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Abstract. The study summarizes the results of research resulted in the discovery of surface 
archeological materials belonging to the II–IV centuries. The field research took place during 
2015–'16. From the administrative point of view unpublished identified sites are located in the 
border city of Timisoara. In addition to inspiring discoveries refound and some points were 
known in literature. 
 
Keywords: Western plain of Romania, vallum, necropolis, settlements, monetary discoveries. 
 
 

1. Context 
Pe întregul teritoriu al Banatului istoric s-au identificat, până în acest moment, 

un număr impresionant de descoperiri arheologice atribuite perioadei post-romane, data-
te undeva între secolele II–IV. În cele mai multe dintre cazuri cronologia relativă este 
stabilită pe baza analizei ceramicii cenușii de factură provincial-romană, cu unele influ-
ențe La Tène locale. Deși se pot identifica anumite caracteristici zonale și ușoare evo-
luții în timp, cercetătorii tind s-o atribuie grosso modo fie perioadei daco-romane, fie 
celei sarmatice. Numărul din ce în ce mai mare de situri arheologice de această factură, 
precum și relativa uniformitate a acestora pe un spațiu foarte larg și pentru aproximativ 
trei secole, face dificilă atribuirea etnică a unor materiale care, în majoritatea cazurilor, 
provin din descoperiri fortuite sau sistematice de teren. Numărul mic de așezări apar-
ținând acestei perioade, investigate prin săpături arheologice sistematice sau preven-
tive, face ca datele cercetătorilor să fie incomplete, foarte puțini arheologi aplecându-
se asupra acestei problematici. 

Dacă investigarea sistematică a acestei perioade pare să stagneze, descoperirile 
fortuite s-au dublat, mai ales în ultimii ani, datorită exploziei dezvoltării imobiliare, 
a investițiilor industriale sau de infrastructură. Până la stabilirea caracteristicilor cul-
turale și a unei atribuiri etnice corecte, numărul descoperirilor în teren crește constant, 
creionând harta potențialului arheologic al perioadei post-romane. 

În acest context, în ultimii doi ani, cercetările unui colectiv de arheologi de la 
Universitatea de Vest din Timișoara au completat lista descoperirilor atribuite perioadei 
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secolelor II–IV dHr, proiectul fiind determinat de realizarea Panului Urbanistic Gene-
ral al Municipiului Timișoara.  

2. Necropole și așezări - repertoriu (Fig. I/1; Fig. II/1) 
2.1. Timișoara-Cioreni (1 LMI; Fig. III/2÷3; IV/1÷2) 

a. Istoricul cercetărilor: Situl multistratificat de la Timişoara-Cioreni a fost descoperit 
în anul 1980 de către restauratorul Alexandru FOTA cu ocazia unor lucrări de hidro-
amelioraţii pe un lot experimental al Universităţii Agricole Timişoara1.  

Cercetările arheologice preventive propriu-zise încep în luna aprilie 1980, 
continuându-se în luna august. În prima fază, pentru sondarea sitului, a fost trasată o 
secţiune de 8 × 1,8 m orientată nord-sud şi două casete. În această campanie au fost 
cercetate primele două locuinţe. Colectivul a fost format, în acel moment, din Adrian 
BEJAN, Doina BENEA, Florin MEDELEŢ şi Alexandru RĂDULESCU2. Cercetările 
continuă şi în anii 1981–'82. În acest interval au fost trasate în total şapte secţiuni3. 

În cadrul acestei cercetări au fost descoperite materiale care pot fi atribuite 
secolului IV îHr, secolelor II–IV dHr şi secolelor X–XI dHr. 

Secolului IV îHr îi aparţine mormântul de incineraţie al cărui inventar era com-
pus dintr-o urnă, în care a fost depus defunctul, modelată la roată, cel mai probabil 
biconică, cu umărul decorat ci linii incizate şi cercuri ştampilate care formează ghir-
lande, un bol modelat cu mâna care servea probabil ca şi capac pentru urnă, o fibulă 
de tip Duchov, o brăţară de bronz fragmentară, două fibule zoomorfe din bronz, o bră-
ţară din fir de argint răsucit. Pe baza acestui inventar, mormântul poate fi datat după 
a doua jumătate a secolului IV îHr şi este anterior primelor grupuri de colonişti celţi în 
această regiune4. 
 În campaniile de cercetare desfăşurate în acest sit au fost identificate, pentru 
perioada post-romană, şapte locuinţe semiadâncite din care cinci au fost cercetate. 
Locuinţele bordei au în jurul lor gropi de provizii. Din interiorul locuinţelor lipsesc 
vetrele. Tot în această aşezare a fost cercetată şi o fântână în care a fost descoperit 
un creuzet şi zgură de fier. Aşezarea se dezvoltă pe o veche aşezare dacică. Limita 
cronologică inferioară a perioadei de existenţă a aşezării este sec. II îHr, continuând 
apoi neîntrerupt până în sec. III îHr5. 

Descoperirile post-romane de aici apar în numeroase articole care au avut ca 
obiect de studiu distribuţia şi repertorierea siturilor care aparţin secolelor II–IV, dar ana-
liza şi cultura materială6. 

                                                      
1 Bejan, Benea, 1983, p. 381; Benea, 1983, p. 3; Idem, 1995-1996, p. 371; Idem, 2014, p. 124; 
Benea et alli, 1986, p. 21. 
2 Bejan, Benea, 1983, p. 381; Benea et alli, 1986, p. 21; Măruia et alli, 2011, p. 30. 
3 Benea et alli, 1986, p. 21. 
4 Benea, 1983, p. 4; Rustoiu, 2012, p. 360. 
5 Benea, 1983, p. 3-4; Benea, 2013, p. 176. 
6 Bejan, 1981, p. 22; Idem, 1981a, p. 158; Idem, 1983, p. 18; Idem, 2000, p. 528-529; Idem, 2004, 
p. 380; Idem, 1996, p. 293 Benea, Bejan, 1988, p. 254-255; Benea, 2013; Benea et alli, 1986, 
p. 21-31; Mare, 1997, p. 116-117; Idem, 2004a, p. 37, p. 209; Micle, 2001, p. 130) şi spirituală 
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Descoperirilor atribuite evului mediu timpuriu le sunt dedicate studii specia-
lizate de antropologie realizate pe cele 20 de schelete descoperite aici7 sau sunt amin-
tite în studii cu acelaşi subiect8. Cercetarea arheologică propriu-zisă şi istoriografia 
legată de aceasta este tratată într-un articol de sinteză, care tratează cercetarea evului 
mediu timpuriu în Banatul Românesc9. Materialele medieval timpurii mai sunt amintite 
şi în studii care tratează perioada secolelor VIII–IX în ansamblu10. 
b. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°47′55.43″N, 21°9′46.74″E; 88 m 
altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201950.39587, 484839.17278. 
d. Repere geografice: la 690 m SV de cantonul CFR Ronaţ, în curba căii ferate Timi-
șoara–Sânnicolau Mare; la 700 m VNV de Gara CFR Ronaţ şi la 7 km NV de cate-
drala ortodoxă din Timişoara. 

 
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 950 m N de versantul drept al pârâului 
Beregsău. 

2.2. Timișoara-1 (Cotu Morii / Cotu Mariei / Pusta; Fig. IV/3÷4) 
a. Istoricul cercetărilor: Obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor sis-
tematice de teren de către echipa formată din Liviu MĂRUIA, Ioan VEDRILĂ, Andrei 

                                                                                                                                         
(Benea, 1996 , p. 373, p. 374, p. 376; Grumeza, 2014, p. 136; Idem, 2015, p. 80-84, 86; Mare, 
2003, p. 217. 
7 Muntean, 2000. 
8 Muntean, 1998, p. 355. 
9 Rădulescu, 2001, p. 62-63. 
10 Bejan, 1986, p. 232; Iambor, 2002, p. 127. 
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STAVILĂ, Lavinia BOLCU și Cristian FLOCA în data de 18.03.201011. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′28.44″N, 21°17′36.54″E; 88 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 211790.66624, 477974.05467. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa 
Veche, la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă şi la 3,4 km SSV de bise-
rica din Ghiroda. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,2 km SSE de versantul stâng al Canalului Bega 
şi la 280 m V de actualul versant drept al Pârâului Şubuleasa. 

2.3. Timișoara-5 (Fig. IV/3÷5) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectu-
ate de către Octavian ROGOZEA, Bogdan CRAIOVAN şi Remus DINCĂ, în data de 
12.04.2014. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′9.92″N, 21°9′59.22″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201885.19971, 477869.71437. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 4 km NE de biserica ortodoxă din Utvin, la 
2,72 km S de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz şi la 3,35 km V de biserica orto-
doxă din Fratelia. 
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 338 m N de canalul Bega. 
 
 
 
 
                                                      
11 Măruia et alli, 2012, p. 1143-1148. 
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2.4. Timișoara-7 (Freidorf IV / Barum Automotive; Fig. V/3-4) 

a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic Timişoara-7 este unul dintre cele mai cunoscute 
şi cercetate situri aflate astăzi în hotarul cadastral al municipiului Timişoara. În aceas-
tă zonă cercetările de suprafaţă încep încă din 1982, continuând până în prezent. Situl 
arheologic menţionat mai sus a fost descoperit de către Friederich E. RESCH în 1984 
în urma verificării unor lucrări de îmbunătăţiri funciare, mai exact în urma cercetării 
taluzului unui canal de drenaj şi descoperirea unor fragmente ceramice neolitice, eneo-
litice şi de sec. II–IV12 dHr. În acelaşi an sunt demarate primele cercetări arheologice 
preventive. Acestea au fost urmate de cercetări sistematice între anii 1986–2002. 

Dezvoltarea economică a oraşului Timişoara şi implicit extinderea zonelor 
industriale nu a ocolit cartierul Freidorf. În acest context, din toamna anului 2006 şi 
până în primăvara anului 2007, a fost demarată o nouă campanie de cercetări arheo-
logice sistematice care vizau cercetarea acestui sit. Zona cercetată în această campanie 
se află în nordul străzii Ovidiu Cotruş la est de o altă hală de producţie (ridicată fără 
descărcare de sarcină arheologică!). Materialele arheologice descoperite în urma cer-
cetărilor arheologice au fost valorificate în numeroase studii de specialitate, care vizau 
cultura materială în ansamblu13, dar şi în studii care vizau aspecte particulare cum ar 
fi: ceramica14, instalaţiile de producere a ceramicii15, ritualul funerar sau complexe şi 

                                                      
12 Mare, 2000, p. 491; Mare et alli, 2011, p. 10. 
13 Benea, Bejan, 1988, p. 257; Benea, 1996, p. 47; Idem, 2013, p. 79, 113, 116-132, 176, 313-
317, 352, 371; Dörner, 1971, p. 687 şi nota 46; Grumeza, 2015, p. 76-77; Mare, 2000; Mare et 
alli, 2010; Tănase, Mare, 2000. 
14 Benea, 1997; Micle, 2001, p. 130, 132, 133. 
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materiale “cultice”16, economia animalieră17, mediu18, aspecte legate materiale paleo-
creştine19, dar şi în repertorii arheologice20.  

Rezultatele cercetării preventive din 2006–'07 au fost publicate, alături de 
unele informaţii existente deja în studiile mai vechi, într-un volum, care cuprinde ana-
liza materialului preistoric şi materialul atribuit antichității, alături de analize antropo-
logice şi arheozoologice21. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°43′14.44″N, 21°11′6.73″E; 85 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203261.65132, 476088.34484. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 850 m SE de biserica romano-catolică din 
Freidorf, 2,28 km NV de biserica romano-catolică Chişoda şi 8,12 km NNE de bise-
rica ortodoxă din Şag, mai exact la 160 m N de intersecţia străzii Ovidiu Cotruş cu stra-
da A. Georgevici. 

 
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 1,7 km SE de cursul actual al canalului Bega, 
zona din sud-vestul sitului apare pe hărțile de sec. XVII ca fiind una mlăştinoasă. Pe 
lângă aceste acestea, zona mai este brăzdată, astăzi, de numeroase canale de desecare, 

                                                                                                                                         
15 Găvan, 2007, p. 349-353. 
16 Benea, 1996, p. 377; Grumeza et alli, 2013, p. 32, 51, 52; Grumeza, 2014, p. 23, 33, 53, 64, 
131, 136, 152. 
17 El Susi, 1987; Idem, 2013, p. 57-81. 
18 Micle, 2011, p. 180. 
19 Mare, 2003, p. 217. 
20 Moţu, 1983, p. 199; Luca, 2006, p. 250. 
21 Mare et alli, 2013. 
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care probabil urmăresc, măcar parţial, cursul unor vechi pârâuri. 
2.5. Timișoara-10 (ICAM) 

a. Istoricul cercetărilor: Cu ocazia cercetărilor arheologice la “Institutul de Cercetări 
Avansate de Mediu” (ICAM) al Universităţii de Vest din Timişoara, desfășurate în 
vara anului 2015, au fost descoperite, pe lângă ceramic otomană și fragmente din for-
tificația bastionară a Timișoarei (fragmente din Bastionul IX-Carol), și fragmente cera-
mice sarmatice22. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′39.13″N, 21°13′47.93″E; 89 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 206955.78961, 480386.19093. 
d. Repere geografice: situl se află la 1,2 km NE de catedrala mitropolitană ortodoxă, 
1,4 km E de biserica ortodoxă din piața Badea Cârțan și 1,2 km NE de Biserica Piaristă. 

 
e. Reper hidrografic: la 1,3 km S se află cursul actual al râului Bega. 

2.6. Timișoara-11 (UMT; Fig. V/5; Fig. VI/1–2) 
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit în anul 1956 cu ocazia unor lucrări de 
construcţie la calea ferată ce lega Uzinele Mecanice Timişoara de magistrala de cale 
ferată în zona în care se construia un pod şi un canal. Imediat după descoperirea mate-
rialelor arheologice au fost începute şi cercetările arheologice de către un colectiv for-
mat din arheologul Marius MOGA, muzeografii Ortansa RADU şi Maria ANOCHII, 
restauratorul VARGA Aladar şi fotograful Rudolf MÜHL. Complexele arheologice au 
fost cercetate în condiţii deosibit de dificile, lucrările de construcţie fiind realizate cu 
deţinuţi. Rezultatele acestor cercetări au fost publicate într-un articol intitulat “De când 
este locuită vatra oraşului Timişoara”, apărut în ziarul Drapelul Roşu din 17 martie 
                                                      
22 Gindele et alli, 2015, p. 28-29. 
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1957, în care materialele, care aparţin antichităţii, au fost atribuite eronat celei de a doua 
epocii fierului. Materialele specifice epocii bronzului au fost restaurate şi expuse dato-
rită importanţei lor23. 

Cercetările au fost continuate, în vara anului 1969, de către Ortansa RADU, 
care descoperă în cele trei sondaje de 5 × 2 m materiale de epoca bronzului, un mor-
mânt sarmatic şi materiale datate în secolul XI dHr. Scheletul aflat în mormânt era 
culcat pe spate, orientat NV–SV, cu faţa întoarsă spre E, mâinile întinse pe lângă corp 
şi aparținea unei adolescente de tip brahicranian. Inventarul mormântului conţinea o 
fusaiolă peste matacarpienele palmei drepte, o căniţă de lut lângă laba piciorului stâng 
şi doi cercei cu capetele petrecute şi răsucite în spirală pe verigă, din argint, un colier 
dintr-o bară de bronz cu secţiune pătrată, două fibule cu arc semicircular şi resort în 
arbaletă şi mărgele din coralină peste vertebrele cervicale24. Mormântul sarmatic des-
coperit aici a fost rediscutat de către Lavinia GRUMEZA într-o lucrare care tratează 
cimitirele sarmatice din Banat sau diverse aspecte legate de acestea25. 

 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′30.32″N, 21°15′10.95″E; 89 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 208822.58714, 481880.84164. 
d. Repere geografice: situl se află la 3,16 km SSE de biserica reformată din Dumbrăviţa, 
3,51 km NE de catedrala mitropolitană din Timişoara şi 4,7 km NV de biserica ortodoxă 
din Ghiroda. 

                                                      
23 Tănase, 1998, p. 251. 
24 Radu, 1983, p. 152; Popescu, 1969, p. 498; Idem, 1970, p. 437; Mare, 1998, p. 286; Idem, 2004, 
p. 75 
25 Grumeza, 2014, p. 24, 51, 60, 75, 114, 120, 122, 127, 150, 154, nota 1195. 
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e. Reper hidrografic: 1,6 km N de cursul actual al canalului Bega. 
2.7. Timișoara-14 (Fig. IV/8; Fig. 5/1-2) 

a. Istoricul cercetărilor: obiectivul a fost descoperit în urma unor cercetări de teren 
efectuate de către Octavian ROGOZEA şi Victor BUNOIU în data de 29.08.2014.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42′28.99″N, 21°10′18.35″E; 84 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202148.99908, 474736.39971. 
d. Repere geografice: situl se află la 1,07 km V de drumul naţional 59 Timişoara–Şag, 
la 1,70 km SE de drumul judeţean 591 Timişoara–Utvin şi la 5,21 km NV de biserica 
ortodoxă din comuna Giroc. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 2,92 km sud de canalul Bega. 

2.8. Timișoara-18 (Strada Prepeliței; Fig. VI/3–6) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA în data de 11.04.2015.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44′3.83″N, 21°10′57.81″E; 85 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203141.83267, 477621.14315. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 2,10 km V de biserica catolică din Fratelia, 
la 1,04 km S de biserica Betel din Dâmboviţa şi la 1,78 km N de drumul judeţean 591 
Timişoara–Utvin. 
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e. Reper hidrografic: situl se află la 200 m E de versantul stâng al canalului Bega şi la 
0,78 km V de Lacul Balaurului. 

2.9. Timișoara-20 (Ronaț)  
a. Istoricul cercetărilor: Zona de nord a orașului Timișoara s-a bucurat de atenția arheo-
logilor încă din anii '70, când au fost efectuate o serie de periegheze în această parte a 
orașului. Rezultatele au fost publicate de către Florin MEDELEȚ și Ioan BUGILAN sub 
forma unui mic repertoriu26. Aici sunt menționate mai multe descoperiri arheologice 
lângă calea ferată Timișoara–Arad, printre acestea numărându-se și situl denumit con-
vențional de noi Timișoara-20, mai exact acest sit se află în zona B de pe harta cerce-
tătorilor amintiți mai sus. Și în alte studii, care preiau informația de la Fl. Medeleț și 
I. Bugilan27, se face referire la o așezare post-romană existentă în Mehala, însă fără a 
se menționa existența a două zone distincte de concentrare a materialului arheologic. 
După o analiză a hărților realizate cu ocazia Franziszeische Landesaufnahme (1806–
'69), concentrările de ceramică în două puncte atât de apropiate (A și B la Medeleț și 
Bugilan, Timișoara-20 și Timișoara-21 la noi) poate fi explicată cu ușurință. Pe această 
hartă poate fi observat un fir de apă care separa cele două puncte. Situl a fost redes-
coperit în urma unor cercetări de teren efectuate de către Remus DINCĂ şi Octavian 
ROGOZEA în data de 08.04.2015.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′27.06″N, 21°10′30.33″E; 86 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202760.14454, 482067.92974. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,19 km N de drumul naţional 59 Timişoara–

                                                      
26 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 82, fig. 18. 
27 Bejan, Benea, 1994 , p. 245-246; Benea, 1994, p. 292; Mare, 2004, p. 209. 
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Săcălaz, la 4,80 km NE de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,44 km N de biserica 
ortodoxă din Piața Sinaia, Timișoara. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,77 km S de pârâul Bega Veche şi la 1,81 km S 
de pârâul Beregsău. 

10. Timișoara-21 (Ronaț) 
a. Istoricul cercetărilor: Cercetările întreprinse în anii '70 de către Fl. Medeleț și I. 
Bugilan au dus la descoperirea a numeroase situri arheologice în zona de nord-vest a 
Timișoarei. Printre acestea se numără și două puncte (marcate cu A și B pe schița din 
repertoriul care introduce în circuitul științific aceste descoperiri), aflate lângă calea 
ferată Timișoara–Arad, mai precis lângă triajul Ronaț28. Aceste descoperiri au fost 
preluate și integrate ulterior în numeroase lucrări care aveau ca subiect de studiu epoca 
post-romană/daco-romană29. Noile cercetări de teren, prilejuite de întocmirea Planului 
Urbanistic General al Municipiului Timișoara, au confirmat rezultatele cercetărilor 
anterioare. Astfel, în cercetarea efectuată de Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ 
din data 8.04.2015 au fost reidentificate și cele două puncte cu concentrări de ceramică 
de lângă triajul și gara Ronaț. Existența a două puncte distincte foarte apropiată nu este 
deloc surprinzătoare dacă analizăm harta ridicării topografice militare franciscane 
(1806–'69), care relevă existența unui fir de apă în această zonă, înainte de lucrările de 
îmbunătățiri funciare de la începutul secolului XIX, care separă cele două puncte (A la 
Medeleț și Bugilan / Timișoara-21 la noi; B la Medeleț și Bugilan / Timișoara-20 la noi).  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′35.47″N, 21°10′28.33″E; 86 m altitudine. 

                                                      
28 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 82, fig. 18. 
29 Bejan, Benea, 1994 , p. 245-246; Benea, 1994, p. 292; Mare, 2004, p. 209. 
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c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202729.41956, 482329.43257. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,23 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara–Săcălaz, la 4,83 km NE de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,51 km N de bise-
rica ortodoxă din Piața Sinaia, Timișoara. . 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,81 km S de pârâul Bega Veche şi la 1,88 km S de 
pârâul Beregsău. 

11. Timișoara-24 (Mehala; Fig.VII/1–3) 
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită în ani '70 de către Fl. Medeleț și I. 
Bugilan. Aceștia menționează descoperirea unor fragmente ceramice cenușii sau cafe-
nii lucrate la roată, care pot fi atribuite secolelor I îHr – I dHr și sec. IV–V dHr, la 100 m 
vest de perimetrul orașului, într-un teren agricol care aparținea C. A. P. Mehala, mai 
exact în spatele centrului gospodăresc care aparținea acestei Cooperative30. Această 
informație este preluată și citată și în alte lucrări, care tratează probleme legate de epo-
ca post-romană în vestul României31. Situl a fost reidentificat în 13.04.2015 de către 
Octavian ROGOZEA cu ocazia unor cercetări de suprafață prilejuite de întocmirea 
Memoriului Arheologic pentru Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′31.46″N 21°11′34.87″E; 86 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204159.83124, 482136.97883. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,06 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara–Săcălaz, la 4,10 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 2,12 km NV 
de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timișoara. 

                                                      
30 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 83, fig. 19. 
31 Bejan, Benea, 1994 , p.146; Benea, 1994, p. 292-293; Mare, 2004, p. 209. 
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e. Reper hidrografic: și 1,4 km SE de o fosta mlaștină din zona aeroportului utilitar 
Timișoara (Aviasan/Cioaca). 

12. Timișoara-26  
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian ROGOZEA şi Victor 
BUNOIU, în 13.03.2016, cu ocazia unor cercetări de teren desfăşurate în hotarul muni-
cipiului Timişoara. 
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b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′19.71″N, 21° 9′35.60″E; 87 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201656.94483, 483748.86159. 
d. Repere geografice: situl se află la 7,35 km SE de biserica catolică din Dudeştii Noi, 
la 7,58 km SV de biserica ortodoxă din Covaci, la 5,23 km NE de biserica ortodoxă din 
Săcălaz şi la 650 m V de calea ferată Timişoara–Arad. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 90 m N de pârâul Beregsău. 

13. Timișoara-29 (Hladik)  
a. Istoricul cercetărilor: Situl de la Timişoara Freidorf-Hladik intră în circuitul ştiinţific 
încă din anul 1983, când Gheorghe LAZAROVICI, Friederich E. RESCH şi Carol 
GERMANN publică un studiu cu caracter de repertoriu în care prezintă descoperirile 
din acest punct. Toponimul indicat în studiu de către autori este Hladik, după numele 
fostului proprietar al terenului32 însă hărta topografică militară din anul 1975 indică 
toponimul de Nivelda pentru acest punct.  

 
Din punct de vedere cronologic şi cultural, autorii sus-amintiţi menţionează 

materiale care pot fi atribuite eneoliticului, mai precis culturii Tiszapolgár33, şi materi-
ale de sec. IV dHr, dar şi de sec. VIII–IX dhr34.  

Un fapt foarte interesant este şi apariţia unor morminte de inhumaţie, nedatate 
din cauza unei lipse a inventarului funerar, în cadrul acestui sit. Tot din acest sit a fost 
recuperat, în anul 1982, un schelet, care aparţine unui bărbat adult de 1,7 m înălțime, 

                                                      
32 Lazarovici et alli, 1983, p. 35. 
33 Lazarovici et alli, 1983, p. 39. 
34 Lazarovici et alli, 1983, p. 39-40. 
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cu vârsta cuprinsă între 35 şi 55 de ani35. Din nefericire, această informaţie aflată într-o 
anexă a studiului iniţial nu a fost remarcată de cercetători. 

Informațiile despre descoperirile eneolitice au fost reluate ulterior în nume-
roase studii care discutau diverse probleme legate de locuirea Tiszapolgár în Banat36 
sau descoperiri atribuite acestei culturi37.  

Situl a fost reverificat de Octavian ROGOZEA şi Victor BUNOIU, în data de 
14.02.2015, însă cu ocazia acestei periegheze au fost identificate foarte puţine fragmente 
ceramice de culoare cenuşie, specifice secolelor II–IV dHr.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°41′9.04″N, 21°10′4.87″E; 82 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201739.20441, 472284.11822. 
d. Repere geografice: situl este mărginit pe latura de SE de drumul naţional 59 Timi-
şoara–Şag, la 3,66 km N de biserica ortodoxă din Şag, la 3,77 km SE de biserica orto-
doxă din Utvin şi la 3,84 km V de biserica ortodoxă din Chişoda. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 2 km SE de Pârâul Nivelda. 

14. Timișoara-31  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015. 

 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′43.35″N, 21°11′21.37″E; 85 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203885.94828, 482517.68509. 

                                                      
35 Lazarovici et alli, 1983, p. 40. 
36 Diaconescu, 2008, p. 96, punct 173; Idem, 2009 p.122, punct 173. 
37 Rogozea, 2015, p. 128. 
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d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,36 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara–Săcălaz, la 2,47 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa 
Avram Iancu şi la 4,27 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,95 km SE de pârâul Beregsău. 

15. Timișoara-32 (Heliport-Aviasan / Aerodromul Cioaca)  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′16.36″N, 21°11′41.37″E; 88 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204366.25289, 483515.36422. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,14 km V de drumul naţional 6 Timişoara–
Becicherecu Mic, la 4,42 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 3,35 km 
NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,42 km S de pârâul Beregsău. 

16. Timișoara-33  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′49.02″N, 21°11′5.93″E, 86 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203561.04637, 482708.53283. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,40 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara-Săcălaz, la 2,51 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa 
Avram Iancu şi la 4,30 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa.  
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e. Reper hidrografic: situl se află la 1,99 km SE de pârâul Beregsău. 

17. Timișoara-34 (RAR) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 15.04.2015. 
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b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′48.20″N, 21°11′0.79″E; 89 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203537.50295, 484539.43368. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 4,30 km V de biserica ortodoxă din Dum-
brăviţa, la 3,56 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz și la 6,58 km S de 
biserica ortodoxă din Săcălaz. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 0,12 km E de pârâul Beregsău. 

18. Timișoara-36  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′29.22″N, 21°10′25.42″E; 88 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202746.18729, 483990.52650. 
d. Repere geografice: situl se află la 0,89 km V de drumul naţional 6 Timişoara–Beci-
cherecu Mic, la 4,82 km V de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 6,91 km S de 
biserica ortodoxă din Sânandrei. 

 
e. Reper hidrografic: situl este poziţionat pe versantul sudic al pârâului Beregsău. 

19. Timișoara-37 (Fig. VII/4) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 16.04.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′50.93″N, 21°10′0.98″E; 87 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202250.97788, 484685.57389. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,26 km SV de DN6, 1,31 km N de halta 
Ronaţ şi la 7,01 km SE de primăria Dudeştii Noi. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 6,34 km NV de versantul stâng al canalului Bega și 
la 715 m N de pârâul Beregsău. 
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20. Timișoara-38 (Fig. VII /5÷6) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în 16.04.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′36.27″N, 21° 9′57.10″E; 87 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202145.50459, 484237.36937. 
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d. Repere geografice: situl este amplasat la 3,05 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara–Săcălaz, la 6,79 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 4,65 km NV de 
biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu. 
e. Reper hidrografic: situl se află pe versantul nordic al pârâului Beregsău. 

21. Timișoara-39 (Fig. XI/3÷8) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 16.05.2015.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47′12.62″N, 21°12′8.09″E; 85 m altitudine . 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204937.41411, 483372.49293. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,16 km N de drumul naţional 6 Timi-
şoara-Becicherecu Mic, la 3,08 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 
2,67 km NV de biserica ortodoxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,75 km S de pârâul Beregsău. 

22. Timișoara-40 (Fig. VII/7) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren realizate 
de către Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ, în data de 20.04.2015, cu ocazia cer-
cetărilor de teren prilejuite de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planului Urba-
nistic General al Municipiului Timișoara. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°48′14.93″N, 21°11′52.01″E; 91 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204682.06187, 485311.19087. 
d. Repere geografice: situl este amplasat de o parte şi de alta a drumului naţional 69 
Timişoara–Sânandrei, la 5,90 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 2,10 km 
V de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa. 
e. Reper hidrografic: situl se află pe malul sudic al pârâului Beregsău. 
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23. Timișoara-42  

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA și Remus DINCĂ, în 20.04.2015. 

 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′17.04″N, 21°11′0.06″E; 90 m altitudine. 
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c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203652.98462, 487280.73980. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,32 km V de DN69, la 3,14 km NV de 
DN6, la 3,99 km S de biserica ortodoxă din comuna Sânandrei şi la 6,73 km E de bise-
rica ortodoxă din Dudeştii Noi.  
e. Reper hidrografic: situl se află la 2,02 km N de pârâu Beregsău. 

24. Timișoara-49  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către Octavian ROGOZEA şi Remus DINCĂ, în data de 20.04.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′3.42″N, 21°11′6.06″E; 90 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 203762.28276, 486854.39069. 
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,33 km V de DN69, la 3,80 km SV de bise-
rica din Covaci şi la 4,23 km S de biserica din Sânandrei. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,57 km N de versantul stâng al pârâului Beregsău 
şi la 3,80 km SE de versantul drept al pârâului Niarad. 

25. Timișoara-51  
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian ROGOZEA în urma 
unei periegheze efectuate în nord-vestul municipiului Timişoara în data de 05.08.2015. 
Situl a fost reverificat, în 11.09. 2016, de Octavian ROGOZEA și Victor BUNOIU. Cu 
acest prilej au fost descoperite și fragmente ceramice cenușii, care pot fi atribuite peri-
oadei post-romane. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46'18.76″N, 21°10'18.01″E; 86 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 202481.90291, 481824.65656. 
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d. Repere geografice: situl se află la 0,79 km N de drumul naţional 59 Timişoara–
Săcălaz, la 4,58 km E de biserica din Săcălaz şi la 3,10 km NV de biserica ortodoxă 
“Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timişoara. 

 
e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 1,78 km SE de pârâul Beregsău. 

26. Timișoara-52 (Fig. VIII/1) 
a. Istoricul cercetărilor: Zona de nord-vest a municipiului Timişoara a fost relativ bine 
cercetată şi implicit bine cunoscută încă din anii 1975. Descoperirile din acest areal 
au fost introduse în circuitul ştiinţific odată cu publicarea de către Fl. Medeleţ şi I. 
Bugilan a unui articol cu caracter de repertoriu. Chiar dacă cei doi cercetători nu men-
ţionează în mod clar o aşezare care să coincidă cu situl Timişoara-52, aceştia fac pre-
cizarea că: “... pe o suprafaţă agricolă întinsă se găsesc numeroase vestigii arheolo-
gice aparţinând unor epoci diferite. Aşezările erau plasate de-a lungul unor fire de 
apă de astăzi secate, distribuindu-se pe teritoriul cuprins între perimetrul constituit 
al oraşului şi comuna Săcălaz”38. Pe baza acestei descrieri nu este exclus ca cercetă-
torii amintiţi mai sus să fi cunoscut şi această aşezare post-romană, dar din motive de 
economie să fi ales să o includă în așezare Mehala-IV (Timișoara-50 la noi), chiar dacă 
aceasta se află într-o zonă absolut separată. Încă un argument care poate să sprijine 
această afirmaţie ar putea fi figura 20 publicată de Medeleț și Bugilan, unde zona mar-
cată ca sit arheologic este destul de vastă şi ar putea să cuprindă o mare parte a situri-
lor din zona respectivă. 
  Situl a fost descoperit şi delimitat în urma unei periegheze efectuate de către 
Octavian ROGOZEA, în data de 12.08.2015. Cu acest prilej s-a realizat şi delimitarea 
                                                      
38 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 85. 
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în mare a perimetrului acestuia. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′49.61″N, 21° 9′31.80″E, 86 m altitudine.  
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 201530.19767, 482824.29242. 
d. Repere geografice: situl se află la 4,08 km NE de biserica din Săcălaz, la 6,35 km V 
de biserica din Dumbrăviţa şi la 2,20 km S de DN 6. 

 
e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 0,47 km SE de versantul drept al pârâul 
Beregsău. 

27. Timișoara-53 (Fig. VIII/2÷6) 
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit cu prilejul cercetărilor de suprafață din 
12.08.2015 desfășurate în hotarul localității Timișoara de către Octavian ROGOZEA. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′32.38″N, 21° 8′48.63″E, 97 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 200572.72514, 482337.75220. 
d. Repere geografice: situl se află la 2,86 km NE de biserica din Săcălaz, la 2,90 km 
S de drumul naţional 6 Timişoara–Becicherecu Mic şi la 5,10 km NV de biserica orto-
doxă “Înălţarea Domnului” din Piaţa Avram Iancu, Timişoara. 
e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 70 m SE de versantul drept al Beregsăului. 

28. Timișoara-55  
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită în urma unei cercetări de teren de 
către Dorel MICLE, Victor BUNOIU, Octavian ROGOZEA și Alexandru HALBAC, 
în data 27.08.2015. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°49′44.03″N, 21°12′0.23″E; 90 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 204990.45925, 488051.32293. 
d. Repere geografice: situl se află la 2,36 km V de biserica din Covaci, la 3,64 km SE 
de biserica din Sânandrei şi la 4,65 km NV de biserica din Dumbrăviţa. 
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e. Reper hidrografic: situl este poziţionat la 2,11 km N de versantul stâng al pârâul 
Beregsău. 
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29. Timișoara-57 (Pavilion Muzeul Satului Bănățean)  
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic existent sub actualul Muzeu al Satului Bănă-
ţean, aflat într-o zonă cunoscută cu potenţial arheologic, a fost descoperit în anul 2000 
în urma unor lucrări de construcţie în incinta muzeului amintit mai sus. Cercetarea a 
fost coordonată de către arheologii Fl. MEDELEŢ şi Daniela TĂNASE, de la Muzeul 
Banatului din Timişoara, care trasează în aici o secţiune (S1) cu dimensiunile 2 × 8 m 
orientată NV–SE şi ulterior o casetă. Materialele descoperite în complexul G.1, aflat 
între carourile C.2–C.4, pot fi atribuite secolelor III–IV39.  
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46′39.02″N, 21°15′51.57″E; 91 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 209712.02029, 482108.07965. 
d. Repere geografice: situl se află la 3, 66 km SVV de biserica ortodoxă din Giarmata 
Vii, 2,92 km SSE de biserica reformată din Dumbrăviţa şi 3,31 km NV de biserica 
ortodoxă din Chişoda. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 300 m V de pârâul Behela. 

30. Timișoara-59 (Piața Libertății; Fig. VIII/7; Fig. IX/1÷2) 
a. Istoricul cercetărilor: Materialele arheologice atribuite au fost descoperite în secți-
unile: S9; S10; S11. Mai exact buza provenită (Pl. IX/2) S9 a fost descoperită în com-
plexul C2 de pe latura de est a secțiunii fiind surprins doar parțial. Din punct de vedere 
cronologic, C2 este ulterior complexului 1, pe care îl taie. Umplutura a fost afânată, 
de culoare brun roșcată, cu urme de lemn ars. Inventarul arheologic a fost compus din 
fragmente ceramice medievale. Cea de a doua buză, care poate fi atribuită secolelor 
II–V, a fost identificată în C1 din S10. Complexul C1 reprezintă o podea de cărămidă, 
                                                      
39 Medeleţ, Tănase, 2000, p. 256-257. 
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atașată zidului sudic al secțiunii (zidul nordic al Băilor Turcești, faza II ) și zidului ves-
tic al Băilor Turcești, faza I. Podeaua este vizibilă pe o lungime de 2,90 m și o lățime 
de 1,00 m. Podeaua aparținând primei faze a băilor apare la o adâncime de 2,25 m 
față de nivelul de călcare actual și este format din cărămizi de formă neregulată, fix-
ate într-un strat de lut gri. Sub acest strat de lut este alocuri vizibil un al doilea rând 
de cărămizi, făcând parte dintr-o fază anterioară.  

 
Deasupra podelei a fost surprins un strat de cărbune de lemn cu o grosime medie de 
5 cm. Deasupra podelei de asemenea se păstrează doi piloni de cărămidă, de formă 
patrulateră. Deoarece zidul nordic al Băilor Turcești, faza II suprapune podeaua și 
pilonii, dimensiunea completă a acestora nu s-a putut stabili, dar porțiunea păstrată 
indică o dimensiune de 70x70 cm, cu o distanță de 70 cm între cei doi piloni. 
Fragmentul ceramic provine din stratul de cărbune. Cel de al treilea fragment, fundul 
de vas, a fost descoperit la adâncimea de -1,35 în S11. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′20.58″N, 21°13′38.66″E; 95 m altitudine. 
c. Coordonate Stereo 70 (centru aproximativ sit): 206728.55674, 479823.41948. 
d. Repere geografice: situl este amplasat pe suprafaţa actualului cartier Cetate al muni-
cipiului Timişoara. Limitele acestuia sunt: pe latura de sud Castel Huniade; pe latura 
de nord, strada Oituz; în partea de vest, strada Gheorghe Dima şi pe latura estică, bule-
vardul Ion C. Brătianu. 
e. Reper hidrografic: la cca 250 m sud exista un braț al râului Bega, dispărut în prezent 
(Canalul Sanitar) și la 0,5 km nord de versantul drept al canalului Bega. 
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3. Descoperiri numismatice (Fig. II/2) 
3.1. Piața Sf. Gheorghe 

a. Istoricul cercetărilor: În Piaţa Sf. Gheorghe, mai exact în faţa clădirii cu numărul 2, 
a fost descoperit, cu ocazia săpării unei gropi de implementare pentru un stâlp pentru 
iluminatul public, un Sesterț, Tip PMS, COL VIM, Philipus, I, An VI, (244–255)40. 
Piesa a fost predată de către arheologii către Muzeului Banatului din Timişoara. Con-
textul de descoperire este incert, piesa fiind recuperată de la deținuții care săpau groa-
pa respectivă. 
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°45′21.71″N, 21°13′44.27″E. 

 
3.2. Cartierul Cetate 

a. Istoricul cercetărilor: În anul 1904, intră în Muzeul Banatului, prin donaţia lui 
CSASZANEK Miklós şi a fiului acestuia, elevul CSASZANEK Imre, mai mulţi denari 
romani republicani şi imperiali din bronz şi argint (45 de piese). Acestea au fost des-
coperite “la prăbuşirea unui zid al cetăţii”. Piesele în discuţie au fost emise de Vitellius, 
Vespasian, Titus, Traian, Hadrian şi Pertinax. Unul dintre loturi format din 10 monede 
cuprinde şi doi denari romani republicani (unul emis de familia Flaminia, unul emis de 
C. VIBVS PANSA). BEREZKI István era de părere că cele două loturi ajunse succe-
siv la muzeu făceau parte dintr-un tezaur41. 

                                                      
40 Multumim pentru determinarea piesei muzeografului Nicoleta DEMIAN. 
41 Medeleţ, 1994, p. 287-288. 
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3.3. Mehala / Iosefin 

a. Istoricul cercetărilor: În 1874, în posesia custodelui de atunci al Muzeului Banatului, 
MILETZ János, intră 11 monede provenite din Mehala și Iosefin, mai exact de la săpa-
rea grădinilor de zarzavat. Lotul este compus din: doi sunt denari emişi de Traian şi 
Vespasian, restul sunt monede târzii de sec. IV42.  

 

                                                      
42 Medeleţ, 1994, p. 289. 
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3.4. Pădurea Verde 
a. Istoricul cercetărilor: În Pădurea Verde au fost descoperiţi doi denari imperiali 
romani emişi de Vespasian şi Filip Arabul, precum şi o monedă de bronz emisă de 
Constantin. În 1884, piesele au fost donate Muzeului Banatului de către chelnerul 
Nandor DRAGOVNOVICS43. 

 
3.5. Zona Trubadur 

a. Istoricul cercetărilor: În timpul construirii unor blocuri în zona Trubadur, au fost 
descoperite un număr nespecificat de monede de bronz, atribuite cu rezerve sec. IV 
dHr, mai exact în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Luând în consi-
derare şi descoperirea din zona Abatorului, putem presupune existenţa unei aşezări 
civile punctul numit Trubadur44. 

 
                                                      
43 Medeleţ, 1994, p. 289. 
44 Medeleţ, 1994, p. 287. 
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4. “Valul Roman” (Fig. III/1) 
Problematica valurilor de pământ, care străbat Banatul de la sud la nord, este 

una dintre cele mai complexe şi nelămurite aspecte ale cercetării istorice româneşti. 
Chiar dacă dezbaterea istoriografică este una de substanţă45, tocmai cercetările, atât de 
teren cât şi cele arheologice, sunt cele care prezintă numeroase carenţe. Valurile de 
pământ apar figurate pe majoritatea hărţilor topografice ale Banatului, începând cu 
secolul al XVIII-lea şi până în ziua de astăzi, reprezentând repere majore în cartogra-
fia Banatului de câmpie.  

Zeci de studii au abordat traseul, funcţionalitatea, datarea şi atribuirea culturală 
dar, cu toate acestea, aceste edificii importante şi spectaculoase prezintă foarte multe 
aspecte nelămurite46. Într-un studiu consacrat cercetărilor de arheologie medievală 
din Banatul de câmpie, dar care reprezintă un excurs mult mai larg asupra istoriografiei 
cercetărilor arheologice bănăţene, Alexandru RĂDULESCU47 menţionează că valurile 
au fost cartate, în anii '70–'80 ai secolului al XX-lea, de către Constantin RĂILEANU. 
Întreprinderea acestuia a rămas, după ştiinţa noastră, inedită, deşi, într-un articol pub-
licistic din 1985, autorul făcea clare referiri la această întreprindere demnă de admirat48. 
Astfel, se spune textual că “ele [valurile, n.n.] au fost cercetate, în cursul ultimilor doi 
ani [1983–'84, n.n.], aproape pe întregul lor traiect (în special cel care trece prin 
Pişchia şi Timişoara [adică valul nr. II, n.n.]) şi rezultatele preliminare indică, fără 
nici un echivoc, că ele sunt preromane [s.a.], executate în mai multe faze pe un inter-
val de câteva secole ce se suprapun hallstatt-ului târziu și perioadei dacice clasice. 
Valul antic timişorean [...] poate fi datat, ca ultimă fază de construcţie, în sec. I–IV 
e.n., prin intervenţia tehnicii romane care l-a reamenajat şi prelungit la nord de Mureș, 
până la Aquincum (Buda)”49.  

                                                      
45 O bibliografie minimală vizează Cătăniciu, 1981; Idem, 2006; Borza, 1942; Idem, 1943; 
Cucu, 1927; Idem, 1929; Idem, 1928; Simu, 1924; Dörner, Boroneanţ, 1968; Draşovean et 
alii, 2004; Garam, Patay, Soproni, 1983; Horedt, 1965; Idem, 1974; Nemeth, 2005; Nemeth 
et alii, 2005; Nischer, 1934; Sporoni, 1978; Idem, 1984; Benea, 2008, Idem, 2009. 
46 În acest cadru se înscriu şi lucrările mai vechi ale lui PONTELLY István Károly, care prezintă 
“ringurile avare” din Câmpia Tisei şi Banat, comentând unele izvoare medievale, cum ar fi o 
descriere a unui călugăr de la mănăstirea St. Gallen (Elveţia), care văzuse aceste “ringuri” în 
anul 884 (Pontelly, 1886). 
47 Rădulescu, 2001, p. 49. 
48 Răileanu, 1985, p. 6. 
49 De ce ne-am oprit asupra acestei menţiuni aparent fără un suport argumentativ solid şi ştiin-
ţific? Pentru că până azi aproape toate articolele şi studiile referitoare la aceste valuri de pământ 
au fost punctuale la câte un sector (majoritatea fiind analizate din birou, pe baza bibliografiei 
şi cartografiei istorice, exceptând cazurile când s-au efectuat secţiuni arheologice sistematice 
sau de salvare), ele nefiind cercetate sistematic în teren. Deşi rezultatele lui C. Răileanu privind 
cercetarea “topoarheologică” a valurilor nu s-au păstrat, stau mărturie alte planuri topografice, 
foarte bine întocmite, a unor situri arheologice, care certifică faptul că, deşi a fost un politruc 
al epocii, Răileanu a fost un “om de teren” şi că a bătut cu pasul traiectul acestora. Menţiunile 
privitoare la siturile arheologice din diferite epoci, care au fost identificate în apropierea 
valurilor, au fost certificate şi de noi prin periegheze sistematice în diferite sectoare ale lor. 
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Până la ora actuală, pe teritoriul de astăzi al Banatului și Crișanei, valul nr. II 
(cel median) a fost investigat prin cercetări arheologice punctuale la Covăsânţ (jud. 
Arad, la nord de Mureş)50, Pişchia51, Dumbraviţa52 şi Giarmata53. 

4.1. Istoricul cercetărilor 
O primă cercetare sistematică asupra valului de pământ nr. II (cel median) a 

fost realizată în toamna anului 1966 de Muzeul din Arad cu sprijinul Institutului de 
Istorie şi Arheologie din Cluj, iar opiniile ce au rezultat din această cercetare au fost 
publicate de către Egon DÖRNER şi Vasile BORONEANŢ. Cercetarea s-a efectuat în 
apropierea localității Covăsânţ din jud. Arad54. Aici s-a trasat o secţiune de 52 m 
pentru a se identifica şanţurile şi valurile şi pentru a se realiza o datare a lor. S-au iden-
tificat 5 şanţuri cu adâncimi cuprinse între 1,70–2,50 m, iar lăţimea lor de 5–6,20 m. 
Autorii nu s-au putut lămurii în privinţa structurii acestui complex de valuri (4) şi şan-
ţuri (5), considerând că cele trei valuri din interior fac parte dintr-un sistem, peste care 
s-au efectuat reamenajări ulterioare, datarea fiind incertă55. 

În 196856, Fl. Medeleţ şi V. L. Ianoşev, împreună cu un grup de elevi de la 
Şcoala din Pişchia, efectuează un sondaj în valul de pământ nr. II ce trece prin pădurea 
aflată la nord de sat. Locaţia a fost foarte bine aleasă deoarece în acest sector valul se 
păstrează foarte bine şi azi. V. L. Ianoşev menționează textual că “[...] s-a efectuat o 
secţiune transversală, la şanţul roman de la marginea pădurii din Pişchia, unde valul 
de pământ mai avea o înălţime de aproape doi metri, care a scos la iveală sistemul de 
construcţie acesta fiind din lemn, nuiele şi glii de pământ, format din trei valuri succe-
sive şi patru şanţuri paralele intercalate acestor valuri”57. Fişele lui Fl. Medeleţ men-
ționează doar că “la 4 km NV de comună, în liziera pădurii, s-a săpat o secţiune, [unde] 
valurile ce se disting foarte bine la suprafaţă [...], s-a stabilit existenţa a 3 valuri para-
lele din lut şi pământ şi a 4 şanţuri. N-a ieşit la iveală nici un fel de material ceramic”. 
Deoarece, din motive obiective, arhiva săpăturilor lui Fl. Medeleţ ne-a fost inaccesibilă, 
ne este foarte greu să judecăm dacă datele dlui Ianoşev, referitoare la tehnica de cons-
trucţie, sunt reale sau nu (domnia sa nefiind arheolog). 

                                                      
50 Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 7-21. 
51 Cercetări inedite Fl. Medeleţ, din 1968, în Pădurea Pişchia, când a fost secţionat un sector 
foarte bine păstrat al valului II (Ianoșev, 2007, p. 51-55, 153-154. fig. 5). Domnul Vasile-Livius 
IANOȘEV, fost profesor şi director al şcolii din sat, ne-a furnizat amabil şi alte informaţii ver-
bale despre investigaţiile lui F. Medeleţ, alături de care a participat la săpături. Ne exprimăm gra-
titudinea faţă de domnia sa şi pe această cale.  
52 Draşovean et alii, 2004, p. 7-22 (cu bibliografia).  
53 Informaţii inedite oferite cu amabilitate de domnul Ovidiu BOZU, căruia îi mulţumim şi pe 
această cale. 
54 Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 7-16. 
55 Dörner, Boroneanţ, 1968, p. 16. 
56 Asupra datei exacte planează o oarecare confuzie, V. L. Ianoşev spune că aceasta ar fi avut 
loc în 1976 (Ianoşev, 2007, p. 54), iar Fl. Medeleţ notează pe mai multe fişe din arhiva 
proprie data de 1968. Cunoscând acribia arheologului Fl. Medeleţ, tindem să-i dăm crezare, 
neexistând posibilitatea de a se fi efectuat două săpături identice la date diferite. 
57 Ianoşev, 2007, p. 54. 
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În anul 2004, cu ocazia construirii centurii orașului Timișoara, a fost 
executat un sondaj în punctul Dumbrăvița. Valul este reprezentat de nivelul din care, 
nu se mai păstrează decât o mică fâşie de lut bătut groasă de 10 cm din baza valului 
(locus 18). Înspre panta de vest a valului s-a observat o amprentă concavă provenind 
probabil de la o bârnă (copac despicat în două) aşezată pe lungime (8,40 m), care 
putea susţine o structură de palisadă (locus 13). Valul dispunea de un şanţ pe latura 
de vest în formă de V, cu o pantă mai lină înspre val, faţă de latura opusă. Lăţimea 
sa este de aprox. 6 m, iar adâncimea de la nivelul actual de călcare între 2,55–2,75 m 
(locus 13). La 8,55 m spre vest au apărut urmele unei al doilea şanţ (lat de 2 m, 
adânc de 0,80 m; cu formă uşor trapezoidală şi fundul plat, fără alte urme de 
amenajări) (locus 15), iar pe latura de est a valului s-a descoperit un şanţ similar ca 
tehnică cu cel de pe latura de vest (locus 13); lățimea sa avea 6,50 m, iar adâncimea 
de 3,30-3,50 m (locus 16)58. Existența a două faze de folosire a valului este dată ca 
evidentă, considerându-se că avem de-a face cu un sistem defensiv ridicat din timpul 
Provinciei, care a fost îndreptat spre Barbaricum, iar o refacere a lui pe acelaşi 
aliniament a putut avea loc în epoca romană târzie. Concluzia este că, deocamdată, 
nu se pot face observaţii de natură istorică59. Într-o interpretare ulterioară Doina 
BENEA revine asupra problemei datării acestui val considerându-l de secol II–III 
dHr, cu o eventuală reamenajare şi reutilizare în secolul IV dHr de către împărații 
constantinieni60. 

În intervalul 2006–'07, o echipă de arheologi de la Universitatea de Vest din 
Timişoara a investigat traseul valului “roman” din hotarul localității Chişoda, în 
sectorul cuprins între traversarea Timişului, lângă mănăstirea Şag (în S) şi CET 
Timişoara (în N). Sectorul topografiat cu Staţia Totală şi care se regăseşte în 
planurile anexate raportului final din cadrul proiectului eGISpat Timiş61, este plasat 
în extremitatea de SV a tell-ului neolitic de la Chişoda-Gomila, ridicarea topografică 
realizându-se în acelaşi context. Situaţia valului de pământ din acest sector este una 
dintre cele mai complexe deoarece este ameninţată cu dispariţia, datorită extinderii 
zonei industriale şi comerciale de la periferia sudică a oraşului Timişoara. 

În acelaşi context al cercetărilor din cadrul proiectului eGISpat Timiş, în 
anul 2006 a fost cartat valul de pământ şi situl arheologic pluristratificat de la Şag-
Mlaca, în încercarea de a analiza punctele de trecere peste râul Timiș.  

Tot în 2007, aceeași echipă a efectuat cercetări arheologice de suprafață 
(periegheză), ridicări topografice cu Staţia Totală şi prospecţiuni magnetometrice, pe 
ductul valului, la NV de Alioş, jud. Timiş. În acest sector complexul de valuri şi 
şanţuri s-au păstrat foarte bine, cercetările de teren (releveul topografic 3D şi harta 
magnetometrică) relevând exact acelaşi sistem defensiv ilustrat prin săpătură 

                                                      
58 Draşovean et alii, 2004, p. 19-20. 
59 Draşovean et alii, 2004, p. 20. 
60 Benea, 2008, p. 46-48. 
61 Proiectul a fost finalizat în anul 2007 şi s-a înaintat documentaţia către Direcţia pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, iar în 2011 a fost publicat 
sub formă de carte (Măruia et alii, 2011). 
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arheologică sistematică la Covăsânţ (jud. Arad) şi Dumbrăviţa (jud. Timiş). Acest 
sector al valului “roman” II, este cunoscut în toponimia locală drept “Drumul 
Năzdrăvenilor”. Traiectul său apare figurat în toate materialele cartografice, 
începând de la ridicare topografică militară iozefină (1769–'72) şi până astăzi.  

Aceleaşi cercetări au fost repetate în anul 2008, în sectorul de la est de 
Opatiţa, în islazul satului, acolo unde valul de pământ s-a păstrat foarte bine. 
Periegheza, ridicarea topografică cu Staţia Totală şi prospecţiunea magnetometrică, 
au confirmat forma, dimensiunile şi structura sistemului format din trei valuri şi 
patru şanţuri (vezi planşele finale). 

În anul 2010, în contextul săpăturilor de salvare de pe traiectul Autostrăzii 
Arad – Timişoara – Lugoj, a fost investigat prin săpătură arheologică şi sectorul de 
val de la nord de localitatea Giarmata, jud. Timiş. Excavaţia, efectuată de un colectiv 
de arheologi de la Muzeul din Reşiţa condusă de Ovidiu BOZU, a scos la iveală acelaşi 
sistem defensiv format din 3 valuri şi 4 şanţuri ca în cazul Covăsânţ, Alioş, Dumbrăviţa 
sau Opatiţa. “Valul roman” din Punctul 9 de pe Autostrada Arad–Timişoara km 40+900 
– 40+950 se află situat pe formele terminale ale Câmpiei Vinga, pe un platou întins cu 
pante relativ accentuate, între două văi adânci şi largi aparţinând bazinului hidrografic 
al pârâului Beregsău, între comuna Giarmata şi satul Corneşti, la cca. 1 km vest de calea 
ferată Timișoara–Lipova. Rezultatele săpăturii arheologice s-au concretizat în62: 
1. Primul şanţ de la est spre vest, a fost cercetat pe axa nord–sud pe o lungime de 45 
de metri. Lăţimea şanţului nu este aceeaşi pe toată lungimea cercetată, fiind cuprinsă 
între 3,60 şi 4,00 m. A fost executat în forma literei “V”, fiind adânc de 2,50–2,80 m, 
diferenţa de adâncime se explică prin uşoara înclinare naturală a terenului de la nord 
spre sud.  
2. Al doilea şanţ orientat ca şi primul spre est, este situat la 6 m vest de primul fiind lipit 
de valul de pământ. Lăţimea şanţului este cuprinsă între 5,20 şi 5,50 m. Săpat în forma 
literei “V” de la adâncimea de -2,20 m şi până la adâncimea sa maximă de -3,40 m, 
fundul şanţului având aspectul literei “U”. 
3. Valul de pământ foarte aplatizat, lat de 8,50 m, se păstrează de la nivelul actual al 
solului pe o grosime de 0,60 m sub forma unui strat de lut bine tasat de culoare gălbuie. 
4. Un al treilea şanţ, lat de 1,50 m şi adânc -0,65 m, cercetat pe o lungime de 43 m, se 
află situat la baza dinspre vest a valului de pământ. 
5. Al patrulea şanţ, aparţinând sistemului liniar de fortificaţie din zona Giarmata–
Corneşti, de la km 40+900 de pe autostrada Arad–Timişoara, este situat la 6,6 m vest 
de valul de pământ. Executat în forma literei “V”, are o adâncime de 2,90 m şi o lăţi-
me de 5 m.  
Autorii mai menţionează că în urma săpăturii au rezultat foarte puţine fragmente cera-
mice, identificate într-un strat de umplere ulterior, aparţinând în totalitate epocii migra-
ţiei din secolele IV–VI dHr. 
 
 

                                                      
62 Informaţiile au fost preluate din raportul prezentat de Florin BOZU și Ovidiu BOZU (Bozu, 
Bozu, 2011). 
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4.2. Descriere geografică 
Valul de pământ nr. II trece peste Râul Mureş în Banatul românesc, pe la SE de 

localitatea Sâmbăteni, jud. Arad, traversează braţele fosile ale râului în punctul “Bujac” 
şi urmează un traiect SSV, urcând brusc din luncă pe versantul nordic al Dealului 
Viilor, cu o pantă accentuată şi o altitudine de 165 m. Ca şi în alte cazuri, soluţia găsită 
de constructori a fost aceea de a profita de panta în diagonală a unui ogaş, care faci-
litează accesul în amonte. După ce traversează perpendicular acest interfluviu, coboară 
pe Valea Alioşu, la cota de 150 m, îndreptându-se pe aliniamentul NE–SV spre locali-
tatea Alioş, acest sector de val purtând numele (unic în tot Banatul) de “Drumu Năzdră-
venilor”63. În acest areal al extremităţii estice a Câmpiei Înalte a Vingăi la confluenţa 
cu primele terase ale Dealurilor Lipovei, altitudinea medie este de aproximativ 160 m. 
Valul traversează izvoarele pârâului Fibiş prin Valea Stubani, Valea Afundă şi Valea 
Jurca, urmând cu consecvenţă acest sector al câmpiei înalte pe aliniamentul NE–SV, 
respectând, în fapt, graniţa dintre deal şi câmpie. De altfel în tot acest areal dintre loca-
lităţile Alioş şi Cerneteaz, valul păstrează respectuos o distanţă constantă de circa 3 km 
până la limita vestică a Dealurilor Lipovei. Din dreptul localităţii Maşloc, valul urmea-
ză un traiect geomorfologic marcat de multitudinea de izvoare ale afluenţilor stânga 
din versantul estic al pârâului Măgheruş, pe aliniamentul mai sus amintit. Rând pe rând 
valul trece pe la izvoarele Văilor Răchiţii, Pachiţa, Laiului etc. urmând muchia cum-
penei de ape dintre bazinul pârâului Măgheruş şi cel al pârâului Beregsău, la o altitu-
dine medie de aproximativ 165 m. La sud de localitatea Fibiş, interfluviul începe să 
se îngusteze şi îşi schimbă morfologia: dispar văile din versantul stâng al Măgheruşului, 
accentuându-se panta acestuia, dar avem în schimb aceleaşi tipuri de văi de eroziune, 
cauzate de izvoarele de coastă, în versantul drept al Văii Beregsăului, a cărui pantă 
este mai domoală şi prelungită. Astfel, valul începe să intersecteze izvoarele acestor 
mici afluenţi, traversând acum Valea Borduş şi Valea Izvorul Acru. Tot în acest sector 
începe să scadă treptat şi altitudinea de la 165 m (în dreptul Văii Borduş) la 120 m în 
pădurea Cocor din sudul localităţii Pişchia. Aici interfluviul dintre cele două pâraie prin-
cipale, Măgheruş şi Beregsău, se îngustează la mai puţin de 1 km, dispărând şi micii 
afluenţi. Valul de pământ îşi continuă traiectul pe muchia din versantul estic al inter-
fluviului până la nord de localitatea Cerneteaz, unde are loc trecerea de la câmpia înal-
tă la cea joasă, printr-o pierdere accentuată de altitudine, de la 106 m la 95 m, pârâul 
Beregsău cotind aici spre vest, în timp ce valul îşi schimbă şi el uşor direcţia spre SSV, 
pentru a putea aborda perpendicular traversarea pârâului. De aici, până la Dumbrăviţa, 
valul parcurge un traseu cu o uşoară înclinaţie spre sud intrând în oraşul Timişoara pe 

                                                      
63 năzdrăván, -ă, năzdrăvani, -e, adj. 1. (În mitologia populară; adesea substantivat) Înzestrat 
cu puteri supranaturale; spec. care are darul de a ști și prevesti ce se va întâmpla. 2. Extrem 
de priceput, de iscusit, de dibaci, de deștept; admirabil, nemaipomenit, extraordinar, grozav 
(de frumos, de interesant etc.). [Var.: năzdraván, -ă, năzdrávăn, -ă, nezdrávăn, -ă adj.] – Ne- 
+ zdravăn (DEX, 1998).  
În cazul de faţă, toponimul reprezintă expresia gigantismului şi măiestriei construcţiei, în acest 
sector Valul de pământ nr. II păstrându-se foarte bine (de fapt, se observă la suprafaţa terenului 
întregul sistem de trei valuri succesive şi patru valuri intercalate). 
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la nord, traversează cartierele Mehala, Blaşcovici, Iosefin şi Fratelia, ieşind din oraş 
pe la Chişoda, în plină câmpie joasă a Timişului, cu o altitudine medie de 87 m. Până 
la Timiş nu mai întâlneşte nici un obstacol, trece dincolo de râu prin punctul “Mlaca”, 
cotind-o uşor spre SSE, se strecoară printre meandrele fosile şi pădurea Lighed, până 
la nord de localitatea Pădureni, unde traversează Timişul Mort (un fost braț al râului 
Timiş, dar care încă colectează ape din canalele ce drenează acest areal), după care o 
coteşte din nou spre SE pentru a ieşi din imensa buclă a Timişului Mort ce înconjoară 
Pădureniul. Câmpia îşi păstrează aceleaşi caracteristici, fiind drenată de numeroase 
canale şi pâraie, valul traversând mai întâi pârâul Vâna Mare, apoi Valea Tofani şi 
pârâul Vâna Sculii. Din dreptul localităţii Folea, altitudinea începe să urce către 93 m, 
valul intrând în sectorul vestic la Câmpiei Înalte a Bârzavei, ajungând la 100 m în 
momentul traversării pârâului Valea Seacă. De aici valul face un cot larg spre SSV pen-
tru a ocoli zonele mai înalte dinspre est, menţinându-se la o altitudine de 110 m până 
la Opatiţa, unde coboară brusc pentru a traversa pârâul Bârdeanca. Din acest moment, 
valul de pământ intră în albia majoră a râului Bârzava, până la traversarea acestuia având 
de parcurs o câmpie joasă cu o pantă uşoară către sud şi o altitudine medie de 92 m. 
La N de localitatea Roviniţa Mare, valul o coteşte iar către SSE pentru a traversa per-
pendicular pârâul Bârzava, după care terenul urcă lin către sud, spre Roviniţa Mică, 
unde atinge din nou 100 m, ieşind din albia majoră a râului. Respectând aceleaşi carac-
teristici nescrise ale logicii construirii sale, valul o coteşte brusc spre vest pentru a oco-
li Dealu Viilor, urmând linia sinuoasă a unei noi trepte geomorfologice, care coboară 
brusc în acest sector cu încă 20 m, de la altitudinea de 100 m la cea de 80 m, în lunca 
râului Moraviţa. Valul merge paralel cu această treaptă geomorfologică, pe direcţia 
SV, fără să o coboare, ocoleşte localităţile Dejan şi Moraviţa, îndrăznind să traverseze 
râul Moraviţa abia în teritoriul sârbesc, la sud de Vatin, ocolind mlaștinile de la SE 
de această localitate. 

4.3. Valul nr. II în Timișoara 
”Valul roman” nr. II traversează orașul Timișoara de la nord la sud prin latura 

de vest a centrului istoric, prin cartierele Mehala, Ronaț și Freidorf, traiectul său fiind 
imposibil de identificat în acest sector datorită numeroaselor modificări antropice a 
urbanismului acestor cartiere. Valul poate fi observat doar la intrarea în oraș, în zona 
nordică, între cele două noi cartiere ale Timișoarei: Cora și Dumbrăvița Vest. În acest 
sector el a fost cercetat arheologic în anul 2004, atunci când s-a construit șoseaua de 
centură DN – varianta ocolitoare Timişoara km. 549+076 – DN 69 km. 6+43064. Valul 
traversează orașul pe un traiect ipotetic ușor curbat, ocolind, probabil, zona de mlaștini 
care exista pe cursul fostului râu Bega (azi canalul Bega), fiind din nou observabil cu 
ochiul liber, în zona de sud a urbei, unde reapare în cartierul Chișoda. În acest areal 
păstrează încă o elevație de aproximativ 0,5–1 m, fiind puternic aplatizat de lucrările 
agricole. Lățimea valului este de aproximativ 25–30 m, iar cea a șanțului nu poate fi 
determinată. Deși s-au efectuat mai multe cercetări sistematice în teren pentru identi-
ficarea acestui val și în interiorul orașului, nu s-a reușit localizarea cu precizie a aces-
tuia, toate terenurile fiind în proprietate privată, fără posibilitatea de a se efectua son-
                                                      
64 Draşovean et alii, 2004. 
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daje arheologice de verificare. Apreciem că, în viitorul apropiat, ar putea exista o sin-
gură posibilitate de cercetare a acestei fortificații liniare, în sectorul unde este traver-
sată de calea ferată, atunci când aceasta va fi modernizată. 

5. Concluzii 
Arealul Municipiului Timișoara, precum și zonele peri urbane, prezintă un 

potențial arheologic uimitor. Deși, din punct de vedere geomorfologic, această zonă 
a fost de-a lungul timpului o câmpie joasă, cu mlaștini întreținute anual de revărsările 
râurilor Timiș și Bega, grindurile create de depunerile aluvionare ale acestora, au creat 
condiții favorabile pentru locuit, inclusiv în perioada post-romană. Vegetația bogată, 
fauna diversă, solurile bune pentru o agricultură de subzistență dar și pentru creșterea 
animalelor domestice și, nu în ultimul rând, protecția oferită de mlaștini, au făcut ca 
această zonă a Timișoarei să ofere un habitat apreciat de comunitățile umane.  

Deși, începând din secolul al XIII-lea, orașul începe să capete contur și să se 
dezvolte, el a ocupat – până în secolul XVIII – un spațiu relativ restrâns, condiționat 
de prezența brațelor fosile ale celor două râuri mai sus menționate. Abia după desecările 
și îndiguirile întreprinse de administrația habsburgică, Timișoara își mărește suprafața. 
Acesta a fost motivul care a stat, probabil, la baza relativei aglomerări de așezări din 
toate epocile pe unul și același teritoriu, cuprins între brațele râurilor Bega (la nord) 
și Timiș (la sud). Imaginile satelitare reliefează cu precizie faptul că inclusiv “valurile 
romane” nr. II (cel median) și nr. III (cel estic), care traversează această câmpia de la 
sud la nord, fac un ușor ocol – valul II către vest, iar valul III către est – ocolind acest 
areal inundabil. 

Numărul mare de descoperiri arheologice aparținând perioadei post-romane, în 
sectorul investigat de noi, demonstrează, o dată în plus, că explozia demografică din 
Banatul istoric, care a avut loc de la sfârșitul secolului al II-lea și până la venirea huni-
lor, nu a ocolit zona Timișoarei. Deși orașul s-a dezvoltat, iar urmele arheologice sunt 
din ce în ce mai greu observabile în teren, considerăm că modesta noastră contribuție 
poate ilustra dinamismul evoluției umane, precum și diversitatea cultural-istorică a 
urbei în care trăim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42
6 

 

 
F

ig
. I

. 1
. D

is
tr

ib
u
ți

a 
sp

aț
ia

lă
 a

 lo
cu

ir
il

or
 p

os
t-

ro
m

an
e 

în
 h

ot
ar

u
l c

ad
as

tr
al

 a
ct

u
al

 a
l m

u
n

ic
ip

iu
lu

i T
im

iș
oa

ra
.



427 

 1 

 2 

Fig. II. 1. Distribuția spațială a necropolelor post-romane în  
hotarul cadastral actual al municipiului Timișoara;  

2. Distribuția spațială a descoperirilor numismatice post-romane în  
hotarul cadastral actual al municipiului Timișoara. 
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2 3 

Fig. III. 1. Traseul (presupus) al “Valului Roman” pe teritoriul municipiului 
Timișoara; 2÷3. Ceramică de la Timișoara-Cioreni1. 

  

                                                      
1 Benea et alli, 1986. 
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Fig. IV. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-Cioreni2; 3÷4. Ceramică de la 
Timișoara-1 (Cotu Morii / Cotu Mariei / Pusta)3;  

5÷7. Ceramică de la Timișoara-5; 8. Ceramică de la Timișoara-14. 
                                                      
2 Benea, 1995-1996. 
3 după Măruia et alli, 2011. 
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3 4 

 5 

Fig. V. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-14; 3÷4. Ceramică de la Timișoara-7 
(Freidorf / Barum Automotive)4; 5. Materiale atribuite perioadei post-romane  

de la Timișoara-11 (UMT)5. 

                                                      
4 după Mare et alli, 2011. 
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Fig. VI. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-11 (UMT)6;  
3÷6. Ceramică de la Timișoara-18 (Strada Prepeliței). 

                                                                                                                                         
5 după Mare, 1998. 
6 după Tănase, 1998. 
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Fig. VII. 1÷3. Ceramică de la Timișoara-24 (Mehala);  
4. Ceramică de la Timișoara-37 (Cioreni); 5÷6. Ceramică de la Timișoara-38;  

7. Ceramică de la Timișoara-40. 
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Fig. VIII. 1. Ceramică de la Timișoara-52; 2÷6. Ceramică de la Timișoara-53; 
7. Ceramică de la Timișoara-59 (Piața Libertății). 
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Fig. IX. 1÷2. Ceramică de la Timișoara-59 (Piața Libertății); 
3÷8. Ceramică de la Timișoara-39. 
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