluiă românescă laă careă eroiiă turdeniă i-au adus din plin 
contribu ia.ă 

Dup ă r zboiă aveaă s ă seă instaurezeă iă laă Turdaă oă nou ă ordine,ă caă deă altfelă înă
întreagaă ar ,ăordineăceănuămaiăeraăunaăconform ăcuăaspira iileăpoporuluiă român,ăciăunaă
impus ăprină for ă deămareleă vecină deă laă r s rit.ăPrină for aă armateiă deăocupa ie,ăprintr-o 
propagand ăbineăinstrumentat , începea procesul de comunizare a României. 

Noulăregimădeădup ăR zboi 

R zboiulăaăl satămariădistrugeriă iăasupraăora uluiăTurda.ăRosturileăvie iiăeconomiceă
iă sociale auă fostă puternică perturbate.ă Înă condi iiă deă s r cieă iămariă priva iuni,ă popula iaă
ora uluiă aă trecută laă reconstruc ie.ă Pân ă înă anulă 1950ă practică s-aă reu ită tranzi iaă spreă oă
relativ ă normalitate.ă Evenimenteleă istoriceă dină Româniaă deă dup ă r zboi,ă schimbareaă
regimuluiăpolitic,ăprocesulădeăna ionalizareăîncheiatăînă1947ăs-auăf cutăsim iteă iălaăTurda.ă
Auălocămariăschimb riăînăceăprive teăproprietatea,ăînăstructuraăsocial ăaăpopula iei,ăora ulă
începeă s ă seă dezvolteă dină punctă deă vedereă industrial,ă seă producă serioaseămodific riă înă
toateăsectoareleă iădomeniileăeconomice. 

De asemenea, seă producă transform riă iă dină punctă deă vedereă ală organiz riiă
administrativ-teritoriale.ăTurda,ăfost ăre edin ădeăcomitată iădeă jude ăoă lung ăperioad ăaă
istorieiăsale,ăcuăoăvia ăpolitic ,ăeconomic ,ăsocial ă iăcultural ăbogat ă înăperioadaăceăaă
trecutădeălaăMareaăUnireă i-aăpierdutăacestăstatutădup ăanulă1950,ăcaăurmareăaăm suriloră
de reorganizare teritorial-administrativ ,ă prilejă cuă careă auă fostă înfiin ateă regiunileă iă
raioanele. 

Dup ăanulă1948ăTurdaăcunoa teăoăputernic ădezvoltareăeconomic .ăSeăînfiin eaz ă
noiă întreprinderi,ă celeă vechi,ă na ionalizare,ă suntă reorganizateă iă dezvoltate.ă Primaă nou ă
întreprindereă ceă seă puneă înă func iuneă dup ă r zboiă esteă Fabricaă deă produseă refractareă
”Silica”ă(maiă târziuă”9ăMai”),ăprimulăanădeăproduc ieăfiindă1949,ăunitateaăfiindăprofilat ăpeă
producereaădeăc r miziă refractareăpentruă industriaăsiderurgic .ăDup ămaiăpu inădeăpatruă
ani,ăînă1952,ăintr ăînăproduc ieăIntreprindereaădeăprefabricateădinăbeton,ăunitate ce se va 
uniă dup ă pu ină timpă cuă fabricaă deă cartonă asfaltat,ă ”Bitumen”,ă auă ap rută noiă sec iiă iă
sectoare.ăSeăconstruie teădup ă1960ămareaăîntreprindereăprofilat ăpeăizolatoriăelectrici,ădeă
înalt ,ămedieă iă joas ătensiune,ădeătoateădimensiunile,ăunic ăînă ar ă– Electroceramica – 
prină extindereaă iă modernizareaă vechiiă manufacturiă na ionaleă deă por elană ”Coral”.ă Auă
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cunoscutăoămareădezvoltareăvechileăunit iăindustriale,ăFabricaădeăCimentăTurda,ăFabricaă
deă Sticl ,ă Uzineleă Chimiceă (fosteă ”Solvay”),ă Fabricaă deă ceramic ,ă ipsos, ar, se produc 
modific riăînăsectoareleădeătransportăpeăcareăferat ă iărutier . 

Dup ă1965,ăînăperioadaăcomunist ,ăTurdaăaăcunoscutădezvoltareaăeconomic ăceaă
maiă puternic ă iă auă avută locă practică toateă transform rileă urbanisticeă careă auă adus-o la 
formaăactual .ăPân ăînăanulă1989ăpopula iaămunicipiuluiăTurdaăaăcrescutăcontinuuălaăpesteă
60000ădeă locuitori.ăTeritoriulă ora uluiă s-a extins. S-auăconstruită cartiereănoiă iă unănum ră
foarteămareădeăblocuriădeălocuin e.ă 

În zona ansamblului urban de sec. XVIII-XIX se produc asemenea câteva 
modific ri.ăPeălâng ăschimb rileăvechilorăfuncțiuniă(înăurmaănaţionaliz rii)ăcl dirileăcareăauă
suferită înăurmaăbombardamentelorăsuntădezafectate/demolateăşiăapar,ăspreăex.,ăspaţiiădeă
curţi,ăcaă înă loculăfosteiăpoliţiiăşiăpompierilorădeă lâng ăJudec torieă(Republiciiănr.ă4),ăundeă
observ măoăplomb ăceădateaz ădeădup ă1990;ăbloculăchimicelor,ăpeăloculăaăpatruăcl diriă
(Republicii nr. 43, în locul fostelor nr. 40-43); hotelul cu bazinul de înot (nr. 6). Se 
amenajeaz ăpentruăpetrecereaătimpuluiăliberătreiăcinematografeă(Pacea,ăFlac raăşiăcelădeă
var ),ăteatrul,ăbibliotecaăşi,ăînăafaraăperimetruluiăstudiuluiăprezent,ăseămaiăamenajeaz ,ăînă
B ileăS rate, ştrandul şiăParculăZoologic.ă 

Intervenţiiă prinădemolareaăvechilor cl diri:  în anii 1970, construirea cl dirii fostei 
PTTR (P-ţaă 1ă Decembrieă 1918ă nr. 33)ă şiă a BIG-ului (la nr. 34),ă cl diriă careă suntă înă
discordanţ ă flagrant ă cu silueta ambientului. De asemenea, Casaă deă Cultur ă (cl direă
nefinalizat ),ăplantat ăînăloculăBisericiiăLuterane.  

Înăcadrulămoderniz rii drumurilor – atât cât permit gabaritele parcelarului medieval 
şiăc ileăsinuoaseădinăoraşulăvechiă – seă l rgescăpodurileăpesteăPârâulăRacilor, între cele 
dou ă pieţe,ă ă Republiciiă şiă 1ă Decembrieă 1918ă (cca.ă înă 1965)ă şiă c treă str zile George 
Coşbucă(cca.1965)ăşiăMihaiăEminescu (cca.1975-80).    

J.  EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989 

Revolu iaă dină decembrieă s-aă resim ită iă înă zonaă Turzii,ă drumurileă blocateă deă
controaleă ”adă hoc”,ă anun areaă otr viriiă fântânilor,ă focuriă deă arm ă înă zoneleă ocupateă deă
sediulăsecurit iiăstatului.ăAu fost 14 victimeăîns ănu au fost mari distrugeri materiale. 

Dină p cate,ă dup ă revolu iaă dină decembrieă 1989,ă municipiulă Turdaă cunoa teă oă
perioad ă deă recesiuneă economic ă accentuat ,ă nuă seă producă transform riă notabileă subă
aspectă urbanistic.ăEfectulă perioadeiă deă tranzi ieă esteă puternică resim it,ă astfelă c ădintr-un 
centruă industrială important,ăTurdaă devineă oă zon ă cuă oă rat ă aă omajuluiă dintreă celeămaiă
ridicateădină ar ,ăunănivelădeătraiăsc zută iămulteăproblemeăsociale.ă 
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Urbanizareaă for at ădinainteădeă1990ă (industrieă chimic ,ă industriaămaterialelorădeă
construc iiă – ciment, var – materialeă refractare,ă materialeă abrazive,ă industriaă sticl riei,ă
ceramiciiă etc.)ă auă f cută caă ora ulă Turdaă s ă fieă unulă dintreă celeă maiă poluateă ora eă dină
România.ăAceast ăsitua ieăaădeterminatădiminuareaăpoten ialuluiăturistic.ă 

Dup ă1990,ă odat ă cuă sc dereaăeconomic ă accentuat ă dină perioadaădeă tranzi ie,ă
prin închiderea sau reorganizarea multor fabrici, efectul negativ al industriei turdene 
asupra mediului s-a diminuat continuu. Poluareaă aă sc zută considerabil,ă iară ora ulă d ă
semne de revenire. 

Prim riaăora uluiăaădevenitătotămaiăinteresat ădeăpunereaăînăvaloareăaăpatrimoniuluiă
atâtădeăpre ios.ăTreiăstudiiăasupraăPie eiăCentraleăTurda auăprecedatăpeăacestaădeăfa ă iă
anume: 

1. Studii de fundamentare PUG i PATA Turda privind istoricul localită ii sub aspect istorico- 
cultural, etnografic, etnografic, urbanistic, arhitectural, Contract nr 1/1994, p.I-a,ăresponsabilătem ,ăA.Matei,ă
beneficiarăPrim riaăMunicipiuluiăTurda. 

2. Idem p. a II-a, nr 2/1995 

3. Studiu de reabilitare centru istoric Turda, SC Birou de arhitectur ăS.C.ă”NUOVAăCITTA”,ăcontractă
050/1996, beneficiar, Consiliul Local al Municipiului Turda 

4.Studiu istoric centru Turda, Contract FAU-UTCNănr.ă1/2006,ăPopăVirgil,ă .a.ăben.ăS.C.Dacia S.A. 
Alba Iulia.  

 

 

CAPITOLUL III 
ZONAăCENTRAL ăAăORA ULUI 

 

ZONA  CENTRAL ăDINăTURDAă–DESCRIEREăGENERAL  

Ast zi, înămunicipiulăTurda,ăPia aăRepubliciiăesteăapreciat ăcaăăfiindă"centrulăistoric",ă
completat ă recentă cuă zonaăPieţeiă 1ăDecembrieă 1918ă iă cuă oă parteă dină cap tulă sudică ală
str ziiăAvramăIancu.ăAiciăseăg seşte ponderea patrimoniului arhitectural-istoric. 

Nucleulă istorică medievală esteă considerată celă dină jurulă bisericiiă plebane,ă adic ă
biserica romano-catolic ădinăPiaţaăTârguluiă(aziăP-ţaăRepublicii)ăpiaţ ăorientat ănord-sud, 
subă form ă deă fus,ă rară întâlnit ă laă pieţeă europeneă istoriceă - caă rezultată ală condiţiiloră
geografice.  
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Fig. 23 Formaădeăfusăaăpie eiăRepubliciiă(BingăMaps,ă2015) 

 

Acestăspaţiuăurbanăurm reaătraseulăV iiăRacilorăşiăliniaădrumuluiăcomercialăalăepociiă
- azi drumul european E60. În jurul acestui spaţiuăs-aăformatăreţeauaăstradal ăşiăalteăpieţeă
de târg care, laăsfârşitulăsec.ăXIX, înc ămarcauăperiferiileăoraşuluiă (limitaănordic ă - piaţaă
dinăjurulăbisericiiădinăTurdaăNou ,ăaziăP-ţaăBasarabiei,ăcolţulăsud-esticăpiaţaădeăfân,ăaziăP-
ţaă1ăDecembrieă1918, partea sud-vestic ăpiaţaădeălemne,ăaziăP-ţaăRoman ,ăceleădinăurm ă
pieţeă fiindă legateă prină str.ăEclesiei,ă aziă str.ă Libert ţii,ă iară înă paralelă cuăPiaţaăTârgului.ă Laă
vestă seă situauă str zileă Cizmarilor,ă aziă str.ă Dr.ă I.ă Raţiu,ă şiă str.ă Mic ,ă aziă G-rală Dr g lina, 
aceste zone n-auăp strată îns ă cadrulă construită valorosă urbanistică (toponimiiă vechiă dup ă
OrbánăBalázsăşiăCarteaăFunciar ăTurda). 

Centrul,ăaziăaflatăpeă listaămonumenteloră istoriceăcaăşiăansambluăurbană – conform 
Ordinuluiă Ministeruluiă Culturiiă şiă Culteloră nr. 2.314/8.07.2004 – referitor la municipiul 
Turda, sub cod 1302 CJ-II-m-B-07797ă”Ansamblu urban municipiul Turda sec. XVIII-XIX”, 
cuă zonaă delimitat ă de:ă limitaă deă parcel ă dină str.ă Avramă Iancuă nr.ă 10ă şiă 12,ă fundulă deă
parcel ăstr.ăAvramăIancuănr.ă10-2, str. Castanilor front nordic, str. Axente Sever front estic, 
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str.ă Gh.ă Laz ră frontă estic,ă str.ă Geluă frontă estic,ă pârâulă Raciloră întreă str.ă Geluă şiă piaţaă 1ă
Decembrie 1918, fundul de parcele din P-ţaă 1ă Decembrieă 1918ă frontă estic,ă fundulă deă
parcele din P-ţaă1ăDecembrieăfrontăvesticăpân ălaăpârâulăRacilor,ăP.ăRacilorămalădreptăîntreă
P-ţaă 1ă Decembrieă 1918ă şiă str.ă Mihaiă Eminescu,ă P.ă Raciloră malulă drept,ă deă laă str.ă M.ă
Eminescuă pân ă laă fundulă deă parcel ă dină str.ă Avramă Iancuă nr.ă 9,ă limitaă deă parcel ă str.ă
Avram Iancu nr. 11. 

Ast zi, zonaă central ă aă oraşului (considerat ă dincoloă deă ansamblulă nostruă înă
studiu) seăm rgineşteă laă vestă cuă str zileăG-ral Dragalina (Oltului), începând cu actuala 
Poliţieă (fost ă Policlinic ), pân ă laă girațiaă situat ă laă sud,ă apoiă laă nordă şiă estă str.ă Barbuă
L utaruă- Gh.Laz răşiăcontinu ăpân ălaărâulăArieşăspreăsud.ă 

Conform P.U.G. - 1999 ceăsemnalizeaz ăuneleădisfunc uni,ăaceast ăzon ăarăputeaă
fiăatentăamenajat ăprinăurm toareleăfaze:ă 

rezolvareaă corect ă aă circula ieiă majore, prină fluidizareaă acesteiaă iă prină creareaă
unorăartereădeăstr pungereăceăvorăsacrificaăanumiteăzoneădeălocuit;ăăasanareaăunorăspa iiă
urbane compromise ca imagine;  revitalizarea unor zone de loisir;  sporirea interesului 
turistic prin punerea în valoare a monumentelorăistorice;ăăsporireaăsuprafe elorăverzi.ă 

  

REZIDEN IALULăÎNăZONAăCENTRAL ă 

Existentul este divizibil în câteva mari categorii: reziden ialulă compusădină fronturiă
compacteăaleăzoneiăprotejate,ăreziden ialulăadiacentăacesteiaă iăreziden ialulăceăar putea 
suferiătransform riămajore. 

Reziden ialul ce compune fronturile compacte ale centrului istoric - având 
majoritatea parterelor conservateăsauăm carăpivni eăboltiteădinăperioadeăistoriceăvechi,ăcuă
fa adeăavândărecunoscut ăvaloareaăarhitectural ădinăperioadaăbaroc , neoclasicist ăsauă
interbelic .ăăAceastaăcuprindeăzonaăceăseăaxeaz ăpeăstr.ăAvram Iancu limitat ălaănordădeă 
limita dintreă parcelaă cuă nră 12ă iă 10 iă respectiv nr. 9 de vis-avis, de pe strada Avram 
Iancu, Teatrul Municipal şiăBisericaăRomano-Catolic ă (sec.XIII-XIV), iar la sud cuprinde 
teritoriulăstructuriiănetreminateăaăpropuseiăCaseădeăCultur ă iăa Tineretului,ăpân ălaăParcul 
Central.ăLaăvestăzonaăeălimitat ădeămalulădreptăalăV ii Racilor, iar la est de linia frontului 
estic al str zillor AxenteăSeverăşiăGheorghe Laz r.ă 

Acestă rezidenţialăeste în general bine conservat, datorit ăclas riiă fronturilorăPieţeiă
Republicii, în anul 1955, pe lista monumentelor istorice (cuămiciăexcepţii), iar zona a fost 
propus ă în întregime pe lista monumentelor istoriceă înc ă dină 1990ă înă momentulă
reînfiin riiăDMI-uluiăpeălâng ăMinisterulăCulturii.ăÎnăanulă2003ăacestăarealăaăfostă repropus 
pe Lista Monumentelor Istorice, preluat ăapoiădeălistaădină2010,ăsubăcodulăLMI:ăCJ-II-s-B-
07797 ca ”Ansamblu urban de secol XVIII-XIX”. De aceea, oriceăintervenţieăînăzon ăesteă
nevoieăaăfiăaprobat ădeăcomisiaăCNMASI- Transilvan -Vest.  

Fronturile sunt compactate,ăregimulădeăîn lţimeăesteăsubsol sau demisol cu parter 
iăunulăsauădou ăetaje, cuămiciăexcepţiiădinăperioadaăpremodern , care sunt doar parter, 
darăcareănuădistoneaz ăcuărestulăarhitecturii.ă 
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Majoritatea caselor din fronturile stradale sunt extrem de valoroase ca vechime, ca 
abordareă stilistic ,ă artistic ă iă func ional ă iă seă afl ă înă stareă relativă bun ă dină punctă deă
vedereăstructural.ăUneleăconserv ăelementeădeosebitădeăvechiăşiăinteresante,ăm rturiiăaleă
unoră epociă glorioaseă subă aspectă economică iă cultural.ă Centrulă ora uluiă Turdaă esteă
reprezentativă pentruă ună ora ă europeană occidentală prină stilurileă extremă deă variateă caă
influen e dominate de Secession, Neoclasic, Neobaroc, Neorenascentist, dar cu mici 
accenteădeăstilăNeoromânescă(celeădeădup ă1920)ăsauăunele moderniste.  

Piaţaăcentral ăl rgit ăaăfostăpavat ăpeălaturaăestic ă iăredat ăpietonilor,ăiarăcircula iaă
autoă peă direc iaă spreă Clujă aă fostă deviat ă peă stradaă Axenteă Sever.ă Astfel, zona a fost 
degajat ăşiăapt ăpentruăaăpreluaădiverseăelementeădeăagrementareăambiental ă- fântâni, 
statui,ăspaţiiăverzi.ăAcestălocănuăaăfostăfructificatădecâtăînăextremaădeănordă(cuăoăfântân ăcuă
lebede care,ăînăciudaăgustuluiădubitabilăalăornament rii,ăaduceaăunăsporădeăprospeţimeăşiă
ludicăînăzon ).ăUnă irădeăbr du iăînăjardiniereăurmeaz ăcurbaăunduit ăaăpietonaluluiăoferindă
dinamism, dară iăintimitateăpietonului. 

Din nefericire, înă varaă anuluiă 2015ă auă ap rută peă acestă pietonală maiă multeă
construc iiăcuăaspectăprovizoriu,ădarădeăsuprafa ămare,ăsubăformaăunorăchio curi- terase 
cu rol de cafe-barăsauăchiarărestaurant.ăAcestea,ăpeălâng ăaspectulău orărusticăpeăcareăîlă
etaleaz ă înă contrastă cuă fronturileă neoclasiceă dominante, având un aer european 
occidental,ăobtureaz ăputernicăvizibilitateaătocmaiăaăacestorăfronturiăvaloroase. 

Referindu-seălaărezidenţial,ădincoloădeăfrontulăstradal,ăuneleălocuinţeăcreaz ăincinteă
interesante,ădeălaăsfârşitulăsecoluluiătrecutăşiăînceputulăacestuiaăsauăperioadaăinterbelic ,ă
cumă eă ceaă aă a aă numiteiă ”Pie eă aă Ru ilor”ă ceă cuprindeaă înă perioadaă comunist ă ună
cinematografădeăvar ,ăori celăalăPieţeiăagroalimentareăactualeă(fostăHotelăElisabeta)ăceăară
puteaă fiă asanat ,ă revitalizat ă şiă pus ă înă valoare,ă prină propunerileă actualuluiă proiect,ă ori 
scuarulănumită iăPia aăMuzeului,ăansamblulăcuăceaămaiămareăvechimeăaăora ului etc.  

Zonaă central ă cuprinde, la sud, Pia aă 1ă Decembrie 1918,ă aă c reiă configura ieă
reziden ial ădinăaniiă sfâr ituluiădeăsecolăurmaăacelea iă reguli:ăacela iă regimădeă în l ime,ă
aliniereaălaăfrontulăstradală iăcoeren ăstilistic .ăCol ulăsud-vestic al frontului a fost întregit 
cu diverse plombe moderne, blocuri, iar în anii 80 ai veacului trecut s-a creat, spre vest, 
ună ansambluă deă oă parteă iă deă altaă aă axului str.ă Libert ii ceă deviaz ă spreă vest, 
desf urându-seă paralelă cuă râulă Arie .ă Frontulă vestică ală pie eiă esteă celă maiă coerent, 
con inândăcaseăvaloroase, printreăcareăcasaăDr.ăIoanăRa iuă iăaltele.ăAiciăs-aăp stratăuna 
dină caseleă ruraleă dină secolulă XIX,ă ceă aă fostă recentă propus ă iă acceptat ă caămonumentă
istoric, în ideea de aădeveniăsec ieăetnografic ăaăMuzeuluiădeăIstorie.ă 

Pia aă aă fostă obiectulă unoră inser iiă urbane majoreă laă sfâr itulă secoluluiă XIXă iă
începutulă secoluluiă XX,ă destinateă unoră func iuniă publiceă majore, cum ar fi prefectura 
jude uluiăsauă locuin aăprefectuluiă iă subprefectului,ădară iăa aăzisaă ”Catedral ăOrtodox ”ă
amplasat ăpeăoăparcel ăsituat ă laă inflexiuneaăaxeiămajoreă iăoferindăastfelăoăperspectiv ă
interesant ădinăambeleăsensuriăaleăacesteiăaxe.ă 

Extremaăsudic ăaăPie iiă1ăDecembrieă1918ă(ceăcuprindeăzonaăundeăesteăamplasat ă
statuia Dr. Ioană Raţiu)ă p rea maiă bineă integrat ă înă sensulă deămaiă sus, dar iă aici, pe 
partea nord-estic ,ă auăap rutădou ămariăedificiiădup ăaniiă1965ă(fosteleăcl diriăaleăPTTRă
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şiăBIG),ăaăc rorăintegrareăînăsităesteăextremădeăagresiv ,ăînăprimulărândăcaăvolumăînăsineă
(dimensiunea,ă formaă iăamplasamentulănuăsuntădeă felă încadrate în context), în al doilea 
rând,ă acesteaă obtureaz ă perspectivaă valoroas ă c treă importanteleămonumenteă peă careă
aceast ăPia ăleăposed ă(Catedrala ortodox ,ăfostaălocuin ăaăprefectului,ăactualaăBanc ă
B.C.R.ă siă Prim riaăMunicipiuluiă Turda,ă fostaă prefectur ).ăAxulă deă perspectiv ă ală acesteiă
Pie iădinspreănordăesteă”CasaădeăCultur ”ăînceput ăînăaniiă1980,ădarăr mas ătimpădeă25ădeă
aniăneterminat , actualmente în stare de degradare.  

Piața 1 Decembrie mai cuprinde o girațieă important  realizat ă înă2010, care îns ă
perturbeaz ătravers rileăpietonaleășiăceleăautoădeopotriv . 

Zonaăadiacent ăacestuiă rezidenţialăcentralăesteă format ădină loturileă înşiruiteă
de-aălungulăstr zilorăEminescu,ăCoşbuc,ădr.ăI.ăRaţiu,ăLibert ţii laăvestăşiăCastanilor, 
Axente Sever, Gheorghe  Laz r, Aurel Vlaicu la est. Acesteaăsuntă locuinţeă izolateădeă
regul ,ădeăgenulăcelorăcareăformeaz ădeăfaptămajortateaărezidenţialuluiăturdean,ăregimăP,ă
maxim P + 1 + M, dintre care unele sunt în stare de degradare. Un studiu pertinent de 
sistematizare ar putea studia plombarea sau implementarea unor imobile de locuit cu 
respectareaăunorărestricţiiăimpuseădeăPUZ-uri sau PUD-uri actualizate. 

Zoneărezidenţialeăadiacenteăcentrului, compromise urbanistic şiăcareăarăpretindeă
oă sistematizareă careă s ă asigureă oă ţinut ă urban ă corespunz toareă oraşului, având în 
vedereăc ăcirculaţiaădeă traversareăseă faceăprinăaceast ăzon ,ăcuprindăsuprafaţaă loturiloră
deălaăvestăşiăestulăstr ziiăAvramăIancuă- limitateălaăvestădeărâulăCop ceniăiarălaăestădeăstr.ă
BarbuăL utaru.ă 

Zone adiacenteăcentrululă arăputeaăsuferiă transform riămajoreădatorateăunoră
intervenţiiă ulterioare (cum a fost, de exemplu, cea referitoare la reglementarea 
circulaţieiăşiăunde,ăconformăP.U.G.ă1999, au fost prev zuteărestricţiiăsauăchiarăinterdicţiiădeă
circulaţie pentru 5 ani).  

  O concluzieăgeneral ăreferitoareălaărezidenţialulădinăzonaăcentral  esteăaceeaăc ă
elăprezint ăimportanţ ămajor ădin punct de vedere patrimonial-istorică iăc ăstudiulădeăfa  
este destinat tocmai fundament riiă documenta iilor tehnice de punere în valoare a 
patrimoniului istorico-arhitectural i care vor sta la baza P.U.Z-ului acestei zone, pentru a 
puteaăfiă redat ăcircuituluiă turistic. Poten ialulă turistico-culturalăalăora uluiăTurdaă  ar putea 
deveni una din direc iileăprincipaleădeădezvoltareăaăora uluiăTurda,ăcare,ăînălipsaăproduc ieiă
industriale, e obligat s - iăadapteze direc iileădeădezvoltare. 

 

DOT RIăÎNăZONAăCENTRALAă 

Comerţul 

Începandă cuă piaţaă agroalimentar ă (neacoperit ă sauă parţială acoperit )ă situaţiaă peă
frontul estic iă vestic al P-ţeiă Republiciiă cuprinde magazine ale complexelor alimentare 
multina ionaleă şiă ună mareă num ră deă complexeă alimentareă şiă nealimentareă române tiă
situateă laă parterulă cl diriloră dină centru,ă majoritateaă covârşitoareă aă dot riloră deă comerţă  
sunt masate în aceast ăzon .ă 
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Administra ia 

Prim riaămunicipiuluiăTurdaă(fostaăPrefectur ),ăBCR, b ncileăprivateăînfiinţateădup ă
1990ăsuntăcl dirileăceleămaiăreprezentativeăaleăoraşului,ăcareăauăoăvechime considerabil , 
iară alteleă oămonumentalitateă deosebit ă (fostaă Judec torie, fostaăPrefectur ,ăBCR- fosta 
locuin ă aă prefectului,ă fostulă Palată ală Finan elor,ă Teatrulă ”Aureliuă Manea”- cl diri de la 
începutul secolului XX).  

Poliţiaă (aziă magazin BILLA),ă Judec toriaă (laă parteră Bibliotecaă pentruă Copii,ă
Televiziuneaălocal ,ăetajulăneocupat)ăşiăPoştaă(aziăsecţiaădeădializ ăaăspitalului)ăs-au mutat 
dinăzon ,ăl sândălocădot rilorăcomercialeăşiăaltorăservicii.ăă 

 

Cultura  

Dup ăinforma iileăstatistice, ora ulăde ine 25 de biserici. 

Una din cele mai vechi biserici din Turda este biserica romano-catolic , aleăc reiă
vestigiiădateaz ădinăsecoluiăXVăşiăesteăreprezentativ ăpentruăgoticulătransilv nean,ăatâtăcaă
volum, câtăşiăcaăpoziţie.ăDealtminteri,ă laărândulăs u, aceastaărivalizeaz ăcuăSf. Mihai din 
Cluj - renumit ăprinăfrumuse eăşiăprestanţ .ăInteriorulăşiăfaţadaăsuntăbaroce.ă 

Biserica reformat-calvin ă- din Parcul Muzeului,ădeţineăvestigiiădinăsecolulăXIVă- dar 
cl direaăareăoăînf ţişareăşiăoăstructur ăgotic ăcuăadaosuriăbaroce.ăValoareaăacestuiăedificiuă
esteă sporit ă deă vestigiileăCet iiăMedievaleă aleă ora uluiă înă preajmaă ruineloră c roraă esteă
a ezat ă iă deă existen aă caseiă parohiale,ă aă coliiă elementareă deă stat,ă aziă Liceul Jósika 
Miklós. 

Bisericaă unitarian ă aă fostă construit ă înă anulă 1792ă - pe locul fostului gimnaziu 
unitarian,ă acestaă fiindă reconstruită maiă laă sudă deă biseric ,ă undeă seă afl ă şiă aziă cuă alt ă
funcţiuneă– înăstilăbarocătârziu,ădup ăceăaărevenităcatolicismulăşi în Turda prin re-ocuparea 
bisericiiăplebaneădinăcentrulăoraşuluiă(PiaţaăRepubliciiănr.ă54). 

Ceaămaiă important ăbiseric ădeă rităortodoxăesteăCatedrala ortodox ă - realizat ă înă
perioadaăinterbelic ădeăaceeaşiăechip ădeăarhitecţiăconduşiădeăarhitectulăTraianescu, care 
s-au inspirat dinăl ca urileădeăcultăaleăcelorătreiăprovinciiăromâne ti. Proporţiaăarmonioas ,ă
amplasamentulă în lţatăşiăechilibrulă volumetrică facăcaăaceastaăs ă fieăconsiderat ăunaădină
cele mai frumoase biserici ale epocii interbelice. O alt ă biseric , Biserica R e tilor, se 
afl ăînăspateleăCatedralei ortodoxe, peăstradaăceăduceăspreăcimitiră(Gh.Laz r), databil ăîn 
primaăjum tateăa secolului XIX iăinvestit ăcuăvaloareădeăsimbolăpentruăpopula iaăora ului.  

Oă biseric ă valoroas ă subă aspectă semantică esteă fostaă Biseric ă aă ovag ilor, cea 
reconstruit ă dină temelii,ă laă 1709,ă înă rită greco-catolic,ă ast ziă ortodox , situat  pe strada 
Salinelor, în afara ansamblului studiat,  careă dejaă apareă peăh rţileă josephine,ă peă lâng ă
primaăbiseric ăaăşovag ilor,ăceaădeălâng ăOcneleădeăsare. 

 Peă stradaă Eminescuă seă g seşteă Sinagoga - cl direă impun toare,ă retras ă deă laă
strad ,ăcuăaspectădeăinterbelicăşiănuanţeădecorativeămaiătimpurii.ă 
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Edificiiă deă cultur ă laic ă suntă destulă deă pu ine:ă Teatrul ”Aureliuă Manea”, fostul 
Casino,ăcl direăclasicist ăeclectic ădeă începutădeăsecol, oper ăaăarhitectuluiăAdolfăLang, 
construit ă întreă 1901-1902, cuă oă valoareă arhitectural ă deosebit .ă Auă existată dou ă
cinematografe - de maxim 300 locuri (deci insuficiente), în anii 1957-1980, (Flac raă şiă
Pacea), care, dup ă1989, s-auădesfiin at. Casaăădeăcultur ă- ultima dotare a anilor 80 – a 
r masăpân ăaziăneterminat ,ăconstituindăunăfactorădeăpoluareăvizual ăaăora uluiădinămaiă
multeăaxeădeăperspectiv .ă 

Faţ ă deă populaţiaă oraşului,ă esteă evidentă c ă acesteă s liă deă spectacoleă suntă
insuficiente.ăNuăexist ăsal ădeăconcertăsauăaudiţiiămuzicale.ă 

Muzeul de Istorie (fost Palat Princiar sau Palatul Voievodal) ală oraşuluiă esteă oă
cl direăveche,ămonumetăistoricăceădeţineăimportanteăvestigiiăarheologiceăceădep şescăariaă
oraşului.ăD ruireaăşiă abnegaţiaă localniciloră faceăcaăacestămuzeuăs ă seă fiămenţinută şiă s ă
creasc ăvaloric în ciuda  fondurilor bugetare insuficiente alocate în ultimii 50 de ani.  

Bibliotecaămunicipal ,ădiverseăcaseădeăcultur ăaleăsindicatelorăexistenteă înăcl diriă
nespecificeă şiă uneleă dezafectateă dup ă revoluţie,ă alteleă doară redistribuiteă suntă dot riă deă
cultur ă totală insuficienteă (ex:ă peă str.ă Traian,ă fostaă „cas ă aă pionierilor”,ă apoiă internată ală
Liceului Mihai Viteazul,ăauă fostă înfiin ateă înăcasaănaționalizat ăaăconteseiăBethlen; dup ă
1990 cl direaăaă fostădestinat ă înv ţ mântuluiădeă tipăWaldorf,ă ast zi, cl direaăcuăvaloareă
istoric ,ădatat ădină1905, pierzând aceast ăfuncțiune educațional ,ăcareăseămut ăînăalt ă
parte). 

Servicii - Sectorulă ter iară esteă înă întreagaă ţar ă totală insuficient.ă Transportulă înă
comun este exclusiv realizat de autobuze. Gara C.F.R., fost nod feroviar important, a fost 
dezafectat ,ăiarăautogaraăsituat ăînăspateleăpie eiăagroalimentare, de asemenea. 

 În anii 1950 era un singur hotel important, avândă ună num ră limitată deă locuri de 
cazare i, la subsol, o piscin , singurul bazină deă antrenamentă dină oraş,ă situată înăPia aă
Republicii nr. 6.ăAst zi,ăbazinulăs-a transformat într-un centru SPA cu standarde ridicate. 
S-aăînmul ită iănum rulăhotelurilor,ămulteădinăacesteaăreu indăs ărespecteăcondi iileăceruteă
de hotelurile de patru–cinciă steleă iă avândă dot riă deă divertisment, spa iă alimenta ieă
public . 

 Serviciile (reparaţii,ăîntre inereăetc.)ăsuntăr spânditeăpeătoat ăsuprafa aăcentral ,ăiară
înă urmaăprivatiz rii,ă eleă s-auădiminuată caănum ră înă locă s ă seădezvolte, f cândă locă unoră
buticuri mixte, cu aspect dezagreabil.  

Inv mântulă 

Inv mântulăturdeanăaăfostăapreciatămereuăcaăunulădintreăceleămaiăbuneădină jude .ă
iă ast ziă colegiileă na ionaleă auă fostă distinseă cuă diplomeă ceă atest ă înaltaă inut ă aă

înv mântului.ăÎnăperioadaăăocupa ieiăhortisteădinăaniiă1940ăoăbun ăparteăaăintelectualit iiă
clujene universitare s-a mutat la Turda, iar mai târziu, în perioada comunist , o mare 
parteă dină profesoriiă interbeliciă auă profesată înă înv mântulă liceal,ă ridicândă standardeleă
acestuia.ăPrintreăceleămaiăvestiteăseăafl ăactualulăColegiuăNa ionalăMihai Viteazul. 
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Colegiulă Na ional Mihai Viteazul seă g seşteă într-oă zon ă adiacent ă întreă zonaă
central ă şiă cartierulă Turdaă Nou , pe strada Dr. Ioană Ra iuă nră 111. i aceast ă cl dire, 
proiectat ădeăarhitectulăPártosăGyula, aăfostăconstruit ăpeăăvremeaăregimuluiăaustro-ungar, 
început ă înă anulă 1908ă iă terminat ă înă 1911,ă este oă cl direă reprezentativ ă pentruă ora ulă
Turda.ă Cl direaămonumental ă esteă dotat , înă afaraă s liloră deă clas ,ă aă cancelarieiă iă aă
apartamentuluiă directorului,ă cuă oă sal ă festiv ,ă o sal ă deă sport,ă laboratoareă deă fizic ,ă deă
chimie,ă deă biologieă iă aseă cabineteămoderne,ă patruă ateliereă colare,ă internată iă cl diriă
anexeăpentruăpersonal.ăCl direaăeăprev zut ăînspreăstrad ăcuăunăparc,ăiarăînăadâncimeaă
lotuluiăcuăoăcurteăimens ădotat ăcuăterenuriădeăsportă iăgr diniătematiceă iăexperimentale.ă
Esteăunăexempluădeădotareădeă înv mântă liceală ceăarăputeaăconstitui un model pentru 
multe din liceele de azi. 

 Oămen iuneăspecial ăesteăLiceulăJósika Miklós, situatăpeăstradaăHa deuănr. 4,ăfost ă
coal  elementar ă reformat ă deă b ie iă (perioadaă antebelic ),ă fost ă coal ă deă stat de 
b ie iă (perioadaă interbelic ), fost ă coal ă general ă nr. 1 (perioada 1945-1989), fost ă
coal ăTheodorăMur anuă(1990-2006), despre care vom vorbi mai jos.  

 Fostul Liceu de Fete nr. 2, actualaă coal ăGeneral ă ”TheodorăMur anu”,ă fostul 
liceuădeăfete,ăeăsituat  peăstr.ădr.ă IoanăRaţiuă iăesteăoăcl direăcareădateaz ădină1882,ăde 
P+1ăcuăinternat,ăsal ădeăsportăşiăatelier.ă  

 Turdaămaiă de ineă iă alteă colegiiă cumăară fi:ăColegiulăTehnicăTurda,ăColegiu Tehnic 
”Dr.ăIoanăRa iu”,ăLiceulăTeoretică”LiviuăRebreanu”,ăColegiulă”EmilăNegru iu. 

SPA IIăVERZIăÎNăZONAăCENTRAL ă 

Singurele zone verzi amenajate din zona veche a municipiul Turda, care pot fi numite 
parcuri, sunt: 

 Parculă Tineretuluiă (parculă oraşului),ă amplasată laă limitaă deă sudă aă cartierului 
central, de-aălungulăArieşului,ăînăsuprafaţ ădeă8,75ăha; 

 ParculăTurdaăNou ,ăamplasatăînăpiaţaăBasarabiei,ăînărealitateăunăscuarăformatăla 
intersecţiaăaătreiăstr zi,ăînăsuprafaţ ădeă2,7ăha. 

 

Zonaăcentral  dispuneădeădou ăzoneăverzi.ă 

Parcul Tineretului (Central) situat pe latura de nord aă râuluiă Arieş, având o 
suprafa ămic ăiniţialăşiădinăceăînăceădiminuat ăînăultimii ani, avea un patinoar artificial, un 
pavilionăstilă"varwerk"ă iăunăchioşcăpentruăorchestr ,ătoateădinălemnă-  la sfârşitulăsecoluluiă
XIX iă începutulăsecoluluiăXX.ăAcesteaăauădisp rut,ădesigur,ădarănuăauămaiăfostă înlocuiteă
cuăalteădot riăspecifice.ă 

Zona scuarului dinăPia aăMuzeului este mic ,ădar pre ioas  datorit ăparticip riiălaă
Pia aăRepublicii iăaăperimetruluiăconstruităfoarteăvaloros.  

Oraşuluiă îiă lipsescă zoneleă verzi, iară poten ială exist ă chiară înă adiacen aă zoneiă
centraleăprotejate,ăprinăexisten aăPârâuluiăRacilor, aleăc ruiămaluriăarăputeaăfiăamenajateă
ca loisir. 
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Oăimportant ăzon ăverdeăoăconstituieăcimitirulăcentrală(cimitirulădinăTurdaăveche), ce 
areă oă geografieă complicat , dară şiă oă vegeta ieă bogat .ă Frumuse eaă monumenteloră
funerareăesteăcompletat ădeăpitoresculăpeisajului.ăTrebuieătotuşiăremarcatăfaptulăc ăşiăaiciă
amenajareaă aleiloră las ă multă deă dorit,ă surp rileă şiă alunec rileă deă terenă fiindă fenomeneă
frecvente.  

  Industrie - Zonei centrale îiălipseşteăsectorulăindustrial,ăgra ieăproximit iiădeăzona 
industrial  major , care azi este,ăînăbun ăparte, într-o stare de dezafectare.  

 Singuraăzon ă industrial ă situat ă înăproximitateaăzonei Ansamblului urban de sec. 
XVIII-XIXă esteă fostaă ”Fabric ă deă bere”,ă aziă proprietateă privat ,ă cuă real ă valoareă
arhitectural  iăasupraărevitaliz riiăc reiaăsuntăf cuteănumeroase studii de fezabilitate. 
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CAPITOLUL IV 
PIA AăREPUBLICIIă 
CL DIRILEăDEăIMPORTAN ăMAJOR     

  

A. MUZEUL DE ISTORIE   

Cod LMI:  CJ-II-m-B-07794 

Denumire:  Palatul Voievodal 

Amplasament: str. BogdanăPetriceicuăHa deu nr. 2 

Datare:  1309 

Func iune:  Muzeul de Istorie Turda 

Stil:   Goticăcuăelementeărenascentisteăînăurmaărestaur rii. 

 

 

Fig. 24 Localizarea Muzeului de Istorie 

Cl direaă aă avută maiă multeă denumiri, conformă cuă func iunileă avute:ă C mar ă
turdean ădeăsare,ăCuriaăCaseiăFiscului,ăCasaăFiscal ,ăCasaăPrinciar ,ăCasaăPrincipilor,ă
PalatulăVoievodal,ăConaculăPrinciară iăCasaăBathory. Destinat ă pentruă vamaăs riiă deă laă
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Turda,ă cl direaă aă servită iă deă re edin ă temporar ă aă principiloră Transilvanieiă înă timpulă
vizitelorăînăzon ,ădeăundeă iădenumireaădeăCas ăPrinciar ăsauăPalatăVoievodal18 

Institu iaăc m riiădeăsareădinăTurda,ăasem n torăcelorlalteăc m riădinăTransilvania,ă
a existat deja în secolul al XIV-lea.ă C maraă turdean ă deă sare,ă deă subă administra iaă
trezorerieiăregale,ăaăfostăceaămaiăimportant ădintreăc m rileătransilvane.ăăAceastaăesteăoă
cl direă construit ă înă secolulă ală XV-lea i al XVI-lea, având caracteristicile stilistice ale 
Rena terii.ăAăfostăputernicătransformat ăînăsecolulăalăXVIII-lea,ăîns ăînărestaurareaăf cut ă
deăLuxăKalmanăcl direaăî iărecapat ăunăfantezistăcaracterărenascentist.ă 

Monumentulă esteă oă cl direă cuă parteră iă ună etaj,ă deă form ă aproximativă p trat ,ă
avândăînăparteaădeănordăoăanex ăf r ăetaj.ăFa adaăprincipal ăareăunăportalădeă intrareă înă
arcă frântă iă treiă ferestreă deă form ă dreptunghiular .ă Deasupraă intr riiă seă afl ă ună balconă
sprijinităpeăconsoleăînăretrageriătreptate.ăLaădreaptaă iăstângaăacesteiaăseăg sescăferestreă
dreptunghiulare cu sprâncene deă corni eă iă frizeă deă denticuleă înă parteaă superioar .ă
Celelalteă fa adeă suntă lipsiteă deăelementeădecorative,ă doară ferestreleă dispunădeăanumiteă
accente.  

Subsolulăcl diriiăesteăacoperităcuăbol iăsemicilindriceădinăc r mid ,ăpeăcândăparterulă
poart ăună tavanădeă lemnăsprijinităpeăgrinziăputernice.ăU ileădeă laă înc perileăparteruluiăauă
cadreă dreptunghiulareă cuă excep iaă uneiaă încheiat ă susă înă arcă frânt.ă Etajulă esteă iă elă
t v nit,ăiarăcadreleău ilorăsuntădreptunghiulare. 

Înă anulă 1552,ă c l torulă Georgă Wernheră vorbe teă dejaă despreă casaă regeasc ă
denumit ă casaădepozituluiă deăsare,ă deciăaă considerat-oăoăcl direă reprezentativ .ăOăalt ă
indica ieăaăreprezentativit iiăacesteiăcl diriălaăînceputulăsecoluluiăalăXVI-leaăesteădat ă iădeă
detaliileă înă stilă gotică târziu.ă Lucr rileă deă reabilitareă finan ateă deăSigismundăBathoryă suntă
indicateă deă dou ă inscrip iiă înă limbaă latin ,ă unaă peă cl direă (1587,ă disp rut ),ă cealalt ă peă
poartaămare,ădemolat ă (1588ă – inscrip iaăaă fostă înzidit ă ulteriorădeasupraă intr riiă casei).ă
Acesteă dateă indic ă extindereaă cl diriiă medievaleă laă sfâr itulă secoluluiă ală XVI-lea. Prin 
aceast ă reabilitareă s-au stabilit atât actuala volumetrie, precumă iă compartimentareaă
interioar ăaăcl dirii,ăiarăancadramenteleădenticulateădeăfereastr ă iău ăauăfostăproduseăînă
aceast ăperioad .ăEsteătotu iăgreuădeăprecizatăcareădintreăacesteaăsuntăoriginaleă i care 
auăfostăamplasateăînătimpulărestaur rilorădintreăaniiă1909-1913. 

Renovarea din 1818 a afectat cel mai mult etajul turnului, când din cauza unui zid 
de compartimentare, s-a renun atălaăfrumoasaăsaăfereastr ăgotic .ăTotăatunciăs-a demolat 
iăscaraăexterioar ,ă iară înăfa aău iiădeă laăetajăs-a construit un balcon sprijinit, dupa moda 
epocii,ă peă dou ă coloane.ă Foarteă probabilă înă aceea iă perioad ă auă fostă realizateă iă
ancadramentele neoclasicisteăcuăparteaăsuperioar ăevazat ă iăcontraforturile.ă 

Înă1883,ăpoartaămareăornat ăcuăinscrip iiă iăblazoaneăaăfostădeclarat ănesigur ă iăaă
fostădemolat .ă Inscrip iaăpor iiăaăfostă înzidit ădeasupraăintr riiăcasei,ă iarăblazonulăBathoryă
(cuăsuprafa aădistrus ,ăabiaărecognoscibil )ădeasupraău iiădeăbalcon.ă 

Înă 1887ă auă avută locă câtevaă lucr riă deă între inere,ă înă cadrulă c roraă aă disp rută
balconulăfa adeiăprincipaleăsus inutădeăcoloaneă iăaăap rutăbalconulăînăformaăsaăactual . 
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Înă1902,ăcasaă iăparcelaăauăfost ob inuteădeăora ,ăiarăînă1907ăaăfostăinaugurat ăcaă iă
Cas ă deă Cultur .ă Întreă aniiă 1909-1913ă aă avută locă oă restaurareă deă mareă anvergur ă
condus ădeăarhitectulăKálmánăLux,ăînăcadrulăc reiaăcl direaăaăfostăadaptat ănoiiăfunc iuni.ă
Tavaneleămaiăsimpleăaleăînc perilorăreprezentativeăauăfostăschimbateăînătavaneăsus inuteă
cu grinzi, cu decor bogat, iarăzidurileăauăfostăconsolidateăcuătiran i.ăÎnă1910,ăIstvánăTéglás,ă
unulădintreăpionieriiăarheologieiădinăTransilvania,ăaănotatăc ăaăfostădistrus ăpicturaămural ă
de sub tencuialaăgroas ăaă„s liiădeătron”.ăFunc iaădeăcas ădeăcultur ăs-aămen inută iădup ă
primulăr zboiămondial,ăiarăînăcâtevaăînc periăaăfunc ionatăcaă iămuzeuă iăsalaămareăaăfostă
transformat ăînăcasino.ăÎntreagaăcl direăaăfostăpreluat ădeămuzeuăînă1943.ăDrept fondatori 
aiăinstitu ieiămuzealeăpotăfiăconsidera iăA.ăRa iu,ăI.ă ig raă iăI.ăI.ăRussuăprinăactivitateaăloră
notabil ădeăcolec ionareă iăp strareăaăvestigiilorăarheologiceă iă istoriceădinăvremeaă luiăJ.ă
Keményă iă I.ă Téglás,ă înă perioadaă interbelic ă iă urm toare celui de-ală doileaă r zboiă
mondial. (Gh: Sebestyen, V.Sebestyen, 1963, p. 62,93) 

Înăaniiă1960,ăapoiăîncepândăcuăaniiă1990,ăauăavută locănoiărenov ri,ă finalizateădoară
de curând.ăRenov rileădinăaniiă1990ăauăfostăprecedateădeăsondajeăarheologice,ăprinăcareă
s-aă descoperită chiară oă înc pereă necunoscut ă pân ăatunciă laă subsolulă cl dirii.ă Tencuialaă
exterioar ăaă fostăadaptat ă func iuniiănoiădejaă laă începutulăsecoluluiăalăXX-lea,ăoă tendin ăă
careăaăcontinuată iăacum,ăcândădatorit ămut riiăsc riiăauă fostăcreateămaiămulte goluri de 
acces.ăÎnădou ăs liădeălaăetajăauăfostădemontateăcâtevaăarcade,ăcareăîns ,ăseăpareăc ănuă
au fost originale. Deasupra subsolului nou descoperit s-aăconstruităoăextindereăcuăpere iă
deăsticl ,ăcareăesteădeăfaptăreconstituireaăultimeiăînc peri,ăprinăcareăvolumetriaăcl diriiăesteă
puternică alterat .ă Înă acestă volumăs-aăamplasatădoară oă scaraă deă serviciu.ăAă fostă pus ă înă
valoareă intrareaă original ă exterioar ă aă subsolului,ă descoperit ă recent.ă Maiă multeă
ancadramenteăauăfostărecioplite,ăast zi, dinăp cate, foarteăpu ineădinăceleăoriginaleăauăfostă
p strateăpeă fa ade.ăAă fostă schimbatăpar ială acoperi ulăedificiului,ă careăaă fostămansardat,ă
m rindu-seăastfelăspa iulăexpozi ional.ă 

1889 

 

Fig. 25 Imagine cuăpoartaăora ului    Fig. 26 Imagineăaăcl diriiădinăanulă1889ăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
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 Fig. 27 Imagine din anul 1950   Fig. 28 Detaliu balcon renascentist  

F
Fig. 29 Vedere dinspre nord a 
Muzeului de Istorie astazi, 
extindere arh. Gh. Polizu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 30 Vedere din interior din anul 1971 
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B.  LICEULăTEORETICă„JÓSIKAăMIKLÓS”. 

 

Cod LMI:  Nu este monument istoric 

Denumire:  Liceulă”JosikaăMiklos” 

Amplasament: str. BogdanăPetriceicuăHa deu nr. 4 

Datare:  1898 

Func iune:   Liceu teoretic 

 Stil:    Neoclasic 

 

 

Fig 31 Localizare liceu 

Dionisie tercaă ulu iu,ădirectorăalăprimeiăb nciăpopulareă„Arie ana”,ăaăfostăcelăcareă
i-aă l sată toat ăavereaă înăvaloareădeă40.000ădeăcoroaneă coliiăgreco-catolice din Turda 
Veche,ăspreăaăseăedificaăoă coal ănou .ăDorin aăsaăaăfost repedeăîndeplinit ădeăBiseric ,ă
astfelăîncât,ăînă1898,ăpeăsitulăfosteiă coliăelementareăreformate,ădeăb ie iă(1868),ăoănou ă
construc ieămultămaiămareă iămaiăluminoas ăaăfostărealizat .ă19 

Aceastaă aă servită aniă laă rândulă caă iă şcoal ă deă stată (nr.1),ă dup ă 1990 ca coalaă
Gimnazial ă „Teodoră Mure anu”,ă iară înă prezentă este Liceulă Teoretică „Jósikaă Miklós”, cu 
predareăînălimbaămaghiar . 
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Ast ziăseăprezint ăsubăformaăuneiăcl diri sobre P+1ăcuăunău or accent neoclasic, 
subăformaăuneiăbareădispuseăfrontalăfa ădeăaxulăscuarului Muzeului de Istorie, având 11 
travei ceă de ină ferestreă echidistanteă alungiteă peă vertical ,ă dreptunghiulareă laă parteră iă
terminateă înă semicercă laă etaj,ă reuniteă deă ună chenară alungită unificatoră peă în l ime,ă ceă
creaz ă ună ritmă verticală accentuată ală fa adei.ăChenarele au la etaj sprâncene puternice 
semicirculare.ăDintreăacesteătraveiăceleăpatruădinăextremaănordic ăfacăparteădintr-un volum 
dispusăperpendicularăpeăprimul,ăacoperităînătreiăapeă iăformândăaripaănordic ăaăvolumuluiă
general.   

 Celeă dou ă ferestreă aleă extremeiă sudiceă suntă alungite,ă îngusteă iă apropiateă
sugerândăoăsingur ăsal ăînalt , genăcapel .ăAmbeleăregistreăverticaleăaleăextremelorăsuntă
ie iteă înă exterioră fa ă deă corpulă centrală cuă cca. 50 cm. Spre sud, volumul principal se 
continu ăcuăunăaltulăavândădoarăparter,ă lipitădeăprimul,ăceăp streaz ă ritmulă ferestreloră iă
chenareleăalbeăaleăprimuluiăvolum,ădoarăc ăferestreleăsuntădreptunghiulareăcaă iăceleădeălaă
parterul volumului principal.  

 Ansamblulă esteădezvoltată înă curteă cuăalteă volumeăceăde in func iuneaădeă sal ădeă
sportă iăalteăanexeăliceale.ăLiceulădezvolt ădou ădirec iiădeăspecializare:ă tiin eleănaturiiă iă
filologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Liceul Jósika Miklós,ăvedereăfrontal ădinăscuarulăMuzeuluiădeăIstorie.ăÎnă
stângaăseăobserv ăfa adaănordic ăa Bisericii reformat-calvine din Turda Veche.  
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C.  FOSTUL PALAT AL FINAN ELOR 

Cod LMI:  CJ-II-m-B-07799 

Denumire:  FOSTUL Palat al Po teiă i Finan elor 

Amplasament: Pia aăRepubliciiănr. 15 

Datare:  1901-1902 

Func iune:   Sediul maiămultorăb nci,ăbirouri,ăcomer  

 Stil:    Neobarocăcuăinfluen eăSecessionă 

 

 

Fig. 33 Localizarea fostului Palat alăPo teiă iăFinan elor 

FostulăPalatăalăPo teiă iăFinan elorădinăPia aăRepubliciiănr.ă15ăaăfostăconstruităîntreă
anii 1901-1902,ă înă loculă construc iiloră demolateă din frontulă pie ei:ă depozitulă cizmarilor-
t b carilor,ă celoră apteă cl diriă taxaleă (concesionate) iă poartaă baroc ă aă Caseiă Fiscului.ă
Stilul eclectic-neobarocăalăcl diriiăpoart ăamprentaăArteiă1900ă iăesteăvizibilăînceputulăuneiă
degaj riă urbanisticeă nefinalizate peă parteaă cealalt ă aă p rcule ului,ă c treă Bisericaă
Reformat .ăArhitectulăcareăaăsemnatăacestăproiectăesteăLángăAdolf.ă 

Înă perioadaă sfâr ituluiă deă secolă XIXă auă locă tranform riă înă cadrulă Pie eiă Centrale.ă
Totu i,ăplanimetriaăacesteiaăseăschimb ăpu in,ăiarămodific rileăceleămaiărelevanteăsuntăceleă
legate de aspectul fronturilor. Pia aăaveaăfronturiădeătipărural,ăcareăintrauăînăcontradic ieăcuă
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principiileăurbanisticeădinăepoc .ăAstfel,ăseăvorăconstruiăcl diriăadecvateăfunc iunilorăceăseă
impuneau unei re edin eăde comitat. Înăloculădepozitelorăseărealizeaz ăPalatulăFinan elor,ă
oăcl direăcuăetaj,ă înăpor iuneaăie it ădină liniaăfrontului având un gang cu acces carosabil 
marcată cuă coloane.ă Ulterior,ă cl direaă aă g zduită prim ria,ă judec toria,ă po ta,ă iară ast ziă
b nciă iămagazine. 

 Dup ădemolareaădepozitelorăs-aăformată iăunăparc.ăÎnălipsaăunuiăplanădeăarhiv ăcareă
s ă prezinteă inten iileădeă restructurareă urban ă seăpoateă doarăobservaă situa iaă actual ,ă iă
anumeăfaptulăc ăacestăparcăaăfostăproiectatăcuăsiguran .ăAstfel,ăcl direaăFinan elor nu ar 
fiă avută fa adaă peă laturaă sudic :ă înă lipsaă parculuiă aceastaă ară fiă trebuită s ă fieă ună calcan.ă
Parculă r mâneă neconturat,ă probabilă c ă proprietateaă bisericiiă aă împiedicată dezvoltareaă
parcului. 19 

 

 

Fig. 34. Pia aălaă1900.ăCl dirileăcu nr. 15 au fost demolate, iar în locul acestora s-a 
construit Palatul Po teiă i Finan elor,ăînăstilăSeccesion 

 

Fig. 35 Fostul palat al Po teiă i Finan elor,  înainte de 1918 



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         59 

 

 

 

 

Fig. 36 Fostul Palat al Po teiă i Finan elorăast zi 
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D. TEATRUL MUNICIPAL TURDA 

 

Cod LMI:  Nu este monument istoric,ăpropusăînăstudiulădeăfa  

Denumire:  Teatrul ”AureliuăManea” 

Amplasament: Pia aăRepublicii nr. 42 

Datare:  1901-1904 

Func iune:  Teatru 

 Stil:   Neobaroc, Art Nouveau 

 

 

Fig. 37 LocalizareaăTeatruluiă”AureliuăManea” 

Cl direaă aă fostă construitaă laă începutulă secoluluiă ală XX-lea (1901-1904)ă dup ă
proiectulăarhitectuluiăAdolfăLang.ăPeăamplasamentăexistaăoăcl direădinăsecolulăalăXIX-lea 
din care s-aă p strată oă parteă dină subsol,ă înspreă Pia a Republicii,ă iară dup ă 1948,ă cândă
cl direaă aă preluată oficială func iaă deă teatruă municipal, s-aă ad ugată ună nouă corpă (turnulă
scenei).20  

Înăprim ăfaz ,ăcl direaăaveaăfunc iuneaădeă”casina”ă(magh.ăvigadó)ăfiindăunăspa iuă
publicămultifunc ional:ă cultural,ă divertisment,ă comercial.ă Dup ă 1921ă aceastaă aă ad postită
”Casinaă Intelectualiloră Români”ă iă cinematografulă particulară ”Laă Grecu”ă (apoiă
cinematografulă ”Arta”),ă iară dină 1922ă iă ”Societateaă Amiciiă Artelor”.ă Înă anulă 1948,ă
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cinematografulă ”Arta”ă s-aă închisă iară cl direaă a devenit sediul Teatrului de Stat Turda 
(ulterior denumit Teatrul MunicipalăTurda,ăiarăast ziăTeatrul ”Aureliu Manea” Turda).  

Teatrulă dină Turdaă î iă începeă activitateaă înc ă deă laămijloculă secoluluiă ală XVIII-lea, 
conform istoricul Orbán Balázs. 

În ultimele decenii ale secolului XIX, turneele devin tot mai frecvente. Ca în orice 
localitateămaiăînsemnat ădinăAustro-Ungaria și la Turda funcționa un Casino într-oăcl direă
înă form ădeăLăpe locul actualului hotel Potaissa din anii 30 ai sec. XIX. Atunci, edificiul 
fosteiăPrim riiănuăeraă înc ăextinsăc treăstr.ăGeorgeăCoșbucăşiăaăexistatăcâteăunăp rculeţă
atâtăînădreptulăPrim riei,ăcâtăşiăînădreptulăCasinei,ăastfelăcreându-se un loc de agrement. 
(dateă dup ă Orbán Balázs, cap.XLIX). Aici, trupele de teatru ambulante își desf șurau 
spectacolele, se țineau întruniri ale elitei intelectuale, baluri ș.a. Oraşulă aă cump rată
amplasamentulă actuală ală teatruluiă deă laă stată şiă Casina a fost ridicat , pe banii 
municipalit ii,ăînăprimiiăaniăaiăsecoluluiăalăXX-lea,ăcl direaăTeatruluiă, când s-aăconstruită iă
laă Clujă cl direaă Teatruluiă Na ională (îns ă laă Turda,ă aceast ă cl direă nuă aă avută ini ială
func iuneaădeăteatru).ă 

 

 

Fig. 38 Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), în anul 1911. 
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Fig. 39 Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), înaintea anului 1918. 

 

 

Fig. 40 Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), în anul 1942. 
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Fig. 41 Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52)ăşiăFântânaăLebedelor,ăînăanulă1951. 

 Cl direaă esteă format ă dină treiă corpuriă cuă regimuriă deă în l imeă diferite, 
corespunz toareă celoră treiă zoneămajoreă ceă definescă schemaă func ional ă aă unuiă teatru:ă
primireaăpublicului,ăsalaădeăspectacoleă iăscenaăcuăanexeleăsale. 

 Planulă esteă neregulat,ă asimetrică rezultată ală schimb riloră deă func iuneă deă peă
parcursul mai multor decenii.  

 Fa adaă principal ă aă fostă proiectat ă deă arhitectă caă fiindă simetric ă fa ă deă axulă
central,ă dară ad ugirileă ulterioareă schimb ă planurileă ini iale. Acoperi ulă deă deasupraă
frontonuluiă arcuită ală etajuluiă esteă surclasată deăună turnule ău oră alungită peăorizontal , cu 
dou ăfle eălaăextreme. Caă iăînăplan,ăsimetriaăesteăalterat ădeăceleădou ăcorpuriăad ugate:ă
gangulă deă accesă pentruă tr suri,ă supraetajată (înă parteaă sudic )ă iă corpulă biblioteciiă
municipaleă (înă parteaă nordic ).ă Fa adaă cap t ă astfelă ună caracteră deă improviza ie.ă
Compozi iaăfa adeiăesteădominat ădeăunărezalităputernicăînăaxulăprincipal.ă 

 Fa adaă lateral ă nordic ă esteă simpl ,ă fiindă ritmat ă deă ferestreă cuă chenareă înă stilă
Secession.ă Aceast ă fa ad ă foarteă lung ă esteă împ r it ă înă dou ă registreă printr-un brâu 
intermediarăcareăesteătratatălaăfelăcuăcap tulăvesticăalăcl dirii. 

 Stilul este Neobaroc, cu elemente de Secession,ă iară decora iileă interioruluiăă
înc rcateă iăpre ioase, darăeleganteă iădeăbunăgust, v descăgustulăepocii. 
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Fig. 42 Teatrulă(PiaţaăRepublicii nr. 52), în anul 1971 

 

Fig. 43 Interiorul Teatrului, înaintea anului 1918 
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E. FOSTAăJUDEC TORIE (anteriorăfostaăPrim riaăora uluiăTurda) 

 

Cod LMI:  Nu este monument istoric; propusăînăstudiulădeăfa  

Denumire:  FostaăJudec torie 

Amplasament: Pia aăRepublicii nr. 5 

Datare:  1795-1805 

Func iune:  azi e nefunc ional ,ăfost  Judec torie 

 Stil:   Baroc târziu  

 

 

Fig. 44 Loca iaăfosteiăJudec torii 

Fosta Judec torie seă afl  în partea de nord aă pie eiă centraleă aă ora uluiă Turda.ă
Construc iaă s-a ridicat între anii 1795-1806. Construireaă aă fostă coordonat ă deă Kövecsi 
János,ăunăarhitectăautodidact.ăăRenumeleănuăvineădeălaăfaptulăc ăarăfiăoăcl direăveche,ăfiindă
construit ă întreăaniiă1795-1805, ci pentruăc ăînăraportăcuămareaădimensiuneăaăcl dirii cu 
etaj, ea aă fostă construit ă dină lespezileă fostuluiă Castruă roman,ă iară holulă iă scara sunt 
construiteă dină pieseă preluateă totă dină Castruă i tan ateă cu inscrip ia: ”Legiunea a V-a 
Macedonica”21. Întreă 1812ă i 1849ă aă fostă sediulă Cl diriiă Jude eneă Turda,ă dup ă careă
prime teăfunc iuneaădeăJudec torie. 
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Prim riaă s-aămutată înă cl direaă fosteiăPrefecturiă (Pia aă1ăDecembrieă nr.ă 28),ădup ă
desfiin areaă Comitatuluiă Turda-Arie ă înă 1925,ă cl direaă fiindă utilizat ă deă instan ele 
judec tore tiădinăTurda. 

  

 

Fig. 45 Cl direaăfosteiăJudec torii,ăînăform ăoriginal  

Cl direaă esteă dezvoltat ă înă jurulă uneiă cur iă interioareă peă terenulă rezultată dină
unificareaă maiă multoră parcele.ă Cl direaă existent ă areă planimetriaă specific ă unuiă palată
barocădinăaădouaăjum tateăaăsecoluluiăalăXVIII-lea.  

Fa adaă estic ,ă ceaă dinspreă pia , esteă dominat ă deă portalulă monumentală ală
ganguluiădeăaccesăînăcurte.ăAcestăgangăesteăboltităcuăcaloteăboemeăpeăarceădublouă iăareă
chenar deăpiatr ă înămânerădeăco .ăGangul este accentuat printr-unăbalconăa ezatăpeăpeă
coloaneădeăpiatr ăcuăcapitelăcompozită iăabac ăp tratic ăr sucit ălaă45ăgrade.ăBalconulădeă
piatr ă st ă peă console, dină careă ceaă central ă eă unificat ă cuă cheiaă arculuiă deă laă gang.ă
Fa adaăesteăritmat ădeăpila triăaplatiza iăsuprapu i,ăcare, la etaj, suntăprev zu iăcuăcapitelă
compozit.ăUneleătraveiăauăpila triădubli,ăgemina iăcareăstauăpeăoăunic ăbaz ăceăseăcontinu ă
cuăunăsingurăpilastruălatăcâtăceiădoiădeămaiăsus.ăSeăpareăc ămodelulăstilisticăaăfostăpalatulă
Banffy din Cluj. 

Laăsfâr itulăsecoluluiătrecută iăînceputulăacestuiaăcol urileăstradaleăauăfostăte iteălaă
45ăgradeăsauărotunjite,ă iarăcorni eleămarcate.ă Înăcazulădeăfa , col ulăaăfostămarcatădeăoă
traveeă rotunjit ă cuăcorni ăplan  iă supraîn l at ,ămarcat ădeăunăbalcon cu parapet din 
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fierăforjat.ăGolulădeălaău aăbalconuluiăeăprev zutăcuăunăfrontonătriunghiularădeasupraăc ruiaă
seăarcuie teăoăcorni eăceăcontinu ăcorni aăcl diriiăbaroce. 

Peăaxulăcentralăalăfa adeiăestice,ăpeăacoperi ăseăafl ăunăturnule ăclopotăprev zut cu 
oăcupolet ădecupat ăpeă treiă laturiăcuăarcuriăsemisfericeăceăad postescăceasuri.ăClopotulă
anun aăînceputulăadun rilorădeăjudecat ăînăcentrulăpie ei,ădeăaceeaăaăfostănumită”clopotulă
Judec ii”.  

Pereteleăcareăînchideăcurteaăinterioar ăaveaăreprezentatăun bazorelief care ilustra 
oăscen ăfunerar ădeătipăroman, careăaziăseăafl ăînăMuzeulădeăIstorieădinăTurda. 

Cl direaăaă fostădezafectat ăpeădataădeă20ăaugustă2008,ădinăcauzaăpericoluluiădeă
surpareăaătavaneloră iăaăpere ilor.ăJudec toriaăs-a mutat provizoriu înăPia aă1ăDecembrieă
1918ănr.ă29,ăapoiăînăPia aăRoman ănr.12. 

 

 

 

Fig. 46 Cl direaăfosteiăJudec toriiăînainteădeă1918,ădup ăextindere p strat ă iăaziăcaă
imagineăemblematic ăaăcentruluiăora ului. 
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CAPITOLUL V   PIA Aă1ăDECEMBRIEă1918 
 Pia aă1ăDecembrieă1918ăvineăînăcontinuareaăPie eiăRepublicii,ăpeădrumulăprincipal,ă
iăaă r masăneamenajat .ăSeăsimteăoă ruptur ăevident ă laănivelădeă limbajăarhitectural,ădeă
gabarit,ă deă ritm,ă deă importan  acordat ă spa iiloră libere.ă Seă treceă deă laă spa iulă pietonală
amplu la circula ieăcuăpatruăbenzi,ătrotuareămaiăînguste,ătreceriădeăpietoniălaădistan eămariă
iă ampriz ămonumental .ăCap tulă deă perspectiv ă esteă dată deăCasaă deăCultur ,ă cl direă
aflat ăînăparagin ,ăîns ăcareăpus ăînăvaloareăarăputeaăreactivaăunăspa iuămareă iămortăînă
momentulăactual.ăPrim riaă iăBancaăComercial ăRomân ănuăsuntăcl diriăcareăs ăstrâng ă
unănum rămareădeătrec tori,ă iarăfrontulăopusăesteăocupatădeălocuin eăcolectiveăcareăsuntă
segregate foarte clar prin dimensiunea mare a carosabilului iălipsaătrecerilor. 

 

Fig. 47 LocalizareaăPie ei 1 Decembrie 1918 (fost ăPia aădeăFân,ăfost ăPia aă
Kossuth,ăfost ăPia aăReginaăMaria,ăfost ăPia aăStelu ei) 
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A.    BANCAăCOMERCIAL ăROMÂN   (fostaăCas ăaăPrefectului) 

Cod LMI:  Nuăesteămonumentăistoric,ăpropusăînăstudiulădeăfa  

Denumire:  BancaăComercial ăRomân ă(Fosta cas ăaăPrefectului) 

Amplasament: Pia aă1 Decembrie 1918 nr. 29 

Datare:  1884-1896 

Func iune:  azi e banc ,ăfost ălocuin ăaăPrefectuluiă iăSubprefectului 

 Stil:   Neoclasicist  

 

 

Fig. 48 LocalizareaăCl diriiăBCRă(fost ăcas ăaăPrefectului) 

Conducereaă comitatuluiă aă hot râtă construireaă uneiă caseă pentruă ceiă maiă înalţiă
conduc toriăaiăs i.ăAstfel, între 1884-1896 s-a ridicatăpentruăprefectăşiăsubprefectăoăcas ă
reprezentativ .ă Înăanulă1170,ăpeăamplasamentulăacesteiăconstruc iiăexistaăoăm n stire a 
OrdinuluiăC lug rescăIoanităînăaăc ruiăproprietateăeraăsatulăCristi ,ăactualulăOpri ani.22 

Pân ă înă 1946ă aă func ionată cuă aceea iă destina ie,ă ultimulă prefectă deăTurdaă aă fostă
avocatul dr. Iulius Popa. Între 1948-1990ăaăavutănumeroaseădestina iiăpublice.ăăă 

Dup ă 1990,ă Bancaă Naţional ă s-aă mutată înă spaţioasaă cl dire,ă iară urm torulă şiă
actualul locatar este BancaăComercial  Român . BCR-ul ocupaăîns ăunăspaţiuămaiămic, 
între 2008-2012, fiindc ălaăetajăerauăbirourileăJudec toriei,ădeoareceăînăaceast ăcl direăaă
func ionatăoăperioad ădeătimpă iăJudec toriaăTurda.ă   
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Fig. 49 Imagine din 1908 aăcl diriiăactualeiăBCR 

 

 

Fig. 50 Imagineădină1917ăaăcl diriiăactualeiăBCRă 

( Sursa Gergely, Eugen, Op. Cit. p. 350-351) 
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Fig. 51 Imagineădină1918ăaăcl diriiăactualeiăBCRă 

( Sursa Gergely, Eugen, Op. Cit. p. 350-351) 

 Cl direaă cuă regimă deă Parteră iă ună etajă areă oă amprent ă laă solă înă form ă deă Lă cuă
laturileă orientateă spreă vestă iă sud,ă iară spreă nordă eă prev zut ă cuă calcană înă vedereaă
dezvolt rilorăviitoare.ă 

 Edificiul este unul impozant, monumental, marcat de un registru central foarte 
puternicădecorată cuăcoloaneădeăordină ”colosal”ă careă continu ă laăparteră cuăni teă consoleă
dezvoltate pe întreaga în l imeăaăparterului,ăceăsprijin  unăbalconădeăform ăcurbat , ce se 
întindeă peă toat ă l imeaă registruluiă principal. Acest registru este marcat de un fronton 
triunghiularăceăreune teăceleăpatruăcoloane,ădecupându-se de pe un atic major plat aflat 
la fiecareăregistru,ăcelădinămijocăfiindăsupraîn l at.ăRegistrulăcentralămaiăde ineăînc ădou ă
aripiăie iteăfa ădeăfrontulăfa adeiă iăavândăfiecareăcâteăoădeschidereăsuprapunere. 

 Registreleă extremeă aleă fa adeiă principaleă suntă deă departeă multă maiă simpleă caă
tratare. Ferestreleăsuntădreptunghiulare,ăceleădeălaăetajădinăregistrulăcentralăsuntăprev zuteă
cu sprâncene în unghi, ceăîncadreaz ăcheiaătripartit .ăFerestreleădeălaăparterăauăchenareă
mai simple. 

 Oăcurteăinterioar ăeăaccesat ăprintr-un gang aflat în registrul lateral nordic. 

 Interiorulăaă fostă puternică transformatădeă c treăBanc ; interven iaăaă fostă destulă deă
invaziv ,ăacoperindăsauăascunzândăoăparteădinădecora ii.ăă 
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B.  PRIM RIA MUNICIPIULUI TURDA (fosta PrefecturaăJude ului) 

Cod LMI:  CJ-II-m-B-07788 

Denumire:  Prim riaăMunicipiuluiăTurda,ăfostaăPrefectur ăaăJude ului 

Amplasament: Pia aă1ăDecembrieă1918ănr.ă28 

Datare:  1884-1886 

Func iune:  Prim rie 

 Stil:   Neoclasicist  

 

 

Fig. 52 LocalizareaăPrim rieiădinăTurda 

FostaăPrefectur ăaăComitatuluiăTurda-Arie ăaă fost proiectat ădeăarhitectulăHalmaiă
Andoră iă realizată deă c treă antreprenorulă Horváth Gyula, între 1884-1886, în stil neo-
renascentist.ă Dup ă desfiin areaă Comitatuluiă Turda-Arie ,ă cl direaă aă fostă preluat ă deă
Prim riaăora ului. (Orbán Balázs, op.cit. la nota 15) 

 Cl direaă areă oă compozi ieă clasicist ă cuă simetriaă puternică acuzat .ă Totu iă
amplasareaă esteă inabil , fiindă perceput ă într-un racursiu puternic. Actuala prelungire a 
Pie eiă1ăDecembrieăară fiăpututăcreaăunăaxădeăperspectiv ,ădarăpareăpu inăprobabilă ă s ă fiă
existatăaceast ă inten ieăprină faptulăc ă înă fa aăcl diriiăs-au restaurat ruinele vechii biserici 
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paulineăpentruăaădeveniăBisericaăLuteran ,ăimobilulăfiindăcump ratădeăenoriaşiădeălaăstat,ă
la scurt timp dup  inaugurarea sediului comitatului.  

Întreă celeă dou ă noiă cl diriă s-aă realizată ună drumă deă accesă c treă parcul  ora ului.ă
Acestădrumăareăziduriădeăsprijinărealizateădinăpiatr ăbrut .ă iădinăaceast ădirec ieăcl direaă
comitatuluiă esteă prostă perceput .ă S-au introdus accente de neo-barocă înă compozi iaă
fa adeiă pentru aă compensaă amplasamentulămediocru.ăAcoperi ulă cuă pant ă dubl ă frânt ă
este,ăpeălâng ăoăinfluen ăaăstiluluiăbaroc,ăoămanier ădeăaăm riăprestan aăcl dirilorăoficiale.ă
Rezalitul puternic din ax este inspirat din limbajul palatelor publice vieneze, careă iăele se 
inspir , la rândul lor, dină palateleă baroce,ă re edin eă nobiliareă dină Viena.ă Soclulă areă ună
bosajă puternic,ă iară corpulă centrală areă ună portică compozi ional,ă doară traveeaă central ă
reprezint ăunăgangăcarosabil.ă 

Cuăastfelădeăcl diriăseă reu e te, într-o oarecareăm sur , s ăseăschimbeăaspectulă
Turzii dintr-un târg provincial într-unăora ăcentralăeuropean. 

Func iuneaăpublic ăesteăexprimat ă iăprintr-un balcon deasupra porticului. Tipul de 
compozi ieăvaăfiăpeăurm ăimitată iăînăalteăcompozitiiădinăpia . 23 

 

 

Fig. 53 Desenădinăanulă1889ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţuluiăTurdaă 

(înăprezentăPrim riaămunicipiului). 
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Fig. 54 Fosta Prefectur ăaăjudeţuluiăTurda şiăfostaăBiseric ăLuteran . 
Poz ăf cut ăînăanulă1901. (Colec iaăRaduăCerghizan) 

 

 

Fig. 55 Fosta Prefectur ăaăjudeţului Turda şiăfostaăBiseric ăLuteran .                               
Poz ăf cut ăînăanulă1905 (Colec iaăRaduăCerghizan) 

 Cl direaăimpun toareă iămonumental ,ăcuăsubsol,ăparteră iăetaj,ăavândăamprentaălaă
solă înă form ădeăUăcuă laturiă inegale, egaleă ini ial,ăad ugireaădinăsudădatândădinăperioadaă
interbelic ,ă latura dinspreă sudă fiindă maiă dezvoltat ă înă adâncime,ă iară ceaă deă nord,ă maiă
scurt ă l sândă locă uneiă dezvolt riă urbanisticeă peă stradaăAurelă Vlaicu,ă fostaăPrefectur ă aă
Jude uluiăTurdaătrebuiaăs ădeaătonulădezvolt riiăviitoareăaăacesteiăzoneăaăora ului,ăpân ă
atunciă relativă neglijat ă subă aspectulă dot riloră publice.ă Peă deă alt ă parte, eaă trebuiaă s ă
exprimeă putereaă imperial ă habsburgic ă totă maiă zdruncinat ă deă nemul umiriă interneă aleă
popoarelor constitutive.   



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         75 

 

 

 

Fig. 56 Fotografieădinainteaăanuluiă1918ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţului Turda (în 
prezentăPrim riaămunicipiului).ă(Colec iaăRaduăCerghizan) 

 

 

  Fig. 57 Prim riaăactual ă(fost ăPrefectur ăaăjudeţuluiăTurda)ăşiăfostaăBiseric ă
Luteran . Poz ăf cut ăînădecembrieă1918ă(fotoăS.Tömlö)ăînăajunulăintr riiătrupelorăromâneă

înăoraş. 

(Colec iaăRaduăCerghizan) 
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Fig. 58 Fotografieădinăanulă1935ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţuluiăTurda (în prezent 
Prim riaămunicipiului).ăStatuiaăDr.I.Raţiuăfuseseăfinisat ăînăanulă1929. 

  Cinci registre verticale alc tuiescăfa adaăprincipal ,ădin care cele trei centrale sunt 
puternicăavansate,ăcelăcentralăfiindătratatăcaăunăcorpămajor,ămultăie itădinăliniaăfrontului,ă iă
multă supraîn l at,ă avândă acoperi ă distinctă înă patruă ape,ă cuă panteă frânteă iă concaveă laă
parteaă inferioar .ă Corpulă centrală de ineă cinciă traveiă subliniateă laă etajă deă cinciă coloaneă
semicirculare angajate, ceăseăcontinu ălaăparterăcuătotăatâ iaăpila triăangaja iăprev zu iăcuă
bosajeă multă reliefateă iă formând, astfel, imaginea unui ordin colosal. În axul central 
volumulăesteăstr punsădeăunăgangăboltit, semicilindricăpesteăcareăavanseaz ă înăconsol ă
ună balconă destulă deă redusă caă l ime,ă iară acoperi ulă prime te, deasupra arhitravei 
dezvoltate, oă lucarn ă cuă frontonă verticală decorată cuă oă sprâncean ă semicircular .ă
Registreleălateraleăaleăvolumuluiăcentralăsuntăcompuseăcaăni teăturnule eălipiteădeăoăparteă
iăaltaăfa ădeăcelăcentral,ăavândătreiălaturiă iăacoperi ădistinct, cu pante concave, marcat 
deăoălucarn ăcuăfronton vertical deasupra laturii frontale.  

 Registreleăceă formeaz ăcorpurileă lateraleăsuntădotateăcuăcâteă aseă travei,ă fiecareă
prev zuteăcuă ferestreădreptunghiulareămaiămiciă iămaiă simpleă laăparter,ămaiămariă iămaiă
decorateă laă etaj,ă separateă deă acelea iă elementeă verticale,ă cuă diferen aă transform riiă
coloaneloră înăpila tri.ăFerestrele etajului registreloră lateraleă suntăprev zuteăcuăcol uriă deă
sprâncene baroce, iar cele ale registrului central, semicirculare atât la parter, câtă iă la 
etaj, cuăchenareă iăcheie,ădoarăc ăultimeleăprimescălaăparteaăsuperioar ăcâteăună”ochi”ădeă
geamădeăform ăcircular . 

 Fa adeleălateraleăprimescăoătratareădecorativ ăidentic ăceăceaăaăregistrelorălateraleă
aleă fa adeiă frontale. Ună brâuă puternică marcată atâtă laă parteaă superioar , câtă iă la cea 
inferioar ăesteăritmatădeăpila triăreliefa iăînădreptulăfiec reiăaxe verticale dintre ferestre. 
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Fig. 59 AleeaăcareăduceaădinăPiaţaă1ăDecembrieă1918ăînăparc.ăInăstânga: Biserica 
Luteran ,ăînădreapta:ăfostaăPrefectur ă(aziăPrim ria).ăFotoăS.Tömlöă(1918) 

 Întregulă parteră esteă prev zută cuă bosajeă puternică reliefateă ceă accentueaz ă
orizontala,ăiarăacesteăbosajeămarcheaz ă iăcol urileăcl diriiăpân ăsus. 

 Stilul arhitectural este unul eclectic, cu elemente neorenascentiste (arcuirea 
ferestrelor centrale, ordinulă ”colosal”), neobaroceă (formaă acoperi ului,ă ambrazurileă
ferestrelor, inflexiunileă cuă dubl ă curbur ),ă neoclasiciste (simetriaă perfect , ierarhia 
volumetric ă iă ceaă aă distribu ieiă func ionale)ă etc.ă Cl direaă esteă maiă sobr ă decâtă ceaă aă
fostului Palat al Po teiă iăFinan elor, aăc ruiăconstruc ieăneobaroc ăvaăfiăridicat ăcâ ivaăaniă
mai târziu.  
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CAPITOLUL VI    BISERICI DIN TURDA  
SITUATE ÎN PERIMETRUL ANSAMBLULUI 
URBAN DE SECOL XVIII-XIX   

A. BISERICA REFORMAT-CALVIN ,ăTURDAăVECHE 

Cod LMI: CJ-II-m-A-07793 (Cod RAN: 55268.11.01, 55268.11.02) 

Categorie: monument istoric 

Denumireăoficial : BisericaăReformat ă"TurdaăVeche" 

Amplasament: Str. BogdanăPetriceicuăHa deu,ănr.ă1 

Datare: sec XV 

Confesiune: reformat-calvin ,ăini ialăromano-catolic ăpân ăînă1564 
 

      

Fig. 60 Localizarea Bisericii reformat-calvin ădinăTurdaăVeche 
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 Bisericaăesteăalc tuit ădintr-oăsingur ănav ăcuăturnăpeălaturaăsudic .ă Ini ialăaăavută
iăunăaltarăpeălaturaăestic ,ădarăcareăaăfostădemolat. 

Bisericaăaăfostăcontruit ăînăstilăgotic. 

Evolu ie 

Biserica Reformat-Calvin ă dină Turda-Veche,ă celă maiă vechiă monumentă p strată înă
Turda,ăesteăsituat ăînăcentrulăora uluiă(str.ăHa deu,ănr.1),ăînăvecin tateaăPie eiăRepublicii,ă
a scuarului Muzeului iăfostuluiăPalatăPrinciară(aziăMuzeulădeăIstorie)ă iăaăfostăconstruit ăpeă
amplasamentulăuneiă iămaiăvechiăbiserici. 

 
Fig. 61 Fortifica iaăMedieval ădinăTurdaăVecheăcuăBisericaăreformatăcalvin ă iă

Palatul Princiar (azi Muzeul de Istorie) (surs ăOrbán Balázs, op.cit.) 
 

Primaăbiseric ăpeăacestălocăaăfostădeărităromano-catolic,ăconstruit ăînăsecolulăalăXIV-
lea,ădeăc treăcavaleriiăcruciaţi,ăcuăhramulăSf.ăMaria.ăEsteămen ionat ăîntr-un vechi registru 
papal de impozite, din anul 1332, caăfiindăcondus ădeăpreotulăPeterădină„AntiquaăThorda"ă
(„Turda-Veche").ăCl direaăbisericiiăeraăalc tuit ădintr-oăsal ăcuăunăturnăplasatăpeălaturaădeă
Sudă iăunăcorăplasatăpeălaturaădeăEst. 24 
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Fig. 62 Portalul gotic  Fig. 63 Turnul din 1906 Fig. 64 Vedere din anii 1862-1906  

 
Biserica a doua, ceaă actual ,ă ridicat ă peă vremeaă luiă Sigismundă deă Luxemburgă

(1368-1437), înă jurulă anuluiă 1400,ă lucr rileă continuândă pân ă înă anulă 1494.ă Aă fostă
conceput ăînăstilăgotic,ăavândăoăsingur ănav ,ăînălungimeă(actual )ădeă26ăm,ăla imeădeă8,5ă
mă iăoă în l imeădeă16ăm.ă Ini ialăaăfostămaiă lung ăcuă5-10ăm,ăavândăspreăEst,ăadic ăspreă
Pia aă Republicii,ă obi nuitulă cor/altar,ă cuă bol iă ogivaleă înă cruce.ă Înă aă douaă jum tateă aă
secolului al XV-lea a fost ridicat ăoăfortificaţieăînăjurulăbisericii,ădeăform ădreptunghiular ,ă
cuăzidămasivădeăap rare,ăcuăturnuriăînăceleă4ăcolţuriăşiăcuăunăbastionădeăpoart ăpeălaturaădeă
Vest.ă Bisericaă fiindă amplasat ă de-aă curmezi ulă fa ă deă fort rea ,ă nuă maiă înc peaă înă
incinta zidurilorădeăap rareă iăatunciăcorulăaătrebuităs ăfieăsacrificatăpeăoălungimeădeă5-10 
m.ăÎnăloculăcoruluiădemolată(peănoulăzidădeăap rare)ăaăfostăridicat, în secolul al XVII-lea, un 
turn cu clopot, care s-aăpr bu ităînăanulă1862ădinăcauzaăfunda ieiăcareăaăcedat,ădinăfericireă
f r ă aă produceă victimeă omeneşti.ă Întreă aniiă 1862-1906ă bisericaă aă r masă atâtă f r ă coră
(altar),ăcâtăşiăf r ăturn.ăChiară iăînăprezentăbisericaăesteălipsit ădeăaltar, iar pentru slujbele 
religioase a fost oricum înă conformitateă cuă nouaă religieă reformat . Biserica, zidul de 
ap rareăînconjur torăşiăbastioaneleăauăavutădeăsuferităînătimpulăluptelorăgeneraluluiăGiorgioă
Basta între anii 1600–1601,ăprecumăşiăaăluptelorădin anii 1703–1711ă(înătimpulăr scoaleiă
anti-habsburgice, revoltaăcuruţilor, conduse de principele Ardealului, Francisc Rakoczy II). 
Zidulă şiă bastioaneleă auă fostă ref cuteă treptată deă principiiă Gabrielă Bathoryă (principeă întreă
1608–1613), Gábriel Bethlen (1613–1630)ă şiă Gheorgheă Rakoczyă Iă (1630–1648). Mai 
târziu,ăzidulăşiăbastioaneleăşi-auăpierdutăutilitateaămilitar ăşiăs-au ruinat, cedând locul unor 
construcţiiăcivile.ăSeămaiăp streaz ăînăprezentăunăfragmentădeăzidăînălungimeădeă25ăm,ălaă
aproximativ 40 m sud deă biseric ,ă paralelă cuă str.ăMirceaă celă B trân,ă avândă ună bastionă
trapezoidalădeăcolţ.ăPeăparteaăextern ăaăacestuiăzidăseămaiăp streaz ăinscripţiaădină1608,ă
anulărefaceriiăsale.ăTurnulănouă(actual)ăcuăceas,ădeăpeălaturaăsudic ,ăcuăoăîn l imeădeă60ă
m, a fost construit între anii 1904-1906. 
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Fig. 65 Vedereăc treăcoră Fig. 66 Detaliuăconsol ăneobaroc ăFig.ă67 Detaliu amvon 
 

Fa adaă deă Vestă areă intrareaă încadrat  deă ună portală ornamentat,ă careă prezint ă
elemente tipice de stil gotic, de la începutul secolului al XV-lea. Portalul vestic este 
terminat în arc frânt, cuă ambrazur ă bogată profilat ă iă capiteluriă decorateă cuămotiveă deă
frunzeă deă stejar.ă Fa adaă deă Nordă prezint ă cinciă contrafor iă iă ună portală secundară
(permanent închis). Interiorul bisericii a fost deteriorat în urma unui incendiu din secolul al 
XVII-lea.ăOrnamenta iaăinterioar ăe, în cea mai mare parte, opera refacerilor ulterioare. 
 



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                        82 

 B.  BISERICA ROMANO-CATOLIC  TURDA VECHE 

Cod LMI: CJ-II-m-A-07800 

Categorie: monument istoric 

Denumireăoficial :ăBisericaăRomano-Catolic ă”Na tereaăSfinteiăFecioareăMaria” 

Amplasament:ăPia aăRepublicii,ănr. 54 

Datare: anii 1460, 1490 

Confesiune:ă înă prezent,ă bisericaă esteă folosit ă pentruă credincio iiă romano-catolici, 
îns ă înă istoriaă ei,ă aă suferită deseă schimb riă deă confesiuneă (romano-catolic ,ă unitarian ,ă
iezuit ) 

 

Fig. 68 Localizarea Bisericii romano-catolice Turda Veche 
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Bisericaă esteă format ă dintr-oă nav ă spaţioas ,ă cuă coră poligonală şiă cuă sacristieă
etajat .ăDatorit ăl ţimiiăfoarteămari,ăseăpareăc ănavaăbisericiiăaăfostăproiectat ăînăsistemădeă
hal ,ăcuătreiănaveă(caăşiănavaădeălaăAiud),ăîns ăboltaănuăaăfostăconstruit ăniciodat .ăNavaă
principal ,ăorientat ăest-vest,ăareălungimeaădeă50ămă iăl imeaădeă18,20ăm,ăiarăaltarulăareă
20,2 m lungime. Biserica a avut un turn-clopotniţ ăadosatăfaţadeiăvestice,ăcareăs-a distrus 
cândva la mijlocul secolului al XVIII-lea,ă fundaţiileă acestuia fiind dezvelite recent de 
arheologi. 25 

Stil arhitectural 

Biserica, unaădintreăceleămaiămariăcl diriăgoticeădinăTransilvania,ăare exteriorulă iă
câteva detalii ale interiorului care p streaz  înc ă imagineaă original , medieval .ă
Ferestrele înalte, elegante ale corului sunt decorate cu menouri deosebit de fine, dintre 
care trei au fost eliberate de sub înzidire recent, în 2010. Peretele sudic al bisericii are 
patruă ferestreă imenseă ar tândă evolu iaă stilistic ă aă bisericii.ă Decupajeleă baroceă suntă
încadrate de celeăgotice,ămultămaiăzvelte.ăPortalulăsudicăareădou ăgoluriă(înăsecolulăalăXIX-
lea s-aă înzidită golulă vestic,ă cel laltă aă fostă redusă printr-un ancadrament nou) cu fronton 
ogivalăcomun.ăAncadramenteleăcuălintelăpeăconsoleăsuntădecorateăcuăbagheteăîncrucişateă
într-oăform ăbogat ,ădarătotuşiănepretenţioas ăşiăilogic .ă 

 

Fig.ă69ăFa adaăvestic   Fig. 70 Biserica Romano-Catolic , fa adaănordic  

Tipulădeăportală nuăesteănecunoscută înăarhitecturaăgotic ăa Transilvaniei, primul a 
fostă intrareaă vestic ă aă bisericiiă deă peă stradaă Kog lniceanu, din Clujă (construit ă
contemporan cu biserica de la Turda, între 1490-1504).ă Analogiaă stilistic ă indic ă clară
leg turileă artisticeă cuă atelierulă careă aă construită bisericaă de peă stradaă Kog lniceanu.ă Peă
faţadaă nordic ă g simă ună portală asem n tor,ă cuă dou ă goluri,ă f r ă fronton,ă cuă bagheteă
încrucişateămultămaiăfinăşiăelegantărezolvateăşiăcuăoăfriz ărenascentist ăpeălintel.ăPortalul 
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nordicăpoateăs ăfieămaiătârziuădecâtăcelăsudicăchiar cu un deceniu, nefiind exclus  datarea 
lui din anii 1510-1520,ăîns ăaparţineăaceluiaşiăatelierăgoticătârziuădinăCluj. 

Aă urmată reconstruc ia,ă înă manier ă neo-baroc ,ă prină introducereaă unoră pila triiă
puternici,ă independen iă deă structuraă gotic ,ă peă careă sprijin ă caloteleă boemeă aleă noiloră
travei aleănaveiă iăcorului.ăÎnăexteriorăs-auăp stratăoăseam ădeăelementeăgoticeăpeăfa adeleă
bisericii,ăcuăexcep iaăfa adeiădeăvest,ăcareăs-aărealizatăînăacela iăstil,ăceaăini ial ăfiindăfoarteă
asem n toareă cuă ceaă aă Bisericiiă Reformateă deă laă Aiud.ă Deă asemenea,ă s-auă p strată
elementeă iăurmeleăunorăelementeăoriginaleăînăpodulăbisericii. 

Etajulă sacristieiă areă oăbolt ă neogotic ădină ipsos,ă îns ă auă fostă dezveliteă şiă urmeleă
nervuriloră bolţiiă vechi.ă Înă coră s-aă descoperită pastoforiulă foarteă fragmentară şiă oă sedilieă
deosebitădeăfrumoas ,ăcuătreiănişeădeăşezut,ălaăcareăs-auăp stratăşiă„bolţile"ăstelateăsauăînă
reţea.ăAcesteăelementeăfoarteăfinăsculptateăpotăfiămaiătârziiăcuăcâtevaădeceniiăfaţ ădeăcor,ă
analogiileăceleămaiătimpuriiăaleăpastoforiuluiădateaz ădinăaniiă1490.ăCuăocaziaăcercet riloră
arheologiceă auă fostă descoperiteă câtevaă pietreă decorateă cuă crengiă şiă frunzeă careă auă
analogii la consolele corului bisericii evanghelice de la Mediaşăşiă laăoăconsol ăaăbisericiiă
reformateă deă peă stradaă Kog lniceanu,ă Cluj.ăAcesteă pietreă foarteă fină ciopliteă auă decorată
probabil consolele corului. 

Evolu ie 

Cercet rileă arheologiceă (numeroaseleă morminteă distruseă deă funda iileă bisericiiă
actuale,ămonedeleă g site aici – sec.XIV-XV),ă dateleă istorice,ă precumă iă fragmenteleă deă
fresc ădescoperiteăindic ăunăl ca ădeăcultămai vechi, probabil de la înc.sec.al XIV-lea, cea 
nou ăfiindăconstruit ,ăpractic,ăînăjurulăbisericiiămaiăvechiăpentruăcontinuitateaăliturghiilor.ă 

Bisericaă aă fostă (pân ă înă secolulă ală XVIII-lea)ă înconjurat ă deă ziduriă deă ap rare,ă
groaseădeă2ămă iăînalteădeă12ăm. Poartaăfortifica ieiăaăfostădemolat ăcuăocaziaăcl diriiăcaseiă
cuăetajădeălâng ăbiseric ,ăcareăaăfolositămaterialulădinăaceaăpoart . 

 
Fig. 71 Portalul gotic de nord   Fig. 72 Piatr ăfunerar .ăInteriorăFig.ă73 Portalul sudic 

Dintreăinscripţiileădeădatareăcareăseăg sescă in situ, ceaămaiătimpurieă(1473)ăseăafl ă
peă ună ancadramentă deă uş ă foarteă interesant,ă careă seă deschideaă dină turnulă spiralată ală

http://ro.wikipedia.org/wiki/Neo-baroc
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sacristieiăspreăspaţiulăcorului.ăPeăunăcontrafortăsudicăalăcoruluiăseăciteşteădataă1478,ăa aă
c ăaparentăconstruireaăcoruluiăaăînceputăcuăzidulănordic. 

Oăcontribu ieă important ă laăedificareaăbisericiiăaăavut-o magistrul Ioan de Turda – 
parohă deă Turdaă iă rectoră deă altar,ă ob inândă parohieiă numeroaseă dona iiă iă terenuri,ă
inscrip iileădeăpeăfa adaăsudic ăaănaveiă(1493-98,ă1504)ăar tândăc ăarăputeaăfiăfondatorulă
navei bisericii. 

Evolu iaă bisericiiă esteă strânsă legat ă deă
tendin eleă religioaseă aleă vremii.ă Înă 1565,ă s-a 
înfiin atăepiscopiaăcatolic ăaăTransilvaniei,ăînă1568ă
BisericaăUnitarian ,ă iară bisericaă aă fostămartor  la 
sinoadeleă iă disputeleă confesionaleă dină principat,ă
dară iă laă dieteleă înă urmaă c roraă s-a proclamat 
libertateaă credin eiă (1557,ă 1568).ă Înă aă douaă
jum tate a sec. al XVI-lea,ă de iă nuă suntă multeă
date,ă putemă fiă siguriă c ă cl direaăaă fostă „cur ţat "ă
deă altareă şiă alteă obiecteă liturgiceă catolice, cu 
ocaziaădeselorăschimb riădeăconfesiune. 

Fig. 74 Interior. Vedere spre altar. Stil  

 baroc opulent 

 

 

La sfâr itul sec. al XVIII-leaăauăavutălocălucr rileădeărenovareăprinăcareăs-a format 
imagineaăinterioar ăşiăexterioar ăactual ăaăbisericii.ăStarea bisericii în secolul al XVIII-lea 
esteădocumentat ădeăunăproiectănerealizatăşiănedatat.ăNavaă - originalăneboltit ă - fusese 
neacoperit ,ă înă faţaă intr riiă seă v dă ruineleă turnului,ă corulă p strândă înc ă acoperişulă cuă
şarpantaăgotic .ăÎncepereaăuneiăbisericiădeăasemeneaăm rimeăaăpututăs ăfieămotivat ădeă
pierdereaăranguluiădeăoraşăliberăregal,ăturdeniiădorindăînăacestăfelăs - iăprezinte puterea lor 
economic . 

 Elemente valoroase 

Altarul principal, monumental, alăbisericiiă reprezint ăprină figuriă ciopliteă înă lemnădeă
aproapeă m rimeă natural ă R stignirea.ă Altarulă aă fostă comandată deă episcopulă Ignaţiuă
Batthyány în 1794 de la cel mai bun sculptor clujean al vremii, Simon Hoffmayer. Altarul, 
deăoăcalitateăartistic ăexcepţional , aăfostă terminată înăanulă1800ăşiăaăfostăasamblatădup ă
moartea sculptorului.  
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 C.  BISERICA UNITARIAN ăTURDAăVECHE 

Cod LMI:  nu este monument istoric 

Categorie:   

Denumireăoficial :ăBisericaăUnitarian ădinăTurdaăVeche 

Amplasament: Strada Dacia nr. 3 

Datare: anii  1791-1792 

 

Fig. 75   Localizarea Bisericii unitariene din Turda 

 Descriere istoric bisericaăşiăgimnaziulăunitariană(complexăbiseric ăşiăşcoal ) 

 (din Orbán Balázs – Turda şi împrejurimile ei, Budapesta, 1889, cap. XXXIX) 
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 În secolul al XVI-lea, înă urmaă ă apariţieiă religieiă unitarieneă înă Turda,ă (dup ă
declarareaălibert ţiiăconfesionale la Dieta din ianuarie 1568 în biserica mare, pleban , P-
a Republicii nr. 54), Ioan Sigismund a emis un ordin privitor la predarea sfertului din 
dijm ăpreoţilorăşiăadministratorilorăşcolilorăconfesionaleăturdeneă(laă01.06.1557, în urma 
recunoaşteriiă religieiă unitariene).ă Şcoalaă unitarian ă iniţial ă s-aă înfiinţată probabilă înă
apropierea bisericii, posibil în casele din jurul bisericii mari, care s-au demolat la sfâr itul 
secolului al XIX-lea.ă(LaăTurda,ăodat ăcuăapariţiaăunitarianismului,ămajoritateaăcet ţeniloră
s-auăconvertitălaăacestaădeălaăcatolicism,ămaiăpuţinăreformaţii). 

  Astfel,ăbisericaămareăpleban ăromano-catolic ăaăfostăocupat ădeăc treăunitarieniă
pân ă laă revenireaă catolicismului.ă Caă urmare, înă aceast ă perioad ,ă graţieă ordinuluiă
franciscan, s-aăconstruităbisericuţaăşiăm n stirea de pe strada Avram Iancu nr. 49. 

Locaţia şcoliiăesteăpeă„peninsula”ăDaciaă1-3,ăpeăterenăparohialăunitarian,ăcl direăcuăetajă
din lemn, cu prima datare – conform matricolei gimnaziului – dină1589,ădatareăînglobat ă
înăpereţiiăşcolii:ă „Judice Nicolao Pogany, opus hoc in laudem et gloriam nominis Dei et 
emolumentum Studiosae juventutis erigabatur A. MDLXXXIX” – „Acest edificiu a fost 
înălţat spre lauda şi slava numelui Domnului şi în folosul tineretului studios, de către 
Primarul Pogany Miklos în anul 1589”. Cl direaă şcoliiă aă suferită modific riă în repetate 
rânduri pe vremea lui Basta, apoi a ars în 1706, în urma distrugerilor f cuteădeătrupele 
generalului austriac Trefforf, apoi au intervenit repetateleă reconstruiri/renov ri, iar în 
1743ăaăfostăafectat ădeăoăinundaţieămare. 

 Dup ărestaurareaăcatolicismului înăTurda,ăunitarieniiăr maşiăf r ăbiseric ă(alungaţiă
deă c treă ordinulă pauliniană adusă înă ajutorulă catolicilor)ă şi-auă ţinută slujbeleă într-una din 
înc perileăşcoliiăpân ăînă1784, pân ăceă totăgimnaziulăs-a transformat. Pe vechiul loc al 
gimnaziului s-a construit, în 1792 biserica, iar şcoalaăaăfostămutat ămaiăspreăsudăîntr-o 
nou ăcl direădeălemnăcuă4ăs liădeăclas ,ălaăcareăs-auămaiăad ugatălaăînceputulăsecoluluiă
XIXă şiă altele,ă şiă totă atunciă s-aă construită peă parteaă estic ,ă dină piatr ,ă casaă rectoruluiă
(momentă înăcareăcl direaă iaăformaădeă„L”ă înăplan).ă În aceast ăparteăestic ăaăşcoliiăs-au 
f cută reconstruireaă şiă extindereaă finala dină piatr ă întreă aniiă 1860-1870. În urma unei 
înţelegeriă întreăBiserica Unitarian ă şiăMinisterulă Culturiiădin a II-aă jum tateă aă secolului 
XIX aici a funcţionatăşcoala superioar ădeăstat. 

 Înăaniiă comunismuluiăaă încetată funcţionareaăşcoliiă aiciă (dup ă1980ăeraăoăarip ăaă
Şcoliiă generaleă nr.ă 1ă deă peăHaşdeuă nr.ă 4)ă şiă s-a dat în administrarea Întreprinderii de 
Mic ăIndustrie,ăurmândăca, dup  1990, imobilulăs ăfieăînstr inat. 

 

BisericaăUnitarian  aăfostăconstruit ăîntre anii 1791-1792ădeăc treămaestrulăzidară
Janos Sandor din satul învecinat, Moldovene tiă(Varfalva),ăiarăturnulăîntre anii 1801-1809, 
pe locul vechii coliăunitariene.ăInteriorulăbisericiiăaăfostăterminatăînăanulă1797.ăBisericaăaă
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fostăreparat ăînăaniiă1828,ă1890,ă1903ă iă1946.ăÎntr-oăpropor ieămaiămareăaăfostărenovat ă
înăanulă1903,ădup ăplanulăarhitectuluiăPakeiăLájos.  

             

  Fig 76 Bisericaăunitarian .ăInterioră     Fig. 77 Vedere dinspre nord-est 
  
 Stilul bisericii esteă barocă târziuă transilvan.ăArhitecturaă exterioar ă foarteă sobr ă cuă
turnădotatăcuăfle ăascu it ă iăfrontoaneăsemicirculareădecupateă înăacoperi ă iăprev zuteă
cu chenar. Turnul are trei registre suprapuse dotate cu ferestre pe toate patru laturile ce 
crescăînădimensiuneăpeăvertical . 
 Interiorulănaveiăde ineăună racordăcilindrică întreă tavană iăpere i,ă ritmatădeăpenetra iiă
transversale de mici dimensiuni, ce dau impresia unor ogive curbe. Este un artificiu des 
întâlnit în bisericile din Transilvania începutului de secol, pe care arhitectul clujean Pakey 
Lajos l-a exploatat mereu. 
 Celebrul sculptor Iosifă Patakiă aă reu it, în anii 80-90 ai sec. al XX-lea, s -i 
impresioneze pe turdeniă prină sculpturileă înă lemn.ă Ceaă maiă important ă realizareă esteă
împodobireaă interioruluiă cuă obiecteă dină lemn,ă sculptateă cuă oămareă fine e.ă Dină 1984,ă deă
cândăaăînceputăîmpodobireaăbisericii,ăIosifăPatakiăaărealizatăpesteă60ădeălucr riăînălemn,ădeă
la candelabre pân ă laă lambriuriă iă meseă artizanale.ă Unaă dintreă celeă maiă importanteă
realiz riă esteă cupolaă amvonului,ă careă areă inscrip ionat ă peă frontispiciuă credo-ul 
unitarienilor:ă“EgyăazăIsten”ă(“UnulăesteăDumnezeu”) 
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  D.  CATEDRALAăORTODOX ăDINăTURDA 
  

 Cod LMI:  Nu exist ăpeălistaăLMIă2010 

Categorie:   declarat ămonumentădeăarhitectur ăînă1955,ădarănuăfigureaz ă
    peălistaăactual ăaămonumentelorăistoriceădinăjude ulăCluj 

Denumireăoficial :ă CatedralaăOrtodox ădinăTurdaă”Sfin iiăMihailă iăGraviil” 

Amplasament:  str. Andreiă aguna,ănr.2 

Datare:   1926-1935 

Confesiune:   ortodox  

Arhitect:   Ioan Traianescu 

 

Fig. 78 Localizarea Catedralei ortodoxe din Turda 
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Planimetrie 

Bisericaă esteă realizat ă înă formaă tradi ional ădeă cruceăgreac ,ă cuăoă capacitateădeă
1200 de persoane, dup ăplanurileăarhitectuluiăIoanăTr i nescu, care mai are în portofoliu 
urm toareleă edificii:ă Palatulă Ligiiă Culturale,ă Bucure ti;ă Catedralaă Mitropolitan ă dină
Timi oara;ăBisericaăSfântulăGheorgheădinăTecuci. 

Oă biseric ă deă m rimeă mijlocieă înă
suprafaţ ăutil ădeă320ămp,ăpentruăm rireaă
ei recurgându-se la câte o galerie între 
pronaosă iănaos,ăcuăsc riădeăaccesăpentruă
publică înă dreaptaă iă stângaă clopotni ei.ăă
Acesteă dou ă sc riă dauăaccesă laă coră şiă laă
culaăclopotniţei,ădândănaştereăînăfaţad ălaă
dou ă turleă miciă al turate acesteia. Prin 
dispoziţiaă celoră patruă piloniă ceă susţină
cupolaă central ă aă fostă ă obţinută ună naosă
p trată deă 9,20ă mă l ţime,ă iară bolţileă
moldoveneştiă ceă seă ridic ă deasupraă
naosuluiă auă dusă laă ni teă propor iiă zvelteă
ale turlei centrale cu diametrul de 5,40 m. 
Peă vertical ,ă întreă intrareaă principal  şiă
spaţiulădeăsubăclopotniţ , s-a prev zutăună
spaţiuădeă36ămpăpentruăcor. 

Fig 79. Bisericaă Ortodox ă dină          
Turda (foto Octavian B ie ) 

Stil arhitectural 

În cuvintele arhitectului, stilulă întrebuinţată esteă inspirată dup ă vechileămonumenteă
aleă ţ riiă cuă înclinaţieă spreă stilulă moldovenesc,ă avândă asem nareă cuă monumenteleă
ardeleneşti,ă iară caă oă amintireă aă epociiă eroiceă aă luiăMihaiă Viteazu,ă clopotni aă aă primită ună
aspectădeăcul .  

Aspectulă eiă generală esteă îns ă neobizantin, caracteristicile acestui edificiu fiind 
clopotni aăcuăbol iămoldovene ti. 

Evolu ie 

Piatraă deă temelieă aă fostă pus ă înă anulă 1926,ă iară lucr rileă auă fostă terminateă înă
1935. Laă3ănoiembrieăesteătârnosit ădeăc treăepiscopulăLucianăTriteanuăalăRomanului,ăiar 
dup ăaceast ădat ă continu ă lucr rileă laăpicturaă interioar ăpân ă înăanulă1938,ă cândăesteă
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resfinţit ă deă c treă episcopulă Nicolaeă Colană ală Clujului,ă succesoră ală vredniculuiă vl dic ă
Nicolae Ivan, subăcareăaăînceputăşiăs-aăfinalizatăconstrucţia.  

Înă timpulă r zboiului, biserica a avut de suferit avarii care au fost remediate în 
grab ,ăiarăînăanulă1955ăaăfostădeclarat ămonumentădeăarhitectur ,ăfiindăunaădinăpodoabeleă
arhitectoniceăaleăoraşului.  

         

 Fig. 80 Bol ileăturleiăcentrale    Fig. 81 Vedere din Clopotni       Fig. 82 U iăpictate   
           (Molda) 
 

Înăparteaăstâng ăaăintr riiăînăcatedral ăseăaflaăoăpictur ăaăregeluiăCarolăalăII-lea, în 
uniform ă deă generală deă vân toriă deămunte,ă cuă pelerinaăOrdinuluiăMihaiă Viteazul.ă Dup ă
abolirea monarhiei în 1948ăşiăvenireaăcomuniştilorălaăputere,ăpicturaăaăfostăacoperit ăcuăună
strat de vopsea de culoare maro. 

Ridicareaăedificiuluiăaă fostăposibil ădatorit ădona iiloră f cuteădeăBancaăArie ean ,ă
Societateaă femeilorăortodoxe,ădiverseă întreprinderiă iă persoaneăparticulare, respectiv cu 
sprijinulăprotopopuluiăIovianăMure an,ăcareăaăp storit-o timp de 38 de ani. 

Elemente valoroase 

Picturaă esteă executat ă deă c treă doiă dină ceiămaiă renumiţiă reprezentanţiă aiă picturiiă
bisericeşti:ăPaulăMoldaăşiăGheorgheăBelizarie.ăPrimulăpicteaz ă iconografia iconostasului  
direct pe lemn, în ulei cu fond de aur, iar al doilea restul bisericii.  

AurelăPopădinăTârguăMure ăsculpteaz ă iconostasul,ă amvonul,ă tronurileăarhiere ti,ă
stranele, tetrapoadele, scaunele, ornamentându-leăcuă frunzeădeăvi ,ă îngeriă iă frunzeădeă
acant.  

Icoanaă Fecioareiă Mariaă cuă Prunculă eă renumit ă caă f cândă minuniă laă rug minteaă
celor care doresc copii.26  
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CAPITOLUL VII         BISERICI DIN TURDA  
SITUATE ÎN AFARA PERIMETRULUI ANSAMBLULUI 
URBAN DE SEC. XVIII-XIX 

A  BISERICA REFORMAT-CALVIN ăDINăTURDAăNOU  

 

Cod LMI:   CJ-II-m-B-07789 

Categorie:   Monument istoric 

Denumire oficiala:  BisericaăReformat -Calvin ădinăTurdaăNou  

Amplasament:  str. Basarabiei nr. 12, Turda  

Datare:   1311-1340 

Confesiune:   La început, romano-catolic ; începând cu secolul al XIV-lea iă 

pân  în prezent, reformat-calvin  

 

Fig. 83 Localizare a Bisericii reformat-calvineădinăTurdaăNou  
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Evolu ie  

Bisericaă Reformat -Calvin ă dină Turdaă Nou ă (înă maghiar ă Újtordai református 
templom)ăaăfostăridicat ăîntreă1311-1340ăpeăloculăuneiăbisericiă iămaiăvechiă(primaăbiseric ă
esteămen ionat ăînădocumente din anul 1179). 27  

T tariiădistrugăînă1241ăatâtăora ul,ăcâtă iăbisericaă ini ial .ăNouaăbiseric ăcatolic ăaă
fostă reconstruit ă deă regeleă maghiară Carolă Robertă deă Anjouă (1288-1342) în cinstea 
Sfântului Ladislau (LadislauăI,ăcunoscută iăcaăLadislauăcelăSfânt), în stil gotic timpuriu.  

Pe baza celor observate pe monument, seă poateă afirmaă c ă biserica a fost 
construit ăînătreiăfazeămajoreămedievale. În prima s-a realizat nava cu arcadele laterale 
şiă contraforturileă cuă semneă deă lapidariu.ă Dup ă toateă probabilit ţile, aceste arcade erau 
acceseă spreă capeleă laterale.ă Dină p cate, dină aceast ă perioad ă nuă s-auă p strată pieseă
databileă stilistică şiă niciă semneleă deă lapidariu cu forme foarte simple nu ne dau indicii 
pentruăidentificareaăunorăleg turiăartistice.ăF r ăastfelădeăindiciiăseăpoateădoarăpresupuneă
c ă navaă s-ar fi construit cândva la începutul secolului al XIV-leaăşiă poateă fiă identic ă cuă
bisericaăini ial .ă 

Corul bisericiiăaăfostă l rgită laă începutulăsecoluluiăalăXVI-lea în stil gotic târziu, fapt 
confirmat şiădeădonaţiileădinăaceeaăperioad .ăPereţiiă şiă ferestreleă coruluiă suntădatateădeă
inscripţiaă1504ăşi, deoarece ferestrele navei sunt aproape identice cu acestea, putemăs ă
presupunemă transform riă importanteă înă aceast ă perioad ă şiă laă nav .ă Probabilă şiă turnulă
esteărezultatulăacesteiăperioadeădeăconstrucţie,ăferestreleăluiăgoticeăparăaăfiăconstruiteădină
ancadramenteleărefolositeăaleăcoruluiăşiănaveiăvechi.ă 

Aă douaă perioad  - când s-aă formată aproapeă înă totalitateă volumetriaă actual ă aă
bisericii - aă fostă urm rit ă deă oă faz ă gotic ă târzie, careă foloseaă dejaă şiă elementeă
renascentiste. Cum s-aă remarcată deja,ă fereastraă estic ă aă corului, din 1504, a fost 
îngustat ,ăindicândăfoarteăbineăaătreiaăfaz , când s-aărealizatăboltaăcoruluiăşiăaăsacristieiăşiă
ancadramentulă uşiiă sacristieiă care, pe baza analogiilor, pot fi datate în anii 1520, cum 
indic ăşiăinformaţiileăscriseădinăperioadaărespectiv .ă 

Înă aniiă 1720ă şiă 1730ă auă avută locă lucr riă importante de renovare ale incintei 
fortificate.ăTurnulăaăfostă în lţată laă în lţimeaăactual ă înă1782,ăşarpantaăbisericii,ă împreun ă
cuăplanşeulănavei,ămobilierulăşiătribuneleădateaz ădeălaăcump naăsecolelorăXVIII-XIX. 
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Fig. 84 Bisericaăreformatăcalvin ădinăTurdaăNou ă iăfortifica iaădeăsecolăXV-XIX 

În secolul al XV-lea s-aăconstruităînăjurulăbisericiiăunăzidăfortificatădeăform ăelipsoidal ,ăînaltă
de 4-5ă m,ă cuă 6ă bastioaneă semicirculareă iă ună bastionă patrată (bastionulă patrată aă fost 
totodat ă iălocuin aăclopotarului).ă 

Dină bastioaneleă semicirculareă aă maiă r masă doară unulă singură ("Turnulă Pârc labului"-
"Parkoláb torony"). S-aăp strată pân ăaziă iă bastionulă p trat,ă careă serve teă deă intrareă înă
curteă(“Turnulădeăintrare”). 

Exteriorul bisericii s-a renovat între anii 1969-1972. 

Planimetrie 

Bisericaăreformat ăesteăînconjurat ădeăunăzidădeăincint ăpeăplanăneregulatăovoidal.ă
Înăparteaăsudic ăaăcet ţiiăseăafl ăturnulăetajatăalăporţii.ăLaăsud-vestădeăturnulăporţiiăseăafl ă
un turn semicircular etajat.ă Înăzonaăvestic ăşiănord-estic ăaă incinteiăseăv dăurmeleăunoră
ancadramente medievale, care, eventual, potăs ăprovin ădinăturnuriămedievaleădemolate. 

Bisericaăesteămedieval ,ăcorulăpoligonalălatăseăal tur ăuneiănaveărelativăscurteăfaţ ă
de dimensiunea acestuia.ăLaăcap tulăvesticăalănaveiăseăridic ăturnul, iar peălaturaăsudic ă
seăafl ăporticulăcuăoăintrareăsemicircular ălat . 
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Fig. 85 Bolta stelat ădeăgoticătârziu         Fig. 86 Interiorulăcuăorgaă iăamvonul 

Stil arhitectural 

Cuăocaziaă lucr riloră deă restaurare a bisericii din 1504, stilul gotic timpuriu a fost 
modificată (laă sanctuară iă laă sacristie)ă înă stilă gotică târziu,ă careă seă p streaz ă iă ast zi.ă
ConsoleleădeăaziăsuntăînăstilăEmpire,ăiarăclopotni aăînăstilăbaroc. 

Interiorulăbisericiiăp streaz ăpuţineăelementeădinăperioadaăsaămedieval .ăNavaăesteă
acoperit ădeăunăplanşeuădecoratăcuăstucaturi,ăsusţinutădeăpilaştriălaterali.ăAmvonulăelegantă
este decorat cu elemente vegetale, preluate din emblemele reformate ale epocii. Corul 
este acoperit cuăoă frumoas ăbolt ăgotic ă târzie înă reţea,ăavândănervuriăcuăprofilatur ăcuă
pinteni.ăSacristiaăareăoăbolt ăînădou ătraveeiăcuănervuriăcuăprofilaturiă identiceăcuăceleădină
cor.ăÎnăsacristieăexist ăoăpiatr ăfunerar ăprovenit ădinăperioadaărenaşteriiătârzii.ă 

Biserica este luminat ă prină ferestreă mari, ogivale,ă dintreă careă fereastraă estic ă aă
coruluiă aă fostă îngustat ă înc ă înă evulă mediuă dină cauzaă uneiă schimb riă deă proiect.ă Peă
pereteleăsudicăalănaveiăseăobserv ădou ăarcadeăînzidite,ăunaăfiind acoperit ădeăportic.ăPeă
peretele nordică g simă oă arcad ă asem n toare,ă cuă ancadramentă deă piatr .ă Peă bazaă
bosajuluiă dinăblocuriădeăpiatr ă f ţuiteă seăpoateăafirmaăc ă celeădou ă treimiă inferioareăaleă
turnului sunt medievale, dar cele trei ferestre ogivale de aici au profilaturi diferite. 

Deasupra planşeuluiă naveiă s-aăp stratăună tavană casetată necunoscută literaturiiă deă
specialitate. Acest tavan nu a avut decor pictat, dar pe coronamentul zidului s-aăp stratăoă
friz ădecorativ ăcuăoăornamentic ăvariat .ăFrizeleăornamentaleăsuntăaproapeănecunoscuteă
de cercet rileădeăistoriaăartei. 
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     B  BISERICA  ”ÎNTREăROMÂNI” 

Cod LMI:    Nuăexist ăpeălist  

Categorie:  

Denumire oficiala:  Biserica dintre Români 

Amplasament:  str. Sirenei nr. 17, Turda 

Datare:   1840, 1865, 1942 

 Confesiune  ortodox  

F cândă oă statistic ă aă bisericiloră dină Turda,ă num r toareaă ajungeă laă 25  
(parcurgându-leă peă celeămaiă valoroaseădintreă eleă dinăpunctă deă vedereă arhitecturală iă ală
evolu ieiă unuiă rit).ă Referitoră laă bisericileă române tiă dină Turda,ă seă poateămen ionaă c ă înă
TurdaăNou ăexistaăoăparohieăînc ăînainteădeăanulă1700,ălaăfelă iăînăTurdaăVeche,ăexistândă
documenteă careă arat ă c ă peă vremeaă luiă IoanăCorvin,ă înă zonaăPia aăRoman ,ă peă lâng ă
parc,ă româniiă aveauă aiciă oă biseric ă iă chiară iă oă coal ă româneasc ,ă distruseă înă timpulă
luptelor dintreănobiliiăunguriă iăarmataăregeluiăMateiăCorvin.ă 

  

 

Fig 87. Localizarea Bisericii dintreăRomâniădinăTurdaăNou  
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Biserica Între Români,ă numit ă i Biserica Dintre Români, este cea mai veche 
biseric ăortodox ădin Turda.ă Istoriaăspiritual ăaăeiă începeăpeă laămijloculăsecoluluiăalăXIX-
lea,ă cândă româniiă i-auă construită oă biseric ă dină lemnă înă deal,ă subă vii,ă înă apropiereă deă
cimitirulăcentral.ăHramulăbisericiiăaăfostă iăaăr masă”AdormireaăMaiciiăDomnului”.ă 

Înăaceast ăbiseric ăauăfostăale iăcaăepiscopiăortodoc i Vasile Moga (primul episcop 
român), la 19 septembrie 1810 i  Andrei, Baronădeă aguna, la 2 decembrie 1847.  

În anul 1861 vechea Biserică Între Români aăfostătr znit ă iăaăarsădinătemelii.ăDup ă
mareleă incendiuăcauzatădeătr snet,ă înămodăprovizoriuăaăfostăridicat ăoăbiseric ădină lemn,ă
adus ădin S lciua.  

Între anii 1861-1865 mitropolitul ortodox, Andreiă aguna, instituieă oă colect ă
public ,ă cuă ajutorulă c reiaă s-aă construită oă nou ă biseric ă dină c r miziă iă piatr ă înă
cartierul Între Români,ăpeăterenulădeălâng ărâpaăArie ului.ă 

Bisericaă aă fostă ridicat ă deă c treă me terulă Pati a, din Câmpeni.ă Nouaă biseric ă
(plasat ăpeăstr. Sirenei nr. 17,ăcol ăcuăstr.ăN.Vl du iu)ăaăfostăreconstruit ăînăform ădeănav ,ă
între anii 1861-1865.ăDup ănumaiăcâ ivaăaniăturnulăs-aăd râmat,ăfiindăridicatăaltulădoarăînă
anul 1942, când s-aăf cută iăoărepara ieăgeneral .28  

  

 

Fig. 88 Biserica dintre Români, vedere din vest 

 Planulă bisericiiă esteă claiscă pentruă bisericileă deă inspira ieă romanic ă dină zonaă
Transilvaniei,ăalc tuitădinăpronaos,ănaosă iăaltar.ă 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasile_Moga&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_%C8%98aguna
https://ro.wikipedia.org/wiki/1847
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83lciua,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_%C8%98aguna
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpeni
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 Pronaosulă esteă prev zută cuă turnulă clopotni , cel mai inalt dintre cele trei ale 
fa adeiă vestice,ă acoperită deă oă cupol ă subă form ă deă clopot,ă iară turnule eleă ni eloră
pronaosului, mai scunde, suntă prev zuteă cuă acoperi ă înă patruă ape, cuă panteă frânteă iă
abrupte. 

 Naosulăesteăsimplu,ăalc tuitădintr-oăsingur ănav ,ăacoperităînădou ăape. 

 Absidaăaltaruluiăpentagonalăesteădecro at ă iăboltit ălaăinteriorăcuăoăbolt ăalc tuit ă
dinăsegmenteădeăsemicalot ăsferic . 

 Refacerile recente, înăspecialăzugr veala, sunt destul de agresive; interven iile ar fi 
recomandatăs  fie supravegheateădeăspeciali ti. 

 

 

 

 

Fig. 89 Biserica dintre Români. Vedere din est. 

În 1919, picturaăinterioar ăaăfostărestaurat ăcuăocaziaăviziteiăRegeluiăFerdinandă iăaă
Reginei Maria la Turda, careăauă vizitată iă aceast ăbiseric .ă Iconostasulă dină lemnăaă fostă
sculptată deă eleviiă coliiă deăArteă iă Meseriiă dină Turda, subă conducereaăme teruluiă Chi ă
Alexandru.  

Aăfostăsfin it , în anul 1948, deăc treăepiscopulăNicolaeăColan.ăÎnăaceast ăbiseric ăaă
inut un mare discurs Samuil Micu,ăreprezentantădeăseam ăal coliiăArdelene.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Samuil_Micu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coala_Ardelean%C4%83
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   C  BISERICA  ” OVAG ILOR” 

Cod LMI:    Nuăexist ăpeălist  

Categorie:  

Denumire oficiala:  Bisericaă” ovag ilor”ă 

Amplasament:  str. Salinelor nr. 10, Turda 

Datare:   1717 

 Confesiune:  ortodox ,ăfost ăgreco-catolic  

 

Fig. 90 LocalizareaăBisericiiă ovag ilor 

Dinăconscrip iaăluiăMicuăKlein, deălaă1733,ărezult ăc ăTurdaăNou ăaveaăconducereă
proprie,ătr indăacoloăcircaă350ădeăromâniăcare- iăaveauăbisericaăproprie, greco-catolic  iă
oăcas ăparohial .ăPrimaăbiseric ăaășovag ilor,ăceănuămaiăexist ăazi,ăeraăpeăcoamaădealului 
ocnelor (azi str. Agriculturii),ăconstruit ădin lemn pentruăt ietoriiădeăsare,ădeăaceeaăiăseăși 
spuneaă”bisericaășovag ilor”,ăeaăfiind construit ădeăMinisterulăungarăalăAgriculturii. A doua 
biseric ăaășovag ilorăaăfostăconstruit ă totădină lemn,ăpeăstrada Salinelor, cu cel puțin 300 
de ani înaintea bisericii greco-catolice,ă construit ă dină temeliiă laă 1709.29 Peă h rţileă
josephineăseădistingăambeleăbisericiăaleă„şovag ilor”.29 

Înăanulă1467ăregeleăMateiăCorvinăaăîn buşităunăcomplotăalănobililorădinăClujă i Turda 
şiăaănumităcaăprefectăalăSalinelorădinăArdeală(cuăsediuălaăTurda)ăpeăMiklosăOlah,ăunăunchiă
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alăs u,ăcareăaăpermisăromânilorăortodocşiădeălaăSalinaăTurdaăs -şiăconstruiasc ăînăacelăană
oăbiseric ăproprie,ănuădeparteădeăSalin ,ăcuăcondiţiaăs ălucrezeăla minele de sare.  

Înă urmaă conflicteloră dintreă nobilimeaă ardelean ă iă rege,ă osta iiă regeluiă jefuiescă
ora ulă iăardăbisericaăromâneasc ăsituat ăsubăcimitirulădinăTurdaăNou .ăÎnăloculăbisericiiăs-
aăconstruităoă coal .ăPentruălucr toriiădinăsalin ămaiăexistaăoăcapel ălaăintrareaăînăsalin .ă 

Din anul 1700 Turda devine sediul Protopopiatului Român greco-catolic. În anul 
1717ă bisericaă esteă reconstruit ă dină piatr ă cuă ună singură turn,ă iară Bisericaă ” ovag ilor”ă
devine Biserica Protopopiatului Greco-Catolic Turda. 30  

Dup ă239ădeăani,ă înă1948ăcaăşiăalte biserici greco-catolice,ăşiăaceast ăbiseric ăaă
fostăconfiscat ădeăautorit ţileăcomunisteăşiădat ăînăfolosinţ ăbisericiiăortodoxe.ăOrtodocşiiă
au modificat-o în stil bizantin. 

Dup ăanulă1948ăbisericaăaădevenităortodox ăcuăhramulă“Sf.ăTreime”,ăiarăvechiul turn 
a fost înlocuit cu un turn în stil ortodox, neobizantin.  

Bisericaă esteă cunoscut ă deă localniciă subă numeleă tradiţională deă „Bisericaă
Şovag ilor”,ă„BisericaăT ietorilorădeăSare”,ădinămaghiar ăă(sóă=ăsareăşiăvágóă=ăt ietor).  

 . 

 

 

Fig. 91 Bisericaă” ovag ilor”ădup ărefacereaădinăperioadaădeădup ă1948  
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  Planulăbisericiiăaă fostădezvoltată laă form ădeăcruce,ă iară înă loculă turnuluiăascuţitădeă
odinioar ă (careă aminteaă deă tradi iaă bisericiloră deă lemnă transilvaneă cuă turnă înaltă iă fle ă
ascu it )ăauăap rută3ăturnuriăînăfaţ ăşiăunulămaiăscundă iămaiăgrosăîn spate. Nimic nu mai 
aminteşteădeăfostaăbiseric ,ăînăafar ădeăcâtevaăicoaneăpictateăpeălemn. 

 

Fig.  92 Bisericaă” ovag ilor”, vedereălateral ănord 

Planulăînăform ădeăcruceăaăfostăp strată iăaccentuatădeătranseptulădinăparteaăestic ,ă
prinăceleădou ăabsideăadiacenteăaltarului.ăLaăintersec iaăacestoraăseăînal ăoăturl ăscurt ă
prev zut ăcuăoăcupol ăînădou ăregistre.ă 

Celeătreiă turleădinăfa adaăvestic ăsunt, de asemenea, oarecum bulbare, cu partea 
superioar ămaiăînalt , cuădubl ăcurbur . 

Interiorulă intensă decorată iă pictată esteă destulă deă recent,ă dară nuămaiă p straz ă dină
bisericaăini ial ădecâtăcâtevaăicoaneădeălemn, pictate. 

                   

Fig. 93  Interior, vedere spre abisda altarului 
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   D.  BISERICA  FRANCISCAN ădinăTurdaăNou  

Cod LMI:    Nuăexist ăpeălist  

Categorie:  

Denumire oficiala:  BisericaăFranciscan  

Amplasament:  str. Avram Iancu nr. 49, Turda 

Datare:   1735-1737 

 Confesiune  romano-catolic ăfranciscan  

 

Fig. 94  LocalizareăBisericaăFranciscan ăTurda 

Bisericaă iăm n stireaăfranciscan ăseăafl ăînăzonaădeămijlocăaădrumuluiăcareăleag ă
TurdaăVecheăcuăTurdaăNou .ăAnsamblulăformatădinăcl diriănuăpreaăspaţioase,ăîntr-o stare 
degradat ,ă areă ună aspectă simpluă şiă esteă înconjurat ă deă oă gr din ă îngrijit .ă Cl direaă
m n stiriiăesteăpreaăpuţinăcunoscut ă înă literaturaădeăspecialitateăşiădoarăcercet rileăceleă
maiă recenteă auă identificată dateleă celeămaiă importanteă aleă istoriculuiă cl diriiă şiă poziţiaă saă
istorico-artistic .ă 

Complexul esteă formată dină dou ă cl diri,ă dină biseric ă şiă dină cl direaăm n stiriiă cuă
dou ăaripi,ăunaăde-aălungulăbisericiiăşiăaripaăprincipal ,ăcareăseăracordeaz ăperpendiculară
laăcor.ă Înăaripaăetajat ăde-aă lungulăbisericiiăg simăcâtevaăanexeăaleăm n stiriiă şiădeăaiciă
poateăfiăaccesatăşiăamvonulăbisericii. 
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Fig. 95 Perspectiv ădinspreănordăvest 
 

Subăbiseric ăseăg seşteăoăcript ,ăaccesibil ădinănav .ăPlanulăparterăalăbisericiiăesteă
destul de simplu:ăunăholădeăintrareăboltit,ăl rgităcuăoăcapel ălateral , poligonal .ă 

Dinăholăseădeschideănavaămultămaiăspaţioas ,ăracordat ădeăcorulăpoligonalădotatăcuă
sacristie.ăCorulăesteăseparatădeănav ădeăarculădeătriumfăsemicircular.ă 

  

  
Fig. 96   Vedere din interior spre altar 
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Pereţiiă lateraliă aiă naveiă suntă sprijiniţiă dină exterioră deă perechiă deă contraforturi,ă dină
interiorăsuntăarticulaţiădeăperechiădeăarcade.ă 

 
Holulădeăintrareăesteăseparată înădou ănivele,ănivelulăsuperiorăfuncţioneaz ăcaăşiăoă

tribun ăspreăspaţiulănavei,ăaccesibilădinspreăcl direaăetajat ăparalel ăcuăbiserica.ăTavanulă
navei este casetat, iar cea a corului tencuit. 

 
Printreă m n stirileă franciscaneă dină Transilvaniaă construiteă înă secoleleă XVII-XVIII 

bisericaă turdean ă aparţineă unuiă tipă planimetrică special,ă careă evoc  planimetriaă şiă
volumetria arhitecturii medievale. Cele mai importante exemple ale acestui tip planimetric 
suntă m n stirileă franciscaneă deă laă C lug reni,ă Dej,ă F g raşă şiă Albaă Iulia,ă bisericaă
turdean ăavândăunăaspectăfoarteăsimpluăfaţ ădeăceleăenumerate.31  

 
M n stireaăturdean ăesteăoăversiuneăsimplificat ăaăplanimetrieiădeălaăDej.ăLaăTurdaă

reminiscenţeleă arhitecturiiă medievaleă suntă evocateă deă corulă poligonală şiă perecheaă deă
contraforturi,ă darăarticulareaăpereţiloră şiă bolţile, în mod firesc, urm rescădejaămorfologia 
stiluluiă barocă târziu.ă Evocareaă formeloră medievaleă arhitecturaleă poateă fiă înă leg tur ă cuă
reprezentareaăvechimiiăşiăaăroluluiăistoricăalăordinuluiăfranciscan. 
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 E  BISERICAăR E TILORă 
 

Cod LMI: -  nu este monument istoric 

Categorie:   cl direaănuăesteăatestat ăcaămonumentăistoric 

Denumireăoficial :ă BisericaăRa e tilor 

Amplasament:  str.ăGheorgheăLaz r,ănr.ă17-19 

Datare:   1839 

Confesiune:   ortodox ,ăini ialăgreco-catolic  (deălaăedificareă i pân ăînă1948)  

  

 

Fig. 97 LocalizareaăBisericiiă”R e tilor”ădinăTurda 
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Planimetrie 

Bisericaăareăplanulăînăform ădeăcruceăînscris . 

Stil arhitectural 

Al turiă deă Catedralaă Ortodox ,ă Bisericaă R ţeştiloră esteă ună valorosă edificiuă deă
arhitectur ăbisericeasc ăromâneasc ădinăTurda,ăzidit ădinăpiatr ăşiărealizat ăînăstilăbaroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98   Perspectiv ădinspreănordăvest 

Evolu ie 

Pân ă înă anulă 1839ă înă Turdaă existauă doară dou ă bisericiă române ti,ă unaă greco-
catolic ă înă cartierulă Turdaă Nou ă (Bisericaă ovag ilor)ă iă unaă ortodox ă înă Turdaă Vecheă
(Biserica Între Români). Greco-catolicii,ă inclusivă membriiă familieiă Ra iu,ă trebuiauă s ă
mearg ălaăslujb ăînăTurdaăNou .ăAstfel,ăfondurileăpentruăoănou ăbiseric ăauăfostăasigurateă
înăprincipalădeăBasiliuăRa iuă iăfra iiăs iădinăsurseăpropriiă iăapoiădinădesp gubireaăînăbaniă
pronun at ă printr-oă hot râreă judec toresc ă împotrivaă confisc riiă ilegaleă aă propriet iloră
familieiă Ra iuă deă laă Nagylakă (No lac, jude ulă Alba), în anul 1653, deă c treă principeleă
Gheorghe Rákóczi al II-lea.32 

http://ro.wikipedia.org/wiki/No\310\231lac,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude\310\233ul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_R\303\241k\303\263czi_al_II-lea
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Înăanulă1829ădup ă reatestareaă titluluiădeănobilitateăaă familiei Ra iuă iă confirmareaă
dreptuluiă deă aă locuiă înăTurda,ă primaă dona ieă aă permisă cump rareaă terenurilor,ă ridicareaă
bisericii greco-catoliceăaăR e tilor,ăaăcaselorăpreotului,ăcantoruluiă iăcrâsniculuiă (inclusivă
terenăagricolănecesarăsubzisten eiăacestora), dară iă pentruă cimitirulă credincio ilorăgreco-
catoliciă iă aă celoră ortodoc i,ă întrucâtă pân ă atunciă româniiă nuă aveauă voieă saă fieă
înmormânta iă înă ora ulăTurda.ăElă aă stabilită caă bisericaă s ă aib ă acelaşiă hramăcuăbisericaă
ortodox ădinăapropiere,ă tocmaiăpentruăaăp straăunitateaăfamilieiăşiăaăromânilorădinăTurdaă
Veche.ăAstfel,ăbisericaăaăfostă ridicat ăprinăefortulăprotopopuluiăgreco-catolic Basiliu Ra iuă
înăanulă1839.ăLucr rileăauăfostăfinan ateădeăfamiliaăRa iu,ăsinguraăfamilieănobiliar ăromân ă
existent ăînăTurdaăînăsec.ăalăXIX-lea,ăprinăurmare,ănumeleăbisericiiăevoc ăfamiliaăctitoriloră
(Ra iu). 

 Iniţială aă fostă compus ă dintr-oă nav ă dreptunghiular ă înă stilă bazilical,ă prev zut ă laă
Vestăcuăunăimpun torăturnăclopotniţ ăpeătreiăetaje,ăiarălaăEstăseăaflaăoăabsid ăsemicircular ,ă
careăconstituieăaltarul.ăUlterior,ăcuăocaziaăanivers riiăcentenaruluiădinăanulă1939,ăaăavutălocă
oăampl ărenovare.ăBisericaăaăsuferităimportanteămodific riăarhitecturale,ăp strateăpân ăînă
prezent; aăfostăm rit ăprinăconstruireaăaădou ăabsideălaterale,ădispuseălaăNordăşiălaăSud,ă
fiindăînfrumuseţat ăatâtăînăexterior, câtăşiăînăinterior.ăAcesteaăauăfostălegateădeănaos,ăcorpulă
principal ală edificiului,ă prină sistemulă pandantivilor.ă Absideleă lateraleă deă form ă
dreptunghiular ă auă adosateă dou ă turleă cuă miciă înc periă laă nivelulă inferior,ă iară absidaă
altarului,ăseparat ădeănaosăprinăiconostas,ăaăfostăcompletat ăcuădou ăsacristii.ăÎnăsacristiaă
din stângaă seă preg tescă ceremoniiileă religioaseă şiă seă p streaz ă obiecteleă deă cultă şiă
veşminteleăpreoţeşti.ăSacristiaădinăparteaădreapt ăareădestinaţiaădeăbibliotec .ăAcoperişulă
bisericiiăesteăînăşarpant , maiăpuţinălaăabsideleălaterale, la care este boltit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99  BisericaăR e tilor.ăVedereăaerian  
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Intrareaă înă biseric ă seă faceă printr-ună pronaosă sobruă situată înă parteaă inferioar ă aă
turnuluiăclopotniţ ,ăacoloăesteăacumăexpus ăpisania,ă iarădeasupraăintr riiă înănaosăseăafl ă
balconulăcorului.ăPrinărealizareaăacestorănoiăconstrucţii,ăbisericaăareăacumăform  de cruce 
înscris ă cuă tr s turiă deă arhitectur ă deă tradiţieă bizantin ,ă înă careă absideleă poligonaleă laă
exterior sunt frecvente.  

Primulă preotă ală bisericiiă aă fostăGregoriuăRa iuă (1840-1859). Au oficiat, apoi, doar 
preo iă dină familiaă Ra iuă sauă agrea iă deă c tre aceasta:ă Petruă Ra iuă (1860-1873), 
administrator al protopopiatului, protopop de Cojocna; Iosif Hossu (1873-1874), profesor 
iăcanonicălaăBlaj;ăAlexandruăPopăRoman ană(1875-1901)ă iăNicolae-PortosăRa iuă(1903-

1932), viceprotopop onorar. Ultimul preot greco-catolicăalăacestuiăl ca ăaăfostăDr. Coriolan 
Sab u (1932-1948),ăprotopopădeăBucure tiă iăTurda,ăarestatădeăautorit ileăcomunisteăînă
anul 1948 pentruărefuzulătreceriiălaăBisericaăOrtodox ăRomân . 

Dină1948,ăanulăprelu riiăbisericiiădeăc treăcultulăortodox,ătreiătablouriădeăvaloareăaleă
unor membri de frunte ai familieiăRa iu auăfostădepozitateănecorespunz torăîntr-o magazie 
aă bisericiiă (tablourileă îiă înf i eaz ă peă prepozitulă capitulară greco-catolic Basiliuă Ra iu, 
ctitorul bisericii, pe memorandistul Dr. Ioană Ra iu,ă primulă pre edinteă ală Eforieiă iă peă
protopopul greco-catolic Nicolaeă Ra iu). Abia de curând, tablourile au fost mutate în 
biblioteca bisericii. Actualaă pictur ă deă peă fa ad ă aă fostă f cut ă întreă aniiă 1965-1966, de 
c treăCornelăCenanădinăCluj.ăDeăoăparteă iăaltaăînăpronaosăseăg sescădou ăpicturiămuraleă
peă tavan,ă careă prezint ă celeă 12ă zodii.ă Peă picturaă dină stângaă suntă prezentateă 6ă zodiiă
(S get tor,ă Pe ti,ă Balan a,ă Scorpion,ă Crab,ă Leu),ă peă ceaă dină dreaptaă celelalteă 6ă zodiiă
(Taur,ăV rs tor,ăCapricorn,ăGemeni,ăUnicorn,ăFecioara).ă 

În anul 1967 s-aăf cutăiconostasulădinălemnădeăstejarăsculptat.ăTotăînă1967ăauăfostă
executateă iăalteălucr riă(scauneăarhiere ti,ăamvon,ătetrapod),ăautoriăfiindăme teriiăsculptoriă
AurelăS m rtineană iăGrigoreăFr teanădinăTurda.ăÎnă1971ăs-aăfacutărepara iaăexterioar .ăÎnă
dataădeă28ăiulieă2011,ăcuăaprobareaămitropolituluiăAndreiăAndreicu ,ăaăfostăsfin it ăPisaniaă
Bisericiiă R e tilor,ă reconstituit ă dup ă pisaniaă original ,ă careă aă disparută înă condi iiă
necunoscuteă dup ă anulă 1948.ă Rea ezareaă pisanieiă aă constituită ună gestă deă recuperareă
istoric . 

  

 

  
 

  
 

Fig. 100 Vedere din interior 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Coriolan_Sab\304\203u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coriolan_Sab\304\203u
http://ro.wikipedia.org/wiki/1948
http://ro.wikipedia.org/wiki/Familia_Ra\310\233iu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Basiliu_Ra\310\233iu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Ra\310\233iu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ra\310\233iu
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 CAPITOLUL VIII 
 

       MONUMENTE DE FOR PUBLIC  

 SITUATE ÎN  PERIMETRUL ANSAMBLULUI URBAN DE SEC. XVIII-XIX   
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STATUIAăDR.ăIOANăRA IUă 

Este opera sculptorului Cornel Medrea iă aă fostă inaugurat ă la Turda pe 9 
iunie 1930,ăesteăamplasat ăînămiculăparcădinăPia aă1ăDecembrieă1918ă(fostaăPia aăReginaă
Maria),ăînăfa a sediului actual al Prim riei. 

Statuiaă Dr.ă Ioană Ra iuă esteă înscris ă pe listaă monumenteloră istoriceă dină jude ulă
Cluj[1],ăelaborat ădeăMinisterulăCulturiiăsiăPatrimoniuluiăNa ionalădinăRomâniaăînăanulă2010ă
(cod LMI CJ-III-m-B-07823).  

Statuiaă îlă reprezint ă pe Dr.ă IoanăRa iu înă timpulă procesuluiămemorandi tiloră deă laă
Cluj, din mai 1894, când a rostităcunoscutaăsintagm : „Existen a unui popor nu se discută, 
ci se afirmă”,ăreprodus ă iăpeăplacaădeăbronzădeăpeăsoclulăstatuii.ăMonumentulăaăfostăcreată
dină bronz,ă laă ini iativaă lui Augustină Ra iu (nepotulă memorandistului),ă I.ă Moldovană iă aă
Asocia ieiăAvoca ilor.ăPeădou ădină laturileăpostamentuluiăexist ăbasoreliefuri:ăbasoreliefulă
dină stângaă socluluiă îlă înf i eaz ă peă Dr. Ioană Ra iu la proces, iar în dreapta soclului 
basorelieful îi reprezint ăpeămo iăcondu iăde Avram Iancu. (Dr. IoanăRa iu a fost tribun în 
armata lui Avram Iancu). La baza statuii (jos, înă fa )ă esteă a ezat ă oă coroan ădeă lauri,ă
realizat ădeămaestrulăFeurdean. Împrejmuirea din piatr  i soclul statuii au fost realizate 
de pietrarul Eduard Schnabell, din Deva. Costurile realiz rii acestui monument s-au 
ridicată laă sumaădeă506.847ă lei.ă Laăceremoniaădezveliriiă luiă auăparticipat,ă printreăal ii, Ion 
Agârbiceanu, Iuliu Hossu, Valeriu Moldovan i EmilăRacovi . 

  

                Fig. 101ăStatuiaăDr.ăIoanăRa iu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cornel_Medrea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/9_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/9_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83ria_din_Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Dr._Ioan_Ra%C8%9Biu_din_Turda#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:CJ-III-m-B-07823
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Ra%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Augustin_Ra%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Ra%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Ra%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ag%C3%A2rbiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ag%C3%A2rbiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valeriu_Moldovan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Racovi%C8%9B%C4%83
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CRUCEAăMAREăDEăPIATR  

Monumentul este dedicat declar rii libert iiă exprim riiă religioase,ă proclamat ă înă
interiorul Bisericii Romano-Catolice din Turda, cu ocazia Dietei din ianuarie 1568. 

Esteă situat ă peă parcelaă nordic ă deă lâng ă Bisericaă Romano-Catolic ă dină centrulă
ora ului Turda,ă aă fostă ridicat ă spreă sfâr itul secolului al XIX-lea, pe locul unde s-au 
reînhumat oseminteleă tuturoră mor iloră dezgropa i din cimitirul vechi medieval, care era 
amplasatălang ăpereteleăbisericii. 

Peă multeă imaginiă vechiă cruceaă apareă peă pozi iaă eiă ini ial ă (laă sudă deă Bisericaă
Romano-Catolic ),ă deă undeă în anii 70 ai secolului al XX-leaă aă fostămutat ă peă actualulă
amplasament. 

 

 

Fig. 102ăCruceaămareădeăpiatr

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
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MONUMENTUL EROILOR  

(denumită i Obeliscul cu vultur, sabie i cruce sau Monumentul Aviatorilor) 

Esteăamplasatăînăfa a Catedralei Ortodoxe (Pia aă1ăDecembrieă1918), fiind închinat 
eroilorăromâniăc zu iă înă timpulăb t liilorăcareăs-au dat la Turda în cel de-alădoileaăr zboiă
mondial. 

Aăfostăridicatăînămemoriaăaă15ăaviatoriăromâni,ăc zu iăînălupteleăaerieneăpurtate,ăînă
aceaăperioad ,ăîmpotrivaăavia ieiăsovietice. A fost realizat de sculptorul Eduard Costin în 
1942. 

Dup ă 1944,ă cândă comunismulă s-aă instalată iă laă Turda,ă pl ciiă originaleă aă
monumentului i s-aă schimbată semnifica ia,ă aplicându-i-seă motiva iaă fictiv ă c ă ară fiă fostă
ridicată pentruă eroiiă c zu iă înă Turda, cândă acestă ora ă aă fost, între septembrie-octombrie 
1944, ocupatădeătrupeleăhorthisteă iăgermane. 

Monumentulă areă formaă unuiă trunchiă deă piramid ă alungit ,ă deă plană p trată iă esteă
realizat ădinăblocuriădeăpiatr ăcioplit .ăÎnăparteaăsuperioar ăseăafl ăun vultur din bronz, cu 
aripile întinse, purtând o cruce în cioc, iar în ghiare o sabie. 

Aăfostărecondi ionatăprinăgrijaăclubuluiăRotaryăTurda,ăcuăsprijinulăPrim rieiăTurda,ăînă
octombrieă2008,ădat ălaăcareăaăfostămontat ăoăplac ăcomemorativ ămenit ăs ăp strezeăvie 
amintireaă celoră 15ă eroiă aviatoriă c zu iă laă datorieă înă anulă 1942.ă Peă placaă deă bronză
scrie: „Slavă eroilor români căzu i în luptele pentru eliberarea ora uluiTurda”. 

 

Fig. 103   Monumentul Eroilor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Ortodox%C4%83_din_Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
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MILIARUL DE LA  AITON  

 

Esteăoăborn ăkilometric ăroman ă(în latin  miliarium) din anul 108 d.C., care a fost 
descoperit ă înă secolulă ală XVIII-lea în comuna Aiton, jude ulăCluj. Originalul miliarului se 
p streaz ă la Muzeulă Na ională deă Istorieă aă Transilvaniei din Cluj-Napoca. O copie a 
miliaruluiăaăfostăa ezat , în iunie 1993, înăfa aăfostei Po teădin Turda (Pia aă1ăDecembrieă
1918),ăiarăoăalt ăcopieăînăsatulăAitonă(2010). 

Miliarulă indic ă oă distan ă de M.P.X. între localit ile Aiton i Potaissa (azi Turda), 
ceeaăceăînseamn ă1000ă(M =ămillia)ădeăpa iă(P)ă înmul i iăcuăzeceă(X),ărespectivădistan aă
de la Aiton la Potaissa (14,8 km). Un pas roman (P)ă(sing.ă„passus“,ăpl.ă„passuum“)ăesteă
egală cuă distan aă întreă vârfurileă degeteloră deă laămâini,ă întinseă înă sensă contrară (1,48ăm).ă
M.P.X.ă=ă1000ăpa iăxă1,48 m x 10 = 14.800 m = 14,8 km. 

Inscrip iaă eraă par ială tears ă iă eaă aă fostă copiat ă cuă lacuneă dup ă cumăurmeaz :ă
"IMP. CÆSAR NERVA TRAIANVS AVG. GERM. DACICUS PONTIF. MAXIM. POT. XII. 
CO. S. IV IMP. VI. P. P. FECIT. PER.COH. I. FL. VLP. SP. MIL. C. C. I. Q. A POTAISSA 
PO. CÆ M .P. X." Inscrip iaă complet ă este:ă "IMPerator CAESAR NERVA TRAIANUS 
AUGustus GERManicus DACICUS PONTIFex MAXIMus (tribunicia) POTestate XII, 
COnSul IV, IMPerator VI, Pater Patriae, FECIT PER COHortem I FLaviam ULPiam 
hiSPanorum MILliariam Civium Romanorum EQiutatam A POTAISSA naPOCAE. Millia 
Passuum X."  

Inscrip iaă aă fostă înregistrat ă în „Corpus Inscriptionum Latinarum”, vol.III, textul 
1627, Berlin, 1863. 

Traducereaă inscrip ieiă înă român ăesteăaceasta: Împaratul Caesar Nerva Traianus 
Augustus (învingator al) germanilor ( i) dacilor, preot suprem (investit) cu putere 
(tribuniciară) de 12 ori, consul de 4 ori, aclamat împarat de 6 ori, părintele patriei, a făcut 
(această bornă) prin intermediul (unită ii militare) cohorta I Flavia Ulpia Hispanorum de o 
mie de pedestra i, cetă eni romani i cuprinzând un contingent de cavalerie. De la 
"Potaissa Napocae" (sunt) 14,8 km (M.P.X. = millia passuum 10 = 1000 x 1,48 x 10 = 
14,8 km). Înă ultimaă parteă sintagmaă "Potaissaă Napocae"ă esteă tradus ă îndeob te:ă "de la 
Potaissaăc treăNapoca",ăconsiderândăc ăformaădeăgenitivăaănumeluiăNapocaăarăexprimaăoă
loca ieă(a aănumitulăgenitivălocativ)ă iănuăapartenen a,ăcumăseăîntâmpl ădeăobicei.ăNumaiă
c , înă limbaă latin , direc iaăesteăexprimat ăfirescăprinăcazulăacuzativăplusăprepozi ieă (ad,ă
versus etc). De aceea, nuăputemăexcludeăipotezaăformulat ăînc ădeăTheodorăMommsen,ă
c ăNapocaăeraănumeleăuneiăregiuni,ăcareăînglobaă iăsatulă(vicus)ăPotaissa.ăCentrulăacesteiă
regiuniă eraă situată înă a ezareaă omonim ă deă peă Some ulă Mic.ă Înă satul Aiton, în locul 
numit „La cruce” din vatra satului, în curtea casei nr. 130, precumă iă înăcurteaă colii,ăseă
g sescăurmeăaleădrumuluiăroman Potaissa-Aiton-Napoca. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aiton,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Na%C8%9Bional_de_Istorie_a_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aiton,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Potaissa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aiton,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Potaissa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aiton,_Cluj
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Fig. 104   MiliarulădeălaăAitonă(replic )  
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TROI AăGRECO-CATOLIC  DIN TURDA 

 

Este amplasat ăîn Pia aă1ăDecembrieă1918ă iăaăfostăridicat ăîn memoria martirilor 
greco-catolici din Turda, având inscrip ia:  

BISERICAăROMÂN ăUNIT ăGRECO-CATOLIC ăDINăTURDAăÎN LIBERTATE                 
ÎNăMEMORIAăMARTIRILORăS I 

 Troi aăaăfostăexecutat ăînăMaramure ,ăcuăimplicareaăpreo ilorăMihaiăG zdac,ăVasileă
Ghibă iăIlieăRusuă(primulăprotopopăgreco-catolicădeăTurda,ădup ă1990)ă iăaăcredincio ilor 
greco-catoliciă dină Turda.ă Aă fostă sfin it ă laă 28ă octombrieă 1990,ă cuă participareaă
Arhiepiscopuluiă Georgeă Gu iu,ă Episcopuluiă Luciană Mure ană (actuală Cardinală iă
Arhiepiscop major al Arhieparhiei de Alba-Iuliaă iă F g ra )ă iă aă zeciă deă preo iă greco-
catolici din Ardeal,ăînso i iădeăenoria iiădinăparohiileălor. 

  

 

 

Fig. 105ăTroi aăgreco-catolic ădin Turda 
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MONUMENTULăMARTIRILORăDEăLAăH RCANA 

MasacrulădeălaăH rcanaă(unăc tunăsituat la circa 10 km nord-est de Turda) a fost 
s vâr ită deă c treă trupeleă militare maghiare,ă careă auă ucisă 18ă persoaneă deă na ionalitateă
român ,ăb trâniă i copii. Incidentul s-a petrecut la 24 septembrie 1944. 

 

 

 

 

 

Fig. 106     MonumentulămartirilorădeălaăH rcana 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Copil
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
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STATUIA LUI AVRAM IANCU (1824-1872) 

 

Este amplasat ă înă Pia aă Republicii,ă peă loculă undeă pân ă înă 1998ă aă fostă
amplasat  Statuia Lupa Capitolina din Turda (mutat ăînăacela iăanăînăPia aăRoman ). 

Inscrip iaă deă peă socluă este: Unicul dor al vie ii mele este să-mi văd na iunea 
fericită.ă Aă fostă ridicat ă cuă ocaziaă anivers riiă aă 150ă aniă deă laă revolu iaă deă laă 1848 iă
dezvelit  la 25 octombrie 1998, de Ziua For elor Armate, prin grija Consiliului Local Turda, 
aăprimaruluiăVirgilăBlasiuă iăSociet iiă"Avram Iancu".ăStatuia,ărealizat ăînăiulieă1998,ăesteă
opera sculptorului Ilarion Voinea[1],ă ină colaborareă cuăEmilăCre uădin Cluj-Napoca, Adrian 
Mitran i Daniel Sandu. Aăfostătranspus ăînăbronzăla Turn toriaăMetalulăCluj.ăAreăîn l imea 
de 3,5 m. 

 

Fig. 107  Statuia lui Avram Iancu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupa_Capitolina_din_Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_lui_Avram_Iancu_din_Turda#cite_note-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca


STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                        118 

MONUMENTULăEROILORăREVOLU IEIăDINă1989 

 

Situată înă Pia aă 1ă Decembrieă 1989 (înă fa aă Caseiă deă Cultur ),ă aă fostă ridicată deă
Asocia ia Lupt torilor din 22 Decembrie 1989, împreun ă cuă Prim riaă Municipal ,ă înă
memoria celor care s-au jerfit pentru libertateă iădesfiin areaăcomunismului. Monumentul a 
fost dezvelit în decembrie 2006. Ini iatorii proiectului au fost: Marian Popescu, 
pre edintele Asocia iei de Revolu ionariădinăTurda i Tudor tef nie, primarul municipiului 
Turda. 

Sculptorul care a realizatălucrareaăesteăCornelăTo a, din Cluj-Napoca. 

Dedesubtăesteăinscrip ionat:ă„Pentruăcaăoăna iuneăs ăfieăliber ,ăeădeăajunsăs ăvrea.ă
Jertfa lor - libertateaănoastr .ăAmin” 

 

. 

 

 

Fig. 108  MonumentulăeroilorăRevolu ieiădină1989 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
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BUSTUL LUI EMINESCU 

Bustulăpoartaăsemn tura autorului local Suba Ladislau  - 2007. 

 

Fig. 109  Bustul lui Eminescu 

 

PLACA MEMORIAL  A SCULPTORULUI ETIENNE HAJDU 

Etienne Hajdu ( n. 1907, Turda – d. 1996, Bourg la Reine, Fran a ) a fost un sculptor 
francez de origine ungaro-evreiasca din Transilvania. 

 

Fig.ă110ăPlacaămemorial ăEtienneăHajdu, autor local Suba Ladislau - 2007 
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CAPITOLUL IX 
 

EVOLU IAăCRONOLOGIC ăAăPIE ELORăăăă 

 SITUATE ÎN  PERIMETRUL ANSAMBLULUI URBAN DE SEC. XVIII-XIX   

 A.ăPIA AăREPUBLICII 

 Evolu ia cronologică a Pie ei Republicii din Turda esteă prezentat ă înă CAIETULă
DOCUMENTAR anexat, în care eăanalizat  evolu iaăpeăpor iuniăaăfronturilorăsauăaăcaseloră
peă parcursulă perioadeiă deă unulă sauă dou ă secole,ă imaginile reprezentând etapele 
transform rilorăsuccesiveăaleăcl dirilor,ăaleăintersec iilorăstradaleăsauăaleăpia etelor. 

 Morfologiaă Pie eiă Republiciiă nuă s-a schimbat esen ial în dreptul fronturilor, dar 
putem considera câteva etape:  

 Prima, cea pe care Profesorul Niedermayer33 oăconsider ăcaă fiindă tipic ăora eloră
miniere medievale, adic ă deă oă form ă dreptunghiular-alungit ă a ezat ă de-a lungul 
drumului principal, fost roman, ceălegaăora ulăNapocaădeăApullumătrecândăprinăPotaissa,ă
apoi drum fost medieval ce lega Clausenburg (Clujul) de Gyulai Fehérvár (Alba Iulia) 
trecândăprinăTordaă(Turda),ăa aănumitădrumulăs riiă iăalăaurului.ăAcestui dreptunghi i-a fost 
limitat ă extindereaă dezordonat ă deă câteă oă cl direă monumental ă laă extreme,ă careă s ă
defineasc ăpia aăviitoareăcuăunăecartămaiămareădecâtăcelăstradal.ăA aăs-arăexplicaăapari iaă
Bisericii Romano-Catolice cuă oă dispozi ieă transversal ă fa ă deă direc iaă nord-sud a 
drumului. Monumentul existent deja al actualei Biserici Reformat Calvine (fost ăromano-
catolic )ă aă c reiă construc ieă aă precedată cu mai mult de un secol pe prima (1332) era 
dispus ătotăpeăaceea iădirec ie,ădarăpeăunăterenămaiăridicatăcuăaproapeătreiămetriă iăavândă
corulătangentăcuăactualulăfrontădeăvestăalăPie iiăRepubliciiăactuale.ăStradaăprincipal ătrebuiaă
s ăocoleasc ăspreăest, peăterenulădeămaiăjoas ăaltitudine. 

 Aceast ă ipotez ă ară puteaă fiă confirmat ă deă apari iaă unuiămonumentă echivalentă laă
cap tulă opus,ă careă lipse te,ă dară ună elementă limit ă la sud ar putea fi considerat podul 
pesteă Pârâulă Raciloră care,ă de iă creaz ă oă direc ieă transversal ă drumului, este, totu i, o 
limit ă permisiv ă pentruă dezvoltareaă spreă sud,ă dup ă cumă s-aă v zută ulterior.ă Peă deă alt ă
parte,ăecartulă relativă constantăalăpie iiă nuăaăputută fiă realizată dină cauzaă traseuluiăPârâuluiă
Racilorăcareăesteăunulăfoarteăsinuos,ăcuămul iăafluen iădeămic ăimportan ,ădarăinundabili,ă
ceeaă ceă f ceaă dificil ă parcelareaă riguroas .ă Lipsaămonumentuluiă transversală spreă sud,ă
precumă iăgeografiaăcomplicat ăaăpârâuluiăauăcondusălaăformaăfusiform ăaăpie ei, care s-a 
p stratăpân ăazi.ă 

 Oă alt ă ipotez , maiă fireasc , care infirm ă ipotezaă deă maiă susă esteă faptulă c ,ă
conformătradi ieiăcre tine,ăoriceăbiseric ăeraădispus ăcuăaxaălongitudinal ăest-vest pentru a 
orientaă altarulă spreă r s rit.ă Odat ă bisericaă catolic ă deă mariă dimensiuniă ridicat ,ă eraă
evidentă c ă drumulă principală trebuiaă s  seă bifurce,ă pentruă aă înconjuraă pia aă iă astfelă s-a 



STUDIU ISTORICO - ARHITECTURAL ANSAMBLUL URBAN SEC. XVIII - XIX 

                                                                         121 

 

creat un largo, care era folosit ca târg la fel ca în toate burgurileăepocii.ăDezvoltareaăpie ei 
a continuat spre sud, dară configura iaă terenuluiă s-a modificat iă înă secolulă alăXV-lea cu 
ocazia construc iei Cet iiămedievale, aăc rei perimetru proiectat era împiedicat de corul 
bisericii,ă astfelă c ă acestaă aă fostă demolat.ă Cetateaă cuă turnuriă stelateă aă suferită multipleă
schimb ri, iarăbisericaăaăr masă iăaziăf r ăcor, prezentândăspreăfrontulăPie ei Republicii o 
fa ad ădestulădeăanost . 

 Desigur, Biserica Romano-Catolic ăSf.ăMihailăaăfostăparazitat ăînătimpădeăoămul imeă
deăcl diri parter, dispuseăsemiperimetralăpeăconturulăuneiă”insuli e”ăceăconstituiaăparcelaă iă
proprietatea bisericii. Acestea au fost, în cea mai mare parte, demolateă laă sfâr itulă
secoluluiă XIXă dină ordinulă administra ieiă austro-ungare, care a procedat la degajarea 
monumenteloră istoriceă iă demolareaă zidurilorămedievaleă aleă cet ilor.ăAămaiă r masă spreă
sudăoăsingur ăcl direădeăparteră iăetaj caăoăm rturieăaăistoriei.ă 

 Scuarul din partea de nord a bisericii a fost cercetat de arheologi, careăauăg sită
mai multe elemente (portalul gotic) ce au fost puse în valoare. În anii ‘70 s-a mutat 
monumentulă”Cruceaădeăpiatr ”, aflat pân ăatunciăpe latura sudic , peălaturaănordic ăundeă
aăr masăpân ăazi.ă 

 Înă perioadaă comunist ă s-aă propusă oă fântân ă decorativ ă cuă lebede,ă ceă constituiaă
capădeăperspectiv ăaăvederiiădinspreăCluj,ă respectivămarcareaă intr riiă înăcentrulă istoricăală
Turzii,ă lecturat ă peă fa adaă lateral , maiestuoas , a Bisericii Romano-Catolice. Pentru 
degajareaăcirculaţieiărutiere,ălaăsfârşitulăaniloră ‘60ăăfântânaăaăfostădemolat ,ăref cându-se 
dup ăcâtevaădeceniiă(dup ă2010)ăcuăimagineaădeăast zi. 

 Pe frontul sudic al bisericii a peristat mult ă vremeă (perioadaă comunist ) o 
ambiguitateăurbanistic ămajor ,ă accentuat ădeăprezen aă sta ieiă deăautobuză ceăduceaă laă
B ileă S rate.ă Aici s-aă creată ună p rcule ă iă monumentulă eroilor.ă Odat ă cuă refacereaă
centruluiă cuă suprafa aă pietonal ,ă sensulă spreă Clujă s-a deviat peă stradaă Gh.ă Laz r,ă
respectivă Axenteă Severă iă apoiă Castanilor,ă astfelă c ă zonaă s-a degajat, oferind frontul 
cl diriiă vechiă P+1ă aă parohieiă romano-catolice spreă pia . Azi, zona a primit statuia lui 
AvramăIancuăcuăorientareăspreăsud,ădispus ăpeăunăpiedestalăcu trepte, una din cele mai 
frumoase statui ale marelui erou. 

 Din zona aferent ăp r iiădeănordăaăPie eiăRepublicii maiăputemămen ionaăevolu iaă
a aă ziseiă ”peninsule”ă format ă deă Pârâulă Raciloră cuă stradaă Daciaă deă ast zi,ă ceă con ineă
Biserica Unitarian ă iă gimnaziul unitarian (azi,ă sediulă Serviciuluiă Publică deă Asisten ă
Social ). Acestaă dină urm ă aă fostă construită dup ă Dietaă dină 1568ă aă declar riiă ”libert ii 
confesionale”34 pe terenul parohial unitarian, avândă ini ială oă cl direă cuă etajă dină lemn, 
datat  1589. Acest edificiu a fost în l ată înă folosulă tineretuluiă studiosă unitarian.ăAăarsă înă
1706, înă urmaă interven ieiă austriecilor, apoi restaurat , dar sufer ă dină nouă înă urmaă
inunda iiloră din 1743.ă R ma iă f r ă biseric ,ă unitarieniiă auă inută slujbeă înă cl direaă coliiă
pân ă înă1784.ă În 1784, pe locul vechiului gimnaziu s-a construit BisericaăUnitarian ,ă iară
coalaă s-a mutat spre sud într-oă cl direă deă lemn, extins ă înă secolulă XIXă cuă alteleă peă
parteaăestic , cum ar fi casa rectorului, realizat ădinăpiatr , ultima extindere fiind între anii 
1860-1870. Azi, aceast ăcl direăaăfostă înstr inat , fiindăoferit ăuneiăinterprinderiădeămic ă
industrie.  
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 Oăalt ăzon ăistoric ăimportant ăesteăceaăaăactualeiăPie eăagro-alimentareăsituat ăpeă
frontul esticăalăPie eiăRepubliciiă laănr.ă28-29. Aceast ăparcel ă reunit ădinăcelăpu inădou ă
mai mici a fost construit ă laăcomandaăfamilieiăRa iu,ăc reiaă iăseărecunoa teătitlulănobiliară
deăc treăPrincipeleăApaffiăI,ă iăcare,ămutându-se în Turda în 1658, cump r ăterenulănumită
ulterioră ”Gr dinaăR e tilor” iă ridic ăoă coal ăgreco-catolic ădeă fete.ăAcestă terenăaă fostă
d ruită Parohieiă greco-catolice. Între anii 1892-1920 aici s-a construit Hotelul Elisabeta. 
 Dup ă1918ătârgulăora uluiăs-a mutat aici în conformitate cu regulamentele urbane 
impuse de regimul Habsburgic. Ulterioră coalaă aă fostă demolat ,ă iar dup ă 1945,ă religia 
greco-catolic ă fiindă nerecunoscut ,ă terenulă aă fost na ionalizat.ă Fostulă hotelă devineă
proprietateădeăstatăcuălocuin eăcolectiveădateăînăchirie.ăO mare parte din imobil e transferat 
în proprietateaăParohieiăortodoxe,ăiarădup ă1990ăParohieiăgreco-catoliceăiăseăretrocedeaz ă
parteaădeţinut ădeăstatădinăparterulă frontuluiăsudicăalăcl diriiăundeăaziăseăafl ă farmacieă și 
diverse magazine. Ast zi, în spatele imobilului func ioneaz ă Pia aă agroalimentar , 
parazitat ă deă oă sumedenieă deă cl diriă ap ruteă spontan,ă ceă dau un aspect dezordonat 
ansamblului. 

 Gra ieănoilorăregulamenteăurbaneăimpuseădeăFranzăJozsefăoămareăparteădinăcaseleă
parterăceăaveauăportalăbaroc,ăacoperi ă înăpatruăapeăcuăcoamaăperpendicular ăpe frontul 
stradalăauăfostădemolate,ăsauăsupraetajate,ă iăacoperiteăînădou ăapeăcuăcoamaăparalel ăcuă
frontul stradal. Un astfel de exemplu este cazul locuintei (casa de la nr. 14) unde s-a 
n scută scriitorulă maghiară Jósika Miklós (n. 1794), ceă aă apar inută apoi baronului 
Wesselenyi, cas ăcareăaăfostărenovat ă iăapoiădemolat ă iăreconstruit  în secolul XX (anii 
1920) într-un stil neoromânesc.  

 Dintreăcaseleăr maseăparterăpân ăaziămen ion m:ăansamblulă ”caselorăbaroce”ădeă
la numerele 46, 47, 48, casele ”rurale”ă deă laă nr.ă 3,ă 9,ă 17,ă 18,ă precumă iă ansamblulă
Parohiei Romano-Catolice de pe Republicii de la numerele: 1-2ă(parohiaă iă fostaă coal ă
confesional ,ăpreluat ădeăstat,ăaziăgr dini ).    

 Oă alt ă zon ă istoric ă ceă apar ineă Pie iiă Republiciiă este terenul amplasamentului 
actualeiă Bisericiă Ortodoxeă ”Catedrala”,ă careă aă fost probabilă loculă fosteiă M n stiriă aă
OrdinuluiăPaulină i, de asemeni, locul a dou ămoriăpeăPârâulăRacilor,ăunaădintreăeleăfiindă
MoaraăErcseyăcareăaădatădenumireaăini ial ăaăpoduluiăactual,ăPodulăErcsey.   

  Dup ă r zboi,ă foarteămulteă caseăbombardateă auă trebuită ref cuteă sauă reconstruite.ă
Astfel, fosta tipografie Füssy, peste care s-aăconstruităactualaă ”Cas ăcuăc prioare”,ăsauă
casele dintre Republicii 40-43,ăpeăloculăc roraăs-a ridicat un bloc de locuin eăcolective. Tot 
aiciă putemăpomeniă deă cunoscutulă ”Pasajă Lengyel”, azi obturat, (cl direaă cuănr. 44) sau 
supranumit ”TunelulăTurzii”ădeoareceăf ceaăleg turaăcuăstradaăAxenteăSever. 

 

 B. PARCUL MUZEULUI  (a se vedea CAIET DOCUMENTAR Evolu ia cronologică 
a Parcului Muzeului din Turda)  

 Oă zon ă extremă deă important ă aă unei zone adiacente Pie iiă Republiciiă esteă
modificareaă f cut ă înainteaă construiriiă fostuluiă palată ală Po teiă iă Finan elor,ă careă aă
determinatădemolareaămaiămultorăcl diriă ă iăanume:ă toateăcasele de pe frontul nordic al 
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str du eiă ceă legaă stradaă B. P. Ha deuă (actual ) deă Pia aă Republicii,ă demolareaă
construc iilor din frontul Pie ei Republicii: depozitul cizmarilor-t b cariloră iăpoartaăbaroc ă
a Casei Fiscului. În locul  acestora s-a construit, între anii 1901-1902, Fostul Palat al 
Po teiă iăFinan elorădinăPia aăRepubliciiănr. 15. 

 În felul acesta s-aăn scută scuarulă Parcului Muzeului,ă degajareaă zoneiă permi ândă
maiă multeă facilit i:ă oă bun ă vizibilitateă spreă laturaă nordic ă aă Bisericiiă Reformat Calvine 
dominat ădeăturnulădinăaniiă1906,ăoăvizibilitateăfrontal ăaăLiceuluiăactual, Jósika Miklósă iăoă
accesibilitateădirect ăc treăactualulăMuzeuădeăIstorieăalăMunicipiuluiăTurda,ăfost ăC mar ă
deă sareă deă secolă XIV,ă fost  Cas ă Princiar ă deă secol XVI. (A se vedea CAIETUL 
DOCUMENTAR: Evolu ie cronologică a Parcului Muzeului) 

 C.   PIA Aă1ăDECEMBRIEă1918 (A se vedea CAIETUL DOCUMENTAR: Evolu ie 
cronologică a Pie ei 1 Decembrie 1918 din Turda) 

  Pia aă1ăDecembrieă1918ăesteăsituat ăînăcontinuareaăPie ei Republicii, spre sud iă
seă consider ă c ă limitaănordic ăesteădat ădeănumereleă caseloră situateăpeămalul drept al 
Pârâului Racilor, începândă cuă ”Casaă Ra iu”, situat ă laă num rulă 1ă iă amplasamentulăă
Catedralei Ortodoxe,ă deă laă num rulă 2. Înă parteaă sudic ,ă ansamblulă esteă m rginită deă
Parcul ora ului, ce constituia dintotdeauna singurul parc de agrement situat în 
proximitatea centrului istoric.  

 Denumirileăanterioareăaleăacesteiăzoneăauăfost:ăPia aădeăFân,ăPia aăKossuth,ăPia aă
ReginaăMaria,ăPia aăStelu eiă iăultimaădenumire,ăPia aă1ăDecembrieă1989. 

 De iăini ialăs-aăp stratăideeaăfrontuluiăunitar,ăaăregimuluiădeăîn l imeă iăaădispuneriiă
coamelorăcl dirilor din frontul stradal,ăcaăoăcontinuareăaăPie ei Republicii,ăseăobserv ăpeă
imaginileădină jurulăaniloră1910ăc , înă zonaănordic ăaăpie ei, multeădină caseămaiăp strauă
regimul de parter, ceea ce crea oădiscrepan ăîntreăregimulădeăîn l imeăsc zută iăecartulă
foarteăampluăalăstr zilor,ădublatădeădeschidereaăcreat ăînăavalădeăterenulădinăparteaăestic ă
a podului de peste Pârâulă Racilor.ă Seă pareă caă autorit ileă auă hot râtă creareaă unoră
ansambluriă monumentaleă înă zon ă iă astfelă s-au creat marileă cl diri administrative de 
sfâr itădeăsecol. 

 Primulă monumentă importantă (aziă disp rut)ă aă fostă Bisericaă Lutheran , ap rut ă înă
anul 1714,ăodat ăcuăprimireaădeăc treăordinulăpaulinilorăaă terenuluiăbisericiiă iăm n stiriiă
dinspre parc (probabil a Satului Bisericii),ăundeăerauămaiămulteăcl diriăînăparagin .ăPauliniiă
auăref cută iăreparatăbiserica.ăDup ăocuparea, în 1721, a bisericii mari, plebane, deăc treă
catolici, prină alungareaă unitarienilor,ă ordinulă pauliniloră aă fostă desfiin at,ă iară bisericaă iă
m n stireaă auă ajunsă înă proprietateaă fiscului.ă Laă sfâr itul sec. XVIII s-aă înfiin ată oămic ă
comunitateă luteran ăceănuăaveaăl ca ,ăastfelă terenul a fostăcump ratădeălaăstatădeăc treă
luterani, iar biserica paulinilor aăfostăpreluat ădeăace tia, careăauătransformatăm n stireaă
înăcas ăparohial .ă(după Orbán Balázs, op.cit. cap. XLVI) 
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   Întreă aniiă 1884ă iă 1886ă s-au construit, peă frontulă estică ală Pie iiă Kossuth (azi 1 
Decembrie 1918), celeădou ăcl diriăextremădeăimpozante, a PrefecturiiăJude eneăTurdaă iă
a locuin eiăprefectuluiă iăsubprefectului.ăAliniateălaăacela iăfront,ăacesteaădirec ionauăaleeaă
c treă parculă ora ului,ă prină intermediulă unoră ziduriă deă sprijină lateraleă între care cobora 
drumul spre parc.ăBisericaăLuteran ăvaăfiădemolat ăînăanulă1985. 

 Fizionomiaă ora uluiă seă schimb ă întreă 1885ă iă 1918ă prină inser iileă urbaneă de pe 
frontul vestic, ceăridic ănivelulăregimuluiădeăîn l imeălaădou ăsauătreiănivele, dar frontul de 
estă dinspreă nordă r mâneă înă continuareă dezarticulată ceeaă ceă permiteă perioadeloră
urm toare amplasareaăunorăconstruc iiăpublice.ă 

 În parcul deăpeămalulăstângăalăArie ului,ănumit azi Parcul Tineretului, au ap rut, la 
ini iativaăuneiăasocia iiăaămamelorădinăTurda, înăaădouaăjum tateăaăaăsecoluluiăalăXIX-lea 
noi amenaj ri: un restaurant, un patinoară iăunăcasinoădeăvar ,ă peă lâng ăpromenadaă iă
fanfaraăobi nuit .ăAceste noiăamenaj riăsunt contemporaneăcuărestaurantulăB ilorăS rateă
iăcuăHotelulăElisabeta,ădinăPia aăRepublicii.  

 FrontulăvesticăalăPie ei 1 Decembrie 1918ăîncepeăcuăCasaăFamilieiăRa iu, la nr 1, o 
cas ădeăcol ,ăstilăneoromanticădeăsfâr itădeăsecolăXIX,ăasemeniăcelorădeăpeăacela i front 
(cuă excep iaă ”caseiă rurale”, devenit ămonumentă istorică înă 2014,ă cuă func iuneă deă Sec ieă
Etnografic ăaăMuzeuluiădeăIstorie). Casa Ra iuăseăremarc ăprintr-un bowindou cilindric în 
consol ă iă oă extindereă peămalulă regularizată ală Pârâuluiă Racilor,ă ast ziă sediul ”Centrului 
Ra iuăpentruăDemocra ie”.  

 Col ulă deă sudă ală frontuluiă deă maiă susă s-a demolat în perioada 1945-1990, 
construindu-seăunăblocăetajatădeălocuin eăcolective, ceăformeaz ăunăfrontăte itălaă45ăgrade.ă      

 Capulădeăperspectiv ăalăpie eiădinspreăPia aăRepubliciiăîlăprezint ăimensaăcl direăaă
CaseiădeăCultur , început ăînă1985ă iăr mas ăînă antierăînă1989,ăapoiădegradat ăpân ăazi.ă
Cl direaăarăputeaăfiăreactivat ,ărevitalizat , pentru a deveni un centru deăatrac ie. 

  Dup  1989 s-auă construită dou ă cl diriă agresive:ă fostaă po t ă (PTTR), func iuneă
mutat ăaziăpeăstradaăLibert ii,ăprecum iăactualaăcl direăaămall-ului din Turda, mult mai 
agresiv ădecâtăprima, nu numai prin volumul ie itădinăscar , dară iăprinăculoare.ăAcesteă
dou ă cl diri ar trebui demolate, deoarece disoneaz ă puternică cuă restulă cl diriloră iă
obtureaz ăperspectivaădinspreăPia aăRoman  aături tilorăceătraverseaz ăora ulăspreăCluj,ă
perspectiv ă ce eraă deschis ă spreă Catedralaă ortodox  iă spreă centrulă valorosă istorică ală
Pie ei Republicii. 
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CAPITOLUL X 
 

CONCLUZII PRIVIND PATRIMONIUL CL DIRILORă     

 SITUATE ÎN  PERIMETRUL  ANSAMBLULUI URBAN DE SEC. XVIII-XIX 

 Interven iileă surveniteă înă ultimiiă aptezeciă deă aniă seă potă împ r iă înă dou ă mariă
categoriiă iăanumeăcategoriaăetapeiă1945-1990ă iăceaăaăetapeiă1990-2015. 

 În cadrul primei categorii (1945-1990),ăsubăinfluen aămi c riiămoderneăoccidentaleă
iăa Carteiădeă laăAtenaăaăa a numituluiă ”urbanismăliber”ăs-a aderat la mai multe principii 
printreăcareăeraă iăcelăalăneglij riiăcontextului.ă 

 În cazul centrelor istorice s-a intervenit în mod agresiv prin plombarea unor fronturi 
cuăcl diriămoderne, cu acoperi ăteras ăsauăchiarăblocuri.ăAiciăamăputeaămen iona blocurile 
deălocuin eăcolectiveă”tip”ăceăauă”împodobit”ăfronturiăîntregiăaleăpie elorămaiăsusăcercetateă
cuăoăăarhitectur ăanost ă iăcompletăamnezic ălaăvecin t i.ă 

 Înăceăprive teăcl dirileăistorice,ăaiciătravea iaădelicat-vertical ,ădecora iileăpre ioase 
aleăetajelorăcare,ădeăceleămaiămulteăoriăacuzauăaceast ătravea ie,ăauăfostătotalăneglijateălaă
parter, vitrinele fiind dezvoltate mai curând peă lateral ,ă deseoriă f r ă nicioă referin ă laă
ferestreleădeălaăetajă iăsuplimentate cu apari iaăunorăreclameăluminoaseămariă iăcolorate, 
cu tuburi fluorescente, oferind oăimagineătotalădiferit ădeăceaădeălaăetaj.ăS-a creat astfel un 
clivajămaximăîntreăparteră iăetajulăsauăetajeleăsuperioare,ăaccentuată iădeădegradarea tot 
mai vizibil  a etajelor.  

 Politica era aceea deăneglijareăaămonumenteloră(Direc iaăMonumentelorăIstoriceăaă
MinisteruluiăCulturiiădesfiin ându-se în 1978, pân ăînă1990) i,ăîntrucât toate monumentele 
centrului istoric erau în proprietatea statului, proprietarii noi, de cele mai multe ori familii 
nevoia e, nu au fost interesa iăs ăleăîntre in .ăEconomiaă riiăeraă intit ăspreămarileăgesturiă
urbaneă aleă luiă Ceau escuă (celeă 7ă mariă cl diri, incluzând Casa Poporului, Bulevardul 
Victoriei Socialismului etc.) 

 Din fericire, o mare parte din centrele istorice din Transilvania, întreăcareă iăTurda,ă 
auăfostăp strate, spreădeosebireădeăalteă29ădeăora eădinăzonaăextracarpatic ăaăRomânieiă
(dup ăDinuăC. Giur scu,ăDistrugerea trecutului Rămâniei, 1994). 

 Ceaădeăaădouaăcategorieădeăinterven iiăesteălegat ădeăperioadaă1990-2015.  

 Odat ă cuă recâ tigareaă libert iiă iă apropieriiă deăEuropaăoccidental ă auăp trunsă iă
noileăevalu riăaleăatitudiniiăfa ădeăpatrimoniu,ărestaurarea,ărevitalizareaă i reconsiderarea 
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patrimoniului ca fiind inte absolut obligatorii impuse deănenum rateleăCarte,ăConferin eă iă
Declara iiăpeăaceast ătem ,ă araănoastr ăaderândălaătoateăacestea.  

 Reînfiin areaă Departamentuluiă Monumenteloră Istoriceă iă aă filialeloră regionale,ă
apari iaă unoră legiă restrictiveă privindă interven iileă asupraă monumentelor i reapari ia 
speciali tiloră iăexper ilor au condus la îmbun t ireaăsitua ieiămonumentelor din centrele 
istorice.  

 Aderarea, în 2007, la Uniunea European ă aă dus, printre altele, la infuzia de 
resurse financiare pentru investirea în restaurarea monumentelor,ăiarăatitudineaă iăpoliticaă
administra iiloră localeă s-a schimbat, realizândă c ă unaă dină resurseleă palpabileă deă
dezvoltareăaăora elorăesteăreabilitareaă iărevitalizareaăcentrelorăistorice,ăpre ioaseăm rturiiă
aleăculturiiă iăcontinuit iiăcomunit ilor multimilenare europene. 

 Etapa aceasta a fost caracterizat  deăschimbareaăpropriet ii, deă laăceaăunic , a 
statului, laăceaăaănenum ra ilorăproprietari,ă iar retroced rile,ăde iăauăavansatăfoarteăpu ină
(dină cauzaă multeloră proceseă ceă seă derueaz ă pân ă azi) au dus la efecte contradictorii 
asupraăcl dirilorăistorice.ă 

 Efecteleă celeă maiă nociveă suntă legateă deă construireaă unoră cl diriă private, dar 
destinateă unoră func iuniă publiceă (mall-uri, hoteluri, restaurante, birouri etc.), care nu au 
inutăcontădeăvecin t i, fiindăproiectateădeănespeciali ti. Esteăcazulăinterven iilorăamintite, 
situateăpeăfrontulănordăesticăalăPie eiă1ăDecembrieă1989,ăcareăprinăscar ,ăform , culoareă iă
pozi ieă disoneaz ă puternică cuă atmosferaă general ă aă Pie eiă iă ară trebuiă demolate. De 
asemenea, amă puteaă amintiă interven iaă recent ă aă construirii, pe pietonalul agreabil al 
Pie ei Republicii, aă unoră construc iiă deă lemnă cvasiruraleă (teraseă cuă func iuneaă deă
alimenta ieă public ), ce par a fi provizorii dar, chiară iă a a, suntă extremădeă agresiveă i 
nepotriviteă cuă imagineaă elegant ă aă ora uluiă ceă evoc ă oă epoc ă rafinat , reprezentativ ă
pentruăunăcentruădeăora ăeuropean, comparabil cu cele occidentale.  

 Efecteleăbeneficeăaleăschimb riiăpropriet iiăseăv dăprinăaspectulămultămaiăîngrijităală
caselor istorice (în special cele care au fost restituite proprietarilor de drept), reparateă iă
chiar restaurate par ial. 

 iăpropriet ileădeăstatăauăfost reconsiderate, autorit ileălocaleă iăna ionaleăfiind tot 
maiă con tienteă deă valoareaă inestimabil ă aă palateloră administrativeă peă care le de in/ 
administraz . Reabilitareaă iărevitalizareaălor ar aduce un plus nuănumaiăinstitu ieiăîn sine, 
dară maiă alesă identit iiă culturaleă locale, putând intra, astfel, în competi iaă turismuluiă
cultural, caăpoten ialădeădezvoltareăaălocalit iiă iăregiuniiăîn care seăafl . 

 Oă concluzieă general ă ară fiă aceeaă c ,ă înă principiu,ă caseleă istorice,ă atâtă celeă
recurenteă (caseă cuă comer ă laă parteră iă locuireă laă etaj), câtă iă celeă monumentale (foste 
palate administrative)ăsuntăînăstareăbun ,ăinterven iileănegativeăsuntăminore, astfelăc  pot 
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fi restaurate iă revitalizate printr-oă just ăsupraveghereădeăspecialitateă iăprezint ăoăreal ăă
resurs ăcultural-identitar ,ăcareăpoateăsus ineăcuăsuccesăunaădinădirec iileăpoten ialuluiăde 
dezvoltare a Municipiului Turda. 
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NOTE 

1 BÂRZU, Ligia, Continuitatea crea iei materiale i spirituale a poporului român pe                
 teritoriul fostei Dacii, Ed.ăAcademieiăRep.ăSoc.ăRomânia,ăBucure ti,ă1979 

2 MUR ANU,ăTheodor,ăCălăuza Turzii, Edituraă iătiparulăTipografieiăluiăIosifăFüssy, 
 Turda, 1923, p. 24 

3 BRANGA, Nicolae, Urbanismul Daciei Romane, Ed.ăFacla,ăTimi oara,ă1980 

4 MUR ANU,ăTheodor,ăop.ăcit.ăp.ă25 

5 idem, p. 26 

6 ibidem 

7 FODOREANU, Florin, Evolu ia cercetării privind drumurile din Dacia Romană, 
 RevistaăBistri ei,ăXVII,ă2003,ăp.55 

8 MUR ANU,ăTheodor,ăop.ăcit.ăp.ă26 

9 idem, p. 27 

10 MATEI,ă tefan,ă etă all,ă (sintez ă dup )ă Studii de fundamentare ale PUG i PATA 
 Turda  privind istoricul localită ii sub aspect istorico-cultural, etnografic, urbanistic, 
 arhitectural,  Contractănră1/1994,ăresp.ăTem ăA.ăMatei,ăPrim riaăMunicipiuluiăTurda 

11 Documente, Transilvania, veac XI-XIII, vol I, p. 1 

12 IAMBOR, Petru, În legătură cu localizarea Cetă ii Sânmiclău  (Turda), Acta Musei 
 Napocensis, vol. XIV, 1972, p. 310 

13 Documente, Transilvania, veac XIII, vol II, p. 435 

14 POP,ăVirgil,ă (sintez ă dup ),ăStudiu Istoric centru Turda, Contr. Nr 1/2006, benef.  
SC Dacia SA Alba-Iulia 

15 ORBÁN, Balázs, (sintez ădup ),ăTurda i împrejurimile sale, Budapesta, 1889 

16 idem 

17 MURE AN,ăCamil, Monumente istorice din Turda,ăEd.ăMeridiane,ăBucure ti,ă1968 

18 ORBÁN, Balázs, Turda i împrejurimile sale, Budapesta, 1889,ăp.ă343ă iă349 

19 MURE AN,ăCamil, Monumente... op. cit. 

20 ORBÁN, Balázs, Turda i...op. cit.  
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21 Idem   

22 GERGELY, Eugen, Istoric i contemporaneitate, Turda, 2005, p. 92 

23 POP, Virgil, op.cit.  

24 MURE AN,ăCamil, Monumente...op. cit. p.13,ăV T IANU,ăV,ă1959,ăp.ă247 

25 V T IANU,ă Virgil,ă Istoria artei feudale în ările Române, Ed. Academiei 
 RepubliciiăPopulareăRomâne,ăBucure ti,ă1959, p. 522-523 

26 www.biserici.org/biserici din turda 

27 ORBÁN, Balázs, op.cit. 

28 www.biserici.org/biserici din turda 

29 GERGELY, Eugen, Istoric i..., op.cit.  

30 www.biserici.org/biserici din turda/biserica sovagailor 

31 GERGELY, Eugen, Istoric i..., op.cit.  

32 www.biserici.org/biserici din turda/biserica ratestilor 

33 NIEDERMAIER, Paul, Turda. Dezvoltarea urbanistica a unui centru minier pina in 
 secolul al XVI-lea, in ACTA MUSEI NAPOCENSIS, vol XIV, 1977, p. 314-336 

34 ORBÁN, Balázs, op. Cit. 
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– Vest Transilvania de Nord, iulie 2006 
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, Leipzig, 24 mai 2007 

CON – TURDA. Concept de dezvoltare la nivel regional 2011 – 2016 
CON – TURDA. Concept de dezvoltare la nivel regional 2014 – 2020 
Dezvoltare urbană durabilă integrată. Politica de coeziune 2014 - 2020 , Comisia European  
Les villes de demain. Défis, visions et perspectives., Union européenne, Politique régionale, 
octombrie 2011 
P.A.T.J. – StrategiaăJude uluiăClujă– pr. IRCETT 
Planul de dezvoltare regională a Regiunii Nord – Vest 2014 – 2020, Transilvania de Nord – 
2020,ăMinisterulădezvolt riiăregionaleă iăadministra ieiăpublice,ă2013,ăp.ă113 
Programul Opera ional Regional 2007 – 2013,ă Ministerulă Dezvolt rii,ă Lucr riloră Publiceă iă
Locuin elor,ăBucure ti,ăIunieă2007 
Toledo Informal Ministerial Meeting On Urban Development Declaration, Presidencia 
Espanola, Toledo, 22 iunie 2010 

 
  

H r i 

Ridicarea topografică Iozefină,ădenumit ă iă”Primaăridicareătopografic ” 

Website – uri 

Institutulădeăcercetareăaăcalit iiăvie ii,ăhttp:// www.iccv.ro 

European Observation for Territorial Development and Cohesion, http://www.espon.eu 

http://www.iccv.ro/
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Fig. 1  A ezareaăPotaisseiăpreromane (sursa: B rbulescu,ăM., POTAISSA – Studiu   
 Monografic, Muzeul de Istorie - Turda, 1994 

Fig.  2 Potaissa in prima jum. a sec. II î.Hr. (sursa, idem, fig.1) 
Fig. 3ă Potaissaă înă sec.ă IIIă d.Hră (dup ă B rbulescu, Mihai, Castrul legionar de la      

Potaissa, Zal u,ă1997) 
Fig.ă 4ă Pozi iaă castruluiă fa ă deă ora ulă antic (B rbulescu, Mihai, Evolu ia cercetărilor 
 privind  Potaissa Romană,ăZal u,ă1997) 

Fig. 5  A ezareaăroman ădeălâng ăcastru (sursa idem fig 4) 
Fig.ă6ăTurdaăpozi iaăcastruluiăromanăfa ădeăora ulămodern (sursaăB rbulescu,ăM., Atlas – 
 Dic ionar al Daciei Romane, Ed. Tribuna, Cluj - Napoca, 2005 

Fig. 7  Drumurile în Dacia. (sursa, Fodoreanu, F., Evolu ia cercetărilor privind drumurile 
 din Dacia Romană, Revista Bistri ei,ăXVII,ă2003 

Fig. 8 Formaţiuniă prestateleă întreă secoleleă ală IX-lea - al XIII-leaă (Turdaă aă apar inutăăăăăăăă
voievodatului lui Gelu). (sursa, Expozi ieă Muzeulă Na ională deă Istorieă ală
Transilva iei). 

Fig. 9   Principaleleăaşez riăămedievaleădeăpeăvatraăoraşuluiăTurda.(sursa,ăIambor,ăP,ăopă„
  cit., 1977) 
Fig.10 Situaţiaăaproximativ ăînăjurulăanuluiă1200. (sursa: Matei St, Matei.A,   
 Contract nr. 1. Studii de fundamentare PUG i PATA Turda privind istoricul 
 localită ii  sub aspect istorico- cultural, etnografic, etnografic, urbanistic, 
 arhitectural, Contract nr 1/1994, p..I-a,ă responsabilă tem ,ă A.Matei,ă beneficiară
 Prim riaă Municipiului Turda) – preluat din NIEDERMAIER, Paul, Turda. 
Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier până în sec. al XVI-lea în ACTA MUSEI 
NAPOCENSIS, vol XIV, 1977, p. 314-336. 
Fig.ă11:ăSituaţiaăaproximativ ăînăjurulăanuluiă1240. (sursa, idem fig. 10)   

Fig. 12 :ăSituaţiaăaproximativ ăînăjurulăanuluiă1300. (sursa idem fig. 10) 
Fig.ă13:ăSituaţiaăaproximativ ăînăjurulăanuluiă1350. (sursa idem fig. 10) 
Fig.ă14:ăSituaţiaăaproximativ ăînăjurulăanuluiă1450. (sursa idem fig. 10) 
Fig. 15: Turda între anii 1769-1773ă(hartaăJosefin ). 
Fig.ă16:ăSchiţ ăaxonometric ăaăTurziiăaniloră1880,ăpublicat ădup ă1945 
Fig. 17:  Reţeauaăstradal ăaăoraşuluiăTurdaă– 1909 (sursa, idem fig 10,11,12,13,14) 
Fig. 18:  DrăIoanăRa iu,ă1898 
Fig.ă19:ăPlanulăparcel riiă reconstituitădup ăplanurileăcentralizatoareădeăC.ăF. (cca. 1910, 

dup ădemol ri) (sursa idem fig 10) 
Fig.ă20:ăCaseleă”baroce”,ăPia aăRepubliciiănră46,ă47,ă48 ( arhiva personal ),  
Fig. 21: Azi Spitalul municipalăTurda,ăSec iaăchirurgie (arhiv ăpersonal ) 
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Fig. 22: Stema Turziiăadoptat ădup ăMareaăUnireădină1918 (Prim riaăMun.ăTurda) 
Fig.ă23:ăFormaădeăfusăaăpie eiăRepubliciiă(BingăMaps,ă2015) 

Fig. 24: Localizarea Muzeului de Istorie (Bing Maps, 2015) 
Fig. 25:ăImagineăcuăpoartaăora uluiă(sursa,ăPop,ăV.,ădup ăOrban,B., 1889, Budapesta 
Fig.ă26:ăImagineăaăcl diriiădinăanulă1889 (idem sursa fig 25)  
Fig. 27: Imagine din anul 1950 (sursa Muzeul de IstorieăTurda,ăarhiv ) 
Fig. 28: Detaliu balcon renascentist (sursa Muzeul de IstorieăTurda,ăarhiv ) 
Fig. 29: Vedere dinspre nord a Muzeului de istorie ast zi, extindere arh. Gh. Polizu, 

arhiv  personal  
Fig. 30: Vedere din interior din anul 1971 (sursaăMuz.ădeăistorieăTurda,ăarhiv ) 
Fig. 31: Localizare liceu (Bing Maps, 2015) 
Fig. 32: LiceulăJosikaăMiklos,ăvedereăfrontal ădinăscuarulăMuzeuluiădeăIstorie.ăÎnăstângaăseă

observ ăfa adaănordic ăaăBisericiiăreformat-calvine din Turda Veche. (arh. pers)  
Fig. 33: Localizarea fostului Palat alăPo teiă i Finan elor (Bing Maps, 2015) 
Fig. 34: Pia aălaă1900.ăCl dirileăcuănr.ă15ăauăfostădemolate, iar în locul acestora s-a 

construit Palatul Po teiă i Finan elor,ăînăstilăSeccesion (surs ,ăcolec iaăRaduă
Cerghizan) 

Fig. 35: FostulăpalatăalăFinan elorăăînainteădeă1918  (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 36: FostulăPalatăalăFinan elorăast zi (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 37: LocalizareaăTeatruluiă”AureliuăManea” (Bing Maps, 2015) 
Fig. 38: Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), în anul 1911. (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 39: Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), înaintea anului 1918. (surs ,ăidemăCerghizan) 
Fig. 40: Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52), în anul 1942. (surs ,ăidemăCerghizan) 
Fig. 41: Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr. 52)ăşiăFântânaăLebedelor,ăînăanulă1951. (idem) 
Fig. 42: Teatrulă(PiaţaăRepubliciiănr.ă52),ăînăanulă1971. (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 43: Interiorul Teatrului, înaintea anului 1918. (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 44: Loca iaăfosteiăJudec torii (Bing Maps, 2015) 
Fig. 45: Cl direaăfosteiăJudec torii,ăînăform ăoriginal   (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 46: Cl direaăfosteiăJudec toriiăînainteădeă1918,ădup ăextindereăp strat ă iăaziăcaăăăăăă

imagineăemblematic ăaăcentruluiăora ului. (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 47: LocalizareaăPie iiă1ăDecembrie 1918 (fost ăPia aădeăFân,ăfost ăKossuth,ăfost ă

Pia aăReginaăMaria,ăfost ăPia aăStelu ei) (Bing Maps, 2015) 
Fig. 48: LocalizareaăCl diriiăB nciiăBCRă(fost ăcas ăaăPrefectului) (Bing Maps, 2015) 
Fig. 49: Imagine din 1908 a cl diriiăactualeiăBCR  (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 50: Imagineădină1917ăaăcl diriiăactualeiăBCRă  (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 51: Imagineădină1918ăaăcl diriiăactualeiăBCRă (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 52: LocalizareaăPrim rieiădin Turda (Bing Maps, 2015) 
Fig. 53: Desenădinăanulă1889ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţuluiăTurdaă(înăprezentăPrim riaă

municipiului). (surs ,ăcolec iaăRaduăCerghizan) 
Fig. 54: Fost ăPrefectur ăaăjudeţuluiăTurda, în 1901 şiăfostaăBiseric ăLuteran . (idem) 
Fig. 55: Fost ăPrefectur ăaăjudeţuluiăTurdaăînă1905ăşiăfostaăBiseric ăLuteran . (idem) 
Fig. 56: Fotografieădinainteaăanuluiă1918ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţuluiăTurda 
Fig. 57: Prim riaăactual ă(fost ăPrefectur ăaăjudeţuluiăTurda)ăşiăfostaăBiseric ăLuteran .ă

Poz ăf cut ăînădecembrieă1918ă(fotoăS.Tömlö)ăînăajunulăintr riiătrupelorăromâneăînă
oraş. 
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Fig. 58: Fotografieădinăanulă1935ăcuăcl direaăPrefecturiiăjudeţuluiăTurdaă(înăprezentă
Prim riaămunicipiului).ăStatuiaăDr.I.Raţiuăfuseseăfinisat ăînăanulă1929. 

Fig. 59:  AleeaăcareăduceaădinăPiaţaă1ăDecembrieă1918ăînăparc.ăInăstânga:ăBisericaă
Luteran ,ăînădreapta:ăfostaăPrefectur ă(aziăPrim ria).ăFotoăS.Tömlöă(1918) 

Fig. 60: Localizarea Bisericii Reformat-Calvin ădinăTurdaăVeche (Bing Maps, 2015) 
Fig. 61: Fortifica iaăMedieval ădinăTurdaăVecheăcuăBisericaăreformatăcalvin ă iăPalatulă

Princiară(aziăMuzeulădeăIstorie)ă(surs ăOrbán Balázs, op.cit.) 
Fig. 62: Portalul gotic (surs ăOrbán Balázs, op.cit.) 
Fig. 63: Turnul din 1906 (surs ăOrbán Balázs, op.cit.) 
Fig. 64: Vedere din anii 1862-1906 (surs ăOrbán Balázs, op.cit.) 
Fig. 65: Vedereăc treăcor (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 66: Detaliuăconsol ăneobaroc  (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 67: Detaliu amvon (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 68: Localizarea Bisericii Romano-Catolice Turda Veche (Bing Maps, 2015) 
Fig. 69: Fa adaăvestic  (surs ,ăV t ianu,ăV,ă1959) 
Fig. 70: Biserica Romano-Catolic , fa adaănordic  (surs ,ăV t ianu,ăV,ă1959) 
Fig. 71: Portalul gotic de nord  (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 72: Piatr ăfunerar .ăInterioră(surs ,ăarhiv ăpersonal )  
Fig. 73: Portalul sudic (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 74: Interior. Vedere spre altar. Stil baroc opulent (surs ,ăarhiv ăpersonal ) 
Fig. 75: Localizarea Bisericii unitariene din Turda (Bing Maps, 2015) 
Fig. 76: Bisericaăunitarian .ăInterior (surs ăwww.biserici.org) 
Fig. 77: Vedere dinspre nord-est (surs ăwww.biserici.org) 
Fig. 78: Localizarea Catedralei ortodoxe din Turda (Bing Maps, 2015) 
Fig. 79: Catedrala Ortodox ădin Turda (foto Octavian B ie ) 
Fig. 80: Bol ileăturleiăcentraleă(arhiv ăpersonal ) 
Fig. 81: VedereădinăClopotni ăă(arhiv ăpersonal ) 
Fig. 82: U iăpictateă(Molda) (arhiv ăpersonal ) 
Fig. 83: Localizarea Bisericii Reformat-CalvineădinăTurdaăNou  (Bing Maps, 2015) 
Fig. 84: Biserica Reformat Calvin ădinăTurdaăNou ă iăfortifica iaădeăsecolăXV-XIX (Orbán 

Balázs) 
Fig. 85: Boltaăstelat ădeăgoticătârziu (surs ă(sursaăMure anăC,ăMonumenteăist., 1968) 
Fig. 86: Interiorulăcuăorgaă iăamvonul (sursaăMure anăC,ăMonumenteăist., 1968) 
Fig. 87: Localizarea BisericiiăDintreăRomâniădinăTurdaăNou  (Bing Maps, 2015) 
Fig. 88: Biserica dintre Români, vedere din vest ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 89: Biserica dintre Români. Vedere din est. ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 90: LocalizareăaăBisericiiă ovag ilor (Bing Maps, 2015) 
Fig. 91: Bisericaă” ovag ilor”ă dup ă1948ă( sursa www.biserici.org) 
Fig. 92: Bisericaă” ovag ilor”ăvedereălateral ănord ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 93: Interior, vedere spre abisda altarului ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 94: LocalizareăBisericaăFranciscan ăTurda (Bing Maps, 2015) 
Fig. 95: Perspectiv ădinspreănordăvest (sursa www.biserici.org) 
Fig. 96: Vedere din interior spre altar ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 97: LocalizareaăBisericiiă”R e tilor”ădinăTurda (Bing Maps, 2015) 
Fig. 98: Perspectiv ădinspreănordăvest ( sursa www.biserici.org) 
Fig. 99: BisericaăR e tilor.ăVedereăaerian  ( sursa www.biserici.org) 
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Fig. 100: Vedere din interior (sursa www.biserici.org) 
Fig. 101: Statuia Dr. Ioan Ra iu (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 102: Crucea mare de piatr  (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 103: Monumentul Eroilor (Aviatorilor) (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 104: Miliarul de la Aiton (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 105: Troi a greco-catolic  din Turda (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 106: Monumentul Martirilor de la H rcana (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 107: Statuia lui Avram Iancu (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 108: Monumentul Eroilor Revolu iei din 1989 (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 109: Bustul lui Eminescu 2007 (sursa www.turisminturda.ro) 
Fig. 110: Placa memoriala a sculptorului Etienne Hajdu 2007 (sursawww.turisminturda.ro) 
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