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OPINII PRIVIND MEDALIONUL FRONTONULUI
CASEI DE PE STR. EUGENIU DE SAVOYA NR. 24
Dana Stancovici*

Opinions regarding the entrance fronton medallion of the Eugene of Savoy nr. 24 house
Abstract: he entrance fronton of the current Eugene of Savoy nr. 24 house from Timișoara is decorated with a
baroque medallion which shows the image of a fortiied city gate. he historical tradition considers this gate to
be the Rooster Gate (Horros Kapi), later named Forforosa Gate, the spot through which Eugene of Savoy chose
to enter the freshly conquered city of Timișoara in 1716. Because this medallion was intended for a restoration
project, this study will present a brief history of the Forforosa Gate, of this gate’s tower and also of the houses built
later in its place. he description and preservation status of this medallion are also detailed here.
Keywords: he Rooster Gate (Horros Kapi), Forforosa Gate, Eugene of Savoy, baroque medallion
Cuvinte cheie: Poarta Cocoșului (Horros Kapi), Poarta Forforosa, Eugeniu de Savoya, medalion baroc

1. Introducere

A

niversarea a 300 de ani de la cucerirea Timișoarei a redeschis problema stării de conservare a
casei situate pe str. Eugeniu de Savoya nr. 24, numită Prințul Eugeniu de Savoya precum și a
medalionului care împodobește frontonul intrării ei care înfățișa aspectul Porții Forforosa. Reabilitarea
medalionului a fost pusă în discuție și în urmă cu câțiva ani. Lipsa banilor și a unei implicări ferme din
partea autorităților a dus la amânarea lucrărilor de restaurare a frontonului.
Inițiativa HILFSWERK DER BANATER SCHWABEN, prin președintele său Peter Krier, împreună cu Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Timiș și al Primăriei
Municipiului Timișoara, a făcut posibilă demararea lucrărilor de conservare-restaurare a medalionului și,
în viitor, reabilitarea fațadei imobilului care-l adăpostește.
Acest imobil poartă numele de Casa Prințul Eugeniu pentru că se ală situată aproximativ pe locul
turnului porții cetății turcești, pe unde tradiția istorică menționează că Eugeniu de Savoya a intrat în cetatea Timișoarei și anume Poarta Cocoșului (Poarta Seghedinului), numită și Poarta Forforosa sau ulterior
Poarta Prințului Eugen.
Strada actuală Eugeniu de Savoya a purtat de-a lungul timpului următoarele denumiri: în 1758 se
numea Eugen Gasse1; în 1876 Prinz Eugen Gasse2; 1889 – Prinz Eugen Gasse3; între 1891 și 1903, în
funcție de editorii hărților, Prinz Eugen Gasse sau Jenő Herczeg utcza4. Din 1903 până în 1914 numele
a fost doar Jenő Herczeh utcza5, din 1921 până în 1948 iind cunoscută sub numele de Eugeniu de
Savoya6. Din 1948 denumirea a fost schimbată în Gheorghi Dimitrov7, denominativ folosit și în 19598.
Direcția Județeană pentru Cultură, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8, e-mail: danastancovici@yahoo.com
Vârtaciu-Medeleț 2015, 44, ig. 5.
2
Jancsó 2011, 41. Aici există o situație relativ inedită, ductul actual al străzii Eugeniu de Savoya iind împărțit în 6 tronsoane,
date de intersecțiile cu străzile perpendiculare (de la vest la est actualele Mărășești, Emanoil Ungureanu, Vasile Alecsandri,
Florimund Mercy, Episcop Augustin Pacha, General Traian Doda, Martin Luther), tronsoane numite de la vest la est după cum
urmează: Prinz Eugen Gasse, Kron Gasse, Einhorn Gasse, Schlüssel Gasse, Trompeter Gasse, Proviant Gasse. Imobilul de la
actualul nr. 24 de pe strada Eugeniu de Savoya era situat pe tronsonul Prinz Eugen Gasse.
3
Jancsó 2011, 49.
4
Jancsó 2011, 51, 56, 58, 66, 69, 73, 75, 76.
5
Jancsó 2011, 81, 83, 86, 88, 89, 93, 99, 103.
6
Jancsó 2011, 110, 112, 116, 108, 119, 121, 123, 124; Leșcu 2011, 22.
7
Jancsó 2011, 127; Leșcu 2011, 22.
8
Leșcu 2011, 22.
*
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Din 1964 strada apare sub numele de Ceahlău, denumire ce se perpetueză până în 19919. Numele
actual apare menționat pentru prima oară în 199310.

2. Scurt istoric al Porții Cocoşului prin descrieri cronicăreşti
După cucerirea cetății Timișoarei de către otomani, în 1552, orașul a devenit în următorii 164 de
ani centrul unui vilayet (provincie turcească). Timișoara turcească beneiciază de mai multe descrieri
contemporane.
Prima dintre ele, cea mai veche, datând din 1595, vede orașul Timișoara ca iind „un oraș mic, în
afară de orice închipuire pentru că nu are de jur împrejur mai mult de o jumătate de milă...”11.
O a doua descriere, mult mai detaliată, vine din partea unui osman, celebrul călător Evliya Çelebi,
care o vede astfel: „Această cetate e astfel așezată în mlaștinile râului Timiș încât seamănă cu o broască
țestoasă culcată în apă; cele patru turnuri stau ca cele patru picioare <ale broaștei>, cetatea interioară i-ar
i capul, iar corpul îl formează cetatea în totalitatea ei. Are formă pentagonală. Nu e <construită> nici
din cărămidă și nici din piatră, ci e o fortiicație făcută în întregime din lemn gros de stejar și de ulmi.
Împrejmuirea este făcută din împletituri de nuiele și pare un zid subțire și lustruit. Meșterul constructor a
împletit această împrejmuire din viță sălbatică, pe care a tencuit-o apoi cu argilă și cu var alb, construind
astfel o cetate albă de tot”12. Tot el continuă: „Cetatea are cinci porți; acestea sunt niște porți de ier ixate
în lemn, boltite, duble, puternice, înalte și late. În fața iecărei porți se ală un pod de lemn, atârnat cu
macara. Porțile se închid în iecare noapte, iar podurile sunt și ele trase cu macarale și așezate înaintea
porților pentru apărare”13. În poida detaliilor oferite de cronicarul turc, totuși el oferă numele doar a trei
dintre aceste cinci porți: Poarta Azapilor spre răsărit, Poarta Cocoșului spre miazănoapte și Poarta Malului sau poarta dinspre apă14. Dar pentru prima dată este oferită o descriere a Porții Cocoșului: „Această
poartă mare, iind dublă, dă spre miazănoapte. Deasupra ei se ală o clădire înaltă și deschisă în toate
părţile; deși e construită numai din lemn, totuși este lucrată cu multă măiestrie..... Tot acolo e și turnul
cu orologiu, iar deasupra lui se ală un cocoș din ier„15.
La trei ani distanță, vizita unui alt cronicar, de data asta european16, ne oferă descrieri ale Timișoarei
turcești: „Pe bună dreptate Timișoara este împărţită în trei părţi: cetatea, orașul și suburbiile...”17. Numărul de porți este același ca și la Evliya Çelebi, dar sunt numite toate de această dată18:
1) Poarta Mică a Castelului sau Kuciuk Kalle Kapi, alată în partea de sud a cetății și conectată printrun pod mobil cu cetatea interioară (Castelul Huniade);
2) Poarta Apei sau Soukapi, alată în partea de est;
3) Poarta Azapilor sau Azab Kapi – cunoscută și ca Poarta Aradului sau poarta Mortoros, în nord-est19;
4) Poarta Cocoșului sau Horros Kapi – cunoscută și ca Poarta Seghedinului sau poarta Forforos, în
nord-vest20;
5) Poarta Sângelui sau Kana Kapi sau poarta mică, în partea de sud-vest a orașului fortiicat Timișoara.
Poarta Cocoșului beneiciază de o descriere mult mai precisă decât cea deja prezentată: „A patra
poartă se numește Horros Kapi, care este de asemenea un turn frumos făcut din piatră de talie, sus cu un
foișor acoperit, construit tot de Castaldo. Pe acesta se ală și un orologiu mare care bate orele și le arată și
pe cadran. Dar pentru că turcii nu se prea pricep să-l mânuiască, rareori merge bine…”21.
Leșcu 2011, 22; Jancsó 2011, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158, 159.
Jancsó 2011, 163.
11
Bulgaru 1971, 557.
12
Mehmet 1976, 496–497.
13
Mehmet 1976, 498.
14
Mehmet 1976, 498–499.
15
Mehmet 1976, 499.
16
Rolul lui Henrik Ottendorf în vizita din 1663 a fost mai degrabă de spion decât de cronicar (conform Hațegan 2006, 7 și
Opriș 2007, 28) dar timpul a netezit aceste detalii lăsându-ne la îndemână observații extrem de importante referitoare la istoria
turcească a Timișoarei.
17
Ottendorf 2006, 11.
18
Ottendorf 2006, 11–13.
19
Feneșan 2014, 296.
20
Feneșan 2014, 296.
21
Ottendorf 2006, 13. Practic H. Ottendorf airmă că turnurile porților Azapilor și Cocoșului sunt construite de generalul
9
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Luna august a anului 1716 ne aduce o ultimă descriere a cetății otomane a Timișoarei, demers efectuat
tot în cadrul unei activități de spionaj și atribuită lui Tutovicz János22. Raportul efectuat de judele orășenesc
din Szeged conține în principal o descriere detaliată a celor cinci porți ale orașului, de unde preluăm prezentarea Porții Cocoșului: „Poarta Seghedinului se ală la turnul rotund nr. 1. Ea trece prin acesta și are
drept acoperire o întăritură în formă de semilună. Această poartă, în întregime zidită, are ziduri groase și
este prevăzută cu o boltă veche, făcută încă de creștini. Nu are nici o umplutură de pământ, ci doar zidul.
Turnul este acoperit, iar acoperișul este pus de-a dreptul pe turn. De aceea, pe turn nu pot i așezate tunuri.
Privită la orizontală, întăritura în formă de semilună nu este mai înaltă decât un stat de om”23.
Orașul turcesc al Timișoarei era străbătut și împărțit în patru părți aproximativ egale de arterele sale
principale, care legau Poarta Apei de Poarta Cocoșului și Poarta Mică a Castelului de Poarta Azapilor.
La intersecția străzilor menționate mai sus s-a alat bazarul cu acoperiș de lemn, o construcție speciică și
reprezentativă pentru orice oraș de factură orientală.
La scurt timp după cucerirea Timișoarei de către armatele habsburgice în octombrie 1716 s-a ridicat
problema construirii unei noi fortiicaţii bastionare, care urma să ia locul fortiicaţiilor turcești. În lumina
ultimelor cercetări în domeniu, anul 173224 se impune ca dată de început a construcţiei noii cetăţi.
Atunci când lucrările o cereau, se lua măsura dărâmării unor clădiri care împiedicau construcţia
fortiicaţiilor sau se alau în zona cu interdicţie de construcţie. În astfel de cazuri, clădirile dărâmate erau
evaluate, iar proprietarii de case erau despăgubiţi.
Turnul Porții Cocoșului, după cucerire a fost păstrat în interiorul noii cetăți, motivul cel mai probabil
iind unul de aducere aminte25. Această construcție efectuată din materiale de calitate, conform descrierilor de mai sus, este menționată din nou, în 1755 când este dată Uniunii germano-spaniole a evreilor ca
o casă de rugăciuni, până la construirea în 1760 a unei sinagogi26.
În anul 1767 terenul de lângă turnul porții a fost cedat pentru construirea unei case (cu numărul 75 la
momentul relatării)27. În 1817 turnul este dărâmat și din materialul rezultat este construită casa cu numărul 76 din respectivul amplasament28. Studiind planul publicat de Johannes Nepomuk Preyer în 185329, se
poate observa că imobilul cu nr. 75 corespunde casei cu nr. 24 de pe actuala stradă Eugeniu de Savoya30, iar
cea cu nr. 76 corespunde actualului nr. 8 de pe strada Mărășesti, ambele făcând parte din cartierul evreiesc.

3. Studiu cartograic
Poarta Cocoșului apare reprezentată prima dată pe planul lui Ottendorf din anul 166731 (Plan 1),
executat practic la 7 ani după vizita lui Çelebi în Timișoara, precum și pe planul lui Radogna din 169932
(Plan 2).
Planul Perrette 1716
Un plan extrem de detaliat și de bine documentat este cel realizat de căpitanul Perrette imediat după
asediul cetăţii de către trupele lui Eugeniu de Savoya. Pe acest plan, Poarta Cocoșului apare de asemenea
reprezentată33 (Plan 3).
Castaldo, datându-le astfel înaintea debutului ocupației turcești.
22
Feneșan 2014.
23
Feneșan 2014, 298.
24
Vezi Opriș 2007, 54.
25
Preyer 1853, 57.
26
Preyer 1853, 57; Opriș 2007, 66.
27
Preyer 1853, 57 oferă anul 1777; o altă opinie oferă anul 1767 ca și moment de construire al acestei case (conform Schif
1937, 18). Conform aceleiași surse proprietarul casei a trebuit să își numească imobilul construit La Poarta lui Eugen. Anul
1767 pentru demolarea porții este conirmat și de Opriș 1987, 229 și de Volkmann 2001, 85 și n. 237. Ultimul autor oferă ca
sursă un document din Arhivele Hofkammer din Viena datat în 1767, oferind detalii legate un angajament al proprietarului
viitoarei case, conform cărora meșterul tâmplar Anton Müller să plaseze deasupra intrării casei construite pe terenul ocupat de
poartă un relief cu imaginea porții Forforosa.
28
Preyer 1853, 57.
29
Și considerat a reprezenta situația din 1849 (conform Opriș 1987, 89). Trebuie menționat că această situație e vizibilă deja
din 1828, conform Opriș 1987, 86–87, ig. 116.
30
Casă care a și fost numită La Poarta lui Eugen (conform Preyer 1853, 57).
31
Vezi Opriș 2007, ig. 11, poz. e.
32
Vezi Opriș 2007, ig. 13, poz. 8.
33
Opriș 2007, ig. 8, poz. O.
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Harta anului 1727
Poarta Cocoșului, redenumită ca și Poarta Prinţului Eugen, este igurată în imediata vecinătate a turnului semi-circular al liniei principale de fortiicaţie, turn plasat în spatele Bastionului Tăbăcăriei, de pe
linia exterioară de fortiicaţie34. Nu se începuseră construcţii decât în interiorul cetăţii turcești (Plan 4).
Harta anului 1747
Poarta Prinţului Eugen35 e indicată ca iind fosta Poartă a Cocoșului. Încă sunt vizibile urmele celor
două turnuri de apărare ale cetăţii turcești din imediata vecinătate (Bastionul Tăbăcăriei pe linia exterioară de fortiicaţie). Linia principală a fortiicaţiei austriece fusese deja construită, din cetatea turcească
rămânând doar urme (Plan 5).
Harta anului 1752
Turnul Porții Prinţului Eugen este prezent pe acest plan36. Încă este vizibilă urma Bastionului Tăbăcăriei Cocoșului de pe linia exterioară de fortiicaţie (Plan 6).
Turnul porţii este vizibil și pe planurile elaborate în anii 175437, precum și 175838.
Pe Planul zonei spitalului militar, la 14 septembrie 177639, turnul porţii mai este vizibil, la nord de
frontul stradal deja creat la acea dată, al actualei străzi Eugeniu de Savoya, spațiu ce făcea parte din cartierul evreiesc (Plan 7).

4. Observații de natură arheologică
O acțiune de identiicare a stabilității fundațiilor efectuată în colțul de nord-est al curții interioare a
imobilului de pe strada Eugeniu de Savoya nr. 24 a permis observarea, la adâncimea de 0,40 m față de
partea superioară a pavajului actual, a părții inferioare a unui zid construit din piatră de talie (vezi Foto
1), zid ce avea ductul pe direcția sud-vest/nord-est iind suprapus de zidul intermediar dintre imobilele
de la nr. 24 strada Eugeniu de Savoya și nr. 8 strada Mărășești40. Suprapunerea construcțiilor actuale pe
amplasamentul turnului Porții Cocoșului41, ductul zidului din piatră precum și detaliile constructive ale
acestuia (coroborate cu informațiile istorice despre subiect) sunt argumente solide că avem de-a face cu
substrucțiile turnului Porții Cocoșului.

5. Descrierea medalionului (Foto 2)
Medalionul are o proilatură cu un traseu speciic stilului baroc târziu, desenat printr-o bordură de
volute simple care se închid în partea superioară cu un ornament în formă de cochilie.
Bordura a suferit de-a lungul timpului o serie de intervenții neadecvate care au dus la pierderea conturului inițial, în special în partea inferioară.
În centrul medalionului apare reprezentat un turn de poartă (reprezentare asemănătoare cu cea care
apare în detaliul medalionului hărții Banatului efectuată de Francesco Griselini42 – vezi Imaginea 1) care,
conform detaliilor picturale, este construit din piatră, având un acoperiș în patru ape. Corpul turnului
este prevăzut cu o galerie boltită, închisă cu o poartă de lemn dublă. În dreapta și în stânga turnului este
redat un tronson de zid realizat din pari de lemn dispuși vertical43. Registrul cromatic balansează între
ocru și brun închis. Unele zone păstrează urme de pigment ocru, verde și brun.
Pe suprafața medalionului în partea superioară, în dreapta și stânga turnului precum și în partea
inferioară a zonei pictate urmând forma bordurii de jos, se distinge o primă etapă de scriere, cu caractere
Opriș 2007, p. 44, ig. 20.
Opriș 2007, 60, ig. 29, poziția C.
36
Opriș 2007, 65, ig. 30a, poz. 29.
37
Opriș 1987, ig. 47.
38
Opriș 1987, ig. 48; Vârtaciu-Medeleț 2015, 44, ig. 5.
39
Opriș 1987, 52, ig. 52.
40
Mulțumim domnului dr. Victor Bunoiu (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș) pentru informațiile oferite cu amabilitate.
41
Vezi la http://www.primariatm.ro/uploads/iles/cartare_cetate/25%20-%20Cvartal%2014.pdf imaginile corespunzătoare
anilor 1746/1747 și 1756.
42
http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1053101.xml&dvs=1476959856020~80
1&locale=en_GB&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_
ID=3&divType=&COPYRIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy (accesat 20.10.2016).
43
Această reprezentare este conformă descrierii făcute de Evliya Çelebi, descriere prezentată mai sus.
34
35
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gotice, realizată cu pigment negru. În partea de sus stânga se poate distinge? robert (Erobert n.n) iar în
partea dreaptă 171? (1716 n.n). În partea inferioară, același tip de scriere afectat și de suprapunerea unei
etape mai recente de inscripționare dar în primul rând de ruperea bordurii inferioare a medalionului mai
este lizibil un alt rând, scris cu același tip de caractere din care se mai poate citi Dieses D???? br????? des
.......44.
Suprapunând parțial această primă etapă de scriere, se poate vedea mult mai bine un episod mai
recent de marcare a acestui medalion, scris cu litere latine, efectuate cu un șablon, tot cu pigment negru.
Și această nouă etapă de scriere este dispusă tot în două câmpuri, cel superior format din două cuvinte
(Prinz Eugen) încadrând partea superioară a turnului. Din rândul inferior, afectat puternic de ruperea
bordurii inferioare se mai poate citi erobert Jaho(a?)r 171645.

6. Starea de conservare a medalionului
Având în vedere demararea proiectului de conservare–restaurare a medalionului și luând în considerare modalitatea actuală de protejare a acestui element arhitectonic, printr-o copertină din platbandă și
sticlă46, s-a solicitat Direcției Județene pentru Cultură Timiș aprobarea demontării acesteia. Acest demers
a fost important pentru a constata starea de conservare a medalionului, pentru realizarea releveului de
situație precum și pentru prelevarea de mostre necesare determinării materialului suport și a pigmenților
folosiți.
După înlăturarea vechii copertine de protecție (vezi Foto 3 pentru aspectul medalionului după
demontarea copertinei în cauză) s-au constatat următoarele:
– pe toată suprafața medalionului sunt depuneri de praf și alte tipuri de impurități care vor i determinate prin analize de laborator;
– stratul pictural prezintă cracluri cu tendințe de exfoliere; acestea sunt rezultatul expunerii în timp la
radiațiile ultraviolete, protecției sub caseta de sticlă și metal care determină un efect de seră, dar și a folosirii pigmenților pe bază de ulei cu contracție mare la expunerea îndelungată în condițiile menționate;
– suportul medalionului este un stuc pe bază de nisip și var care, datorită vechimii și a tipului de
protecție neadecvat, și-a pierdut din calitate și nu își mai îndeplinește funcția de liant; din această cauză,
aderența la suportul de bază din cărămidă este mică și medalionul se ală în pericol de desprindere;
– la o primă analiză s-au constatat mai multe intervenții neadecvate la suportul/bordura medalionului, cu materiale neadecvate, ceea ce a dus la pierderea în mare parte a inscripției din partea de jos. Aceste
intervenții urmează să ie înlăturate în timpul restaurării.
Este de menționat faptul că multiplele intervenții neadecvate asupra reprezentării picturale au dus la
dispariția pigmentului inițial, probabil ultima intervenție a fost făcută cu culori pe bază de ulei.
Propunem o intervenție de urgență pentru salvarea în primă fază a medalionului prin demontarea
lui de pe fațadă și transportul în laboratorul de restaurare, unde se vor executa intervențiile speciice și în
condiții optime.

Concluzii
Finalul acestui studiu ne conduce către o întrebare irească: care este momentul în care medalionul ce
face subiectul acestor rânduri a fost amplasat pe frontonul casei de la nr. 24?
Conform opiniei lui A. Volkmann, bazată pe documente de arhivă, deja din prima fază a clădirii din
acest amplasament (imediat post 1767) deasupra intrării trebuia să existe un relief care să prezinte imaginea Porții Forforosa.
După demontarea medalionului actual, plasat sub acesta, în zona ornamentului în formă de cochilie, a fost identiicat un element de decor al frontonului intrării (Foto 4), componentă anterioară piesei
demontate. Astfel, medalionul în forma sa actuală nu putea i montat în preajma anului 1767, constituindu-se în cel mai bun caz în a doua etapă de amenajare a fațadei imobilului de pe actuala stradă Eugeniu
de Savoya nr. 24. Anul 1817, moment în care turnul Porții Cocoșului a fost și el demontat, poate să
Cu semne de întrebare au fost marcate literele care nu sunt lizibile, dar a căror poziție este certă. Cu puncte de suspensie am
marcat ultima parte a inscripției din partea inferioară din care nu se mai poate estima nici măcar numărul de litere.
45
Această inscripție este vizibilă deja în Schif 1937, 2. O transcriere a acestei inscripții poate i găsită la Ilieșiu 1943, 348.
46
Această copertină era prezentă în anul 1972 (conform Liebhard 1972).
44
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coincidă cu montarea medalionului discutat aici, dar trebuie să păstrăm anumite rezerve legate de această
datare în lipsa unor argumente directe.
Aspectul actual al medalionului era vizibil în anul 193747, singura modiicare adusă în timp iind
construirea casetei de protecție din cornier metalic și sticlă, cândva ante 1972.
Tot aici trebuie discutate și etapele de marcare prin scriere, existând în mod evident două momente
de acest gen. Ambele marcaje sunt de natură aniversară, neoferind nici un indiciu solid de datare. Este
cert că în 1937 a doua marcare era deja făcută. Ea poate i pusă în legătură, pe baza caracterului literelor,
cu perioada post 1919, momentul alipirii Banatului de est la România.
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Foto 1. Baza zidului turnului Porții Cocoșului identiicată în sondajul geotehnic efectuat pentru evaluarea stabilității
fundației, sondaj efectuat în colțul de nord-est al curții interioare a imobilului de pe strada Eugeniu de Savoya nr. 24.

Foto 2. Fotograia medalionului de pe frontonul intrării imobilului
de pe strada Eugeniu de Savoya nr. 24.

Foto 3. Aspectul medalionului după demontarea copertinei de protecție.
264

https://biblioteca-digitala.ro

Foto 4. Element de decor al frontonului intrării imobilului de pe strada Eugeniu de
Savoya nr. 24, componentă identiicată după demontarea medalionului.

Imaginea 1. Detaliu din medalionul alat pe harta Banatului efectuată de Francesco Griselini (prelucrat după
http://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1053101.xml&dvs=1476959856020~
801&locale=en_GB&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_
RULE_ID=3&divType=&COPYRIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy, accesat 20.10.2016).
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Plan 1. Planul cetății Timișoara realizat de H. Ottendorf la 1667 (prelucrat după Opriș 2007, ig. 11).

Plan 2. Planul cetății Timișoara realizat de Radogna la 1699
(prelucrat după Opriș 2007, ig. 13).
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Plan 3. Planul cetății Timișoara realizat de căpitanul Perrette la 1716
(prelucrat după Opriș 2007, ig. 8).

Plan 4. Harta cetății Timișoara la 1727 (prelucrat după Opriș 2007, ig. 20).
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Plan 5. Harta cetății Timișoara la 1747 (prelucrat Opriș 2007, ig. 29).
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Plan 6. Harta cetății Timișoara la 1752 (prelucrat după Opriș 2007, ig. 30a).
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Plan 7. Planul zonei spitalului militar din cadrul cetății Timișoara, la 14
septembrie 1776 (prelucrat după Opriș 1987, ig. 52).
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