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Abstract. The archaeological site from Unip-“Dealu Cetățuica”, Sacoșu Turcesc
commune, Timiș County. An overview of the investigations. The archaeological site from
“Dealu Cetățuica” is located in the lower plains of the river Timiș, on a mound that is
surrounded on all sides by ancient river beds. Although the locals tell of numerous legends
related to this point, the site was discovered relatively late, by amateur archaeologist
Constantin Răileanu; it is mentioned summarily also in one of the repertoires made by the late
archaeologist from Timișoara, Florin Medeleț. First investigations begin in the year 2007,
when a team from the West University of Timișoara attempted to locate the site in the course
of the eGISpat project. Realizing the importance of the site, archaeological digs started here
in the year 2009. Subsequent campaigns in 2010, 2011, 2012 and 2013 brought to the
attention numerous habitation traces from various historical and prehistorical periods. The
most important finds date from the Early Iron Age, Late Iron Age (Dacian kingdom period)
and Migration period (Praga culture). Considering the fact that for some of these timeframes
and cultures, such as the Dacian Kingdom period (Ist century BC - Ist century AD) and the
Praga Culture where almost unknown in the Banat Plains region, the archaeological site from
“Dealu Cetățuica” is extremely important in understanding the ancient history of the lower
Timiș Basin.
Keywords: Unip-“Dealu Cetățuica”, Liviu Măruia, Early Iron Age, Late Iron Age, Dacians,
Early Slavs, Praga culture.

1. Introducere
În cadrul acestei lucrări ne-am propus prezentarea într-o formă sintetizată,
unitară a informaţiilor istorice şi arheologice provenind atât din sursele bibliografice, cât şi din campaniile de investigare arheologică (de suprafaţă şi de săpătură)
efectuate în cadrul sitului arheologic de la Unip-“Dealu Cetăţuica”. Pornind de la
puținele informații primare şi până la momentul descoperirii sitului, a campaniilor
de săpătură iniţiate în anul 2009 şi până în 2013, vom încerca o reconstituirea
“poveştii” locuirii desemnate de arealul “Cetăţuicii”. Nu vom intra în amănuntele şi
problematizările cronologice pe care le impune variatul material aheologic descoperit în cei șapte ani de cercetări, subiectul depăşind sfera prezentei abordări.
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2. Cadrul geografic al zonei Unip-“Dealu Cetăţuica”
Pentru o imagine mai amplă a ceea ce înseamnă cadrul geografic al zonei
Unip-“Dealu Cetăţuica”, vom încerca integrarea arealului avut în vedere într-un
spaţiu fizic bine definit, care comportă anumite caracteristici morfologice specifice.
Judeţul Timiş, în a cărui administraţie intră localitatea Unip, face parte din acea zonă
numită geografic, Câmpia de Vest – situl este situat într-una din subunitățile acestei
mari câmpii, anume în Câmpia Timişului.
Câmpia Timişului se suprapune zonei de subsidenţă a cursului inferior al
râurilor Timiş, Bega, Bârzava, Moraviţa. Panta foarte redusă favorizează fenomenele
de inundare şi băltire, fapt ce a dus în unele situații chiar la formarea sărăturilor
(Câmpul Diniaşului). Altitudinea medie este scăzută, de cca. 80 m. Partea nordică a
Câmpiei Timișului este reprezentată de câmpia de divagare a Begăi; aici, pe alocuri
nivelul ridicat al pânzei freatice, determină apariţia mlaştinilor. Între Timiş şi Bârzava, câmpia se caracterizează prin numărul mare de lacuri şi meandre părăsite ale
Timişului. Partea de sud a Câmpiei Timișului este cunoscută și sub numele de
Câmpia Moraviţei, fiind de altfel cea mai joasă treaptă (sub 80 m), ceea ce favorizează inundaţiile; albiile râurilor sunt puţin adânci şi nu pot evacua apele viiturilor.
În prelungirea acesteia, se întinde înspre est Culoarul Timişului, situat între câmpia
subcolinară la sud şi Dealurile Lipovei la nord. Solurile predominante sunt cele de
lăcovişte, care au devenit fertile în urma drenării. Densitatea populaţiei actuale este
mare de-a lungul văilor, zona fiind favorabilă habitatului uman, cât şi exploatării
agricole1.
Unul din cele mai importante râuri ale Banatului, Timișul, izvorăște din
zona Munților Semenicului, având însă viguroși afluenți și din zona munților Țarcu.
În zona localității Caransebeș, el părăsește zona montană și pătrunde în arealul de
câmpie. Afluenţii principali din zona de câmpie, în partea dreaptă – pârâul Iarcoş,
pârâul Bârnaru, pârâul Bazoşina, şi Canalul Timişat; în partea stângă: Timişana,
Şurgani, Sariş, Canalul Lunca Birda, Timişul Mort, Vena Mare, Bega Mică, Bârzava, Moraviţa, Pogăniş. În câmpia de subsidenţă atât Timişul, cât şi afluenţii
acestuia prezintă despletiri şi schimbări ale albiilor minore, astfel în aval de localitatea Sacu, lasă în stânga albii părăsite (Terenşina, Cernobara, folosite în secolele
XVIII‒XIX pe post de canale colectoare în scopul desecării). În aval de Pogăniş,
Timişul se desprinde, formând cele două braţe importante: Timişul şi Timişul Mort.
Cursurile actuale (Pogănişul şi Lanca Birda) au fost îndiguite2.
Din punct de vedere geografic, situl de la Unip-“Dealu Cetățuica” este
situat la coordonatele de 45°40′11″ N, respectiv 21°17′59″ E, în zona de luncă a
râului Timiş, ocupând un grind aplatizat care domină cu cca. 3 m terenul din jur.
Situl este înconjurat din trei părţi de un meandru fosil al râului Timiş, iar în cea de-a
patra parte, acolo unde se leagă de restul terasei, el este delimitat de ceea ce pare să
fi fost un șanț, având o adâncime păstrată de cca. 3 m şi o deschidere în partea
superioară de până la 10 m. Trebuie spus că peisajul geografic actual este substanţial
1
2

Munteanu, 1998, p. 56-58, 86.
Munteanu, 1998, p. 56-58, 86; Posea, 1997, p. 392.
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modificat de lucrările de hidroamelioraţii şi îmbunătăţiri funciare moderne. Analizând hărţile topografice habsburgice din secolul al XVIII-lea, se observă că obiectivul
arheologic era delimitat pe laturile de N, V şi S de cursul propriu-zis al râului Timiş,
actualmente în aceste sectoare fiind un meandru fosil bine profilat şi rezultat al
lucrărilor de regularizare şi îndiguire ale râului în discuţie (Fig. 1).

Fig. 1. Amplasamentul aşezării fortificate pe harta habsburgică din 1769-1772.

Amplasamentul aşezării fortificate este unul deosebit de favorabil, controlând practic un sector semnificativ din cursul inferior al râului Timiş. Chiar dacă situl
arheologic era plasat în imediata vecinătate a cursului de apă, poziționarea pe popină îl
ferea de inundații; existența a numeroase brațe active în perioada premodernă favoriza, oricum, disiparea undelor de viitură.
Un element deosebit de interesant din punct de vedere geografic este toponimul “Dealu Cetăţuica”. Acesta fiind, după ştiinţa noastră, singurul de această natură
din zona de câmpie a Banatului. Într-adevăr, locaţia sitului se prezintă ca şi element
geomorfologic total detaşat de terenul limitrof, pe care îl domină cu cca. 3 m diferenţă de nivel, apărând unui privitor sub forma unui “deal”. Locaţia şi morfologia
naturală extrem de favorabilă au făcut din “Dealu Cetăţuica” un punct de interes
pentru habitat, acesta fiind locuit intens, după cum vom vedea, în mai multe perioade istorice și preistorice.
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Fig. 2. Hartă localizare Unip.

3. Contextul descoperirii sitului
Având în vedere că situl arheologic de la Unip-“Dealu Cetăţuica” nu a fost
investigat arheologic (sau dacă a fost, aceste informaţii nu s-au publicat), decât începând cu anul 2007, informaţiile bibliografice de dinainte de acest moment sunt
lacunare şi confuze. Pe baza a ceea ce știm, vom încerca totuși să creionăm un scurt
istoric al cercetării. Memoria colectivă a comunității locale din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, perpetuează legende ancestrale despre o veche cetate cu
ziduri ce ar fi fost vizibile până în urmă cu câțiva zeci de ani, despre descoperirea
unor comori, dar și despre o serie de ipotetice tuneluri care ar trece pe sub râul Timiș
și ar ajunge până la Timișoara. În anii '70 ai aceluiași secol au loc lucrări de
îmbunătățiri funciare și teritoriale, situl fiind supus pericolului de nivelare în special
pe latura sa de nord. Localnicii susțin că s-au confruntat cu situații în care și-au rupt
plugul în bolovanii care ieșeau la iveală încercând să are zona de nord a platoului
“Cetățuicii”3.
Descoperirea sitului i se atribuie arheologului amator Constantin Răileanu
dar primele informaţii bibliografice despre punctul “Dealu Cetăţuica” - Unip le
regăsim în repertoriul movilelor de pământ întocmit de către Florin Medeleţ şi Ion
Bugilan4, în care sunt prezentate textual următoarele date: “Movilele de la Ocoale şi
Cetăţuica, declarate rezervaţii arheologice prin decizia din mai 1979 a Consiliului
Popular Judeţean Timiş sunt, cu siguranţă, aşezări omeneşti şi nu au caracter
3
4

Informaţie Liviu Măruia.
Medeleţ-Bugilan, 1987, p. 175.
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funerar. Microtoponimele „La Gomilă” şi „Gomila din drumul Stamorii” desemnează movila din punctul Ocoale”. Informaţiile care apar în LMI Timiş la nivelul
anului 2006, sunt următoarele: la poziţia nr. 51, cod TM-I-s-B-06089, fără vreo
precizare de locaţie cu excepţia toponimului “Dealul (sic!) Cetăţuica”, este menţionată o “aşezare paleolitică din mileniul VI î.Hr” (sic!).
În anul 2006 a fost iniţiat proiectul eGISpat Timiş5 de către o echipă de cercetare din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în care se prevedea identificarea în teren, delimitarea şi topografierea tuturor punctelor arheologice incluse în
Lista Monumentelor Istorice a Judeţului Timiş. Secţiunea Arheologie, în care era
inclus, după cum am arătat, şi punctul arheologic de la Unip-“Dealu Cetăţuica”.
Verificările iniţiale la serviciul cadastral al primăriei comunei Sacoşu Turcesc,
de care aparţine localitatea Unip, nu au putut releva cu precizie locaţia toponimului
“Dealu Cetăţuica”, acesta nefiind precizat nici în hărţile topografice militare, scara
1:25000, ediţiile 1962 şi 1975. În aceste condiţii, echipa de teren formată din Liviu
Măruia, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă, Marius Stanciu și Alin Jitărel a purtat
numeroase discuţii cu inginerul agricol al localităţii şi cu localnicii, restrângând mult
aria de investigaţie, astfel încât în 28.08.2007 situl a fost identificat în teren6.

4. Cercetările arheologice de teren 2007
În august 2007 a fost efectuată periegheza sitului, în urma căreia s-a putut
constata bogăţia şi complexitatea acestuia, relevate prin cantitatea mare de material
arheologic cules de la suprafaţa terenului, încadrabil cronologic de la sfârşitul epocii
bronzului şi până în evul mediu dezvoltat. De asemenea, 14 zile din luna noiembrie
a anului 2007 au fost consacrate topografierii sitului cu Staţia Totală (6,4 ha, însumând şi terenul adiacent) anotimpul a fost ales din considerente de ordin geografic,
suprafaţa sitului fiind acoperită în proporţie de 70% de liziera NE a Pădurii Unip. Cu
această ocazie, situl a beneficiat şi de prospecţiune magnetometrică, efectuată pe
latura de N a acestuia, zonă mai uşor accesibilă, neacoperită de pădure.
Rezultatele topografiei (realizarea hărţii tridimensionale) şi prospecţiunii
magnetometrice7, pe latura de N a sitului (singura neacoperită de pădure şi vegetaţie)
au relevat cu acurateţe elementele constitutive de fortificare.
Pe baza acestor date s-a putut constata existenţa unei densităţi deosebite de
complexe arheologice în zona centrală a platoului, precum şi existenţa unei structuri
uniforme, amplasate la limita nordică a platoului. Aceste investigații s-au făcut în
pregătirea unor viitoare cercetări arheologice sistematice. S-a dorit demararea investigațiilor arheologice începând cu anul 2008, dar, din motive obiective, acest deziderat nu s-a putut realiza decât la un an după.

5

Pentru detalii vezi Măruia et alii, 2011, p. 11-13.
Măruia et alii, 2011, p. 575-600.
7
Micle et alii, 12, 2010, 1, p. 139-154.
6
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Fig. 3. Situl arheologic Unip-“Dealu Cetăţuica”, vedere dinspre N.

Fig. 4. Planul topografic 3D al fortificaţiei de la Unip-“Dealu Cetăţuica”.

300

Fig. 5. Imagine 3D cu rezultatele prospecţiunii geofizice din noiembrie 2007.

5. Campania 2009
Începând cu anul 2009, situl arheologic de la Unip-“Dealu Cetăţuica” a
devenit un şantier-şcoală al Universităţii de Vest din Timişoara. În acest context, în
urma defrişării şi eliberării terenului de vegetaţia abundentă de arbori şi arbuşti s-a
putut proceda la demararea prospecţiunilor noninvazive şi anume: prospecţiuni geofizice (cu Magnetometru de tip Fluxgate), rezistivitate electrică (s-a folosit un instrument de tip PASIGS24N, cu 32 de electrozi dispuşi la o distanţă de 3 metri unul față
de celălalt, pe o lungime totală de 96 metri), precum şi a unor prospecţiuni pedologice cu prelevare de eşantioane8. Pe baza rezultatelor fiecărei metode şi a coroborării
acestora, s-a trecut la trasarea secţiunii S1/2009, moment care marchează debutul
săpăturilor arheologice sistematice în acest punct.
Amplasamentul primei secţiuni (S1) a vizat surprinderea sistemului defensiv
de pe latura estică a sitului cât şi stabilirea preliminară a stratigrafiei platoului superior.
Cu excepţia unei structuri de bârne vitrifiate a cărei funcţionalitate nu a putut fi stabilită în cursul acestei campanii, apărute în dreptul lui m18,5, la adâncimea de 1,7 m, nu
au fost identificate complexe arheologice propriu-zise, toate structurile delimitate
fiind intervenţii secundare, care au bulversat stratigrafia iniţială.
Fără excepţie, întregul material arheologic descoperit în S1/2009, provine
din straturi arheologice bulversate, care au generat un amestec al materialului
hallstattian cu cel dacic, primul dominând cantitativ. Sporadic, în stratul de humus
de pe panta descendentă a şanţului de pe latura de E a sitului, au apărut fragmente
ceramice medieval-târzii (sec. XVII-XVIII), şi acestea aflate în poziţie secundară.

8

Bejan et alii, 2012, p. 156-164.
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Din aceste considerente, materialul arheologic nu a putut fi utilizat pentru formularea unor cronologii mai precise.

Fig. 6. Suprapunerea rezultatelor prospecţiunii magnetometrice
peste planul topografic 2D al sitului.

6. Campania 2010
În anul 2010 a debutat cea de-a doua campanie arheologică; S1 a fost
redeschisă şi lărgită din pricina prăbuşirii malurilor, căpătând astfel dimensiunile de
40 × 3 m. S-au surprins pe latura de est a sitului, la marginea popinei, urmele a două
palisade de lemn şi lut, având probabil dublu rol: militar și de împiedicare a alunecării nisipului în şanţ; gradul mare de compactizare al nisipului dintre cele două
palisade sugerează un posibil drum de rond. Datarea precisă a acestei structuri nu s-a
putut face în acest stadiu al cercetării9. Cât priveşte aşa-zisul şanţ situat pe latura de
est, s-a presupus că este vorba de un meandru natural, amenajat în Antichitate, iar
descoperirea pe fundul său, la -3,20 m, a unor fragmente ceramice dacice pare să
întărească această supoziţie. Tot în cadrul acestei campanii, s-a deschis, în interiorul
platoului, suprafaţa S2, cu dimensiunile de 6 × 6 m; la adâncimi cuprinse între 0,40,8 m au fost surprinse mai multe aglomerări de ceramică dacică, care, după aspect
şi forme, se datează pe parcursul secolul I d.Hr.

9

Bejan et alii, 2012, p. 156-157.
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7. Campania 2011
Obiectivul iniţial al campaniei 2011 l-a reprezentat finalizarea unităţilor de
săpătură deschise în anul precedent şi, în funcţie de situaţiile nou apărute, deschiderea altor suprafeţe, intenţia fiind lămurirea caracterului fortificării pe latura de est
a sitului, precum şi investigarea complexelor arheologice de pe platoul superior.

Fig. 7. Secţiunea S1. Vedere dinspre E.

Fig. 8. C2-detaliu.
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Astfel, s-au încheiat lucrările în cadrul S1, ele fiind reluate în S2. Începând
cu adâncimea de 0,8 m faţă de nivelul actual de călcare, au putut fi definite complexe arheologice din mai multe perioade istorice și preistorice: Hallstatt, perioada
regatului dac, perioada migrațiilor (cultura Praga). Vom face o succintă descriere a
lor, în ordine cronologică, prezentând doar pe cele mai reprezentative, cu o funcționalitate definită.

Fig. 9. Poziţionarea secţiunilor şi a suprafeţelor pe planul topografic.

Perioada Hallstattiană a fost marcată de cel mai mare număr de complexe.
Complexul 19 s-a conturat la adâncimea de 0,8 m, limitele acestuia fiind sugerate
prin diferenţa de culoare, solul de umplutură având o culoare mult mai închisă decât
solul galben-murdar din jur. Latura conturată ferm se află pe direcţia S-N. Tot pe
aceeaşi direcţie, la cca. 0,5 m E de profilul vestic al secţiunii s-a profilat un posibil
perete, format din porţiuni compacte de chirpici. Descoperirile au constat în fragmente ceramice dispersate hallstattiene şi de epocă dacică. La metrul 3 se descoperă
o aglomerare de vase ceramice dacice, din care unul întreg, alături de un lustruitor
de piatră. Dezvelirea acestora s-a realizat începând cu adâncimea de 0,7 m, mergând
până la -1 m faţă de nivelul actual de călcare. Fragmentele ceramice dacice găsite cu
această ocazie pot aparţine aglomerării de vase descoperite în campania 2010.
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În caroul 3/1, la adâncimea de 1,20 m şi la 0,10 m E de aglomerarea de fragmente ceramice cenuşii, s-a descoperit o cană din pastă brun-cenuşie, fără toartă,
probabil de factură dacică, deteriorată în timpul excavării. La 0,10 m S de cană, pe
acelaşi nivel stratigrafic, s-a descoperit un calapod, de culoare neagră. La adâncimea
de 1, 20 m, C3 a început să se contureze mai clar, observându-se de la acest nivel
straturi de sol diferite ca textură şi culoare, care au căpătat o formă semicirculară,
dovedindu-se că acestea sunt nivelurile de refacere ale unei locuinţe adâncite şi care
se alveolează în acest sector. Nivelele au fost surprinse în poziţie oblică, coborând
începând cu nivelul de conturare (adâncime 1, 20 m) de la est spre vest cu un unghi
de cca. 40°, cea mai importantă partea a locuinţei găsindu-se în partea vestică a lui
S2, în profil. Ceea ce s-a conturat şi interpretat iniţial ca fiind şanţul extern al
locuinţei, s-a dovedit a fi nivelurile 4 şi 3 de umplere şi care, alveolându-se, au ajuns
la nivelul de conturare la o lăţime de 0,20-0,25 m.
Nivelurile de lutuire/refacere ale locuinţei adâncite au fost excavate în jumătatea sudică în mod artificial pe “niveluri de şpaclu" din motive obiective. În jumătatea
nordică nivelurile au fost dezvelite separat, în ordinea impusă prin umplerea complexului, fiind documentate distinct. Acestea au fost denumite de jos în sus de la cel
mai vechi la cel mai recent, atribuinduli-se cifre de la 1 la 11. Fundul bordeiului se
prezintă sub forma unui sol nisipos cu mari concentraţii feruginoase în partea
nordică, lutos (pare lutuit) în partea centrală, iar înspre groapa nivelului 1 (spre N)
apare un strat de podină constând într-o peliculă subţire (0,5 cm grosime), păstrată
slab, de culoare neagră şi textură foarte dură. Pe această mică porţiune, rezultată probabil în urma călcării din timpul locuirii, a apărut un fragment ceramic conic în poziţie
orizontală încastrat în podină. Atribuiri și încadrări culturale nu s-au putut face în
acest stadiu al cercetării.
Atribuită tot perioadei hallstattiene este și C29. Complexul s-a conturat la
adâncimea de 0,8 m, având un pat de chirpici compact, motiv pentru care iniţial a
fost interpretat drept vatră exterioară. Excavarea în profunzime a confirmat însă
faptul că acest strat nu reprezintă decât o serie de resturi menajere. Umplutura gropii
conţine numeroase fragmente ceramice şi de chirpici, precum şi fragmente osteologice, fapt ce indică o posibilă groapă menajeră ce poate fi atribuită perioadei
hallstattiene. La cca. 0,4 m faţă de nivelul de conturare, apare un strat de arsură asociat cu mai multe fragmente ceramice, sub care a fost surprins un alt strat, gălbuinisipos, pe care a fost aşezat un fragment ceramic de dimensiuni mari. Sub acest
nivel urmează un nou strat de pământ cenuşos (cca. 0,30 m grosime), lipsit aproape
total de material. La adâncimea de 1,5 m, apare un nou strat compact de arsură, pe
care se găsesc 3 fragmente de mari dimensiuni dintr-un vas-platou hallstattian.
Atribuiri și încadrări culturale nu s-au putut face în acest stadiu al cercetării.
Descoperirile de perioadă dacică constau în două gropi, socotite de noi a
avea un caracter ritual, C17, respectiv C23. C17 s-a conturat ca o groapă având
dimensiunile cuprinse între 1,6 × 1,4 m, adâncindu-se până la -1,48 m față de nivelul
actual de călcare. Din punct de vedere stratigrafic, partea superioară a gropii (între 0,80 şi -1,15 m), este reprezentată de un strat de umplutură în conţinutul căruia s-au
descoperit numeroase fragmente ceramice din prima vârstă a fierului, fragmente de
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chirpici, oase de animale şi un ac de bronz, toate aflate în poziţie secundară. Între 1,15 şi -1,48 m se află stratul dacic nederanjat10. În acesta a putut fi surprins un
bogat material arheologic constând în vase ceramice întregi și întregibile (borcane,
vase-miniatură) și piese litice (gresii). C23 prezintă dimensiunile de 1,5 × 1,4 m
având o adâncime de 0,6 m în raport cu nivelul de conturare. Groapa prezintă două
straturi, stratul dacic nederanjat și stratul de umplutură, acesta din urmă conținând
numeroase fragmente ceramice hallstattiene aflate, desigur, în poziție secundară.
Stratul dacic nederanjat consta dintr-o aglomerare de vase întregi sau întregibile de
dimensiuni variate, reprezentând forme specifice olăriei dacice din perioada regatului:
vase de tip fructieră, vase-borcan, căni bitronconice, chiupuri. Pe lângă acestea, au
mai fost descoperite şi câteva piese metalice (o piesă de fier cu funcţionalitate incertă
şi o tablă de bronz ce prezintă un orificiu realizat cu ajutorul unui dorn), material
litic (o râşniţă, o cute şi o piesă cu funcţionalitate incertă) şi două piese de os (un
manşon11 realizat din corn de cerb, respectiv o piesă tubulară cu funcţionalitate
incertă, aceasta din urmă depusă în interiorul unui vas borcan). Remarcăm de asemenea prezenţa în cadrul inventarului acestui complex a unor vase-miniatură, a două
fusaiole şi a unei figurine zoomorfe miniaturale turnată din bronz. Cele două gropi
dacice au fost datate larg, pe baza ceramicii, în secolul I î.Hr.
Perioada migrațiilor este reprezentată de o serie de descoperiri încadrate de
noi culturii Praga, atribuită slavilor timpurii (sec. VI-VII d.Hr.). Astfel, C9 s-a
conturat sub forma unei locuințe patrulatere adâncite, surprinzându-se margini ferme
doar pe laturile de E, V și parțuial S, latura nordică fiind condiționată de profilul
secțiunii. A fost constatată prezența a patru gropi de stâlpi, de adâncimi diferite. În
partea de NV a locuinței s-a construit un cuptor (C14). În dreptul gurii acestuia au
fost depistate bucăți de chirpici, “vălătuci” din lut, fragmente ceramice dar și osteologice. Conturat inițial sub forma unor bucăți de chirpici, C14 s-a dovedit a fi un
cuptor menajer realizat pe un soclu de lut cruțat, cu înălțimi păstrate ce variază între
0,12-0,55 m față de stratul de steril de sub locuință. Întreaga cameră a cuptorului a
fost burdușită cu fragmente ceramice, “vălătuci” și bucăți mari de chirpici; ceramica,
de foarte proastă calitate, redă forme specifice culturii Praga.
Tot în cadrul acestei campanii, s-a deschis, în continuarea S1, în afara
popinei, S3, având dimensiunile de 8 × 3,2 m. Sub un strat de 0,85 m de lut aluvionar, depus probabil ca urmare a unei masive inundaţii, s-au descoperit un cuptor
şi câteva gropi cu utilitate incertă, datate larg în perioada dacică ceea ce a întărit
supoziţia iniţială că zona de teren mai înălţată, situată la est de popină şi de meandrul
amenajat, ar fi putut fi, la rândul ei, locuită. Spre finalul campaniei, s-a deschis, în
prelungirea S2 (spre est), o nouă suprafaţă de 6 × 6 m (S4)12, 13.

10

Bejan et alii, 2012, p. 158.
Beldiman, 2012
12
Bejan et alii, 2012, p. 160.
13
Pentru tot sprijinul, sfaturile şi informaţiile oferite, îi mulțumim cu căldura colegului drd.
Alexandru Berzovan (UAIC, Iaşi).
11
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8. Consideraţii privind însemnătatea descoperirilor
Situl arheologic de pe “Dealu Cetățuica” se prezintă, prin prisma descoperirilor, ca unul dintre cele mai importante situri din zona Banatului de Câmpie,
oferind posibilitatea de a înțelege mai bine două din epocile cele mai puțin cunoscute în acest areal - perioada regatului dac (sec. I î.Hr. - I d.Hr.), respectiv perioada
migrațiilor (sec. VI-VII d.Hr.).
Până de curând, informaţiile despre perioada regatului dac în zona Banatului de Câmpie erau cât se poate de sărace, lăsând impresia unui spațiu nelocuit – o
bună bucată de vreme, judeţul Timiş a fost printre puţinele judeţe din România care
nu aveau inclusă în RAN nici o staţiune arheologică încadrabilă acestei perioade.
Cercetările de teren efectuate în ultimii ani au schimbat însă semnificativ această
optică14 iar rezultatele cercetărilor arheologice de la Unip-“Dealu Cetăţuica” se arată
cât se poate de promiţătoare. Este foarte posibil – după cum arată studiile efectuate
de către Sorin Forţiu – ca aici să se fi aflat anticul poleis Zurobara, menţionat de
cartograful alexandrin Ptolemeu la mijlocul secolului al II-lea d.Hr.15.
Cât privește descoperirile de tip Praga, trebuie spus că, până în acest moment,
descoperirile de acest tip în zona Banatului lipseau aproape cu totul – continuarea
investigațiilor pe “Dealu Cetățuica” ar putea aduce noi informații cu privire la problematica mișcării grupurilor slave dinspre zona nordică spre zona de la sud de
Dunăre, în contextul tulbure al secolelor VI-VII d.Hr.
Dată fiind bogăția materialelor descoperite până acum, se întrevede publicarea unui prim volum monografic care va conține rezultatele campaniilor arheologice de până la acest moment. Nădăjduim ca viitoarele cercetări să aducă informații
cât mai bogate despre traiul celor ce au viețuit de-a lungul secolelor pe colina
“Cetățuica” de pe malurile Timișului Inferior.
*
Acest articol a fost scris în amintirea celui care a fost, întâi de orice, Omul,
Prietenul, Mentorul şi Pedagogul ‒ Liviu Măruia!, cel care a sădit în noi, cei de azi,
neţărmurita pasiune şi dragoste pentru descifrarea trecutului, “microbul” curiozităţii, răbdarea de a asculta “povestea” cioburilor, însemnătatea plantării “cireşilor”,
optimismul şi motivaţia de a lupta pentru a duce “căruţa la liman”, neuitând niciodată că “lucrurile sunt întotdeauna mult mai complexe decât par la prima vedere”!

14
15

Măruia et alii, 2012, p. 228.
Forţiu, 2011.
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