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 Cuvânt înainte
 

 Unul dintre privilegiile activităţii mele de la 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiș este cel de a fi 
în contact cu o pasiune mai veche, arheologia, alături 
de oameni care trăiesc pentru arheologie. Iar arheologia 
este fascinantă pentru că ea conţine un alt mod de a privi 
lumea: acolo unde ochiul profan nu vede decât pietre, 
vegetaţie, lemne, ochiul arheologului recompune și 
desenează unelte, locuinţe, civilizaţii. 
 Paginile care urmează prezintă o parte din 
efortul de cercetare a siturilor arheologice depus de 
arheologii din judeţul Timiș în anul 2015. Publicaţia 
constituie  în principal un demers de popularizare, o 
încercare de a lega știinţa arheologiei de curiozitatea 
noastră, a celor care nu stăpânim limbajul și tehnicile 
acestei știinţe. Avem nevoie de acest tip de demers și ne 
propunem ca aceasta iniţiativă să nu rămână singulară. 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiș începe astfel 
să-și îndeplinească promisiunea de a face cunoscută 
publicului larg activitatea specialiștilor în patrimoniu 
cultural arheologic. 
 Apariţia acestei publicaţii a fost posibilă în primul 
rând datorită contribuţiei avute de arhg. dr. Victor Bunoiu, 
precum și datorită implicării membrilor comunităţii 
arheologilor din Timișoara care au răspuns iniţiativei 
noastre. 

 Tuturor le mulţumesc. 

 Dr. Sorin Vlad Predescu
 Director
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
SISTEMATICE

sunt cercetări științifi ce de lungă durată, efectuate 
de muzee, instituții de învățământ superior sau 
institute de cercetare care se întind, de obicei pe mai 
mulţi ani. Acestea se desfășoară în situri arheologice 
reprezentative pentru o anumită epocă istorică. Se 
efectuează de către colective de specialiști, uneori 
internaționale, utilizându-se adeseori metode de 
cercetare multidisciplinare pentru reconstituirea 
trecutului umanității.
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CORNEŞTI - IARCURI
OPATIŢA - CĂLĂŞTURI
UNIP - DEALU CETĂŢUICA
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Vremea războinicilor 
Cea mai mare fortifi cație de epoca bronzului din Europa 
Corneşti - Iarcuri

 Localizare

 Imensa fortificaţie de pământ de la Corneşti, cunoscută de localnici sub numele de Iarcuri 
(mai recent și sub numele de Dâmburile turcești) se află în Câmpia de Vest, la aproximativ 20 km nord 
de Timişoara. 
 Istoricul cercetărilor și stadiul actual al cercetărilor arheologice

 Imediat după cucerirea Banatului de către habsburgi, valurile de pământ de la Corneşti-
Iarcuri au atras atenţia topografilor militari încă din anul 1720, devenind o prezenţă constantă pe 
hărţile din sec. XVIII-XX. 
 Dispunerea concentrică a primelor trei ringuri a ridicat şi primele întrebări privind perioada 
istorică în care au fost construite. Atribuită iniţial popoarelor migratoare (mai precis, avarilor), 
fortificaţia de la Cornești-Iarcuri a fost cercetată sistematic abia în anul 1939, ocazie cu care s-a 
stabilit că, cel mai probabil, această fortificaţie aparţine populaţiilor din epoca bronzului (mileniul 
II a.Chr.). Ca urmare a izbucnirii celui de-al doilea război mondial, cercetările arheologice au fost 
abandonate. În a doua jumătate a sec. XX, cercetările arheologice de la Cornești au fost împiedicate 
de lipsa unui buget care să permită nu numai cercetarea sistemului de fortificaţie, dar şi a aşezărilor 
adiacente uriaşei fortificaţii. 
 După o pauză de aproape șapte decenii, în toamna anului 2007, cercetarea arheologică 
a fortificaţiei preistorice de la Cornești-Iarcuri a fost reluată în mod sistematic de un colectiv format 
din arheologi din România și Germania. Noile surse de finanţare au permis utilizarea tehnologiilor de 
datare și analiză precum analizele radiocarbon, XRF, analize palinologice etc. Multidisciplinaritatea 
cercetărilor arheologice de la Cornești-Iarcuri este ilustrată și de proiectul unui colectiv de cercetare 
format din geografi de la Freie Universität din Berlin care, începând din anii 2014-2015, s-au 
alăturat echipei de arheologi și au studiat arealul cunoscut și sub numele de Câmpia Vingăi. În 
paralel cu săpăturile arheologice, au fost efectuate și periegheze, cartându-se într-un mod sistematic 
concentraţiile de artefacte arheologice. 
 Baza de date a proiectului de cercetare conţine, alături de informaţiile știinţifice obţinute 
din  teren, și informaţiile care provin din analizarea artefactelor, atât din punct de vedere cantitativ, cât 
și din punct de vedere cronologic și al atribuirii culturale. Acestor informaţii li se adaugă fotografiile 
aeriene recente, hărţile din sec. XVIII-XX pe care apare fortificaţia preistorică de la Cornești, precum 
și scanarea LiDAR, pe o suprafaţă de 31 km2.
 Rezultatele cercetărilor arheologice din 2007-2015

 În perioada 2007-2015, cercetările arheologice au însumat peste 17.500 m2. În cadrul 
acestor săpături, au fost secţionate valurile de pământ care au delimitat Incintele I, II și IV, valul de 
pământ al Incintei III urmând a fi cercetat în viitorul apropiat. Alături de cercetarea sistemului de 
fortificaţie de la Cornești-Iarcuri, au fost cercetate câteva structuri identificate pe planurile furnizate 
de scanarea geomagnetică. 

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timișoara

Partener: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Museum für Vor-und Frühgeschichte der 

Staatlichen Museen zu Berlin 

Finanţator: Muzeul Banatului Timișoara, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Museum für 

Vor-und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Alexandru Szentmiklosi 

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Rudiger Krause, arhg. dr. Bernhard S. Heeb, arhg. dr. Anthony Harding, 

arhg. Andrei Bălărie, arhg. Andrei Georgescu 

 Epoca bronzului
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 Noile cercetări arheologice, departe de a lămuri complexitatea așezării fortificate de la 
Cornești-Iarcuri, au adus informaţii substanţiale privind atribuirea cronologică și culturală a acestui 
monument arheologic, unic în preistoria Europei. Fortificaţia de la Cornești-Iarcuri se datează în a 
doua jumătate a mileniului II a.Chr. (1500-1000 a.Chr.), fiind construită de comunităţile culturii Cruceni-
Belegiš. Deși nu au fost descoperite evidenţe arheologice care să indice vreun atac din exterior, 
sfârșitul fortificaţiei este unul violent, fiind incendiat către sfârșitul mileniului II a.Chr. Motivele care au 
dus la această distrugere sunt un obiectiv al viitoarelor cercetări arheologice.  
 Atât fotografiile aeriene și satelitare, cât și scanarea LiDAR, au evidenţiat existenţa unui 
al patrulea val de pământ, în prezent aplatizat aproape complet. Existenţa lui a fost confirmată atât 
de scanările geomagnetice, cât și de săpăturile arheologice din anii 2011 și 2013. Astfel, se poate 
afirma cu certitudine că fortificaţia de la Cornești-Iarcuri este formată din patru valuri de pământ 
concentrice. Dintre acestea sunt încă vizibile valurile de pământ ale Incintelor I și II și, doar parţial, 
cele care delimitează Incintele III și IV. Împreună, cele patru valuri de pământ însumează peste 33 km, 
suprafaţa totală circumscrisă de valul Incintei IV fiind de aproximativ 1.765 ha.
 Valurile de pământ care au format sistemul de apărare al fortificaţiei au fost fixate cu ajutorul 
unor structuri de lemn, compartimentate. Aceste valuri de pământ au avut înălţimi variabile, cuprinse 
între aproximativ 3 m și 6 m. Cercetările arheologice au surprins o evoluţie graduală a tehnicilor de 
construcţie, constatându-se, în cazul Incintelor I și II, chiar și o etapă de reparare a acestora (către 
sfârșitul mileniului II a.Chr.). În faţa acestor valuri de pământ au existat șanţuri de apărare a căror 
adâncime a variat între 2,50 m și 4,70 m. Pe tot parcursul existenţei acestei fortificaţii, șanţurile de 
apărare au fost curăţate periodic de colmatările provocate de apele pluviale.
 În paralel cu cercetarea valurilor de pământ, în interiorul Incintelor I și II au fost efectuate și 
săpături arheologice. Obiectivul acestora a fost datarea urmelor de locuire surprinse atât în cercetările 
de teren (periegheze sistematice), cât și de planurile furnizate de scanarea geomagnetică. În cadrul 
acestor cercetări, au fost dezvelite mai multe locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Cruceni-Belegiš. 
Alături de complexele datate în a doua jumătate a mileniului II a.Chr., au fost descoperite și complexe 
aparţinând eneoliticului (cultura Tiszapolgár) cât și primei epoci a fierului.
 Concluzii

 Prin dimensiunile uriașe, fortificaţia de la Cornești-Iarcuri este, foarte probabil, cea mai 
mare fortificaţie de epoca bronzului din Europa. Dispunerea acestei fortificaţii pe o suprafaţă brăzdată 
de văile adânci ale pârâurilor Carani și Valea Lacului („Valea Pistrui”), ridică legitima întrebare dacă 
această fortificaţie a avut doar un rol pur defensiv sau unul mai complex. Cele două văi care brăzdează 
fortificaţia sunt vulnerabilităţi ale sistemului de apărare, fără a mai menţiona și lungimea liniilor 
defensive care necesitau un număr imens de apărători. 
 Trăinicia valurilor de pământ și adâncimea șanţurilor de apărare nu lasă loc de îndoială că 
fortificaţia de la Cornești-Iarcuri a avut și un rol defensiv, însă nu este exclus ca această fortificaţie 
să fie și o construcţie cu un important rol de prestigiu pentru elitele războinice de la sfârșitul epocii 
bronzului, din nordul Banatului. Nu ar fi exclus ca poziţionarea acestei fortificaţii, între râurile Timiș și 
Mureș care, foarte probabil, au fost cândva căi secundare de acces către zonele cuprifere din Munţii 
Banatului și zonele bogate în sare din Transilvania, să fi fost aleasă în vederea unui rol de control al 
acestor rute. 
 Fără îndoială, fortificaţia de epoca bronzului de la Cornești a fost construită cu 
ajutorul unui număr considerabil de indivizi, proveniţi, foarte probabil, din mai multe comunităţi. 
Coordonarea constructorilor precum și aprovizionarea lor cu materiale, unelte și hrană, 
presupune existenţa unei elite având în vârf un lider capabil să facă acest efort. Din acest punct 
de vedere, cercetarea fortificaţiei de la Cornești-Iarcuri este deosebit de importantă pentru 
înţelegerea prefacerilor sociale și economice de la sfârșitul epocii bronzului în sud-estul Europei.

 Alexandru Szentmiklosi     

LEGENDĂ

1. planul fortificaţiei Corneşti - Iarcuri

2. escarpa incendiată a valului I (faza a 2-a)

3. valul Incintei I (2008)

4. poarta valului IV (2013)
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Refugiul credinței
Biserica fortifi cată şi necropola de la Opatiţa-Călăşturi

 Cercetările de arheologie medievală de la Opatiţa s-au derulat în situl de la Călăşturi, obiectiv 
înscris în Lista Monumentelor Istorice din România, judeţul Timiş. Cercetările s-au derulat în perioada 
iulie-august 2015. Ele s-au reluat după o întrerupere de cinci ani din motive obiective, investigaţiile 
arheologice precedente având loc în perioada 2005-2009. S-au identificat atunci structurile unei 
fortificaţii de apărare, ale unei palisade şi ale unei necropole medievale. Biserica medievală n-a fost 
identificată încă arheologic.
 Obiectivul principal al cercetărilor din anul 2015 l-a constituit fortificaţia medievală. Fondurile 
alocate au impus o strategie de cercetare limitată la un obiectiv concret şi punctual pentru o eficienţă 
crescută. Investigaţia a fost una complexă, derulată atât prin cercetările clasice de arheologie, cât şi 
prin investigaţii moderne, cu ajutorul magnetometrului cu cesiu, făcute în colaborare cu Universitatea 

de Vest din Timişoara.
 Operaţiunile de magnetometrie şi de tomografie electrică s-au derulat pe elementele externe 
ale fortificaţiei, dar şi în interiorul incintei. Cercetarea şanţurilor de apărare şi a valului de apărare 
prin intermediul rezistivităţii electrice s-a făcut pe zona de est şi vest. Stadiul diferit de conservare al 
fortificaţiei a impus această opţiune. Astfel, zona de răsărit a fortificaţiei a fost profund bulversată în 
perioada anilor 1951-1953, odată cu construirea cazematelor în timpul tensiunilor cu Tito şi, ca atare, 
sunt necesare investigaţii tomografice prealabile. Cealaltă motivaţie care a stat la baza investigaţiilor 
tomografice vizează zona de vest a fortificaţiei care n-a fost afectată în nici un fel în epoca modernă şi 
recentă, dorindu-se pentru acest sector o verificare a rezultatelor cercetării intruzive cu cele topografice. 
S-au depistat prin tomografie două zone cu structuri construite, o astfel de zonă fiind depistată în 
extremitatea de N-E a palisadei, ceea ce sugerează aici posibilitatea existenţei unui turn, cealaltă 
structură fiind în interiorul incintei.
 Obiectivul pentru 2015 a fost cercetarea palisadei de pe latura de nord a fortificaţiei. 
Rezultatele din anul 2006 au documentat pentru acest segment al fortificaţiei o palisadă şi un turn în 
capătul nord-vestic al acesteia. Investigaţia arheologică din anul 2015 s-a derulat de-a lungul palisadei, 
unde au fost deschise suprafeţe noi şi redeschise unele din anii 2006-2007. Structura palisadei, a 
unui gard dublu, a fost surprinsă în secţiunea S12. Apare evident, în profile, nivelul de ardere masivă a 
gardului din lemn, format din arsură, lut ars, lemn şi cărămidă. Palisada leagă turnul pentagonal cercetat 
în 2007 de turnul hexagonal identificat în acest an.
 Cercetarea arheologică din 2015 a adus lămuriri în privinţa fortificaţiei medievale de la Opatiţa. 
Structura de apărare a bisericii a avut o palisadă complexă, un gard dublu din lemn cu emplecton de 
pământ, care lega turnuri de apărare din lemn de-a lungul laturii de nord considerată, probabil, mult mai 
vulnerabilă. Albia pârâului Birda a oferit un element natural de apărare, important pentru flancul sudic.
 Cercetările viitoare au în obiectiv identificarea structurii de apărare distruse de lucrările 
de fortificare a zonei din anii 1951-1953 şi, în egală măsură, de a verifica intruziv zonele cu potenţial 
construit, depistate prin măsurători de rezistivitate electrică.

 Dumitru Ţeicu

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Montan Reşiţa

Partener: Muzeul Banatului Timișoara

Finanţator: Primăria oraşului Deta, Muzeul Banatului Montan Reşiţa, Muzeul Banatului Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dumitru Ţeicu 

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Alexandru Szentmiklosi, arhg, dr. Ana Hamat, arhg. Andrei Bălărie, 

arhg. Andrei Georgescu

 Epoca medievală

LEGENDĂ

1. detaliu asupra palisadei de lemn şi a turnului descoperit pe latura de nord - profil estic S3 

2. detaliu asupra palisadei de lemn - profil vestic S1
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Între sacru şi profan 
Locuirea din prima epocă a fi erului şi 
gropile ritualice dacice. Unip – Dealu Cetăţuica

 Situl Unip-Dealu Cetăţuica, unul dintre cele mai importante monumente arheologice ale 
Banatului, se află la aproximativ 4 km faţă de satul Unip şi la doar 10 km, în linie dreaptă, faţă de 
centrul Timişoarei.  Începând cu 2009, de aici au fost scoase la lumină vestigii aparţinând unor 
civilizaţii puţin cunoscute pe teritoriul judeţului Timiş, precum cea de prima epocă a fierului, cea 
dacică sau cea slavă. Vestigiile din prima epocă a fierului se remarcă prin prezenţa mai multor 
locuinţe, atât de suprafaţă, cât şi adâncite; civilizaţia dacică - prin gropile ritualice bogate în material 
ceramic şi pe alocuri obiecte din piatră sau metal; slavii sunt prezenţi prin locuinţe caracteristice 
semi-adâncite, particularitatea acestora fiind instalaţia de încălzit plasată într-unul din colţurile 
casei.
 Cercetarea din 2015 a oferit posibilitatea obţinerii de noi informaţii privind locuirea din 
prima epocă a fierului, prin surprinderea unui bordei de formă circulară adânc de până la 0,84 m faţă 
de nivelul de la care a fost posibilă conturarea acestuia. Locuinţa s-a dovedit a fi de mari dimensiuni 
(3,3 × 3 m presupuşi pentru cele două axe). Zona de sud a complexului s-a dovedit a fi mai înălţată 
faţă de restul gropii, cel mai probabil aceasta fiind zona de acces. Majoritatea artefactelor provin 
dintr-un strat de deşeuri apărut în groapa bordeiului odată cu abandonul acestei structuri, printre 
care se evidenţiază un obiect conic din lut, de mici dimensiuni, prevăzut în partea superioară cu un 
orificiu, precum şi două vase miniaturale (o cană şi o strachină).
 Comunitatea dacică din acest obiectiv s-a evidenţiat prin două gropi ritualice bogate 
în material arheologic. În general, într-o aşezare, gropile reprezintă anexe gospodăreşti destinate 
păstrării alimentelor, după dezafectare acestea servind drept gropi de gunoi. Gropile dacice găsite 
aici se deosebesc prin faptul că vasele depuse sunt în general întregi sau întregibile, fiind ori 
aranjate într-un anumit fel, ori în poziţie naturală. De asemenea, prezenţa unor obiecte precum 
oglinzile din bronz, lespezile din piatră, manşonul de os sau a altor obiecte de prestigiu întăresc 
convingerea că aceste depuneri sunt unele intenţionate (nu reprezintă doar debarasarea de nişte 
obiecte lesnicioase, fiind mai degrabă legate de domeniul sacrului). 
 Una dintre gropile ritualice (complexul 119) a relevat un inventar deosebit de bogat, 
format în general din vase întregi aranjate pe laturile de nord, nord-vest şi vest. În zona de sud-
est a complexului, s-a evidenţiat una dintre cele mai frumoase piese găsite în situl de la Unip, 
reprezentând un obiect lucrat în bronz cu un decor simplu din cercuri concentrice. În mod cert 
acest obiect este un import din lumea romană, ceea ce ne oferă şi o datare a complexului undeva în 
secolul I p.Chr. O altă situaţie inedită este prezenţa unor fructiere întregibile, fiind asociate în acelaşi 
complex picioarele şi cupele care intră în componenţa vaselor de acest tip. Fructierele sunt de fapt 
străchini cu picior, utilizate la servirea mesei, doar forma acestora amintind de vasele pentru păstrat 
fructe de astăzi. Şi în campaniile trecute au fost găsite astfel de vase, însă de cele mai multe ori 
cupa era detaşată de picior, adesea în mod intenţionat, cele două părţi componente nefiind găsite 
până acum împreună.

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timişoara

Finanţator: Universitatea de Vest Timişoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Andrei Stavilă, arhg. Cristian Floca

 Epoca fierului

LEGENDĂ

1. locuinţa din prima epocă a fierului 

2. groapă ritualică dacică ( C119)

3. obiect din bronz descoperit în groapa dacică (C119) 
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 Cea de-a doua groapă cercetată anul acesta (C.115) a păstrat doar trei vase întregi, unul 
de mari dimensiuni, pântecos, un ulcior şi un vas borcan de mici dimensiuni. Inventarul gropii este 
completat de două plăsele de os, un fragment dintr-o lamă de cuţit, o psalie şi un fragment de 
sârmă din bronz (probabil dintr-o fibulă).
 Descoperirile de anul acesta completează informaţiile existente privitoare la cele două 
perioade ale epocii fierului documentate în situl arheologic Unip – Dealu Cetăţuica, adăugându-se 
totodată şi elemente de inedit.

 Andrei Stavilă, Cristian Floca, Dorel Micle

1
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Viaţa unui sat neolitic timpuriu prin 
lupa unui proiect internaţional
Pusta Bucova IV, Sânnicolau Mare

 Cercetările arheologice multianuale din situl Pusta Bucova nr. IV 
au continuat şi în anul 2015. Obiectivul situat în Câmpia Vestică, la vest de 
Sânnicolau Mare şi în apropiere de marginea estică a vechii ferme agricole 
Pusta Bucova, la mijlocul distanţei spre Dudeştii Vechi, este un sit  arheologic 
complex, constituit dintr-o aşezare neolitică timpurie peste care au fost 
amplasate: o necropolă din epoca de tranziţie spre epoca bronzului şi o 
necropolă medievală timpurie.
 Primele cercetări au fost demarate în acest sit la începutul secolului 
XX, de către arheologul amator Kisleghi Nagy Gyula. Săpăturile arheologice au 
fost reluate din anul 2010, în cadrul unui proiect comun al Muzeului Banatului 
Timişoara şi al Universităţii Eberhard Karls Tübingen, Germania. Colectivul a 
fost format din Dragoş Diaconescu, Raiko Krauss şi Dan Ciobotaru.
 Proiectul multianual aflat în derulare vizează conturarea structurii 
aşezării neolitice timpurii, a distribuţiei şi funcţiunii diferitelor complexe 
arheologice în economia internă a aşezării şi identificarea particularităţilor 
grupului de aşezări neolitice timpurii din bazinul Arancăi. 
 Rezultatele analizelor de rezonanţă geomagnetică au determinat 
elaborarea unei strategii de excavare în mai multe puncte esenţiale ale sitului. 
În campania din acest an, o suprafaţă de 5x5 metri a fost excavată pentru 
documentarea extremităţii sudice a sitului, către o zonă mlăştinoasă şi un braţ 
fosil de apă. Aici au fost identificate gropi neregulate, refolosite ca gropi de 
deşeuri. 
 În zona tumulară a sitului, a fost practicată o suprafaţă de 5x5 m în 
vederea identificării complexelor situate la extremitatea estică a sitului. Pe lângă 
marginile suprafeţei cercetate de Kisleghi, a fost descoperit şi un mormânt 
medieval. 
 O secţiune longitudinală de 17x2 m a vizat depresiunea care desparte 
situl arheologic, în vederea documentării straturilor de umplere a acesteia şi a 
condiţiilor de formare a depresiunii. 
 O suprafaţă de aproximativ 44 m2 a permis cercetarea unor structuri 
arheologice cu caracter tehnologic situate în partea vestică a sitului. Aici au fost 
identificate patru cuptoare neolitice, gropi de deservire şi un mormânt neolitic 
de copil. Acesta, împreună cu un cuptor neolitic, au fost recuperate în vederea 
expunerii în muzeu.

 Dan Ciobotaru

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timişoara

Partener: Universitatea Eberhard Karls Tübingen (Germania) 

Finanţator: Universitatea Eberhard Karls Tübingen

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dragoş Diaconescu

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Raiko Krauss, arhg. Dan Ciobotaru

 Epoca neolitică, epoca medievală

LEGENDĂ

1. vedere panoramică - Secţiunea S

2. groapă cu greutăţi de lut - Secţiunea S

3. fragment de vas cu figură în relief - neolitic timpuriu

1
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
PREVENTIVE

sunt cercetări necesitate de prevenirea distrugerii 
iminente a unor situri arheologice. Acestea se impun 
de cele mai multe ori ca urmare a acţiunilor umane 
care pun în pericol patrimoniul arheologic dintr-o 
zonă protejată (lucrări de construire) sau o zonă în 
care vestigiile arheologice au fost evidențiate în mod 
întâmplător de factori naturali (alunecări de teren) sau 
umani (lucrări agricole).



__
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TIMIŞOARA - STR. SERGENT CONSTANTIN MUŞAT
MOŞNIŢA NOUĂ - DEALUL SĂLAŞ (OBIECTIV 16)
MOŞNIŢA NOUĂ - OBIECTIV 7
REMETEA MARE - VALUL III
CIACOVA - PIAŢA CETĂŢII
TEMEREŞTI - DEALUL VINII
TIMIŞOARA - ICAM, STR. OITUZ 4
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Trecutul sub pașii noștri
Fortifi cațiile Cetății Timișoara din perioada otomană, 
Str. Sergent Constantin Muşat

 Amplasată în colţul nord-vestic al Pieţei Unirii, strada 
Sergent Constantin Muşat asigură legătura acesteia cu Piaţa 
Mărăşti. Strada Muşat este legată organic de Piaţa Unirii, ambele 
suprapunându-se pe partea nordică a cetăţii medievale turcești 
şi, în mod special, peste sistemul defensiv al acesteia.
 Studierea hărţilor vechi ne oferă posibilitatea să 
observăm că ductul actual al străzii suprapune un turn bastionar 
rectangular aparţinând liniei exterioare de fortificaţie a cetăţii 
turcești, numit bastionul Azig Paşa. 
 Observaţiile stratigrafice susţin afirmaţia conform căreia 
toată suprafaţa actuală a străzii Muşat a fost amenajată pe o 
terasă înaltă situată la nord de cursul Timişului Vechi, transformat 
de otomani în linia principală de apărare a cetăţii Timişoara. Pe 
terasă a fost săpat şanţul liniei exterioare de fortificaţie a cetăţii şi 
amenajată palisada aferentă, la începutul secolului al XVIII-lea. 
 Au fost identificate 100 de complexe arheologice, 
dintre care 15 moderne şi contemporane. Cu excepţia urmelor 
liniei de fortificaţie a cetăţii turceşti, cele mai reprezentative sunt: 
un mormânt de înhumaţie (datat în prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea), şanţurile de fundaţie şi gropile de stâlpi ale unor 
structuri de locuit (case sau anexe gospodăreşti) situate la nord 
faţă de linia principală de fortificaţie, precum şi o serie de fântâni. 
Majoritatea acestora din urmă conţin vase întregibile. 
 Structurile de locuit (case, anexe gospodăreşti) au fost 
demontate odată cu amenajarea liniei exterioare de fortificaţie, iar 
situarea lor extra-muros (în afara zidurilor) determină atribuirea lor 
populaţiei creştine a Timişoarei secolului al XVII-lea.

 Dragoş Diaconescu

Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara

Finanţator: S.C. Romprest S.A.

Natura investiţiei: Investiţie publică - Reabilitarea Centrului Istoric Timișoara

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dragoş Diaconescu 

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Sorin Tincu

 Epoca medievală

LEGENDĂ

1. şanţ de apărare al celei de-a doua linii de fortificaţie otomană

2. detaliu şanţ de apărare al celei de-a doua linii de fortificaţie otomană

3. fântână medievală cu vas întreg pe fund
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Dezvoltarea imobiliară versus 
salvarea patrimoniului arheologic
Aşezarea multistratifi cată de la Moşniţa Nouă - Dealul 
Sălaş (Obiectiv 16)

 Cercetările arheologice de suprafaţă din 2010-
2011, precum și descoperirea unui schelet uman în 2013, au 
reliefat existenţa unui sit arheologic inedit pe teritoriul comunei 
Moșniţa Nouă. În mai 2014, a fost demarată o primă cercetare 
arheologică (S.1), amplasată pe platoul superior al Dealului 
Sălaş. În vara aceluiaşi an, la doar 3 m distanţă de S.1, săparea 
fundaţiei unei locuinţe particulare, a afectat parţial situl. Lucrarea 
a fost sistată de DJC Timiș în vederea efectuării cercetării 
arheologice, aceasta fiind demarată în ianuarie 2015. Centura 
de beton a fundaţiei a impus ca obiectivul noii cercetări să fie 
salvarea situaţiei arheologice din interiorul structurii de beton. 
În urma cercetărilor preventive din 2014 (S.1) şi 2015 (S.2), au 
fost obţinute rezultate spectaculoase atât din punct de vedere 
al denstităţii spaţiale a structurilor descoperite, dar mai ales în 
ceea ce priveşte varietatea cronologică a acestora, pe un spaţiu 
restrâns.
 Au fost documentate 50 de complexe arheologice 
distincte, reprezentând diverse structuri, majoritatea locuinţe 
îngropate sau semiîngropate, gropi de provizii şi morminte. 
Descoperirile acoperă o paletă cronologică largă, fiind datate 
între mileniul V a.Chr. (perioada eneolitică) şi până în evul mediu 
(sec. al XV-lea). Cele două suprafeţe cercetate reflectă situaţii 
complet diferite, atât ca tip de structuri, dar mai ales ca epoci 
istorice descoperite.

 Cristian Floca, Dorel Micle

Beneficiar: Florica Pîrvu, Nicolae Pîrvu

Finanţator: Florica Pîrvu, Nicolae Pîrvu

Natura investiţiei: Casă particulară

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Andrei Stavilă, arhg. Cristian Floca

Epoca eneolitică, epoca bronzului, Hallstatt, epoca post-romană, epoca medievală

LEGENDĂ

1. documentare morminte

2. vase ceramice - locuinţa La Tène

3. plan săpături 2014-2015

4. monedă medievală sec. al XIV-lea
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După 7000 de ani
Aşezarea neolitică de la Moşniţa Nouă (Obiectivul 7)

 Periclitat de extinderea imobiliară, Obiectivul 7 de la 
Moşniţa Nouă, amplasat pe o terasă fluvială, a fost cercetat 
arheologic pentru prima dată în mai 2015. Suprafaţa cercetată, 
a fost deschisă pe baza prospecţiunilor magnetometrice, care 
indicau prezenţa unor structuri în subsol. Au fost descoperite 
3 structuri, cea mai importantă fiind un bordei de formă ovală, 
surprins în totalitate, ce ocupă jumătate din planul întregii 
suprafeţe. În vecinătatea acestuia, surprins parţial, a fost 
descoperit un al doilea posibil bordei, dar şi o groapă de stâlp, 
posibil în relaţie cu prima structură.    
 Deşi densitatea structurilor descoperite este scăzută, 
sugerând pentru moment o locuire umană de scurtă durată, 
materialele recoltate sunt foarte bogate cantitativ şi constau în 
numeroase fragmente de vase ceramice, obiecte litice, oase 
animale, chirpici şi piese de lut. Încadrarea cronologică relativă, 
bazată pe tipologia materialului ceramic, plasează descoperirile 
la finele mileniului VI a.Chr. (cca. 5000 a.Chr.), corespunzând 
fazei mijlocii a epocii neolitice, putând fi atribuite etapei mijlocii 
(B1) a culturii Vinča. 
 De remarcat este implicarea comunităţii locale în 
cadrul proiectului, atât prin sprijin material și fizic, cât și prin 
nenumărate vizite, atât ale elevilor din clasele gimnaziale, cât și 
ale autorităţilor.

 Cristian Floca, Călin Timoc

Beneficiar: Crişan Gheorghe

Finanţator: Primăria Comunei Moşniţa Nouă, Consiliul Judeţean Timiş, Asociaţia din Moşniţa pentru Iniţiative Comunitare

Natura investiţiei: Casă particulară

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Călin Timoc

Colectiv de cercetare: arhg. Cristian Floca

 Epoca neolitică

LEGENDĂ

1. plan săpătură

2. popularizare cercetare arheologică

3. topor discoidal

2
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Frontieră dezvăluită
Prima cercetare a Valului III - Remetea Mare

 Judeţul Timiş este traversat de la sud spre nord de trei mari construcţii 
liniare de pământ, denumite de-a lungul istoriei Altte Römer Schanz, Römer Schanz, 
Romai santz sau Valul Roman şi atribuite romanilor. Până astăzi însă nu s-a putut 
lămuri mulţumitor cine le-a construit şi, mai ales, în ce perioadă istorică. În lunile 
februarie-mai 2015, construcţia Halei 9 din complexul industrial Olympian Park, aflat 
în apropierea comunei Remetea Mare, a oferit posibilitatea investigării celui mai estic 
val de pământ, necercetat până în acest moment. Acesta se întinde între localitatea 
Gherman şi lunca Mureşului, pe o lungime de 108,5 km, pierzându-se după ce trece 
de localitatea Chesinţ (jud. Arad). 
 Investigaţiile din iarnă au inclus trasarea a două secţiuni în vederea 
surprinderii valului și a şanţului aferent, ulterior fiind cercetată întreaga suprafaţă care 
urma a fi afectată de construcţia halei. Lucrările anterioare de ameliorare agricolă 
a terenurilor din zonă au afectat iremediabil valul de pământ, astfel încât structura 
acestuia nu a mai fost surprinsă de echipa de arheologi. În aceste condiţii a fost 
documentat doar şanţul de apărare aferent structurii de pământ. A fost realizat un 
profil al rezistivităţii electrice a pământului  în zona şanţului, pe baza căruia a fost 
posibilă aproximarea adâncimii acestuia. 
 Săpăturile arheologice au confirmat într-o anumită măsură datele geofizice, 
şanţul fiind surprins pe o adâncime maximă de 2,9 m faţă de nivelul actual de călcare 
şi o deschidere de aproximativ 8 m. Straturile surprinse în stratigrafia şanţului au 
permis reconstituirea procesului prin care acesta s-a colmatat în timp şi în mod 
natural. Structura este una relativ simplă, deosebindu-se în mod clar de cea a valului 
nr. II care presupune, pe lângă valul în sine, mai multe şanţuri dispuse atât spre est, 
cât şi spre vest în raport cu acesta. Artefactele găsite nu au oferit posibilitatea unei 
datări clare, atât contextul cât şi fragmentarea acestora nereprezentând elemente 
sigure de datare. 
 Deși cercetarea este puţin spectaculoasă, importanţa acesteia este 
evidentă deoarece a permis pentru prima dată formarea unei imagini de ansamblu 
a ceea ce înseamnă una dintre cele mai impresionante construcţii istorice de pe 
teritoriul Banatului.

 Dorel Micle, Andrei Stavilă, Adrian Cîntar, Bogdan Craiovan

Beneficiar: S.C. OLYMPIAN TIMIŞOARA SRL

Finanţator: S.C. OLYMPIAN TIMIŞOARA SRL

Natura investiţiei: Hală industrială

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Andrei Stavilă

LEGENDĂ

1. cercetare geofizică în sit

2. şanţ de apărare al valului de pământ - profil sudic S2
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Modernizarea urbană. Trecut și prezent
Piaţa Cetăţii, Ciacova

 Proiectul Primăriei Ciacova pentru reabilitarea reţelei de apă potabilă a dus 
în vara anului 2015 la demararea cercetărilor arheologice preventive în Piaţa Cetăţii, 
în vederea salvării patrimoniului arheologic și a documentării știinţifice. Lucrările s-au 
desfăşurat pe laturile de N, S, E și V, în imediata vecinătate a drumului ce mărgineşte 
zona centrală a Pieţei. În interiorul Pieţei nu s-a intervenit, nefiind prevăzute lucrări de 
reabilitare.
 Principalele descoperiri arheologice se concentrează în zonele de nord-vest 
şi sud-vest. Astfel, pe latura de nord a Pieţei, s-au identificat urmele a două stradele 
din lemn, dezafectate probabil în preajma cuceririi austriece, păstrându-se doar patul 
din crengi al structurii inferioare destinată consolidării terenul mlăştinos şi drenării apei 
pluviale. Acestea converg către latura de nord, în perioada otomană existând un pod de 
legătură între Piaţă și Cetate, peste canalul cu apă al fortificaţiei. 
 În colţul de NV al Pieţei, a fost identificată o încăpere mică din cărămidă 
(1,2x1,5m), cu utilitate tehnică (probabil din corpul unei mori de apă aflată la confluenţa 
micului pârâu şi a canalului ce înconjura Cetatea). Tot aici a fost cercetată o stradelă 
din grinzi de lemn, cu orientarea SV-NE, către același pod peste canalul care înconjura 
cetatea. Stradela a fost parţial distrusă de un jgheab din cărămidă construit în perioada 
habsburgică. În colţul de SV al Pieţei Cetăţii a fost identificată urma canalului aceluiaşi 
mic pârâu ce curgea dinspre sud spre nord, ce punea în mişcare moara din faţa Cetăţii 
(reprezentată şi pe prima ridicare topografică militară iosefină datată în 1769-1772).
 S-a constatat faptul că informaţiile oferite de cartografia istorică  sunt reale, 
zona din faţa Cetăţii Ciacova fiind în perioada otomană un spaţiu viran, existând doar 
câteva drumuri din pământ podite cu lemn. În vecinătatea sudică a Cetăţii exista un 
curs natural al unui pârâu ce curgea dinspre sud spre nord, prin latura vestică a Pieţei 
și care alimenta Moara construită la confluenţa acestuia cu șanţul de apărare, canalizat 
în perioada habsburgică, dar desecat în timp,  în prezent dispărând din topografia Pieţei 
Cetăţii.

 Dorel Micle

Beneficiar: Primăria Ciacova

Finanţator: Primăria Ciacova

Natura investiţiei: Reabilitare reţea apă potabilă Piaţa Cetăţii

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle 

Colectiv de cercetare: arhg. Costin-Daniel Ţuţuianu, arhg. Remus Dincă, arhg. Bogdan Seculici, arhg. Sergiu Enache 

 Epoca medievală

LEGENDĂ

1. detaliu din Mappa von dem Csakowaer District, 1723

2. stradelă lemn și canal austriac din cărămidă (Magistrala Vest)
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Împietrit în timp 
Un sit arheologic din epoca pietrei își dezvăluie secretele
Temereşti - Dealu Vinii, oraş Făget

 Obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sistematice de teren din 
ianuarie 2015. Descoperirea, în faza iniţială, doar a unor piese litice, precum şi apropierea de 
alte două aşezări paleolitice cunoscute - Coşava şi Româneşti, au impus necesitatea delimitării 
arealului staţiunii şi stabilirea cronologiei acesteia.
 Existenţa unei exploatări de nisipuri pe platoul învecinat a permis observarea 
stratigrafiei generale a zonei. Pe platoul unde au fost identificate materialele arheologice, au fost 
făcute mai multe secţiuni geologice, unde s-a putut analiza grosimea depozitului în care au fost 
descoperite artefactele (adâncimi de maxim 1 m de la suprafaţa solului). Întrucât doar partea 
centrală a platoului putea fi cercetată din punct de vedere arheologic, s-a hotărât săparea 
unei secţiuni mai ample pentru identificarea unor eventuale niveluri arheologice, precum şi 
efectuarea unor sondaje pentru delimitarea arealului aşezării.
 Au fost efectuate trei sondaje în puncte diferite ale platoului, precum şi o secţiune 
de 15 mp (5x3m), amplasată pe partea cea mai dreaptă a terenului, pentru a evita eventualele 
deranjamente (în carouri de 1 mp fiecare). Singurele categorii de materiale arheologice 
descoperite sunt reprezentate prin piese litice. Nu au fost descoperite oase de animale şi nici 
cărbune. De altfel, acest lucru este caracteristic pentru toate siturile paleolitice aurignaciene 
din Banat (Tincova, Coşava, Româneşti). Chiar dacă densitatea materialelor arheologice nu 
a fost prea mare, săpătura s-a realizat cu toată rigurozitatea, cu decapări cuprinse între 2 şi 
5 cm grosime. Întreg sedimentul a fost cernut, astfel fiind eliminate pierderile inerente unei 
săpături (precum lamele, micro-aşchii, spărturi). Adâncimea maximă a descoperirilor este de 
aproximativ 80 cm.
 Încă de la începutul cercetărilor, prezenţa unor elemente definitorii (nuclee groase, 
carenate, lamele fin retuşate, modul de cioplire a nucleelor), precum şi comparaţii cu unelte din 
vestul Europei, sugerează plasarea materialelor din Banat în diverse faze ale Aurignacianului. În 
acest moment, cel mai probabil, materialele aparţin unui paleolitic superior întârziat (cel puţin 
pentru piesele găsite în stratele I şi II), existând posibilitatea apartenenţei unei culturi mai vechi 
a paleoliticului superior pentru materialele din stratul III.

  Dorel Micle, Elena-Cristina Niţu

Beneficiar: SC MOSAICO PIU SRL

Finanţator: SC MOSAICO PIU SRL

Natura investiţiei: Exploatare resurse minerale

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Partener: Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Marin Cârciumaru, arhg. dr. Elena-Cristina Niţu, arhg. Remus Dincă

 Epoca paleolitică

LEGENDĂ

1. Temereşti ”Dealu Vinii”. Planul general al săpăturilor

2. materiale litice (piese şi materie primă), recoltate de pe suprafaţa obiectivului Temereşti 

3. unelte descoperite în S.I: a. lamelă à dos cu troncatură; b. lamelă à dos parţială (detalii 

cu laturile retuşate)
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 Cercetările arheologice la „Institutul de Cercetări Avansate de Mediu” (ICAM) al Universităţii 
de Vest din Timişoara, au fost realizate în trei suprafeţe, în zonele accesibile din perimetrul șantierului de 
construcţii. Zona aparţinea Bastionului Carol al fortificaţiei austriece, ridicată în anii 1732-1765/1790, 
situată în partea sa de nord. În perioada otomană, amplasamentul șantierului de construcţii ICAM 
era un spaţiu civil, cu clădirile suburbiei Palanca Mare, care a fost locuită până în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea.
 Deși fortificaţia austriacă devine din ce în ce mai bine cunoscută din punct de vedere 
arheologic (datorită cercetărilor din ultimii ani, care au permis mai multe georeferenţieri cu hărţile 
militare ale acelor vremuri), totuși traseele zidurilor și fundaţiilor ascunse sub Timișoara secolului XXI 
pot fi doar aproximate. Frumuseţea și fascinaţia arheologiei se datorează în primul rând descoperirilor 
„norocoase”, precum în cazul ICAM, în suprafaţa 1 fiind surprins „ca desenat” exact vârful Bastionului 
IX Carol. Ajuns la lumina soarelui, îngrijit curăţat de șpaclul arheologului, Bastionul a fost documentat 
cu cele mai avansate metode prin suprapunerea pe computer ale sutelor de fotografii de detaliu.
 Gropile de provizii ale suburbiei Timișoarei turcești, cu terenul sistematizat de austrieci, se 
păstrează în mod paradoxal chiar datorită fortificaţiei ridicate de ei. În suprafaţa 3 a fost surprinsă o 
situaţie arheologică deosebită: între cele două ziduri ale fortificaţiei, sub pământul de umplutură cu 
care s-a ridicat complexul militar modern, a rămas nederanjat stratul antropic din secolele XVI-XVII 
și au putut fi cercetate patru complexe din această perioadă cu un material arheologic numeros. S-a 
putut observa că, foarte probabil, în perioada medievală târzie, s-a ridicat din terenul mlăștinos al 
Timișoarei un grind în aceasta zonă, locuit intens în cadrul suburbiei otomane Palanca Mare.
 Materialul arheologic rezultat este variat și, în mare parte, fragmentat. În primele două 
suprafeţe, obiectele au fost descoperite în straturi de la sfârșitul secolului al XIX-lea și constau în 
fragmente amestecate de ceramică preistorică, sarmatică, medievală târzie, austriacă și modernă. 
O mare parte din materiale provin din Suprafaţa 3, din cele patru complexe arheologice și straturi 
antropice nederanjate, datate în secolele XVI-XVII. Materialele sunt obiecte din ceramică, oase de 
animale (dar și o claviculă umană), câteva obiecte de metal (cuie, întărituri pentru călcâie, încălţăminte, 
potcoave, fragmente de lamă de cuţit, cuţite, bile de plumb, nasturi), din os (nasturi) și sticlă (fragment 
de brăţară). Fragmentele de ceramică sunt mai numeroase și reprezintă părţi din vase cum ar fi 
strachini, farfurii, ulcioare, căni, cupe-bol și capace, dar și câteva bucăţi de porţelan. Unele fragmente 
au glazură pe interior și sunt din vase folosite la servitul hranei lichide, iar altele din lut mai gros, cu 
mult pietriș în compoziţie, părţi din tigăi de lut în care hrana era gătită direct pe foc. Se mai adaugă 
suporturi pentru  lumânări, câteva bucăţi de pipe din lut și cahle pentru decorarea sobelor. 
 Bastionul Carol  a fost surprins într-o stare relativ bună, fapt care ar permite expunerea sa 
la suprafaţă, putând constitui un obiectiv important, atât istoric, cât şi turistic.

 Robert Gindele, Liviu Marta, Adriana Gașpar

În vreme de război și pace
Bastionul Carol și Palanca Mare - str. Oituz, Timişoara 

Beneficiar: Universitatea de Vest Timişoara

Finanţator: Universitatea de Vest Timişoara

Natura investiţiei: Construire clădire

Instituţie organizatoare: Muzeul Judeţean Satu-Mare

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Robert Gindele

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Liviu Marta

 Epoca medievală şi epoca modernă

LEGENDĂ

1. suprapunere hartă cetate Timişoara (1790) peste oraşul actual 

2. bastionul IX Carol - în timpul cercetării

3. bastionul IX Carol la finalul cercetării - imagine fotogrametrie

4. ceramică preistorică, sarmatică, medievală târzie, austriacă (Complexul 2)

5. pipă austriacă 

6. urcior ceramică, cu o toartă
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DIAGNOSTICE ARHEOLOGICE

sunt cercetări punctuale, utilizate în vederea stabilirii 
potenţialului arheologic al unei anumite zone, adeseori 
necesare datorită unor investiţii care riscă să pericliteze 
patrimoniul arheologic. Diagnosticele se efectuează în 
zone clar delimitate şi pot fi  doar cercetări de suprafaţă 
(periegheză) sau pot să includă sondaje de verifi care a 
stratigrafi ei solului.
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BUZIAŞ
RONAŢ - TRIAJ
KALCIOV 1
PARCUL JUSTIŢIEI
GIARMATA
PĂDURENI
DUDEŞTII NOI
NĂDRAG
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Cartând viitorul trecutului
Identifi carea siturilor arheologice din zona oraşului Buziaş

 Zona oraşului Buziaş cuprinde mai multe zone 
cu patrimoniu arheologic înregistrate în Repertoriul 

Arheologic Naţional, însă protejarea lor este îngreunată 
deoarece sursele în care acestea sunt menţionate nu oferă 
coordonate topografice clare. În septembrie – noiembrie 
2015 a fost efectuat un diagnostic arheologic menit să 
identifice şi să delimiteze siturile arheologice menţionate. 
Au fost evaluate zonele de la vest, nord și sud (parţial) de 
Buziaș. Zona estică urmează să fie cercetată în perioada 
ianuarie-februarie 2016. 
 Înainte de cercetarea de teren, au fost analizate 
toate referinţele bibliografice şi hărţile topografice 
disponibile pentru a delimita aria aproximativă a acestor 
situri. Zonele vizate au fost cercetate folosind o metodă 
non-distructivă uzuală în cercetarea arheologică de 
teren (periegheză), prin care s-a urmărit depistarea 
materialului arheologic. Poziţia fiecărui artefact identificat 
pe teren a fost înregistrată prin coordonate GPS, folosind 
un dispozitiv Garmin GPSMAP 64s. Până la data de 
01.12.2015 au fost identificate și marcate 11 obiective cu 
materiale arheologice.

 Cosmin Suciu

Beneficiar: SC FINAGRI IMMOBILIER SRL

Finanţator: SC FINAGRI IMMOBILIER SRL

Natura investiţiei: Achiziţionare terenuri agricole

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Cosmin Suciu

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Florin Drașovean, arhg. dr. Dragoş Diaconescu

LEGENDĂ

1. distribuţia spaţială a siturilor identificate până la 01.12.2015

2. Valea Fagimacului, distribuţie şi rute folosite 

3. fragment ceramic de sec. III-IV p.Chr.

2
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Jumătate de veac de uitare
Situl neolitic de la Timişoara–Ronaţ (Triaj)

 Situl arheologic de la Ronaţ-Triaj este cunoscut încă din anii ’70, fiind semnalat de Gh. 
Lazarovici, însă localizarea exactă a acestuia era incertă. Cercetările de suprafaţă efectuate în 
hotarul cadastral al oraşului Timişoara, în anul 2015, au avut ca rezultat identificarea a numeroase 
situri arheologice, printre care şi situl neolitic de la Ronaţ-Triaj, acesta fiind reidentificat de către 
arhg. dr. Octavian Rogozea.
 Situl se află într-o zonă atinsă de dezvoltarea imobiliară din ultimul deceniu, fiind periclitat 
de aceasta. O astfel de investiţie a impus o evaluare de teren, care a urmărit determinarea absenţei 
sau prezenţei materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, artefactelor în perimetrul unei 
case particulare. Au fost utilizate metode non-invazive, dar şi invazive, fiind efectuate mai multe 
sondaje în locurile destinate pilonilor fundaţiei casei. 
 În sondajele S1 și S2 s-a conturat un complex 
arheologic care este o structură a ceea ce a mai rămas din 
incendierea unei locuinţe de acum aproximativ 6700/6500 
ani. Locuinţa (L01) se observă de la adâncimea de 0,6 m şi 
coboară până la 0,8 m de la nivelul actual. S-au păstrat mai 
multe fragmente ceramice care ne relevă o ceramică care ţine 
de așa numitul grup cultural Foeni (4750-4500 cal. BC). Cel 
mai probabil întreaga așezare are un sfârșit violent datorat 
unui incendiu deosebit de puternic.

 Cosmin Suciu

Beneficiar: Roşca Ştefan

Finanţator: Roşca Ştefan

Natura investiţiei: Casă particulară

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Cosmin Suciu

LEGENDĂ

1. locuinţă neolitică - S1, adâncime 0,78

2. hartă topografică cu localizarea sitului 

3. vas din locuinţă, grup Foeni (4750-4500 cal. BC) 

3
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Povestea unei pasiuni confi rmate
Prospecţiuni în situl Kalcsov 1 - Dudeştii Vechi

 Situl arheologic Kalcsov 1, identificat iniţial de un pasionat 
local, Constantin Kalcsov, este situat la aproximativ 1,5 km est de 
comuna Dudeştii Vechi, fiind format din două movile de pământ 
alăturate cu un diametru de 20 m şi circa 0,5 m înălţime. Prezenţa 
unor materiale arheologice la suprafaţă, inclusiv vestigii aparţinând 
neoliticului timpuriu, au dus la realizarea unei evaluări a potenţialului 
arheologic în august 2015. 
 Cercetările de suprafaţă, corelate cu prospecţiuni neinvazive 
magnetometrice, au indicat prezenţa unor structuri arheologice în sol. 
Un sondaj arheologic a fost efectuat în movila sudică, în vederea 
identificării unui nivel de locuire neolitic timpuriu şi pentru atribuirea 
culturală a structurilor observate în secvenţa magnetometrică. 
Cercetarea a evidenţiat existenţa unui strat arheologic superficial, 
de aproximativ 40 cm, care coboară dinspre centrul movilei spre 
periferie. Din acesta se dezvoltă complexe arheologice datând din 
prima epocă a fierului. A fost cercetat un bordei dreptunghiular 
adâncit în sol,  intersectat de o groapă de provizii masivă din aceeaşi 
perioadă. 
 O serie de materiale ceramice aparţinând neoliticului 
timpuriu au fost recuperate din stratul de cultură, precum şi din 
structurile hallstattiene, fiind situate în poziţie secundară. Acestea 
sugerează existenţa unui context neolitic timpuriu în zona movilei, cel 
mai probabil spre centrul şi nord-vestul acesteia.     

 Dan Leopold Ciobotaru

Instituţie organizatoare: Muzeul Banatului Timişoara

Finanţator: Eberhard Karls Tübingen Universität

Partener: Eberhard Karls Tübingen Universität

Scop cercetare: Evaluarea potenţialului arheologic

Responsabil ştiinţific: arhg. Dan Leopold Ciobotaru

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Raiko Krauss

 Epoca neolitică, Hallstatt

LEGENDĂ

1. bordei din epoca fierului - profilul nordic al sondajului

2. aspect din timpul cercetării
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Palanca Mică - cartier otoman redescoperit
Parcul Justiţiei - Timişoara 

 În cadrul modernizării Parcului Justiţiei din Timișoara a fost realizat un diagnostic 
arheologic de mici dimensiuni, care a avut ca obiectiv determinarea prezenţei sau absenţei 
materialelor arheologice. Apariţia acestora, conform suprapunerii hărţilor medievale târzii cu 
situaţia actuală în teren, era previzibilă. În perioada otomană a cetăţii Timișoara (1552-1716), în 
locul Parcului Justiţiei se afla Palanca Mică, sau Insula, care forma o parte a așezării civile situate 
în exteriorul cetăţii, pe un mic promontoriu mai ridicat faţă de terenul inundabil din jur, înconjurată 
de un braţ al Timișului Mic.
 Fiind prima cercetare arheologică a zonei, un obiectiv important a fost stabilirea 
stratigrafiei sitului arheologic, adică succesiunea amenajărilor antropice ale orașului medieval și 
modern. Sub stratul de pământ vegetal al parcului, până la adâncimea de 80-90 cm se regăsesc 
dărâmăturile și molozul orașului austriac și modern, sub această adâncime putându-se identifica 
straturile nederanjate și urmele suburbiei otomane. Primul strat nederanjat apare între 90-115 cm, 
este compact, cenușiu-negricios, cu multă cenușă, însă fără fragmente de chirpici. Sub acesta 
apare un alt strat compact, de aproximativ aceași grosime, de nisip galben. Sterilul arheologic 
începe de la 205-210 cm. Această situaţie nu se regăsește în partea sudică a parcului, unde 
intervenţiile moderne au afectat situl arheologic în secolele XIX-XX. 
 Aceste “straturi”, sub ochii avizaţi ai arheologului, pot deveni file dintr-o carte de istorie 
a Timișoarei otomane, pentru interpretarea lor corectă însă este necesar un studiu atent. În lumea 
modernă, mereu în goană după senzaţional, riscăm să elaborăm teorii poate spectaculoase, 
dar false. Acum putem să spunem doar că cele două straturi compacte indică o intervenţie 
semnificativă în evoluţia suburbiei,  
 Cercetarea arheologică din Parcul Justiţiei a fost de mici dimensiuni, însă am reușit să 
surprindem indicii privind o locuire complexă a suburbiei din epoca otomană. Un strat compact 
de chirpici sub cele două straturi nederanjate semnalează o contrucţie medievală. Foarte 
probabil era o construcţie cu acoperiș susţinut de stâlpi de lemn, pereţi de chirpici, acoperiș de 
olane, cu o posibilă instalaţie de foc (posibilă sobă/vatră). Olanele căzute indică traseul peretelui, 
sub acestea apare un mic șanţ (de fundaţie? de scurgere?) orientat identic, aproximativ est-
vest. După dezafectarea locuinţei, de cele două straturi compacte menţionate se poate lega un 
alt șănţuleţ/talpa unei locuinţe, orientat aproximativ nord-sud care indică o schimbare a tramei 
stradale.
 Întrucât cercetările au fost de mici dimensiuni, nici materialul arheologic nu este 
foarte numeros, dar permite o datare generală a locuinţei în a doua jumătate a secolului al XVI-
lea, până la sfârșitul secolului al XVII-lea. După o analiză detaliată însă, materialele recoltate 
pe straturile arheologice vor furniza informaţii suplimentare privind dezvoltarea acestei suburbii 
puţin cunoscută a Timișoarei otomane.

 Robert Gindele, Adriana Gașpar

Beneficiar: Primăria Municipiului Timişoara

Finanţator: Primăria Municipiului Timişoara

Natura investiţiei: Reabilitare Parcul Justiţiei

Instituţie organizatoare: Muzeul Judeţean Satu-Mare

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Robert Gindele

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Liviu Marta

 Epoca medievală

LEGENDĂ

1. Palanca Mică - detaliu harta Perrette (1716)

2. detaliu faza a II-a de locuire medievală
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Planul Urbanistic General al comunei Giarmata

Dezvoltare durabilă prin protejarea 
patrimoniului arheologic

 Cercetarea arheologică de suprafaţă întreprinsă în 
jurul localităţilor Giarmata şi Cerneteaz, pe arealul viitorului 
teren intravilan al comunei s-a întins pe aproximativ 2000 de 
hectare, în vederea identificării, cartării şi analizei zonelor cu 
potenţial arheologic. 
  În cadrul perimetrelor din zona „Giarmata-P.U.G.” 
au fost reperate 25 de zone distincte reprezentând obiective/
situri arheologice, care se încadrează cronologic în Epoca 
Neo-eneolitică, Epoca Bronzului (2 așezări), Epoca fierului (4 
așezări). Mult mai consistente sunt descoperirile încadrate 
secolelor II-IV p.Chr (11 așezări deschise și un val liniar din 
pământ). Cele mai numeroase desoperiri sunt cele din Epoca 
medievală (secolele XII-XVI), cu 14 așezări deschise, inclusiv 
o aşezare urbană fortificată (vechiul târg medieval Sarad).
 S-a putut constata că majoritatea siturilor sunt 
situate în câmpia joasă, în zonele de meandrare și divagare a 
cursurilor de apă, în timp ce zonele înalte sunt lipsite aproape 
în totalitate de urme de locuire mai vechi.  
 Cantitatea şi varietatea mare de descoperiri 
arheologice, într-un areal restrâns, ilustrează o zonă cu un 
potenţial arheologic ridicat, fapt datorat mediului geografic 
prielnic locuirii, încă din preistorie, cu zone irigate de 
numeroase cursuri mici de apă, ferite de riscuri naturale 
ridicate și resurse materiale aflate în imediata apropiere (apă, 
hrană, lut, lemn) sau la distanţe mici (metale sau piatră la 
câteva zeci de kilometri în zona Banatul montan). 

 Cristian Floca, Dorel Micle

Beneficiar: Primăria comunei Giarmata 

Finanţator: Primăria comunei Giarmata

Natura investiţiei: Studiu fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic – 

PUG comuna Giarmata

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle  

Colectiv de cercetare: arhg. Cristian Floca

 Epoca neo-eneolitică, epoca bronzului, epoca fierului, 

 epoca post-romană şi epoca medievală

LEGENDĂ

1. harta distribuţiei siturilor descoperite 

2. artefacte din epoca medievală 

3. artefacte din epoca fierului 

4. fragment din epoca post-romană (terra sigillata )

2
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Dezvoltare durabilă prin protejarea 
patrimoniului arheologic
Planul Urbanistic General al comunei Pădureni

 Cercetarea arheologică de suprafaţă 
întreprinsă în zona localităţii Pădureni, desfăşurată în 
luna martie, s-a întins pe un areal de aproape 300 de 
hectare. Echipa de cercetare a identificat cu acest 
prilej mai multe situri arheologice, dintre care: 7 aşezări 
deschise, 1 val liniar de pământ şi 3 movile de pământ. 
Siturile se încadrează cronologic în epoca Neolitică 
(circa 7500 de ani), epoca Eneolitică (circa 5000 de ani), 
epoca Bronzului (circa 3500-4000 de ani), a doua epocă 
a fierului (secolele I a.Chr – I p.Chr.), epoca post-romană 
(secolele III-IV p.Chr.). Movilele de pământ, posibile 
puncte de observaţie ridicate în perioada modernă sau 
chiar contemporană (sec. XVIII-XX), nu pot fi datate cu 
certitudine.
 Geografic, obiectivele sunt plasate majoritar pe 
zone uşor înălţate datorită afundării micilor cursuri de apă 
ce brăzdau cândva zona, actualmente braţe fosile. Arealul 
„Pădureni-P.U.G.” este o zonă cu un potenţal arheologic 
ridicat, fapt datorat în mare măsură mediului geografic 
prielnic locuirii. Prezenţa în zonă a unui curs de apă major 
precum Timişul Mort, în vechime curs de apă activ, a 
atras comunităţile umane din diferite epoci istorice ca 
un magnet, acesta reprezentând o importantă sursă de 
apă şi hrană, dar şi un mijloc ce înlesnea transportul ori 
comerţul.

 Cristian Floca, Dorel Micle

Beneficiar: Primăria Comunei Pădureni 

Finanţator: Primăria Comunei Pădureni

Natura investiţiei: PUG comuna Pădureni - Studiu fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate care 

cuprind patrimoniu arheologic

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle  

Colectiv de cercetare: arhg. Cristian Floca

 Epoca neolitică, epoca eneolitică, epoca bronzului, La Tène, 

 epoca post-romană şi epoca modernă

LEGENDĂ

1. harta distribuţiei siturilor descoperite

2. aşchie obsidian - epoca neolitică

3. artefacte din perioada secolelor II-IV p.Chr.

2
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Planul Urbanistic General al comunei Dudeştii Noi

 Dezvoltare deosebit de accelerată a comunei Dudeştii Noi a creat, în mod firesc, 
şi necesitatea identificării unor soluţii care să împletească protejarea patrimoniului istoric şi 
cultural cu latura economică.
 Un prim pas în această direcţie a fost făcut în anul 2015, când a fost întreprinsă o 
cercetare arheologică de suprafaţă în perimetrul Dudeştii Noi - P.U.G. Amplasamentul geografic 
deosebit al localităţii anunţa, încă din stadiul de documentare teoretică, rezultate spectaculoase. 
Informaţiile concrete obţinute pe baza cercetărilor de teren aveau să confirme ipoteza iniţială, 
conform căreia amplasamentul situat la limita dintre Câmpia Timişului şi Câmpia Înaltă a Vingăi, 
între pârâul Iercici şi pârâul Bega Veche, într-o zonă cu terase înalte dar şi cu mici grinduri 
între vechi meandre, ar favoriza o economie (vânătoare, pescuit, păstorit, cultivarea plantelor) 
favorabilă dezvoltării unor comunităţi umane.
 O enumerare a descoperirilor arheologice de aici este sinonimă cu o traversare a 
istoriei. La Dudeştii Noi, comunităţile umane îşi încep existenţa (în perimetrul cercetat de noi) în 
preistorie, mai exact în neoliticul dezvoltat, continuând în epoca cuprului (descoperiri atribuite 
culturii Tiszapolgár) şi epoca bronzului (descoperiri atribuite culturii Cruceni-Belegiš).
 Pentru antichitate, cercetările de la Dudeştii Noi oferă o imagine interesantă, marcată 
de un melanj de populaţii. În cazul perioadei preromane, trebuie amintită descoperirea unor 
fragmente ceramice cu grafit în pastă ce pot fi atribuite civilizaţiei celtice (probabil sec. IV a.Chr. 
dacă se va dovedi că descoperirea de aici se leagă de mormântul celtic descoperit în imediata 
apropiere în punctul Cioreni). Epocii romane și postromane îi sunt caracteristice numeroasele 
obiective arheologice ce pot fi atribuite populaţiei sarmatice/daco-romane (sec. II-IV p.Chr.). Un 
număr mare de cuiburi de locuinţe pot fi încadrate întregului Ev Mediu, din secolul al XI-lea până 
târziu în secolele XVII-XVIII.
 Sintetic rezumăm distribuţia din punct de vedere cronologic a locurilor din perimetrul 
cercetat la Dudeştii Noi astfel: 2 puncte neolitice, 1 punct eneolitic, 4 puncte atribuite epocii 
bronzului, 23 de puncte fără o atribuire culturală şi cronologică precisă (doar încadrate larg în 
preistorie), 17 puncte atribuite antichităţii şi 22 de puncte ce pot fi atribuite unor diferite etape 
ale Evului Mediu.

 Dorel Micle, Octavian Rogozea

Beneficiar: Primăria Comunei Dudeştii Noi 

Finanţator: Primăria Comunei Dudeştii Noi

Natura investiţiei: Studiu fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic 

– PUG comuna Dudeştii Noi

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle  

Colectiv de cercetare: arhg. dr. Octavian Rogozea

 Epoca neolitică, epoca cuprului, epoca bronzului, epoca post-romană,   

 epoca medievală şi epoca modernă

LEGENDĂ

1. harta distribuţiei siturilor descoperite

2. monedă sec. XX (1904) / 1- imagine reală, 2- imagine prelucrată

3. artefacte din perioada secolelor II-IV p.Chr.

Dezvoltare durabilă prin protejarea 
patrimoniului arheologic
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Planul Urbanistic General al comunei Nădrag

 Cercetarea arheologică de suprafaţă întreprinsă în luna noiembrie 
2015 în arealul viitorului teren intravilan al comunei Nădrag s-a întins pe 155 
hectare. Zonele supuse verificării s-au concentrat în jurul celor două localităţi 
(Nădrag și Crivina), dar și în zona Vârfului Padeș, punctul cu cea mai înaltă 
cotă altitudinală din judeţul Timiș. Verificarea a identificat două obiective 
arheologice. 
 Cea mai importantă descoperire este plasată chiar în interiorul 
vetrei localităţii Nădrag, pe Valea Cornet, fiind reprezentată de o peșteră cu 
urme de locuire: Peștera cu Aven/cu Trei Intrări. Materialele descoperite aici 
în 1980 de către Asocţiaţia Speotimiș sunt încadrate fazei de tranziţie de 
la epoca eneolitică, la epoca bronzului (cultura Coţofeni), adică acum circa 
5000 de ani. Cealaltă descoperire încadrată perimetrului Nădrag-P.U.G. este 
o movilă antropică din piatră, alături de care au mai fost cartate alte 4 astfel 
de structuri în afara perimetrului, toate poziţionate pe Culmea Padeșul, de-a 
lungul potecii turistice ce leagă Cabana Căprioru de Vîrful Padeș. Aceste 
structuri de mici dimensiuni (1 m înălţime, 6 m diametru) sunt menţionate 
încă din Evul Mediu, folosind la delimitarea dintre hotarele a două localităţi 
vecine sau marcarea unor puncte de intersecţie între 3 hotare, așa cum erau 
punctele cunoscute de localnici după denumirea “Trei gomili”. Deși nu pot fi 
datate precis, cel mai probabil ele au fost ridicate la finele Evului Mediu ori 
chiar la începutul epocii moderne (sec. al XVIII-lea). 
 Aceste descoperiri depistate într-un areal de numai 150 de hectare 
ne sugerează un potenţial arheologic și natural ridicat al zonei, Munţii Poiana 
Ruscă fiind cunoscuţi din cele mai vechi timpuri ca o sursă esenţială pentru 
diverse materii prime necesare vechilor comunităţi umane din Banat (roci 
utile, minereuri metalice). De asemenea, zonele carstice de aici au oferit 
un bun adăpost pentru micile comunităţi umane din preistorie, peșterile 
și avenele din această zonă fiind foarte firav sau deloc cercetate de către 
arheologi.

 Cristian Floca, Dorel Micle

Beneficiar: Primăria Nădrag 

Finanţator: Primăria Nădrag

Natura investiţiei: PUG comuna Nădrag - Studiu fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate care 

cuprind patrimoniu arheologic 

Instituţie organizatoare: Universitatea de Vest Timișoara

Responsabil ştiinţific: arhg. dr. Dorel Micle

Colectiv de cercetare: arhg. Cristian Floca

 Epoca eneolitică, epoca bronzului şi epoca medievală

LEGENDĂ

1. harta distribuţiei siturilor descoperite

2. Pestera cu Aven - etaj superior

3. Pestera cu Aven - detaliu aglomerare fragmente de oase

2

Dezvoltare durabilă prin protejarea 
patrimoniului arheologic
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PROTEJAREA PATRIMONIULUI 
ARHEOLOGIC MOBIL

deși patrimoniul arheologic reprezintă pentru unele 
epoci istorice singura sursă de informații pentru 
reconstituirea trecutului umanității, din ignoranță 
sau rea-credință, legislația în domeniu este adeseori 
încălcată. Deoarece Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Timiş are responsabilitatea de a aplica legislaţia în 
vigoare pentru acest domeniu, aceasta desfășoară 
activități pentru protejarea patrimoniului arheologic 
mobil şi imobil.
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De la pasiune la infracțiune
Protejarea patrimoniului arheologic mobil

 Piaţa de antichităţi din ţară, tot mai prosperă ca urmare a deschiderii oferită 
de internet și mai ales datorită intrării României în Uniunea Europeană a încurajat în 
ultimii ani mişcarea unor bunuri de patrimoniu până acum greu de vehiculat (şi de 
vândut): monumente masive din piatră, piese din diverse roci care, prin textura şi 
coloritul lor, devin atractive pentru decorarea unor spaţii verzi sau chiar a unor spaţii 
interioare generoase, anexe ale unor proprietăţi private. Un astfel de caz a apărut la 
Timişoara, oraş cosmopolit, departe de orice sit arheologic de epocă romană, dar cu 
o elită urbană cunoscătoare şi iubitoare de antichităţi romane.
 În urma colaborării dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Timiş – Biroul 
de combatere a infracţiunilor contra Patrimoniului şi Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Timiş, a fost confiscată, în urma unei percheziţii domiciliare, o cantitate 
impresionantă de bunuri arheologice din piatră: o coloană votivă inscripţionată 
închinată zeului persan Mithras, 3 râşniţe şi o piatră de moară vechi, 6 sarcofage 
pentru copii sau urne funerare pentru depunerea cenuşii umane aparţinând epocii 
romane târzii, un pin funerar masiv din calcar cristalin precum și două dale romane 
de pavaj, scobite pentru acumularea apei de ploaie. Toate aceste piese au fost 
expertizate şi actualmente sunt păstrate în lapidariul Muzeului Banatului Timișoara, 
inscripţia votivă urmând a fi clasată ca bun de patrimoniu în categoria tezaur. Starea 
acestor piese este destul de bună, semn că timișoreanul colecţionar de astfel de 
obiecte avea bun gust în alegerea antichităţilor achiziţionate ilegal.
 Recuperarea acestor bunuri arheologice de patrimoniu din piatră 
impresionează, dar şi îngrijorează cercetătorii în domeniu în legătură cu diversitatea 
de piese antice braconate de căutătorii de comori. Inscripţia a fost analizată de 
mai mulţi specialiști din ţară şi străinătate, concluzia fiind că cel mai probabil a fost 
sustrasă din orașul roman Apulum (Alba-Iulia). 
 Majoritatea acestor piese vor fi expuse pentru vizitare publicului larg şi 
informaţiile despre acestea vor fi publicate în curând în reviste de specialitate cu o 
analiză completă (petrologică, epigrafică, istorică și stilistică).

 Călin Timoc

Instituţii: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – Biroul de combatere a infracţiunilor contra Patrimoniului, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, Muzeul Banatului Timişoara

LEGENDĂ

1. coloană votivă romană

2. detaliu coloană

3. piatră romană de pavaj

4. râşniţe şi piatră de moară
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 Se constată astfel că numărul de cercetări arheologice sistematice rămâne unul scăzut (4), deşi în 
anul 2015 a reînceput cercetarea sitului Opatiţa-Călășturi, după o întrerupere de cinci ani. Acest tip de cercetări 
știinţifice nu ocupă însă un loc semnificativ din numărul total, o cauză importantă fiind sub–finanţarea. În lipsa 
fondurilor acordate de către Ministerul Culturii pentru astfel de cercetări în anul 2015, finanţarea acestora în judeţul 
Timiș s-a bazat pe fonduri publice locale (Consiliul Judeţean Timiș, Primăria Deta), dar și cele aduse de instituţiile 
partenere din România sau Germania.
 În ceea ce privește cercetările arheologice preventive, desfășurate în special ca urmare a lucrărilor 
de construcţii în zone cu patrimoniu arheologic reperat, încheierea cercetărilor arheologice aferente proiectelor 
majore de infrastructură din judeţul Timiş (Autostrada Timişoara-Lugoj şi Autostrada Lugoj-Deva), precum şi a celor 
desfăşurate cu ocazia reabilitării Centrului istoric al municipiului Timişoara a dus la scăderea numărului total al 
acestora în 2015 faţă de 2014. De subliniat însă în anul 2015 efectuarea celor mai multe cercetări preventive în judeţ 
(Ciacova, Remetea Mare, Temerești, Moșniţa Nouă) și nu în municipiul Timișoara, ca rezultat direct al controlului mai 
mare în activitatea de avizare a diferitelor investiţii derulate în mediul rural.
 Se înregistrează de asemenea şi o scădere a numărului de supravegheri arheologice care, asemenea 
cercetărilor preventive, au fost efectuate în mare parte în cadrul proiectelor majore de infrastructură şi reabilitare.
 Se poate observa o creştere mare a numărului de diagnostice arheologice, fapt determinat pe de o 
parte de investiţiile de diferite tipuri în zone cu potenţial arheologic dar și de strategia DJC Timiș privind identificarea 

Retrospectivă 2015

 Parte a patrimoniului cultural naţional, patrimoniul arheologic, ca “instrument al memoriei colective și al 
cunoașterii istorice și știinţifice”, reprezintă adeseori, în lipsa informaţiilor scrise, unica sursă pentru reconstituirea 
trecutului umanităţii. Avându-se în vedere fragilitatea vestigiilor arheologice, expuse adeseori distrugerilor, 
protejarea, conservarea și punerea lor în valoare constituie  obiective esenţiale ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Timiș.
 Având responsabilitatea de a aplica legislaţia în vigoare, atribuţiile instituţiei în domeniul protejării 
patrimoniului arheologic au fost îndeplinite direct, prin activităţi specifice de control, dar şi indirect, prin avizarea 
documentaţiilor de construcţie în zonele cu patrimoniu arheologic. În 2015 s-au desfăşurat pe teritoriul judeţului 
Timiş toate tipurile de cercetări arheologice (sistematice, preventive, dar și diagnostice arheologice). 
 Comparativ cu anul 2014, în anul 2015, se observă o scădere a numărului total de cercetări arheologice 
în judeţul Timiş, cu aproape 17,19%. Scăderea se explică prin faptul că în anul 2014 au fost finalizate cercetările 
arheologice aferente unor proiecte majore de investiţii din judeţul Timiş. În acest sens, menţionăm proiectele de 
infrastructură naţională, respectiv Autostrada Timişoara-Lugoj şi Autostrada Lugoj-Deva. De asemenea, au fost 
finalizate cercetările în centrul istoric al municipiului Timişoara, care a fost obiectivul unui proiect major de reabilitare 
edilitară. Deşi numărul total al cercetărilor a scăzut, situaţia este mai complexă decât o arată numărul total de 
cercetări arheologice pentru 2014-2015. Situaţia devine mai clară dacă se urmăreşte evoluţia comparativă pentru 
2014 şi 2015 a fiecărui tip de cercetare arheologică în parte.



__
53

siturilor arheologice din judeţ, ca și modalitate primordială de protejare a acestora. Situaţia diagnosticelor 
arheologice, din punct de vedere al suprafeţei totale cercetate, este una spectaculoasă. În 2014, diagnosticele 
au fost efectuate pe o suprafaţă totală însumată de aproximativ 100 de hectare, pe când în 2015 suprafaţa totală 
creşte la peste 4000 de hectare. Acest fapt se explică prin natura investiţiilor care au determinat necesitatea 
efectuării diagnosticelor. În 2014, acestea au fost efectuate, în totalitate, la solicitarea investitorilor privaţi, care 
au realizat diferite lucrări de construcţii în areale reduse ca mărime. 
 În 2015, creşterea masivă a suprafeţei totale cercetate în vederea identificării siturilor arheologice 
se datorează în special Studiilor de fundamentare pentru delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu 
arheologic realizate de primării în cadrul Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor. Astfel, 97,47% din 
suprafaţa totală diagnosticată arheologic în 2015 a constat în terenurile comunelor care și-au reînnoit PUG-urile. 
Dacă nu se ţine cont de diagnosticele realizate în vederea întocmirii PUG-urilor, suprafaţa totală investigată 
rămâne aproximativ constantă. Numărul mare de hectare cercetat a contribuit masiv la identificarea patrimoniului 
arheologic, patrimoniu care înainte de aceste investigaţii era în mare parte doar la stadiul de potenţial arheologic. 
 Din punct de vedere al locaţiilor unde s-au desfășurat se observă o uşoară creştere a diagnosticelor 
desfăşurate pe valea Timişului, care ocupă primul loc ca număr de diagnostice atât în 2014 cât şi în 2015, fapt 
datorat în mare măsură exploatărilor de materii prime (nisip, pietriș) din această zonă. Se observă o creştere 
cantitativă a investigaţiilor pentru zona Munţilor Poiana Ruscă, dar şi în zona orașului Buziaş. În 2015 se 
înregistrează un număr important de diagnostice arheologice în zona din imediata apropiere a Timişoarei, datorită 
demarării unor investiţii particulare în zonă. În 2015, valea râului Bega înregistrează o scădere, însă în arealul 
Dealurilor Lipovei s-au efectuat investiţii care au impus realizarea unor diagnostice.
 În ceea ce priveşte instituţiile care au organizat şi efectuat cercetări arheologice în 2015 în judeţul 
Timiș, se observă o scădere a numărului total al acestora. Astfel, în 2014, an în care s-au derulat proiecte majore 
de infrastructură şi reabilitare în judeţul Timiş, au fost implicate 7 instituţii muzeale şi universitare. Acest lucru este 
explicat prin numărul mare de cercetări ce au trebuit efectuate într-un timp relativ scurt şi prin numărul insuficient 
al specialiştilor din instituţiile de profil din judeţul Timiş. Deşi acestea au efectuat majoritatea cercetărilor, numărul 
ridicat de intervenţii necesare a impus implicarea şi a unor instituţii de profil din alte judeţe. Astfel, se explică 
implicarea muzeelor din Reşiţa, Alba Iulia, Satu Mare şi Zalău în anul 2014. Reducerea numărului de cercetări 
preventive în 2015 a permis în mare parte instituţiilor din judeţ să efectueze cercetările necesare prin resurse 
umane proprii.

 Din punct de vederea al repartiţiei cercetărilor arheologice pe epoci istorice (sistematice și preventive), 
preponderente în cursul anului 2015 au fost cele în situri medievale, deși numărul acestora scade comparativ cu 
2014, cu circa  42,86%, acest lucru explicându-se prin încheierea cercetărilor preventive din centrul istoric al 
municipiului Timişoara. Cercetarea siturilor preistorice a rămas relativ constantă, în mare parte datorită cercetărilor 
sistematice, observându-se o preocupare academică pentru epoca neolitică și epoca bronzului în Banat. De 
remarcat este însă deschiderea în 2015 a unui șantier arheologic într-un sit paleolitic (Temerești), cercetarea 
acestei epoci în Banat fiind mai rară.
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 Din perspectiva finanţatorilor cercetărilor arheologice, se observă că numărul de cercetări realizate 
la solicitarea persoanelor particulare a fost redus, dar în creştere faţă de 2014, în favoarea celor efectuate ca 
urmare a investiţiilor demarate de firmele private, acestea crescând cu 66,67%, sugerând totodată şi o creştere a 
activităţilor economice în judeţ. Cercetările arheologice efectuate ca urmare a investiţiile firmelor private ajung să fie 
predominante. 

 Se observă că în 2015 a scăzut numărul cercetărilor arheologice efectuate ca urmare a investiţiilor 
făcute de autorităţiile publice cu 56%, fapt explicabil prin finalizarea majorităţii cercetărilor ce au vizat centrul istoric 
al municipiului Timişoara, principalul proiect ce a impus cercetări preventive în 2014. De asemenea, se înregistrează 
o scădere de 80% a cercetărilor arheologice efectuate ca urmare a investiţiilor realizate de instituţii de importanţă 
regională sau naţională, fapt legat de încheierea cercetărilor arheologice în proiectele majore de infrastructură 
desfăşurate în judeţul Timiş.  

 Victor Bunoiu, Dan Vlase (Direcţia Judeţeana Pentru Cultură Timiş)
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DIRECŢIA JUDEŢEANA PENTRU CULTURĂ TIMIŞ
Str. Episcop Augustin Pacha nr. 8
300055 - Timişoara
Tel: +40 (0)256 493659, 493661
Fax: +40 (0)256 493659
Email: secretariat@culturatimis.ro
http://culturatimis.ro
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