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Abstract. By continuing the archaeological survey in Western Romania between 2015 and 2018
and by completing the processing of some archaeological materials we managed to add 34 new
points to the Bronze Age specific discoveries map. By introducing them in the scientific circuit
we intend to continue the series of Bronze Age dedicated archaeological repertoires.
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Cartarea și delimitarea siturilor arheologice, în mod concret pe teren, este un
proces de lungă durată, în care coroborarea informațiilor adunate pe teren cu cele obținute după prelucrarea materialelor este vitală. Din acest motiv unele situri sunt pregătite pentru publicare la un interval de timp, mai mare sau mai mic, de la momentul descoperirii. Acest studiu cu caracter de repertoriu își propune să continue introducerea în
circuitul științific a unor puncte cu descoperiri atribuite epocii Bronzului din Banatul
Românesc.
Repertoriul arheologic1 a fost organizat alfabetic, în câmpurile sale fiind introduse următoarele informații: a. Istoricul cercetărilor, b. Coordonate geografice (centru
aproximativ sit), c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit), d. Repere geografice, e. Repere hidrografice, f. Forma de relief, g. Materialul arheologic.

1. Biniș-2 (jud. Caraș-Severin)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de către O. C. Rogozea și Lucian GLÂMEANU în 16.09.2018.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°21′16.92″ N, 21°38′30.80″ E, 214 m
altitudine.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 237080.13862 (X), 433843.44033 (Y).
c. Repere geografice: situl se află la 4,24 km NV de biserica ortodoxă din Biniş, la
1

Prima partea a repertoriului dedicat epocii bronzului din vestul României a fost publicat în
Sargetia, SN, VII, 2016, p. 139-200.
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Fig. 1. Biniș-2 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare (ed. 1975)
și Google earth -accesat 25.05.2018).
5,71 km SV de biserica romano-catolică din Bocşa şi la 8,46 km SSE de biserica ortodoxă din Berzovia.
d. Reper hidrografic: la 0,5 km NE se află Valea Moscadinului.
e. Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Gătaiei, pe o terasă.
f. Materialul arheologic: ceramica grosieră din acest punct este degresată cu cioburi
pisate și are suprafețele netezite (cu un aspect făinos). Ceramica fină are pasta degresată
cu nisip fin. Un singur fragment fin este decorat cu un mic buton semisferic înconjurat
de caneluri și un șir orizontal de împunsături deasupra.

2. Călacea-13 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în urma unor cercetări de suprafață de
către O. C. Rogozea și Cassian COLBAN, în primăvara anului 2018.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°58′1.54″ N, 21°7′28.50″ E, 101 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 199877.31466 (X), 503680.68474 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 2,5 km E de biserica ortodoxă din Bărăteaz, la
2,2 km NV de biserica ortodoxă din Călacea și la 7,4 km SV de biserica romano-catolică din Vinga.
e. Reper hidrografic: la 141 m vest se află pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa estica a pârâului
Apa Mare.
g. Materialul arheologic: în acest punct au fost descoperite numeroase fragmente ceramice specifice epocii bronzului. Din nefericire, starea fragmentară a acestora nu a permis identificarea unor tipuri de vas. Cu excepția unui fragment ceramic modelat dintr-o pastă grosieră, degresată cu cioburi pisate, care păstrează două șiruri orizontale de
alveole (Pl. 2/5), nu sunt întâlnite alte tipuri de decor. Alături de fragmentele ceramice
a mai fost descoperit și un nucleu din “silex de Banat” (Pl. 2/12).
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Fig. 2. Călacea-13 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).

3. Cherestur-3 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Francisc MIRCIOV. În contextul cercetărilor arheologice de la Dudeștii Vechi-Cociohat Ferma 3 au fost verificate, de către
O. C. Rogozea, mai multe situri. Printre acestea a fost verificată și poziția și starea de
conservare a sitului Cherestur-3 (9.06.2016).
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°7′37.79″ N 20°23′35.35″ E, 76 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 144272.06943 (X), 524470.47756 (Y).
d. Repere geografice: situl se afla la 191 m E de biserica catolică din Cherestur, la 4,4
km SV de biserica catolică din Cheghlevici si la 2,65 SV de biserica romano-catolică din Pordeanu.

Fig. 3. Cherestur-3 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
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e. Reper hidrografic: situl se află la 187 m N de un curs de apă semipermanent, afluent
al pârâului Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice grosiere din acest punct sunt caracterizate de o pastă degresată cu cioburi pisate si decoruri formate din incizii (Pl. 2/10–11),
șiruri de alveole paralele între ele dispuse orizontal (Pl. 2/8). Au mai fost descoperite
și funduri de vas (Pl. 2/7) sau buze de vas modelate tot din pastă grosieră (Pl. 2/6).
Ceramica fină păstrează încă lustrul suprafețelor. Ca degresant a fost preferat nisipul
fin. Fragmente decorate aproape că lipsesc. Excepție face un fragment care păstrează
o incizie orizontală (Pl. 2/9). În momentul cercetării suprafeței au mai putut fi identificate și numeroase oase dintre care unele posibil umane.

4. Dudeștii Vechi-41 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: în contextul cercetărilor arheologice preventive din punctul
Cociohat-Ferma 3 au fost efectuate şi cercetări de suprafaţă ce vizau identificarea unor
situri arheologice noi, dar şi reidentificarea unor puncte cunoscute deja. Cu acest prilej
a fost reidentificat şi acest sit de către O. C. Rogozea (27.05.2016).
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°3′34.60″ N 20°21′51.19″ E, 74 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 141600.08472 (X), 517100.77766 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 6,8 km NV de biserica ortodoxă din Vălcani, 7,6
km SV de biserica romano-catolică din Cherestur şi 9,3 km SE de biserica ortodoxă
din Beba Veche.

Fig. 4. Dudeștii Vechi-41 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: amenajările hidrologice din zonă, începute în sec. XIX și continuate pe parcursul sec. XX au schimbat geomorfologia zonei. Analiza imaginilor satelitare relevă existența a numeroase meandre.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: ceramica fină din acest punct este caracterizată de suprafețe
lustruite, nisip fin ca degresant. Arderea acestora este preponderent reducătoare. Deco-
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rurile sunt compuse din caneluri orizontale asociate cu caneluri care compun arcade
(Pl. 2/13), pliseruri fine verticale asociate cu o toartă lunguiață cu mici crestături, dispusă orizontal pe pântecul vasului (Pl. 3/3). Ceramica grosieră de aici este caracterizată de suprafețe netezite, degresarea pastei cu cioburi pisate și ardere oxidantă de obicei. Suprafețele sunt decorate prin realizarea unor nervuri care conferă aspectul “scoarței
de copacˮ (Pl. 2/14). Mai sunt întâlniți și butoni semisferici (Pl. 3/2) și toarte tubulare
dispuse imediat sub buză (Pl. 3/2). Din repertoriul formelor pot fi amintite diverse vase
cu dreaptă (Pl. 3/4–6) evazată (Pl. 3/7–10) sau castroane (Pl. 4/1).

5. Dudeștii Vechi-45 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Gheorghe DRĂGOI din Dudeștii
Vechi în anul 2007. O verificarea a stării de conservare a fost făcută în 09.06.2016 de
către O. C. Rogozea, Gh. Drăgoi, Fr. Mirciov. Cu această ocazie au fost înregistrate și
coordonatele geografice exacte. Acest punct este probabil același cu puctul menționat 36 (?) din studiul din repertoriul lui Constantin KALCIOV. Aici au fost descoperite,
alături de materialele arheologice caracteristice epocii bronzului și ceramică grafitată
Laténe, ceramică cenușie postromană și materialele medievale. Materialele postromane
și medievale de aici sunt amintite în studii cu caracter de repertoriu dedicate descoperirilor postromane2 și medievale3 din vestul României. Fragmentele caracteristice celei de
a doua vârste a fierului se află și ele în curs de publicare.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°0′11.17″ N, 20°29′13.78″ E, 78 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 150746.57059 (X), 510279.92946 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 4,5 km SE de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi, la 5,3 km N de biserica romano-catolică din Teremia Mică și la 6,7 km NV
de biserica ortodoxă din Nerău.

Fig. 5. Dudeștii Vechi-45 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
2
3

Micle, Rogozea, 2016, p. 492.
Craiovan, Rogozea, 2016, p. 106.
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e. Reper hidrografic: 3,3 km SE de cursul actual al Arancăi.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: formele de vas care au putut fi determinate în cazul ceramicii
din acest punct sunt: vase cu buza evazată (Pl. 4/1, 3, 6, 15), castroane cu buza evazată
și umăr profilat (Pl. 4, 14, 18), cănițe (Pl. 4/17), vase cu buza dreaptă (Pl. 4/16) sau
castroane cu buza invazată (Pl. 4/5, 7). Decorurile pentru ceramica fină, cu suprafețe
lustruite și degresată cu nisip fin sunt compuse din caneluri orizontale (Pl. 4/10) sau
verticale (Pl.4/12, 19) caneluri care formează ghirlande (Pl. 4/11) sau modelarea plastică a suprafeței pentru obținerea unor fațete (Pl. 4/5). În cazul ceramicii grosiere cu
suprafețele netezite și degresată cu cioburi pisate sunt întâlnite decoruri modelate plastic (Pl. 4/6) sau suprafețele cu aspect de “scoarță de copacˮ (Pl. 4/13). Elementele plastice întâlnite ceramica de aici sunt: toartele fațetate triunghiulare în secțiune (Pl. 4/4)
toartele plate (Pl. 4/8), butoni semisferici (Pl. 4/7).

6. Dudeștii Vechi-50 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de către Fr. Mirciov și Gh. Drăgoi. În
contextul cercetărilor arheologice de la Dudeștii Vechi, punctul Cociohatu Mic Ferma
3/Mihoc au fost cartate și o serie de situri cunoscute în bibliografia de specialitate. În
19.10.2016, situl denumit de noi convențional de noi Dudeștii Vechi-50, a fost reidentificat de O. C. Rogozea, Fr. Mirciov și Gh. Drăgoi.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°1'24.31"N, 20°29'41.75"E, 77 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 151475.49302 (X), 512501.60512 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 2,54 km SE de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi, 7,7 km N de biserica romano-catolică din Teremia Mică, 13,2 km NV de
biserica romano-catolică din Tomnatic.
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 1,9 km de cursul actual al pârâului Aranca.
La numai 20 m de marginea perimetrului cu ceramică există și o mică baltă.

Fig. 6. Dudeștii Vechi-50 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice sunt decorate cu caneluri în cazul ceramicii fine, cu pasta degresată cu nisip fin și suprafețele lustruite, cu caneluri late orizontale (Pl. 5/1) sau caneluri ceva mai înguste care formează ghirlande (Pl. 5/2). Unele
fragmente au permis identificarea unor vase cu buza mai mult (Pl. 5/1) sau mai puțin
evazată (Pl. 5/3).

7. Dudeștii Vechi-59 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost descoperit de O. C. Rogozea în 2.08.2017 cu prilejul supravegherii lucrărilor de execuția a uni canal de irigații din Cociohatul Mare.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°4′56.35″ N, 20°23′2.11″ E, 77 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 143270.06922 (Y) 519532.96268 (X).
d. Repere geografice: situl se află la 8,45 m NV de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi, la 14,76 km NE de biserica ortodoxă din Crna Bara, RS și la 11,35 km
SE de biserica romano-catolică din Kübekháza, HU
e. Reper hidrografic: 2 km sud de pârâul Cociohat și la 170 m N de un meandru fosil
dispărut în urma lucrărilor de amenajări funciare.

Fig. 7. Dudeștii Vechi-59 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice aparțin speciei grosiere și au pasta degresată cu cioburi pisate. Acestea sunt puține și atipice.

8. Dumbrava-2 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat, în luna aprilie a anului 2015, de către
Cristian FLOCA și Adrian ARDELEAN, cu ocazia unor cercetări de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic din cadrul Planului Urbanistic General
al comunei Dumbrava.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°49′28.71″ N, 22°6′40.18″ E, 144 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 275716.87171 (X), 484610.30044 (Y).
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d. Repere geografice: situl se află la 900 m V de biserica reformată din Dumbrava,
4,47 km NE de biserica ortodoxă din Traian Vuia, 3,88 km SE de biserica ortodoxă
din Mănăştur.

Fig. 8. Dumbrava-2 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 200 m spre V, terasa coboară cu circa 4–5m spre cel mai apropiat reper hidrografic, un mic pârâu ce curge pe direcția SE–NV, afluent al Begăi.
f. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat pe suprafața unei terase înalte
ce coboară lin spre N, către Valea Begăi, cu o diferență altitudinală de circa 6–7 m.
Materialele recoltate sunt dispuse în general pe suprafața pantei și numai parțial pe
platoul plan al terasei.
f. Materialul arheologic: fragmentele ceramice descoperite aici aparțin cu precadere
speciei grosiere. Suprafețele au un aspect rugos din cauza nisipului cu bob mare folosit ca degresant și fost probabil netezite. Ca modalitate de decor au fost preferate incizii circulare asociate cu puncte (Pl. 5/4) sau incizii drepte (Pl. 5/5–6). Un singur fragment a permis identificarea unui tip de vas cu buza puțin evazată (Pl. 5/7).

9. Dumbrava-3 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit, în aprilie 2015, de către C. Floca și A.
Ardelean în contextul cercetărilor determinate de întocmirea Memoriului Arheologic
din cadrul Planului Urbanistic General al comunei Dumbrava.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°49′22.86″ N, 22°6′30.87″ E, 144 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 275509.48296(X), 484437.07240 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 655 m SV de biserica reformată din Dumbrava,
3,72 km sud E de biserica ortodoxă din Mănăştur şi 4,19 km NE de biserica ortodoxă
din Traian Vuia.
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,1 km S de pârâul Apa Neagră.
f. Forma de relief: suprafața obiectivului arheologic este amplasată pe platoul unei terase
înalte ce coboară lin spre N, către Valea Begăi, cu o diferență altitudinală de circa 4–5
m. Către E, terasa coboară cu circa 4 m spre cel mai apropiat reper hidrografic.
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Fig. 9. Dumbrava-3 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
g. Materialul arheologic: la fel ca în cazul ceramicii din situl anterior pasta este degresată cu nisip cu bobul mare și degresată cu incizii (Pl. 5/8) sau mici incizii verticale
la baza vasului (Pl. 5/9). Un singur fragment de toartă plată, ovală în secțiune, a fost
descoperit (Pl. 5/10).

10. Gherteniș-1 (jud. Caraș-Severin)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Alexandru FLUTUR, în toamna
anului 2017, cu ocazia unor cercetări de suprafață, care aveau ca scop identificarea așezărilor atribuite preistoriei și antichității din preajma castrului de la Berzovia4.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°25′24.01″ N, 21°32′58.25″ E, 132 m
altitudine.

Fig. 10. Gherteniș-1 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
4

Ne exprimăm mulțumirile și pe această cale pentru materialul cedat.
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c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 230175.52389 (X), 441773.94751 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 6,3 km SVV de biserica ortodoxă din Gătaia, la
9,7 km SEE de biserica ortodoxă din Gătaia, la 12,53 km S de biserica ortodoxă din
Cadar şi la 350 m S de şoseaua Gătaia–Gherteniş (drumul naţional 58B).
e. Reper hidrografic: situl se află la 300 m V de un pârâu fără nume şi la 2,4 km S de
cursul actual al pârâului Fizeş.
f. Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Gătaiei, pe o terasă.
g. Materialul arheologic: în acest punct au fost descoperite pe lângă fragmente ceramice
cenușii caracteristice sec. II–IV și numeroase materiale specifice epocii bronzului. Acestea din urmă provin de la vase realizate dintr-o pastă grosieră degresată cu cioburi pisate
(Pl. 1/1–2), vase cu buza puternic evazată modelate dintr-o pastă semifină degresată
cu nisip și mică (Pl. 1/6), castroane cu toartă tubulară din pastă grosieră (Pl. 1/8) sau
fină degresată cu nisip fin (Pl. 1/7). Tot dintr-o pastă fină, arsă reducător și degresată
cu nisip fin au fost modelate și vase cu toarta supraînălțată (Pl. 1/3) sau vase scunde
cu gura largă (Pl. 1/4). Decorurile sunt compuse din incizii orizontale sub buză (Pl.
1/5), incizii verticale asociate cu un buton (Pl. 2/1) sau pseudoșnur (Pl. 1/14). Decorurile enumerate anterior apar pe ceramica fină arsă oxidant sau reducător și degresată
cu nisip fin. Mai sunt întâlnite și elemente modelate plastic cum sunt: toarte semicirculare (Pl. 2/2), butoni alungiți dispuși orizontal (Pl. 2/ 3) sau toarte plate (Pl. 2/4). În
acest punct au mai fost descoperite și numeroase funduri de vas (Pl. 1/9–13).

11. Fibiș-12 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în luna septembrie a anului 2018 de către
O. C. Rogozea și Adrian JUMUGĂ.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°57′54.39″ N, 21°26′59.79″ E, 129 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 225065.43639 (X), 502284.34670 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 5,5 km SV de biserica ortodoxă din Charlottenburg,

Fig. 11. Fibiș-12 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
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la 2,32 km SE de biserica ortodoxă din Fibiș și la 7,06 km NE de biserica ortodoxă din
Bencecu de Jos.
e. Reper hidrografic: la 420 m S se află cursul actual al pârâului Beregsău.
f. Forma de relief: situl se află în Dealurile Lipovei pe o terasă aflată la N de pârâul
Beregsău.
g. Materialul arheologic: în acest punct au fost descoperite fragmente ceramice cu pasta
degresată cu cioburi pisate sau nisip cu bobul mare și cu suprafețele lustruite în unele
cazuri. Decorurile lipsesc, cu excepția unei buze de vas modelată plastic în așa fel încât
să se obțină un aspect torsadat. Alături de fragmentele ceramice au mai fost descoperite fragmente de chirpici și de vatră, o fusaiolă cu pasta degresată cu nisip fin, o parte
dintr-un frecător și o râjniță fragmentată, ambele din granit.

12. Fizeș-1 (jud. Caraș-Severin)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat, la data de în 16.09.2018, de către O. C.
Rogozea și Lucian GLÂMEANU.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°21′2.98″ N, 21°32′47.53″ E, 193 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 229595.00303 (X), 433731.17127 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 11,3 km V de biserica ortodoxă din Biniş, la 10,77
km SV de biserica ortodoxă din Berzovia şi la 13,26 km NVV de biserica luterană din
Butin.

Fig. 12. Fizeș-1 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: situl se află la 260 m V de un izvor de coastă.
f. Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Gătaiei, pe o terasă.
g. Materialul arheologic: ceramica grosieră descoperită aici are pasta degresată cu cioburi pisate și suprafețele netezite. Ceramica fină este degresată cu nisip fin. Cu excepția
unei toarte tubulare de pe un fragment grosier, nu au fost identificate elemente tipice
care să perimită o atribuire etno-culturală.
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13. Giarmata-23 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în anul 2015 de către Cristian FLOCA cu
ocazia cercetării de suprafață din 2015 prilejuită de întocmirea Memoriului Arheologic necesar la întocmirea Planului Urbanistic General al comunei Giarmata.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°49′35.96″ N, 21°16′0.76″ E, 101 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210166.03008 (X), 487557.20306 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 963 m V de șoseaua Timișoara–Giarmata (drumul
județean 691), la 1,7 km SSE de biserica ortodoxă din Ceneteaz, la 4,3 km SV de biserica romano-catolică din Giarmata și la 3,45 km NV de biserica romano-catolică din
Giarmata Vii.

Fig. 13. Giarmata-23 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: situl se află la 211 m V de pârâul Niarad.
f. Forma de relief: din punct de vedere morfo-geografic situl speculează o terasă înaltă,
ce coborară brusc cu circa 8–10 m înspre V și N, către Valea Nerad și brațele fosile de
apă ce au format cândva această vale. Către E platoul terasei coboară lin spre drumul
județean.
g. Materialul arheologic: decorurile ceramicii fine sunt compuse în general din fațete
(Pl. 15/11, 15, 16) în cazul ceramicii fine sau incizii scurte oblice amplasate pe pântecul vasului (Pl. 5/12). Sunt întâlnite toarte tubulare (Pl. 5/17) sau butoni semisferici
(Pl. 5/13). Fundurile de vas au în general un profil simplu însă există și funduri inelare
(Pl. 5/14). Alături de fragmentele ceramice a fost descoperită și o fusaiolă dintr-o pastă semifină, lustruită (Pl. 6/4), dar și o piesă din gresie cu granulație fină, ovală în secțiune cu următoarele dimensiuni: lungime 11,7 cm, lățime maximă 1,5 cm, lățime vârf
0,4 cm. În partea superioară a fost practicată o perforație bidirecțională. Pe una dintre
suprafețe gaura pentru perforare este mult mai vizibilă, diametru exterior al perforației 0,8 cm, diametrul interior al perforației 0,3 cm. Pe cealaltă suprafață o mare parte
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din zona de început a perforației a dispărut pentru că în zona respectivă piesa a fost netezită intens, creându-se astfel o fațetă.

14. Ghiroda-4 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: Punctul a fost descoperit în iulie 2018 de O. C. Rogozea și
Dan VLASE.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°46′53.76″ N, 21°16′59.92″ E, 88 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 211208.62246 (X), 482493.83964 (Y).
d. Repere geografice: La 2,5 km SE de biserica romano-catolică din Giarmata Vii, la
2,2 km V de biserica romano-catolică din Ghiroda, la 3,6 km SE de biserica reformată
din Dumbrăvița și la 261 m V de șoseaua Giarmata Vii–Timișoara (drumul comunal
64).

Fig. 14. Ghiroda-4 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: 300 m N de un pârâu fără nume, 3 km N de cursul actual al pârâului Bega și la 2,2 km E de pârâul Behela.
f. Forma de relief: situl este amplasat la zona de contact dintre câmpia Begăi și Câmpia
Înaltă a Vingăi, pe o terasă.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice tipice descoperite aici sunt: un fragment
de strachină modelată dintr-o pastă fină, arsă reductant, degresată cu nisip și decorată
prin practicarea unor fațete (Pl. 6/1) și o toartă modelată dintr-o pastă grosieră degresată cu cioburi pisate (Pl. 6/2).
15. Ghiroda-5/Halta Ghiroda (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost descoperit în 5.09.2018 de O. C. Rogozea și L.
Gâmeanu.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°46′48.10″ N, 21°18′22.72″ E, 89 m
altitudine.
c.Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 212988.18874(X), 482235.82842 (Y).
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d. Repere geografice: situl se află la 1,06 km NE de biserica ortodoxă din Ghiroda, la
5,62 km V de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 1,97 lm SE de biserica ortodoxă
din Giarmata Vii și la 100 m SV de Aleea Uberland.

Fig. 15. Ghiroda-5 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: situl se află la 217 m E de un pârâu fără nume, la 1,7 km NV de
cursul actual al râului Bega și la 4 km SE de pârâul Behela.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă.
g. Materialul arheologic: materialele ceramice specifice epocii bronzului, descoperite
pe suprafață alătruri de ceramică cenușie specifice sec. II–IV, au pasta degresată cu
cioburi pisate. Ca decoruri sunt întâlnite caneluri orizontale sau butoni ovali sau dreptunghiluari cu muchiile ușor rotunjite, dispuși orizontal.

16. Giarmata Vii-4 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost descoperit în 20.11.2016 de O. C. Rogozea și
Victor BUNOIU.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°47′26.90″ N, 21°18′45.67″ E, 92 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 213538.47819 (X), 483410.19791 (Y).
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1 km SE de biserica ortodoxă din Giarmata
Vii, la 2,39 km NE de biserica ortodoxă din Ghiroda, la 9,6 km SV de biserica ortodoxă
din Ianova.
e. Reper hidrografic: situl se află la 132 m V de un pârâu fără nume.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o mică terasă.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice descoperite în acest punct aparțin cu
precădere speciei grosiere și au fost degresate cu cioburi pisate. Fragmentele tipice
lipsesc. Pe lângă ceramică a fost descoperită și o piesă litică cioplită din “silex brun
de Banatˮ (Pl. 6/6).

17. Jebel-6 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de Cristian FLOCA, în anul 2013, cu
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Fig. 16. Giarmata Vii-4 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).

Fig. 17. Jebel-6 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
prilejul unor cercetări de suprafață care vizau reidentificarea sitului arheologic cunoscut în bibliografia de specialitate ca Folea-La Buși.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°31′11.62″ N, 21°15′44.42″ E, 84 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 208217.94657 (X), 453506.48074 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 3,47 km NV de biserica ortodoxă din Folea, la
5,81 km NE de biserica ortodoxă din Voiteg, la 6,48 km SE de biserica ortodoxă din
Jebel şi la 2,75 km N de şoseaua Folea–Jebel (Drumul Judeţean 592B).
e. Reper hidrografic: situl se află la 160 m V de pârâul Vâna Sculii.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice provenite din acest sit au suprafețele
decorate cu diverse combinații de incizii (Pl. 6/10, 12), incizii care formează ghirlan-
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de (Pl. 6/14), incizii frânte asociate cu incizii paralele sub buză (Pl. 6/11), caneluri
orizontale sub buză (Pl. 6/9), incizii scurte asociate cu toarte tubulare (Pl. 6/7). Formele întâlnite sunt amforetele (Pl. 6/6), castroane (Pl. 6/8), diverse străchini (Pl. 6/9,
11) etc.

18. Orțișoara-2/Lanu Vinga (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Dorel MICLE. O noua cercetare
de suprafață a fost intreprinsă de către O. C. Rogozea și Cassian COLBAN, în primăvara anului 2018.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°59′37.43″ N, 21°9′36.89″ E, 117 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 202781.91133 (X), 506504.90569 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 3,64 km SV de biserica romano-catolică din Vinga,
la 6 km NE de biserica ortodoxă din Bărăteaz și la 4,8 km NNE de biserica ortodoxă
din Călacea.

Fig. 18. Orțișoara-2 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 380 m nord curge pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: situl este amplasat în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa sudică a
pârâului Apa Mare.
d. Materialul arheologic: fragmentele ceramice provin de la oale cu buza evazată (Pl.
6/13), străchini tronconice (Pl. 6/15) și castroane cu buza invazată (Pl. 6/17). Fragmentele, provenite de la vase modelate din pastă, sunt decorate cu incizii asociate cu un
buton semisferic (Pl. 6/18), brâuri cu incizii scurte verticale (Pl. 7/1), caneluri verticale (Pl. 7/2) sau diverse combinații de incizii frânte (Pl. 7/ 3–4). Aici a mai fost descoperit și un nucleu din “silex brun de Banatˮ (Pl. 7/5).

19. Orțișoara-16/Lanu Mănăștur (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de O. C. Rogozea și Cassian COLBAN,
în primăvara anului 2018, cu prilejul unor cercetări de suprafață care vizau cartarea
zonelor cu potențial arheologic din zona pârâului Apa Mare.
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b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°59′13.59″ N, 21°8′46.11″ E, 108 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 201654.45522 (X), 505822.25637 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 4,6 km NE de biserica ortodoxă din Bărăteaz, la
5 km SV de biserica romano-catolică din Vinga și la 5 km NV de biserica ortodoxă
din Orțișoara.

Fig. 19. Orțișoara-16 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 290 m N se afla pârâul Apa Mare
f. Forma de relief: situl este amplasat în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa sudică a
pârâului Apa Mare.
g. Materialul arheologic: un singur fragment grosier, degresat cu cioburi pisate, identificat pe suprafața acestui punct are un decor format din două șiruri de alveole orizontale (Pl. 7/6). A mai fost descoperită și o râșniță din gnais cu o greutate de 5 kg (Pl.
7/7).

20. Peciu Nou-18 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de O. C. Rogozea și Florentina MĂRCUȚI
în 19.03.2017.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°37′7.67″ N, 21°2′55.46″ E, 78 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 192086.56501 (X), 465291.58888 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,96 km NE de biserica romano-catolică din Peciu
Nou, la 4,93 km SE de biserica ortodoxă sârbească din Diniș, la 7 km V de biserica
catolică din Parța și la 474 m V de șoseaua Peciu Nou–Diniaș (591A).
e. Reper hidrografic: în raport cu actual curs al râului Timiș situl se află la 3,7 km NV.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: numeroasele fragmente ceramice au fost descoperite alături
de piese litice cioplite și șlefuite, mai precis o așchie (Pl. 7/9) și o râșniță (Pl. 7/8).
Decorurile întâlnite pe ceramică sunt realizate prin modelarea plastică a pastei pentru
obținerea unor butoni cu caneluri (Pl. 7/10), toarte tubulare (Pl. 7/11), butoni ovali
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Fig. 20. Peciu Nou-18 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
dispuși orizontal asociați cu mici împusături (Pl. 7/13) sau brâuri cu mici alveole (Pl.
7/14, 16). Alte modalități de decorare întâlnite sunt incizarea sau imprimarea dar și
realizarea unor caneluri late. Prin imprimare a fost obținut așa-zisul pseudoșnur (Pl.
7/12, 17, 8/1). Incizarea a fost folosită pentru producerea unor linii vălurite (Pl. 7/15),
linii orizontale suprapuse de linii oblice (Pl. 8/3), sau linii care formează arcade (Pl.
9/1). Canelurile întâlnite pe suprafața exterioară sunt dispuse vertical (Pl. 7/2, 4). Formele de vas, care pot fi reconstituite și implicit identificate, sunt amforele (Fig. 8/6),
diverse variante de străchini tronconice cu gura largă (Pl. 8/7–9) sau vase cu corpul
globular și buza evazată (Pl. 9/1–2). Fundurile de vas descoperite pe suprafață sunt
simple (Pl. 8/5).

21. Răchita-1 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: descoperirea acestui punct a fost făcută în aprilie 2015 de către
C. Floca și A. Ardelean cu ocazia unor cercetări de suprafață determinate de redactarea
unui Memoroiu arheologic inclus în noul Plan Urbanistic General al comunei Dumbrava.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°49'55.05"N 22°6'59.28"E, 139 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 276158.30837 (X), 485408.13846 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 760 m N de biserica reformată din Dumbrava,
2,5 km V de biserica ortodoxă din Begheiu Mic şi 4,17 km E de biserica ortododxă
din Mănăştur.
e. Reper hidrografic: cel mai apropiat curs de apă mărginind perimetrul obiectivului
către E, fiind vorba despre un afluent sudic al pârâului Apa Neagră, aflat la 450 m
către N.
f. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat în zona joasă, de subsidență, a
Văii Begăi, într-un areal puternic hidratat de pârâuri afluente ale râului. Descoperirile
arheologice se întind pe o suprafață cvasi-plană.
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Fig. 21.Răchita-1 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice de aici au pasta degresată cu nisip cu
bobul mare și suprafețele decorate cu mici alveole (Pl. 9/3) sau incizii scurte și oblice
pe buză (Pl. 9/4).

22. Răchita-2 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: materialele arheologice din acest punct au fost descoperite în
aprilie 2015 de către C. Floca și A. Ardelean în urma unor cercetări de suprafață determinate de reînoirea Planului Urbanistic General al comunei Dumbrava.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°50′4.06″ N, 22°6′44.04″ E, 137 m
altitudine.

Fig. 22. Răchita-2 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 275839.65355 (X), 485698.05247 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 2,8 km V de de biserica ortodoxă din Begheiu Mic,
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1,1 km NNV de biserica romano-catolică din Dumbrava și la 3,89 km E de biserica
ortodoxă din Mănăștiur.
e. Reper hidrografic: cel mai apropiat curs de apă mărginind perimetrul obiectivului în
partea nordică a sa, fiind vorba despre pârâul Apa Neagră, afluent al Begăi.
f. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat în zona joasă, de subsidență, a
Văii Begăi, într-un areal puternic hidratat de pârâuri afluente ale râului. Descoperirile
arheologice se întind pe o suprafață cvasi-plană.
g. Materialul arheologic: –

23. Rudna-5 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit, în data de 13.04.2017, de către O. C.
Rogozea și Florentina MĂRCUȚI.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°28′47.43″ N, 20°56′37.43″ E, 75 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 183120.84431 (X), 450272.00930 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 3,62 km NV de biserica sârbească din Gad, la
5,3 km E de biserica romano-catolică din Cruceni, la 8,1 km SV de biserica ortodoxă
din Giulvăz şi la 840 m S de calea ferată de Cruceni–Rudna.

Fig. 23. Rudna-5 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,14 km N de cursul actual al râului Timiş.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: pe lângă puținele fragmente ceramice (Pl. 9/6–7) a mai fost
descoperit și un fragment de lamă (Pl. 9/5). În cazul unui fragment ceramic provenit
de la o strachină tronconică cu gura largă numeroasele incizii de pe suprafața exterioară
au fost umplute cu o pastă albă (Pl. 9/6).

24. Sânandrei-9
a. Istoricul cercetărilor: materialele arheologice foarte fragmentare au fost descoperite
pe traseul unui șanț săpat pentru introducerea conductei unor hidranții stradali supraterani de către O.C. Rogozea în 13.11.2014.
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b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°51′36.91″ N, 21°9′30.33″ E, 100 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 201926.21749 (X), 491688.06447 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,07 km NV de biserica ortodoxă din Sânandrei,
la 5,07 NE de biserica romano-catolică din Dudeștii Noi și la 7,47 km SE de biserica
romano-catolică din Hodoni.

Fig. 24. Sânandrei-9 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 874 m S curge pârâul Surduc și la 1,5 km S pârâul Bega Veche.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe prima terasă a pârâului Bega Veche, în Câmpia Înaltă a Vingăi.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice puține și fragmentare sunt atipice și
degresate cu cioburi.

25. Satchinez-3 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de O. C. Rogozea și V. Bunoiu în 2018
cu prilejul unor cercetări de suprafață.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°54′42.22″ N, 21°0′42.28″ E, 91 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 190831.03736 (X), 497963.93747 (Y).
d. Repere geografice: situl se afla la 3,84 km SV de biserica ortodoxă română din Satchinez, la 6 km NV de biserica ortodoxă din Hodoni și la 9,44 km SE de biserica romano-catolică din Șandra.
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 190 m N de o mlaștină alimentată de pârâul
Iercici.
f. Forma de relief: situl este plasat în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe prima terasă a Văii
Neamțului.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice au suprafețele decorate prin realizarea
unor caneluri orizontale, care dau aspectul unor fațete (Pl. 9/10–12), prin executarea
unor incizii scurte pe buza (Pl. 9/11) sau incizii în combinații mai complexe (Pl. 9/8–9).
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Fig. 25. Satchinez-3 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).

26. Timișoara-8/Fratelia (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic din cartierul Fratelia al municipiului Timişoara
se numără printre cele mai cercetate şi implicit cele mai cunoscute puncte arheologice
existente în perimetrul localităţii amintite mai sus. Numeroase materiale arheologice
de aici au fost salvate de către colecţionarul şi arheologul amator Friedrich RESCH
în urma supravegherii lucrărilor de extragere a lutului pentru Fabrica de Cărămidă,
care a funcţionat în această zonă.
Cercetări arheologice preventive organizate încep în anul 1976 când arheologul
Florin MEDELEŢ de la Muzeul Banatului din Timişoara, împreună cu o echipă formată Petru ROGOZEA, Răzvan GĂVĂN, Alexandru FOTA şi Ioan ANDRIŢOIU, se
deplasează în perimetrul delimitat la N de cale ferată şi cimitirul din Fratelia, la S de
drumul judeţean DJ 595, la V de DN 59 şi la E de calea ferată.
Cele mai timpurii materiale descoperite în acest sit aparţin neoliticului timpuriu, mai exact fazei a II-a a culturii Starčevo-Criş. Ceramica neolitică timpurie a fost
descoperită în locuinţa (coliba) L. XXIX5.
Materialele ce pot fi atribuite neoliticului dezvoltat din acest punct provin din
supravegheri şi periegheze desfăşurate în zona afectată de extragerea argilei pentru
Fabrica de Cărămidă. Din punct de vedere cultural acestea aparţin subfazelor A2-A3
ale culturii Vinča6.
Tot în acest punct a fost cercetată o necropolă de incineraţie şi locuinţe ce

5

Draşovean, 2001, p. 33, p. 55; Luca, 2006, p. 252.
Gudea, Moţiu, 1983, p. 195; Kalmar-Maxim, 1984, p. 394-395; Luca, 1985; p. 286, 288; Luca,
2006, p. 252; Lazarovici, 1976, p. 208-209; Lazarovici, 1977; p. 23, p. 25; Lazarovici, 1979,
p. 115, p. 196 -punctul 38; Lazarovici, 1981, p. 176; Lazarovici, 1990, p. 23; Lazarovici, 1991,
p. 49; Lazarovici, 1991a, p. 28; Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 208, p. 217; Lazarovici et alli,
1983, p. 9; Rogozea, Seculici, 2014, p. 285
6
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aparţin epocii bronzului7. În necropola de forma unei elipse cu suprafaţa de cca 18
ha, cercetată aici, au fost descoperite, în anulul 1976, un număr de 300 de morminte.
Fl. Medeleţ estimează că un număr cel puţin egal cu mormintele cercetate a fost distrus în anul 19958. În afara de complexele cu caracter funerar sau ritualic în situl de la
Fratelia au mai fost cercetate şi 20 de locuinţe aflate la numai 10–20 m de necropolă9.
Dintre mormintele cercetate aici majoritatea pot fi atribuite fazei I-II a culturii CruceniBelegiš. Un singur mormânt (M.31) poate fi atribuit sfârşitului Epocii Bronzului şi
începutului perioadei de tranziţie HaA110.
Alte descoperiri arheologice atribute preistorie descoperite în 1972 în arealul
sitului sunt şi cele două celturi11 dar şi depozitul Timişoara II compus dintr-o daltă cu
toc de înmănuşare, un ciocanul şi o nicovala. Aceste piese intră în colecţia Muzeului
Banatului în anul 1973 în urma unei donaţii făcute de către Al. Fota şi Fr. Resch12. Cele
trei piesele, care formau micul depozit, aparţin, în opiniaia lui Fl. Medeleţ, unui meşteşugar specializat în prelucrarea bronzului. Din punct de vedere cronologic şi cultural
depozitul aparţine primei vârste a fierului, subfazei Ha B1 seria Moigrad-Tăuteu13.
Zona este reocupată din nou în Evul Mediu Timpuriu, mai precis în secolele
VIII–IX. Acestei perioade îi aparţin locuinţele semiadâncite cu o singură încăpere de
formă rectangulară. Dimensiunile interioare ale încăperii sunt 6–8 mp, podeau este formată din lut bătătorit. Locuinţele aveau în interior vetre de foc deschise, de formă ovală, cu dimensiunile 0,6–0,8 m. Ceramica din aceste complexe este decorată cu linii
drepte sau vălurite, degresată cu nisip cu bobul mare, arsă într-o atmosferă oxidantă14.
O verificare a stării de conservare a sitului a fost întreprinsă în primăvara anului 2017 de către Dorel MICLE, Victor BUNOIU, Octavian-Cristian ROGOZEA și
Andrei STAVILĂ. Cu acest prilej s-a constatat ca situl este afectat de înhumările contemporane din cimitirul ortodox.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°42′52.62″ N, 21°12′21.81″ E, 87 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204852.41312 (X), 475337.57427 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 6,4 km E de biserica ortodoxă din Utvin, 7,6 km
NE de biserica ortodoxă din Şag şi 1,31 km NV de biserica ortodoxă din Chişoda.
e. Reper hidrografic: zona aflată la V de sit apare pe harta topografică exectuată în anul
1975 ca fiind acoperită cu ochiuri de apă.
7

Gumă, 1993, p. 297; Gumă, 1999, p. 55-56; Gogâltan, 1993; Luca, 2006, p. 252; Mărghitan,
1979a, p. 165; Medeleţ, 1995, p. 291-293, p. 289 şi noata 12, p. 289-290; Muntean-Dumitru,
1988, p. 31; Rustoiu, Szentmiklósi, 2015, p. 21, 23; Szentmiklosi, 2003, p. 84; Szentmiklosi,
2004, p. 113; Szent-miklosi, 2006, p. 233; Stavilă, 2012; Stavilă, 2015, p. 239-240.
8
Medeleţ, 1995, p. 289.
9
Medeleţ, 1995, p. 289-290.
10
Gumă, 1999, p. 65, p. 258, pl. LXXXIV.
11
Medeleţ, 1987, p. 8, nota 1; Gumă, 1993, p. 296.
12
Medeleţ, 1987, p. 1-2 şi nota 1; Szentmiklosi, Draşovean, 2004, p. 47, fig. 28.
13
Medeleţ, 1987, p. 7; Gumă, 1993, p. 296.
14
Bejan, 1986, p. 233; Mărghitan, 1985, p. 136-137.
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Fig. 26. Timișoara-8 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: suprafețele ceramicii sunt decorate prin trasarea unor incizii
orizontale (Pl. 10/1, 3), verticale (Pl. 10/2) sau oblice (Pl. 10/5–6). O singură toartă
aproape triunghiulară în secțiune a fost descoperită (Pl. 10/4).

27. Timișoara-15 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către O. C. Rogozea, Bogdan-Alin
CRAIOVAN şi Sofia BERTEA în 05.04.2015, cu ocazia cercetărilor de teren necesare
întocmirii studiului arheologic pentru Planul Urbanistic General al Oraşului Timişoara.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°46′30.35″ N, 21°17′9.52″ E, 87 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 211382.65348 (X), 481761.66690 (Y).

Fig. 27. Timișoara-15 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).

286

d. Repere geografice: situl se află la 24 m S de calea ferată Timişoara–Lugoj, 247 m N
de Calea Lugojului, 4,3 km SE de biserica reformată din Dumbraviţa, 1,4 km NVV de
biserica ortodoxă din Ghiroda, 2,73 km SV de biserica ortodoxă din biserica Giarmata
Vii.
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 2,4 km N de cursul actual al râului Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice de aici provin de la oale cu buza evazată (Pl. 10/7–8) sau străchini (Pl. 10/9–10). Decorurile aproape ca lipsesc cu desăvârșire. Pe un singur fragment modelat dintr-o pastă grosieră există un brâu orizontal (Pl.
10/11).

28. Timișoara-23/Parcul Central (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: Materialele arheologice din Timișoara-Parcul Central apar
menționate pentru prima dată de către Marian GUMĂ, în anul 1993, în lucrarea Civilizaţia primei epocii a fierului în sud-vestul României15, unde citează o informație primită de la Florin MEDELEȚ. La rândul lui, acesta primese informația de la Marius
MOGA, directorului Muzeului Banatului de atunci, care supraveghează lucrările prilejuite de excavarea soclului statuii Ostașului Român Eliberator în Parcul Central. În
acest context, descoperirea materialelor de aici nu putea fi făcută înainte de anul 1962,
anul ridicării statuii conform lucrării dedicate monumentelor de for public din județul
Timiș16. Descoperirile de aici mai apar menționate și în Repertoriul Banatului17 sau
în studii care tratează descoperiri din hotarul municipiului Timișoara18. Prezența unui
sit arheologic de acest tip în centrul orașului Timișoara nu este deloc surprinzătoare,
zona nefiind supusă lucrărilor edilitare deoarece a funcționat ca parc de la sfârșitul
secolului al XIX-lea și până în prezent (sub denumirea actuală de Parcul Central).
Reamenajarea Parcului Central în luna august a anului 2017 a dus la demararea
unei cercetări arheologice preventive (derulate între 05.08–30.08.2017). Cu acest prilej
au fost excavate patru secțiuni de dimensiuni diferite (Fig. 28) în care au fost identificate 44 complexe arheologice (5 șanțuri contemporane, 32 de morminte din sec.
XVII și 7 complexe cu materiale caracteristice epocii bronzului)19. Complexele specifice epocii bronzului au fost identificate și cercetate în secțiunea S3, aflată în colțul de
NV al parcului (pe traseul unei viitoare conducte de apă)20.
Cx 1 – locuință (?)
Complexul este amplasat pe latura de NV a S3, find surprins pe jumătate, restul intrând sub profilul secțiunii. Acesta taie alte două gropi (Cx 3, Cx 7) și este tăiat
de o groapă (Cx 5). A fost identificat la -1,80 m față de nivelul de călcare. Are o formă
aproximativ ovală. Dimensiunile sunt: dmare = 5,60 m, dmic surprins = 1,47 m. Adânci15

Gumă, 1993, p. 297.
*** 2010, p. 31.
17
Luca, 2006, p. 252.
18
Luca, Urian, 2012, p. 11.
19
Micle et alii, 2017, p. 5.
20
Informațiile legate de cercetarea din anul 2017, dar și descrierea complexelor, preluată după
Micle et alii, 2017, p. 20-22.
16
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Fig. 28. Planul general al cercetării din 201721.
mea maximă a locuinței, surprinsă pe profil, este -2,30 m de la nivelul de călcare. Umplutura este de culoare maro deschisă, compactă, este amestecată cu pelicule de cenușă
și conține fragmente ceramice și de chirpici.
Cx 2 – groapă
Complexul este amplasat pe latura de SE a S3, 2/3 din el intră și sub profilul
secțiunii. Identificat la -1,88 m față de nivelul de călcare. Are probabil o formă circulară. Dimensiunile sunt: d = 0,72 m. Adâncimea maximă a complexului, surprinsă pe
profil, este -1,64 m față de la nivelul de călcare. Umplutura este de culoare cenușie,
compactă, este amestecată cu pigmenți de galben și de chirpici.
Cx 3 – groapă
Complexul este amplasat pe centrul secțiuni S3, el este tăiat de Cx 1. Identificat
la -1,93 m față de nivelul de călcare. Are o formă aproximativ circulară. Dimensiunile
sunt: d = 1,29 m. Adâncimea maximă a gropii, surprinsă pe profil, este -1,40 m de la
nivelul de călcare. Umplutura este de culoare cenușiu deschisă, compactă, amestecată
cu fragmente de chirpici.
Cx 4 – groapă
Complexul este amplasat în pe latura de SE a S3, el intră și sub profilul. Identificat la -1,95 m față de nivelul de călcare. Are o formă aproximativ circulară fiind
tăiat de locuință (Cx 1). Dimensiunile sunt: d = 1,78 m. Adâncimea maximă a gropii,
surprinsă pe profil, este -2,15 m de la nivelul de călcare. Umplutura este de culoare
maro închisă, compactă, amestecată cu pelicule de galben.
21

după Micle et alii, 2017.
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Cx 5 – groapă
Complexul este amplasat în colțul de E al S3, el intră și sub profilul de NV al
secțiuni cât și în cel de SV. Identificat la -1,65 m față de nivelul de călcare. Are o formă care nu poate fi determinată în plan, datorit faptului că a fost surprins doar în parte,
iar în profil este clopoțită. Acesta taie locuința (Cx 1) și o groapă (Cx 6). Dimensiunile
sunt: L păstrată = 1,32 m. Adâncimea maximă a gropii, surprinsă pe profil, este -2,18 m
de la nivelul de călcare. În apropierea profilelor se poate observa o pată de cenușă
groasă de câțiva centrimetri. Umplutura este de culoare maro închisă, compactă, amestecată cu pigmenți de cărbune și chirpici precum și pelicule de cenușă.
Cx 6 – groapă
Complexul este amplasat în colțul de S al S3, el intră și sub profilul de SV al
secțiunii cât și în cel de SE. Identificat la -1,73 m față de nivelul de călcare. Are o formă care nu poate fi determinată în plan, fiind surprins doar în parte. El este tăiat de o
groapă ( Cx 5 ). Dimensiunile sunt: L păstrată = 1,50 m. Adâncimea maximă a gropii,
surprinsă pe profil, este -2 m de la nivelul de călcare. Umplutura este de culoare maro
închisă, compactă, amestecată cu pigmenți de cărbune, chirpici și pelicule de cenușă.
Cx 7 – groapă
Complexul este amplasat pe latura de SE a S3, cu o parte din el care intră sub
profilul secțiuni. Identificat la -1,70 m față de nivelul de călcare. Are o formă aproximativ ovală. Dimensiunile sunt : dmarepăstrat = 0,95 m, dmic = 0,89 m. Adâncimea maximă
a gropii, surprinsă pe profil, este -1,95 m de la nivelul de călcare. Umplutura este de
culoare cenușiu deschisă, compactă.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°45'3.81" N, 21°13'16.01" E, 90 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 206215.42129 (X), 479328.93681 (Y).
d. Repere geografice: situl este amplasat la 0,18 km V de Catedrala Ortodoxă Mitropolitană, la 0,08 km SV de Biserica Piaristă şi la 0,60 km NE de biserica ortodoxă din
Sinaia.

Fig. 29. Timișoara-23 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
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e. Reper hidrografic: situl se află la 0,19 km N de canalul Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: tipurile de vas care au putut fi reconstituite sunt vase cu buza
evazată (Pl. 11/1–2), vase sac (Pl. 10/3) sau străchini (Pl. 11/5). Decorurile ceramicii fine sunt compuse din incizii “în căprioriˮ (Pl. 11/4), caneluri (Pl. 11/10, 13) sau
modelarea plastică a pastei pentru obținerea unui aspect torsadat în zona buzei (Pl.
11/5). Ceramica grosieră este decorată cu alveole brâuri cu alveole ovale (Pl. 11/6)
sau circulare (Pl. 11/12). Pe brâuri mai apar și mici crestături (Pl. 11/3). Alveolele mai
apar și dispuse într-un singur șir orizontal (Pl. 11/9). Pe un fragment din acestă factură apar și butoni ovali aplicați (Pl. 11/11). Tot dintr-o pastă grosieră degresată cu
cioburi pisate au fost modelate și două greutăți (Pl. 11/7–8). De aici mai provine și un
mic topor dintr-o gresie cu granulație fină (Pl. 11/14).

29. Timișoara-24 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită în ani '70 de către Fl. Medeleț și
Ioan BUGILAN. Aceștia menționează descoperirea unor fragmente ceramice cenușii
sau cafenii lucrate la roată, care pot fi atribuite secolelor I îHr– I dHr și sec. IV–V dHr,
la 100 m V de perimetrul orașului, într-un teren agricol ce aprținea C.A.P. Mehala, mai
exact în spatele centrului gospodăresc, care aparținea acestei Cooperative22. Această informație este preluată și citată și în alte lucrări, care tratează probleme legate de epoca
post-romană în vestul României23. Situl a fost reidentificat în 13.04.2015 de către O.
C. Rogozea cu ocazia unor cercetări de suprafață prilejuite de întocmirea Planului
Urbanistic General al Municipiului Timișoara. Dezvoltarea imobiliară a zonei a impus
în sondarea acestui perimetru, operație realizată de către O. C. Rogozea și A. Stavilă
în 22.12.2016. Cele 5 secțiuni au avut fiecare o lungime de circa 5 m, o lăţime de 1,3 m
şi o adâncime maximă de 0,8 m. Din punct de vedere stratigrafic au fost documentate
două straturi, primul fiind dispus între 0 şi 0,3 m adâncime, reprezentând stratul arabil şi constând într-un sol negru, lutos, afânat. Cel de-al doilea strat a fost documentat
între 0,3 şi 0,8 m adâncime constând într-un sol negru, lutos, compact din cadrul căruia au fost recoltate materiale arheologice constând în fragmente ceramice şi de chirpici.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°46′31.66″ N, 21°11′27.59″ E, 87 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204003.48342 (X), 482150.32705 (Y).
d. Repere geografice: situl este amplasat la 1,06 km N de drumul naţional 59A Timişoara–Săcălaz, la 4,10 km SV de biserica ortodoxă din Dumbrăviţa şi la 2,12 km NV
de biserica ortodoxă din cartierul Dacia.
e. Reper hidrografic: situl se află la 3 km N de versantul stâng al canalului Bega și la
1,4 km SE de o fosta mlaștină din zona aeroportului utilitar Timișoara (Aviasan/Cioaca).
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: ceramica grosieră are suprafețele decorate cu incizii subțiri
verticale (Pl. 12/4–5) sau incizii mai late sub buză asociate cu mici incizii verticale
22
23

Medeleț, Bugilan, 1976, p. 83, fig. 19.
Bejan, Benea, 1994 , p. 146; Benea, 1994, p. 292-293; Mare, 2004, p. 209.
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Fig. 30. Timișoara-24 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
(Pl. 12/1). Pe ceramica fină apare un decor “textilˮ (Pl. 12/2). Tot aici au fost descoperite și piese litice cioplite (Pl. 12/6–7).

30. Timișoara-62 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către O. C. Rogozea și V. Bunoiu în
13.03.2016 cu prilejul unor cercetări de suprafață determinate de completarea informațiilor legate de geografia istorică a perimetrului aflat în prezent în NV municipiului
Timișoara.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°47′28.64″ N, 21°9′57.97″ E, 86 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 202152.95813 (X), 484001.09656 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 83 m V de calea ferată Arad–Timișoara, 5,7 km NE
de biserica ortodoxă din Săcălaz, 7 km SV de biserica ortodoxă din Covaci și 7,4 km
SE de biserica catolică din Dudeștii Noi.

Fig. 31. Timișoara-62 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
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e. Reper hidrografic: situl se află chiar pe malul pârâului Bergsău la cca. 10 m de firul
apei.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
g. Materialul arheologic: fragmentele ceramice de aici sunt destul de numeroase dar
foarte fragmentate. Printre acestea există și un fragment de toartă plată cu o nervură,
degrosată cu nisip fin și suprafețele negre lustruite, specifică epocii bronzului.
31. Vălcani-6 (jud. Timiș)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Fr. Mircioc și Gh. Drăgoi. Coordonatele au fost înregistrate de O. C. Rogozea, Fr. Mirciov și Gh. Dragoi în 2.08.2017.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°59'16.91" N, 20°23'50.39" E, 73 m
altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 143702.39029 (X), 509011.73623 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,7 km SV de biserica ortodoxă din Vălcani, la
8,44 km NV de biserica romano-catolică din Teremia Mică și la 9,67 km NE de
biserica romano-catolică din Crna Bara, RS.

Fig. 32. Vălcani-6 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 160 m S de o baltă dispărută în prezent. Analiza imaginilor
satelitare arată că în trecut situl se afla la N de un curs de apă.
f. Forma de relief: situl se află pe un grind, nivelat în prezent ca urmare a lucrărilor de
îmbunățiri funciare.
g. Materialul arheologic: ceramica grosieră din acest punct are pasta degresată cu cioburi pisate și suprafețe netezite. Ceramica fină este degresată cu nisip fin. Suprafețele
sunt atent netezite și nu este exclus ca acestea să fi fost lustruite.

32. Vinga-8 (jud. Arad)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în primăvara anului 2018 de către O. C.
Rogozea și Cassian COLBAN.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 45°59′55.92″ N, 21°11′16.05″ E, 120 m
altitudine.
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c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204941.3295 (X), 506972.79645 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,5 km SV de biserica romano-catolică din Vinga,
la 3,8 km NNV de biserica ortodoxă din Orțișoara, la 6,23 km NE de biserica ortodoxă
din Călacea și la 197 km V de calea ferată Arad–Timișoara.

Fig. 33. Vinga-8 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: așezarea este amplasată la la 430 m S de pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa sudică a pârâului
Apa Mare.
g. Materialul arheologic: ceramica grosieră din acest punct este decorată cu brâuri alveolare (Pl. 12/8–9). Pe ceramica fină există decoruri din incizii (Pl. 12/10–11). Fundurile
de vas sunt simple (Pl. 12/12). Și din acest punct provin piese cioplite din piatră, mai
exact din “silex brun de Banatˮ (Pl. 12/13–14).

33. Vinga-9 (jud. Arad)
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost reperat de O. C. Rogozea și Cassian COLBAN
în primăvara anului 2018.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°0′5.39″ N, 21°10′48.94″ E, 106 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204372.49818 (X), 507292.88605 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,9 km SV de biserica romano-catolică din Vinga,
la 4,4 km NNV de biserica ortodoxă din Orțișoara și la 6,2 km NE de biserica ortodoxă din Călacea.
e. Reper hidrografic: situl se afla la 700 m S de pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: punctul se află în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa sudică a pârâului Apa Mare.
g. Materialul arheologic: de aici provin numeroase fragmente ceramice și un fragment
dintr-o lamă de silex (Pl. 12/16). Un singur fragment cu decor a fost deascoperit. Acesta păstrează un decor cu incizii verticale (Pl. 12/15).
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Fig. 34. Vinga-9 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).

34. Vinga-10 (jud. Arad)
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în primăvara anului 2018 de către O. C.
Rogozea și Cassian COLBAN.

Fig. 35. Vinga-10 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°0′15.43″ N, 21°10′43.11″ E, 100 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204262.03554 (X), 507608.62696 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 1,8 km SV de biserica romano-catolică din Vinga,
la 4,7 km NE de biserica ortodoxă din Orțișoara și la 6,6 km NE de biserica ortodoxă
din Călacea.
e. Reper hidrografic: la 250 m N curge pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: punctul se află în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe terasa sudică a pârâului Apa Mare.
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g. Materialul arheologic: de aici provin și piese litice din “silex brun de Banatˮ (Pl.
12/18), pe lângă fragmente ceramice. Un fragment modelat dintr-o pastă fină degresată cu nisip fin și ars într-o atmosferă reductantă păstrează un decor format din incizii
orizontale (Pl. 12/17).

35. Vinga-11 (jud. Arad)
a. Istoricul cercetărilor: identificarea și implicit cartarea acestui punct a fost realizată
de către O. C. Rogozea și Cassian COLBAN în primăvara anului 2018.
b. Coordonate geografice (centru aprox. sit): 46°0′2.91″ N, 21°10′19.46″ E, 107 m altitudine.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 203735.04077 (X), 507246.83654 (Y).
d. Repere geografice: situl se află la 2,4 km SV de biserica romano-catolică din Vinga,
la 5,8 km NE de biserica ortodoxă din Călacea și la 4,6 km NNV de biserica ortodoxă
din Ortișoara.

Fig. 36. Vinga-11 (prelucrare după harta Direcției Topografice Militare
(ed. 1975) și Google earth -accesat 25.05.2018).
e. Reper hidrografic: la 230 m N curge pârâul Apa Mare.
f. Forma de relief: punctul se află în Câmpia Înalta a Vingăi, pe terasa sudică a pârâului Apa Mare.
g. Materialul arheologic: un singur fragment ceramic grosier, cu pasta degresată cu ceramică pisată, are ca decor un brâu cu alveole (Pl. 12/19).

Concluzii
Sub aspectul încadrării cronologice, material descoperite în punctele menționate
mai sus aparțin epocii bronzului.
Epocii timpurii a bronzului îi atribuim, cu rezervele de rigoare derivate din condițiile de descoperire, ceramica din situl Timișoara-28. Cele mai apropiate analogii
pentru decorul textil de aici le întâlnim în Banatul românesc la Foeni-Cimitirul Ortodox24 sau Gornea-Vodneac25.
24

Gogâltan, 1992, p. 97; Gogâltan, 1992a.
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Bronzului mijlociu considerăm că îi pot fi atribuite materialele specificie culturii Mureș provenite din punctele Cherestur-3, Dudeștii Vechi-41, Dudeștii Vechi-45,
Dudeștii Vechi-50 și materialele specifice grupului Cornești-Crvenka din punctele
Jebel-6, Satchinez-3.
Culturii Cruceni-Belegiš, mai precis fazei I, credem că îi aparțin materialele de
la Gherteniș-1, Peciu Nou-18 și Timișoara-8/Fratelia. Aceleiași culturi îi aprțin materialele de la Ghiroda-4, Giarmata-23, Rudna-5, Timișoara-23/Parcul Central.
Pentru materialele descoperite în punctele Dumbrava-2, Dumbrava-3, Răchita-1, Răchita-2 propunem încadrarea lor în categoria descoperirilor de tip Balta Sărată.
Bronzului târziu atribuim materialele de la Orțișoara-2, Orțișoara-16, Vinga8, Vinga-9, Vinga-10, Vinga-11 însă nu putem preciza în momentul de față o atribuire
etno-culturală.
Materialele ceramice de la Biniș-2, Fibiș-12, Fizeș-1, Ghiroda-5/Halta Ghiroda, Sânandrei-9, Timișoara-15, Vălcani-6, foarte fragmentate și lipsite de decor, nu
pot fi în momentul de față, din nefericire, încadrate precis unei culturi sau a unei etape
din epoca bronzului.

25

Lazarovici, 1998, p. 41, p. 54.
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Pl. 1. 1–14. Fragmente ceramice din punctul Gherteniș-1.
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Pl. 2. 1–4. Fragmente ceramice din punctul Gherteniș-1; 5, 12. Materiale
arheologice din punctul Călacea-13; 7–-11. Fragmente ceramice din punctul
Cherestur-3; 13–14. Fragmente ceramice din punctul Dudeștii Vechi-41.
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Pl. 3. 1–10. Fragmente ceramice din punctul Dudeștii Vechi-41.
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Pl. 4. 1. Fragment ceramic din punctual Dudeștii Vechi-41;
2–19. Fragmente ceramice din punctul Dudeștii Vechi-45.
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Pl. 5. 1–3. Fragmente ceramice din punctul Dudeștii Vechi-50; 4–7. Fragmente
ceramice din punctul Dumbrava-2; 8–10. Fragmente ceramice din punctul
Dumbrava-3; 11–17. Fragmente ceramice din punctul Giarmata-23.
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Pl. 6. 1–2. Fragmente ceramice din punctual Ghiroda-4; 3–4. Materiale
arheologice din situl Giarmata-23; 5. Utilaj litic cioplit din punctul
Giarmata Vii-4; 6–12, 14, 16. Fragmente ceramice din punctul Jebel-6;
13, 15, 17–18. Fragmente ceramice din punctul Orțișoara-2.
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Pl. 7. 1–5. Materiale arheologice din punctul Orțișoara-2;
6–7. Materiale arheologice din punctul Orțișoara-16;
8–17. Materiale arheologice din punctul Peciu Nou-18.
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Pl. 8. 1–9. Fragmente ceramice din punctul Peciu Nou-18.
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Pl. 9. 1–2. Fragmente ceramice din punctul Peciu Nou-18; 3–4. Fragmente
ceramice din punctul Răchita-1; 5–7. Fragmente ceramice din punctul Rudna-5;
8–11. Fragmente ceramice din punctul Satchinez-3.
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Pl. 10. 1–6. Fragmente ceramice din punctul Timișoara-8;
7–11. Fragmente ceramice din punctul Timișoara-15.
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Pl. 11. 1–14. Materiale arheologice din punctual Timișoara-23.
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Pl. 12. 1–7. Materiale arheologice din punctul Timișoara-23; 8–14. Materiale
arheologice din punctul Vinga-8; 15–16. Materiale arheologice din punctul
Vinga-9; 17–18. Materiale arheologice din punctul Vinga-10; 19. Fragment
ceramic din punctual Vinga-11.
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