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Abstract. This repertory aims to bring to light a number of 62 points with materials attributed 
to the period between the 2nd and the 4th centuries AD. The areas containing archaeological 
materials have been discovered as a result of surface research and intrusive diagnostics.  
 
Keywords: South-West Romania, Banat Region, archaeological survey, pottery, II‒IV century. 
 
 

Problema siturilor arheologice din Banatul românesc databile, cu aproximație, 
în secolele II‒IV dHr, suscită și acum vii dezbateri și controverse între specialiști. Nu-
mărul mare de obiective identificate în teren (aprox. 600), în majoritatea cazurilor prin 
cercetări perieghetice sistematice sau punctuale, raportat la numărul foarte mic (aprox. 
10) de situri cercetate prin săpătură arheologică sistematică sau preventivă (unele din-
tre ele nepublicate sau doar în faza de raport de cercetare) ridică o serie de semne de 
întrebare atât în ceea ce privește atribuirea etnică a acestor comunități, cât și privitor 
la formele de organizare politico-administrativă, a relațiilor cu populațiile vecine și/sau 
mai ales cu Imperiul Roman. Nici preocupările economice nu sunt pe deplin lămuri-
te, specialiștii vorbind in corpore de o economie agrar-pastorală, fără a da foarte multe 
amănunte. Chiar dacă acesta este stadiul cercetărilor, în contextul dezvoltărilor imobi-
liare, industriale și de infrastructură, în județul Timiș, în zona de câmpie a Banatului, 
continuăm să identificăm noi obiective arheologice încadrabile în această perioadă. 
Unele zone au fost cercetate sistematic, iar altele doar ca urmare a unor diagnostice 
invazive. Din punct de vedere geomorfologic, în Câmpia Înaltă a Vingăi ele ocupă 
terasele mediane din apropierea râurilor sau interfluviile dintre afluenți, iar în Câmpia 
Joasă a Banatului le identificăm cu predilecție pe grinduri. Dimensiunea acestor situri 
variază de la câteva zeci de meri pătrați la câteva hectare. Impresionantă este însă den-
sitatea lor: la momentul actual numărul lor indică cea mai mare creștere demografică 
din preistorie până la sfârșitul evului mediu. Deși probabil unele dintre ele nu sunt con-
temporane și/sau reflectă un anumit fenomen de roire, totuși densitatea acestor obiec-
tive în doar trei secole de existență ar necesita o analiză mai atentă din partea specia-
liștilor. 
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1. Comuna Banloc 
a. Istoricul cercetărilor: cercetarea de teren a fost efectuată, în 03.11.2018, de către 
Octavian-Cristian ROGOZEA și Ionuț MARTENIUC1.  

1.1. Banloc-2  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°21′24.68″N, 21°8′7.90″E, 80 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 197443.58043 (X), 435872.24257 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,58 km nord-est de mănăstirea Sf. Iosif cel Nou de 
la Partoș, la 2,64 km sud-vest de biserica ortodoxă ucraineană din Soca și la 3,35 km 
sud de biserica ortodoxă din Banloc. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,7 km nord de râul Bârzava. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

1.2. Banloc-4 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°20′53.74″N, 21°7′29.80″E, 79 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196568.77578 (X), 434957.93766 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,58 km NNE de mănăstirea Sf. Iosif cel Nou de 
la Partoș, la 3,88 de sud-vest de biserica ortodoxă ucraineană din Soca și la 7 km sud-
est de biserica ortodoxă din Livezile. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 918 m nord de râul Bârzava. 

                                                      
1 Cu prilejul acestor cercetări au mai fost identificate două situri: Banloc-1 (45°21′29.23″N, 
21°8′16.17″E; materiale atribuite sec. XVI‒XVIII) și Banloc-6 (45°24′6.55″N, 21°8′56.03″E; 
materiale atribuite preistoriei). 
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1.3. Banloc-5 

b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°20′51.12″N, 21°7′38.77″E, 79 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196759.96867 (X), 434867.67404 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,36 km NE de mănăstirea Sf. Iosif cel Nou de la 
Partoș, la 3,8 de sud-vest de biserica ortodoxă ucraineană din Soca și la 7,37 km sud-
est de biserica ortodoxă din Livezile. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 828 m nord de râul Bârzava. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 
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2. Comuna Beba Veche 
2.1. Beba Veche-3 (Fig. 1/1‒4) 

a. Istoricul cercetărilor: cercetare de teren efectuată de către Octavian ROGOZEA şi 
Andrei STAVILĂ, în 16.11.2016, în contextul unor cercetări în hotarul localității Beba 
Veche (diagnostic intruziv pentru Nis Petrol).  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 46° 8′5.48″N, 20°20′43.68″E, 77 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 140640.90427 (X), 525538.99415(Y). 
d. Repere geografice: situl este amplasat la nord și la sud de drumul județean Sânnicolau 
Mare –Beba Veche (DJ 682), la 3 km nord-vest de biserica catolica din Cherestur, la 
3,61 km vest de biserica ortodoxă din Beba Veche și la 7,6 km sud-vest de biserica cato-
lică din Kiszombor, HU. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 30 m vest de pârâul Cociohat. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

2.2. Beba Veche-10  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unei periegheze de către O.-C. 
Rogozea, Victor BUNOIU, Francisc MIRCIOV, Gheorghe DRĂGOI și I. Martiniuc 
în 27.10.2018. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 46°7′3.57″N, 20°20′1.35″E, 77 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 139621.20231 (X), 523682.93218 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 3 km sud-est de biserica ortodoxă din Beba Veche, 
la 3,94 km sud-vest de biserica romano-catolică din Cheghlevici, la 13,87 km nord-
vest de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi și la 1,8 km sud de șoseaua Beba 
Veche‒Cherestur (DJ682). 
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e. Reper hidrografic: 224 m vest de pârâul Cociohat. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

3. Comuna Biled 
3.1. Biled-15 (Fig. 1/5‒7) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de către Leonard DOROGOSTAISKY și 
Andrei STAVILĂ în 1.03.2014. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°52′29.09″N, 20°59′1.95″E, 86 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 188464.24890 (X), 493965.56171 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 7 km nord-vest de biserica romano-catolică din 
Becicherecu Mic, la 11,5 km nord-est de biserica ortodoxă din Cărpiniș și la 8,52 km 
sud-est de biserica romano-catolică din Satchinez. 
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e. Reper hidrografic: situl se află la 490 m sud de pârâul Apa Mare. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

3.2. Biled-16 
a. Istoricul cercetărilor: identificat în urma unor cercetări de teren desfășurate de către 
L. Dorogostaisky și A. Stavilă în 1.03.2014. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°52′27.18″N, 20°59′56.40″E, 83 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 189634.48302 (X), 493847.60001 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 6,16 km nord-vest de biserica romano-catolică din 
Biled, la 8,5 km sud-vest de biserica romano-catolică din Satchinez și la 12,15 km nord-
est de biserica ortodoxă din Cărpiniș. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 428 m vest de pârâul Apa Mare. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

4. Cerneteaz-1 (com. Giarmata) (Fig. 1/8‒10) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în data de 15.03.2008 de către Leonard 
DOROGOSTAISKY. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°50′35.00″N, 21°14′39.00″E, 94 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 208489.05897 (X), 489460.99068 (Y). 
d. Repere geografice: la 1,27 km V de biserica ortodoxă din Cerneteaz; la 1,5 km nord-
est de biserica ortodoxă din Covaci şi la 4,5 km nord de biserica ortodoxă din Dum-
brăviţa. 
d. Reper hidrografic: la 550 m N de versantul drept al Pârâului Beregsău. 
e. Forma de relief: obiectivul este amplasat din punct de vedere geografic în Câmpia 
Vingăi, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic situl este poziţionat pe un grind 
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aflat la interfluviul dintre două fire de apă ce confluează formând un afluent dreapta 
a Pârâului Beregsău. Altitudinea relativă faţă de pârâul menţionat mai sus este de un 
metru. 

5. Comuna Moravița 
5.1. Dejan-1 (Fig. 1/11‒13, Fig. 2/1) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Dorel MICLE, Liviu MĂRUIA 
și studenţi Lucian VIDRA, Alice ABAGIU, Alexandru BERZOVAN în 8.11.2007. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°18′4.00″N, 21°18′29.00″E, 81 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210665.74983 (X), 429043.79045 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,2 km NE de biserica ortodoxă din Dejan; 4,15 km 
sud-vest de biserica ortodoxă din Percosova; 5 km nord-vest de biserica ortodoxă din 
Gherman. 
e. Reper hidrografic: la 0,55 km NV de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: situl este amplasat în Câmpia Moraviţei, subunitate a Câmpiei de 
Vest şi ocupă un grind aluvionar din albia majoră a versantului drept al Râului Moraviţa. 
Terenul pe care este amplasat situl se înalţă cu circa 1 metru faţă de arealul înconjurător, 
care actualmente este regularizat şi desecat. Spre sud terenul se deschide spre lunca 
joasă a Moraviţei, iar spre nord, în imediata vecinătate, se profilează clinele sudice ale 
Câmpiei Gătaiei, care domină terenul cu peste 25 metri altitudine relativă. 

5.2. Dejan-2 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA, 
Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°17′44.00″N, 21°18′16.00″E, 79 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210354.25529 (X), 428439.89201 (Y). 
d. Repere geografice: la 1,44 km nord-est de biserica ortodoxă din Dejan, la 4,47 km 
sud-vest de biserica din Percosova și la 5 km NV de biserica din Gherman. 

 
e. Reper hidrografic: la 0,4 km nord-vest de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic situl ocupă un grind bine reliefat în 
albia majoră din versantul drept al Râului Moraviţa, dominând cu circa 2 metri terenul 
inundabil din jur. Majoritatea obiectivelor arheologice descoperite de-a lungul râului 
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Moraviţa, în amonte de localitatea Dejan sunt amplasate în bazinetul depresionar al 
Moraviţei, cu largă vizibilitate spre sud, până la Dealurile Vrsač-ului. 

5.3. Dejan-4/Lapoș (Fig. 2/2‒3) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 8.11.2007 de către Dorel MICLE, 
Liviu MĂRUIA şi studenţii Alexandru BERZOVAN și Alice ABAGIU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°17′41.29″N, 21°18′2.72″E, 80 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210061.25609 (X), 428369.64883 (Y). 
d. Repere geografice: 1,3 km nord-est de biserica ortodoxă din Dejan; 4,7 km sud-vest 
de biserica ortodoxă din Percosova; 5,22 km NV de biserica ortodoxă din Gherman. 

 
e. Reper hidrografic: la 670 m nord-vest de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic situl ocupă un grind bine reliefat în 
albia majoră din versantul drept al Râului Moraviţa. Situl este amplasat la intersecţia 
a două canale moderne de hidroamelioraţii, care îi afectează latura de S şi E. Majorita-
tea obiectivelor arheologice descoperite de-a lungul râului Moraviţa, în amonte de loca-
litatea Dejan sunt amplasate în bazinetul depresionar al Moraviţei, cu largă vizibilitate 
spre sud, până la Dealurile Vrsač-ului. 

5.4. Dejan-5 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA, 
Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°17′34.68″N, 21°17′53.07″E, 81 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 209841.72157 (X), 428175.45727 (Y). 
d. Repere geografice: 1,1 km nord-est de biserica ortodoxă din Dejan; 4,9 km sud-vest 
de biserica ortodoxă din Percosova; 5,3 km nord-vest de biserica ortodoxă din Gherman. 
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e. Reper hidrografic: la 800 m nord-vest de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic situl este amplasat în extremitatea 
estică a localităţii Dejan, după fostele CAP-uri, în versantul drept al Râului Moraviţa. 
Situl a ocupat iniţial un grind proeminent, distrus de construcţiile moderne şi de con-
strucţia unui canal de hidroamelioraţii, care-l secţionează în jumătate. Majoritatea 
obiectivelor arheologice descoperite de-a lungul râului Moraviţa, în amonte de locali-
tatea Dejan, sunt amplasate în bazinetul depresionar al Moraviţei, cu largă vizibilitate 
spre sud, până la Dealurile Vrsač-ului. 

5.5. Dejan-6/La Fântână (Fig. 2/4) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA,  
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Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°17′45.00″N, 21°17′33.00″E, 99 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 209419.47636 (X), 428514.02931 (Y). 
d. Repere geografice: 1,2 km nord de biserica ortodoxă din Dejan; 5,25 km SSV de 
biserica ortodoxă din Percosova; 5,93 km nord-vest de biserica ortodoxă din Gherman.  
e. Reper hidrografic: la 1,35 km nord-vest de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic situl este amplasat în extremitatea nord-
estică a localităţii Dejan, pe panta superioară a Dealului “La Fântână”, deal care do-
mină întregul versant drept al Râului Moraviţa. Situl prezintă o expunere sudică pro-
nunţată şi dispune de o vizibilitate deosebită asupra bazinetului Moraviţei, până spre 
Dealurile Vrsač-ului. 

5.6. Dejan-7/Izlaz (Fig. 2/5‒6) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA, 
Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°17′52.00″N, 21°18′21.00″E, 81 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210474.50530 (X). 428681.65061 (Y). 
d. Repere geografice: 1,7 km nord-est de biserica ortodoxă din Dejan; 4,25 km SSV 
de biserica ortodoxă din Percosova; 5 km nord-vest de biserica ortodoxă din Gherman. 

 
e. Reper hidrografic: la 760 m nord-vest de versantul drept al Râului Moraviţa. 
f. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat în versantul drept din albia ma-
joră a Râului Moraviţa, speculând un grind bine profilat în terenul din jur, teren care 
era inundabil până la lucrările moderne de hidroamelioraţii. Situl dispune de o vizibi-
litate deosebită asupra bazinetului Moraviţei, până spre Dealurile Vrsač-ului. 
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5.7. Dejan-9/La Cărămidări/Islaz (Fig. 2/7‒14, Fig. 3/1‒2) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost reidentificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA, 
Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ2. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°18′4.00″N, 21°18′37.00″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210839.91142 (X), 429035.76028 (Y). 
d. Repere geografice: la 2,3 km NNE de biserica ortodoxă din Dejan; la 3,95 km 
sud-vest de biserica ortodoxă din Percosova şi la 5 km NNV de biserica ortodoxă 
din Gherman. 

 
e. Reper hidrografic: la 780 m nord-vest de versantul drept al Pârâului Moraviţa. 
f. Forma de relief: situl este amplasat in extremitatea nordică a Câmpiei Moraviţei, sub-
unitate a Câmpiei Bârzavei, subunitate a Câmpiei Timişului, in zona de tranziţie spre 
piemontul deluros reprezentat de cumpăna de ape dintre Valea Moraviţei şi Valea Bâr-
zavei (Dealul Viilor, Alt. 106,2 m). Arealul a fost sistematizat pentru agricultură şi 
hidroameliorat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, prilej cu care a fost afectată şi supra-
faţa sitului. Iniţial acesta a fost un tell, dar in prezent, datorită lucrărilor agricole, se 
află intr-un accentuat proces de degradare prin tasare. 

5.8. Dejan-10 (Fig. 3/3‒14) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 31.03.2012 de către Liviu MĂRUIA, 
Dorel MICLE și Andrei STAVILĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°16′20.28″N, 21°17′0.26″E, 79 m altitudine. 

                                                      
2 Informațiile legate de situl Dejan-9 au fost preluate după Măruia et alii, 2011, p. 305-317. 
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c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 208585.33478 (X), 425933.66826 (Y). 
d. Repere geografice: Situl se află la 3,21 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Stamora Germană, la 2 km nord-est de biserica romano-catolică din Moravița și la 
1,54 km sud-vest de biserica romano-catolică din Dejan.  
e. Reper hidrografic: 120 m sud de un meandru fosil, canalizat în prezent. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

6. Deta-2 (oraș Deta)  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către O.-C. Rogozea și I. Marteniuc 
în 3.11.2018. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°24′34.67″N, 21°13′28.06″E, 92 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204682.99476 (X), 441400.46360 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,56 km nord de biserica romano-catolică din Deta, 
la 3,87 km SVV de biserica ortodoxă din Opatița, la 7 km SSV de biserica romano-
catolică din Voiteg și la 250 m vest de șoseaua Deta‒Timișoara (DN59B). 
e. Reper hidrografic: la 380 m nord-vest curge un pârâu fără nume, iar la 2 km sud se 
află pârâul Bîrdeanca. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

7. Comuna Dudeștii Noi 
7.1. Dudeștii Noi-8  

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 17.07.2015 cu ocazia cercetărilor 
arheologice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru 
Planul Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′6.19″N, 21°6′46.69″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198172.48403 (X), 487209.82659 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,59 km SSE de biserica romano-catolică din Du-
deștii Noi, la 5,78 km sud-vest de biserica ortodoxă din Sânandrei și la 6,6 km nord de 
biserica catolică din Săcălaz. 

 
e. Reper hidrografic: la 400 m sud-est curge pârâul Niarad. 
f. Forma de relief: Obiectivul arheologic Dudeștii Noi-8 ocupă un grind de nisip. Are 
o poziția dominantă față de zonele din nord și nord-vest. Zona este protejată de posi-
bilele inundații, oferind în același timp o vizibilitate bună. La nord-est și sud-vest este 
mărginit de canale de irigație. 
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7.2. Dudeștii Noi-9  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 17.07.2015, cu ocazia cercetărilor 
arheologice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru 
Planul Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°48′54.03″N, 21° 6′53.25″E, 86 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198295.68907 (X), 486827.82306 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află 2,93 km de biserica romano-catolică din Dudeștii Noi, 
la 6 km sud-vest de biserica ortodoxă din Sânandrei și la 6,13 km NE biserica catolică 
din Săcălaz. 

 
e. Reper hidrografic: situl este amplasat pe versantul drept al pârâului Niarad (Bega 
Veche). 
f. Forma de relief: situl a fost localizat pe un grind de nisip, fiind separat de acest de un 
canal natural. Grindul de nisip are o formă alungită fiind mărginită de canale de irigații. 

7.3. Dudeștii Noi-20/Colțu Caprei și La pasaj.  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 3.10.2015 de către Octavian-Cristian 
ROGOZEA, Adrian ARDELEAN și Alexandru IONESCU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°48′56.23″N, 21° 5′51.03″E, 87 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196956.91333 (X) 486961.26293 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,7 km sud biserica romano-catolică din Dudeștii 
Noi , la 4,1 biserica romano-catolică din Biled și la 6,3 km nord de biserica romano-
catolică din Săcălaz. 
e. Reper hidrografic: la sud se află un canal utilizat în irigații. Aceeași situație o întâl-
nim la est. Partea de nord a obiectivului este secționată de un alt treilea canal. Pârâul 
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Niarad se află la cca. 1,1 km sud-est. De asemenea, sursele cartografice ne indică pre-
zența unui curs de apă la vest de obiectivul arheologic, în imediata apropiere. 
f. Forma de relief: ocupă o suprafață a cărei altitudine variază. Zona superioară se află 
în zona estică a obiectivului, coborând, până la 1 m, spre vest. 

7.4. Dudeștii Noi-22 (Fig. 4/1‒2) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat descoperit în 5.10.2015, cu ocazia cer-
cetărilor arheologice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic  
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pentru Planul Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′10.61″N, 21° 6′36.81″E, 87 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 197847.99799 (X), 487300.76364 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,36 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 5,92 km sud-vest biserica ortodoxă din Sânandrei și la 6,68 km nord 
de biserica catolică din Săcălaz.  
e. Reper hidrografic: situl se află la cca. 0,7 de km est de pârâul Niarad și în imediata 
apropiere a unui curs de apă temporar. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

7.5. Dudeștii Noi-23  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.10.2015 de către Octavian-Cristian 
ROGOZEA, Adrian ARDELEAN și Alexandru IONESCU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′2.81″N, 21°6′24.04″E, 86 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 197678.85379 (X), 487129.41133 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,7 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 6,37 km nord de biserica romano-catolică Săcălaz și la 6,34 km sud-
est de biserica ortodoxă din Sânandrei. 

 
e. Reper hidrografic: Obiectivul arheologic se află la cca. 0,7 km nord-vest de pârâul 
Niarad și în imediata apropiere a cursului unui pârâu temporar. 
f. Forma de relief: obiectivul arheologic a fost localizat pe un grind. 

7.6. Dudeștii Noi-24  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.10.2015, cu ocazia cercetărilor arheo-
logice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planul 
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Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′27.02″N, 21°6′43.05″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198007.20142 (X), 487800.42174 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,98 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 5,55 km sud-vest de biserica ortodoxă din Sânandrei și 7 la km NNV 
de biserica romano-catolică din Săcălaz. 
e. Reper hidrografic: se află la cca. 1 km vest de pârâul Niarad. În imediata apropiere 
se află un afluent tributar acestuia. 
f. Forma de relief: situl este situat pe o terasă, mărginită în partea vestică de către un 
curs de apă tributar pârâului Niarad. 

7.7. Dudeștii Noi-25 (Fig. 4/3‒5) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.10.2015 de către Octavian-Cristian 
ROGOZEA, Adrian ARDELEAN și Alexandru IONESCU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′20.84″N, 21°6′43.94″E, 86 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198135.21685 (X) 487664.63348 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,1 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 6,8 km NNE de biserica romano-catolică din Săcălaz și la 5,7 km sud-
vest de biserica ortodoxă din Sânandrei. 
e. Reper hidrografic: Obiectivul arheologic se află la cca. 0,9 km vest de pârâul Niarad. 
În imediata apropiere se află un afluent tributar Niaradului. 
f. Forma de relief: Obiectivul arheologic este situat pe o terasă, mărginită în partea ves-
tică de către un curs de apă tributar pârâului Niarad. 
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7.8. Dudeștii Noi-26 (Fig. 4/6‒8) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.10.2015 de către Octavian-Cristian 
ROGOZEA, Adrian ARDELEAN și Alexandru IONESCU. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′22.98″N, 21°6′50.73″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198284.87846 (X), 487723.50396 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,18 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 7 km NNE de biserica romano-catolică din Săcălaz și la 5,5 km sud-
vest de biserica ortodoxă din Sânandrei.  
e. Reper hidrografic: obiectivul arheologic se află la 0,9 km vest de pârâul Niarad. 
f. Forma de relief: suprafața sitului este situată pe un platou plan la altitudinea de 88 m. 
Platoul surprinde partea superioară a unei terase ce coboară ușor în zona sudică. 

7.9. Dudeștii Noi-31 (Fig. 4/9‒10) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.10.2015 de către Octavian-Cristian 
ROGOZEA, Adrian ARDELEAN și Alexandru IONESCU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′25.43″N, 21°7′0.16″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198491.93979 (X), 487789.16580 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,71 km sud-est de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 5,2 km sud-vest de biserica ortodoxă din Sânandrei și la 7,5 km și la 
7 km NNE de biserica romano-catolică Săcălaz. 

 
e. Reper hidrografic: obiectivul arheologic se află la cca. 0,6 km vest de pârâul Niarad. 
f. Forma de relief: obiectivul arheologic este situat pe un platou plan. 

7.10. Dudeștii Noi-32  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 6.10.2015, cu ocazia cercetărilor arheo-
logice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planul 
Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°49′12.03″N, 21°5′44.47″E, 85 m altitudine. 
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c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196839.29338 (X), 487455.57859 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,26 km SSE de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 6,82 NNV de biserica romano-catolică din Săcălaz și la 3,9 km sud-
est de biserica romano-catolică din Becicherecul Mic. 
e. Reper hidrografic: Cea mai apropiată sursă de apă activă, respectiv pârâul Niarad 
se află la cca. 1,3 km sud-est. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

7.11. Dudeștii Noi-51/La Șanțuri  
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a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 8.10.2015 cu ocazia cercetărilor arheo-
logice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planul 
Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°50′45.13″N, 21°5′25.18″E, 83 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196564.15745 (X), 490347.84678 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1 km nord-vest de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 3,62 km nord-est de biserica romano-catolică din Becicherecul Mic 
și la 6,61 km SSV biserica ortodoxă din Hodoni.  
e. Reper hidrografic: obiectivul arheologic se află la cca. 100 de m la sud față de pâ-
râul Surduc. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind. 

7.12. Dudeștii Noi-53  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 8.10.2015 cu ocazia cercetărilor arheo-
logice de suprafață determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planul 
Urbanistic General al Comunei Dudeștii Noi. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°50′26.74″N, 21°5′20.69″E, 85 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196439.51524 (X), 489785.31793 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 3,3 km SEE de biserica romano-catolică din Beci-
cherecul Mic și la 893 m vest de biserica romano-catolică din Dudeștii Noi.  

 
e. Reper hidrografic: este situat la cca. 3 km nord-vest față de pârâul Niarad, iar pârâul 
Surduc se află la cca. 1 km spre nord. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 
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7.13. Dudeștii Noi-57 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 22.04.2018 de către Victor BUNOIU 
și O.-C. Rogozea. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°51′43.82″N, 21°5′23.36″E, 89 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 196613.78128 (X), 492160.19620 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2, 7 km nord-vest de biserica romano-catolică din 
Dudeștii Noi, la 4,8 km sud-est de biserica ortodoxă din Hodoni și la 4,67 km nord-
est de biserica romano-catolică din Becicherecul Mic. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 73 m nord de pârâul Iercici. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

8. Gătaia-10 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 20.12.2019 de către L. Dorogostaisky 
și O.-C. Rogozea. Printre numeroasele fragmente ceramice din alte epoci (preistorice3 și 
medievale, sec. X, XIV‒XV)4 și zgură de fier au fost descoperite și fragmente cera-
mice cenușii specifice secolelor II‒IV. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°22′16.09″N, 21°25′35.05″E, 108 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 220288.36413 (X),  436399.60400 (Y). 

                                                      
3 Ceramica preistorică degresată cu pleavă nu a put fi încadrată cronologic mai precis. 
4 În capătul de sud-est al sitului există și o movilă artificială de pământ: 45°22'9.15″N, 21°25' 
44.48″E. În movilă sunt vizibile numeroase galerii de vulpe. Verificarea acestora și a pământului 
scos nu a dus la descoperirea de materiale arheologice.  
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d. Repere geografice: situl se află la 6,43 km SSV km de biserica romano-catolică din 
Gătaia, la 1,3 km nord-vest de biserica ortodoxă din Șemlacu Mare, la 9,36 km sud-est 
de biserica ortodoxă din Birda și la 235 m vest de șoseaua Gătaia‒Șemlacu Mare (DJ 
588). 
e. Reper hidrografic: la 312 m sud-est se află râul Moravița. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe prima terasă râului Moravița și urcă pe pantă 
înspre nord-vest (înspre Șumig), în Câmpia înaltă a Gătaiei. 

9. Comuna Ghiroda 
9.1. Ghiroda-5 (Fig. 7/1‒4) 
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a. Istoricul cercetărilor: materiale ceramice atribuite sec. II‒IV au fost identificate, ală-
turi de materiale specifice epocii bronzului5, în 5.09.2018, de către O.-C. Rogozea și 
Lucian GLÂMEANU. 
b. Coordonate (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). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,06 km nord-est de biserica ortodoxă din Ghiroda, 
la 5,62 km vest de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 1,97 km sud-est de biserica 
ortodoxă din Giarmata Vii și la 100 m sud-vest de Aleea Uberland. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 217 m est de un pârâu fără nume, la 1,7 km nord-
vest de cursul actual al râului Bega și la 4 km sud-est de pârâul Behela. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă. 

9.2. Ghiroda-6 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit cu ocazia diagnosticului arheologic deter-
minat de construirea Centurii de Sud a Municipiului Timișoara6. Materiale arheolo-
gice atribuite bronzului târziu, sec. II‒IV și X‒XIII au fost descoperite și cu ocazia 
diagnosticului arheologic efectuat de către O.-C. Rogozea în 22.07.2019, diagnostic 
determinat de edificarea unei clădiri industriale. Printre materialele caracteristice sec. 
II‒IV au fost descoperite și fragmente de amforă. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′23.05″N, 21°19′6.75″E, 90 m altitudine. 

 

                                                      
5 Rogozea et alii, 2018, p. 276. 
6 Fântâneanu et alii, 2019, p. 5-6. 



344 

c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 213902.90037 (X), 481419.09687 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,36 km nord-est de biserica romano-catolică din 
Ghiroda, la 4,65 km sud-vest de biserica ortodoxă din Remetea Mare și la 4,45 km NNV 
de biserica ortodoxă din Moșnița Veche. 
e. Reper hidrografic: la 438 m nord de cursul actual al canalului Bega. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în lunca Begăi. 

9.3. Ghiroda-7 (Fig. 7/7) 
a. Istoricul cercetărilor: cu prilejul diagnosticului intruziv din 13.04.2020, executat în 
punctul Ghiroda-8, au mai fost cercetate perieghetic și perimetre aflate în imediata apro-
piere. În acest context a fost descoperite și materiale de sec. III‒IV și XVI‒XVII în 
punctul Ghiroda-7. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′37.70″N, 21°19′50.82″E, 91 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 214875.08021 (X), 481827.18252 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,3 km NEE de biserica ortodoxă din Ghiroda, 
la 4 km SE de biserica romano-catolică din Giarmata Vii, la 3,76 km vest de biserica 
ortodoxă din Remetea Mare și la 200 m sud de șoseaua Timișoara‒Lugoj (E70). 

 
e. Reper hidrografic: la 413 m sud se află cursul actual al râului Bega. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Begăi. 

9.4. Ghiroda-8 (Fig. 7/6, 8‒11; Fig. 8/1‒3) 
a. Istoricul cercetărilor: situl este identificat de către O.-C. Rogozea în 13‒14.04.2020, 
cu prilejul unui diagnostic arheologic intruziv, care a presupus excavarea a 34 de sec-
țiuni. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′46.66″N, 21°20′50.89″E, 93 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 216184.44246 (X), 482044.05246 (Y). 
d. Repere geografice: Repere geografice: situl se află la 3,64 km NE de biserica orto-
doxă din Ghiroda, la 4,89 km sud-est de biserica romano-catolică din Giarmata Vii,  
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la 2,46 km vest de biserica ortodoxă din Remetea Mare și la 34 m sud de șoseaua 
Timișoara‒Lugoj (E70). 
e. Reper hidrografic: situl se află la 523 m nord de cursul actual al râului Bega. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic situl este amplasat pe un grind, în 
Câmpia Begăi. 

10. Igriș-Vaoș (com. Igriș)  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 18.10.2019 de către O.-C. Rogozea, 
Cassian COLBAN și Aurelian MARTIN. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 46° 5′6.68″N, 20°49′12.55″E, 87 m altitudine. 

 



346 

c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 176992.05629 (X) 517987.25887 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 4,47 km de biserica romano-catolică din Sânpetru 
Mare, la 6,25 NEE de biserica ortodoxă din Saravale și la 4,29 km sud-est de biserica 
ortodoxă din Igriș. 
e. Reper hidrografic: la 1 km nord-est curge râul Mureș. 
f. Forma de relief: pentru locuire a fost ales un grind în lunca Mureșului. 

11. Jebel 
11.1. Jebel-1/Fabrica de Cărămidă 

a. Istoricul cercetărilor: cu ocazia unui diagnostic intruziv efectuat în intravilanul loca-
lității Jebel au fost cercetate, cu scopul identificării de puncte noi sau reidentificarea 
celor cunoscute deja, și unele perimetre aflate în extravilanul localității. Situl cunoscut 
în bibliografie drept Jebel-1/Fabrica de Cărămidă7 a fost reidentificat de O.-C. Rogozea 
și L. Glâmeanu în 17.02.20208. Rediscutarea sitului este necesară deoarece acesta apare 
tratat superficial într-un studiu cu caracter de repertoriu mai recent9. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°34′29.02″N, 21°12′34.26″E, 84 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204383.65818 (X), 459789.87356 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1 km nord de biserica ortodoxă din Jebel, la 2,7 
km sud-vest de biserica ortodoxă din Pădureni, la 8,3 km sud-est de biserica catolică 
din Parța și la 391 m est de șoseaua Timișoara‒Jebel (DN59). 

 
                                                      
7 Bejan, 1973, p. 136; Bejan, 1981a, p. 156-157; Bejan, 1981, p. 21; Bejan, 1995, p. 388; 
Geangu, 2001, p. 172; Mare, 2004, p. 184; Luca, 2006, p. 150. 
8 La momentul cercetării noastre din teren, pe suprafață, mai erau vizibile gropile de extragere a 
argilei. 
9 punctul Jebel-Fabrica de Cărămidă este publicat ca inedit, nefiind precizate contribuțiile ante-
rioare sau bibliografia (vezi Prisecariu, 2012, p. 13, p. 43, punct. 11). 
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e. Reper hidrografic: la 58 m vest de talvegul Pârâului Timişul Mort. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în Câmpia Birdei.  

11.2. Jebel-7 (Fig. 8/4‒11) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de către O.-C. Rogozea și L. Glâmeanu 
în 17.02.2020. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°33′0.57″N, 21°11′30.66″E, 83 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 202875.74179 (X) 457126.97850 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,2 km sud-vest de biserica ortodoxă din Jebel, 
la 6,83 km NE de biserica romano-catolică din Ciacova, la 10,12 km NV de biserica 
ortodoxă din Folea și la 50 m est de șoseaua Jebel-Ciacova (DJ693B). 

 
e. Reper hidrografic: situl este amplasat într-o zonă cu numeroase meandre fosile (as-
tăzi canalizate). 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în Câmpia Birdei.  

12. Comuna Pădureni 
12.1. Pădureni-2/Pusta Mică (Fig. 4/15‒16) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 5.11.2007 de către Dorel MICLE și 
Liviu MĂRUIA. În interiorul fortificație circulare au fost descoperite, alături de mate-
riale atribuite grupului Cornești-Črvenca, și materiale caracteristice secolelor II‒IV. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°36′8.00″N, 21°16′26.00″E, 85 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 209546.57848 (X), 462606.95902 (Y). 
d. Repere geografice: la 4,27 km ENE de biserica ortodoxă din Pădureni, la 4,4 km 
nord-vest de biserica ortodoxă din Liebling şi la 3,6 km nord de biserica romano-cato-
lică din Iosif (în trecut, Conacul Iosif, Graf Iosif, Józsefszállás etc.). 
e. Reper hidrografic: la 2,43 km est de versantul stâng al pârâului Timişul Mort. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic, situl este amplasat în Câmpia Timi-
şului, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic, obiectivul este poziţionat într-o zonă  
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plană, speculând un grind mai înalt cu aprox. 1 m faţă de peisajul din jur. 

12.2. Pădureni-6/Seliște 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost cercetat perieghetic în 13.11.2006 și 5.11.2007 de 
către Liviu MĂRUIA și Adrian CÎNTAR. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°35′15.00″N, 21°13′36.00″E, 85 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 205788.21241 (X), 461144.90927 (Y). 
d. Repere geografice: la 1,23 km sud-est de biserica ortodoxă din Pădureni; la 400 m 
sud de extremitatea de sud-est a localităţii Pădureni şi la 2,77 km nord-est de biserica 
ortodoxă din Jebel. 
e. Reper hidrografic: la 150 m est de versantul stâng al Pârâului Timişul Mort. 
f. Forma de relief: din punct de vedere geografic, situl este amplasat în Câmpia Timi-
şului, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic, obiectivul este amplasat într-o zonă 
plată, speculând o zonă mai înaltă cu aprox. 2 m faţă de terenul din jur. Grindul, înainte 
de lucrările habsburgice de sistematizare, era înconjurat de meandre de divagare ale 
râului Timiş. 

13. Comuna Parța 
41. Parța-11 (Fig. 4/17) 

a. Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit în urma cercetărilor 
sistematice de teren din data de 13.10.2011 de către echipa formată din Liviu MĂRUIA, 
Cristian FLOCA, Andrei STAVILĂ, Alexandru HEGYI și Adrian ARDELEAN.  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°40′15.02″N, 21°6′37.92″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 197184.11791 (X), 470834.02745 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 4,6 km nord-vest biserica romano-catolică din Șag, 
la 7,6 km sud-est de biserica romano-catolică din Sânmihaiu German și la 8,56 km 
NVV de biserica ortodoxă sârbească din Diniaș.  
e. Reper hidrografic: la 200 m nord există un pârâu semipermanent (canalizat în pre-
zent). 
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f. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat pe o suprafață plană, ușor înălțată. 
Diferența de nivel dintre suprafața pe care este poziționat obiectivul și partea nordică 
a suprafeței măsoară aprox. 1 m. Panta de ascensiune a reliefului de la nord la sud este 
de 1,3%. 

13.2. Parța-24 (Fig. 4/18‒21) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat probabil de către L. Dorogostaisky (?). 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°36′13.26″N, 21°8′39.30″E, 80 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 199448.83384 (X) 463249.04095 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 5,43 km sud-vest de biserica romano-catolică din 
Șag, la 6,7 km nord-vest de biserica ortodoxă din Jebel și la 6,7 km est de biserica orto-
doxă din Peciu Nou. 

 
e. Reper hidrografic: situl se găsește la 117 m sud-vest de un pârâu semipermanent fără 
nume și la 3,3 km sud de râul Timiș. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

13.3. Parța-25 (Fig. 4/22) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat probabil de către L. Dorogostaisky (?). 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°36′2.87″N, 21°8′41.32″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 199477.09520 (X), 462926.42882 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 7,13 km nord-est de biserica de biserica greco- 
catolică din Petroman, la 6,4 km nord-vest de biserica ortodoxă din Jebel și la 5,9 km 
sud-vest de biserica romano-catolică din Șag. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 32 m vest de un pârâu semipermanent fără nume și 
la 3,79 km sud de râul Timiș. 
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

13.4. Parța-26 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat probabil de către L. Dorogostaisky (?). 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°35′57.35″N, 21°8′11.35″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198819.90437 (X), 462787.52394 (Y). 
e. Repere geografice: situl se află la 6,21 km sud-vest de biserica romano-catolică din 
Șag, la 6,87 km nord-vest de biserica ortodoxă din Jebel și la 6,1 km sud-est de bise-
rica ortodoxă din Peciu Nou. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 50 m vest de un pârâu semipermanent fără nume 
și la 3,64 km sud de râul Timiș. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

13.5. Parța-36 (Fig. 4/23) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat probabil de către L. Dorogostaisky (?). 

 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°36′10.02″N, 21°9′33.93″E, 81 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 200626.89199 (X), 463092.08201 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 5,65 km SSV de biserica romano-catolică din Șag, 
la 7,77 km nord-est de biserica greco-catolică din Petroman și la 5,82 km nord-vest de 
biserica ortodoxă din Jebel. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 50 m vest de un pârâu semipermanent fără nume și 
la 4,1 km sud de râul Timiș. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

13.6. Parța-40  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de L. Dorogostaisky. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°35′56.28″N, 21°8′20.76″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 199022.07171 (X), 462744.66079 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 6,25 km sud-vest de biserica romano-catolică din 
Șag, la 6,85 km nord-est de biserica greco-catolică din Petroman și la 6,7 km nord-vest 
de biserica ortodoxă din Jebel. 
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e. Reper hidrografic: situl se află la 520 m sud-vest de un pârâu semipermanent fără 
nume și la 3,74 km sud de râul Timiș. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

14. Pesac-3 (com. Pesac) (Fig. 4/24‒27) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de către Octavian-Cristian ROGOZEA 
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și Cassian COLBAN, cu prilejul unui diagnostic intruziv, în 17.09.2018.  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°58′7.94″N, 20°52′49.96″E, 90 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 180990.24636 (X), 504826.84698(Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 4,83 km sud-est de biserica ortodoxă din Pesac, 
la 4,8 km NNNV de biserica romano-catolică din Șandra și la 7,78 km sud-vest de bise-
rica ortodoxă din Variaș. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 198 m est de un pârâu vizibil pe imaginile satelitare 
dar dispărut astăzi în urma îmbunătățirilor funciare din perioada modernă și contem-
porană. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o dună de nisip. 

15. Comuna Pișchia 
15.1. Pișchia-15 (Fig. 5/1) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de către Octavian-Cristian ROGOZEA 
și Lucian GLÂMEANU, cu prilejul unei cercetări de suprafață, în 7.02.2018. Situl a 
fost supus unui diagnostic arheologic intruziv de către Andrei STAVILĂ.  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°54′44.17″N, 21°21′9.67″ E, 111 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 217264.11579 (X), 496756.56244 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,51 km nord-est de biserica ortodoxă din Pișchia, 
la 4 km sud-est de biserica ortodoxă din Murani, la 8,8 km sud-vest de biserica orto-
doxă din Fibiș și la 370 m sud de șoseaua Pișchia‒Fibiș (DJ691). 
e. Reper hidrografic: situl se află la 331 m nord de pârâul Beregsău. 
f. Forma de relief: prima terasă a pârâului Beregsău. 
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15.2. Pișchia-17  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Vasile IANOSEV prin 197210. 
El a fost reidentificat în de către O.-C. Rogozea, L. Glâmeanu, Andreea MARTINESCU 
și Vasile IANOSEV, în 7.03.2019, cu prilejul unei cercetări de suprafață. A fost des-
coperită, pe lângă ceramica specifică sec. II‒IV, și ceramică medievală (sec. X‒XIII).  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°53′53.71″N, 21°19′37.62″E, 108 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 215210.10842 (X), 495290.98702 (Y). 
d. Repere geografice: situl se 1 km sud-vest de biserica ortodoxă din Pișchia, la 6,3 
km NNE de biserica romano-catolică din Giarmata și la 3,47 km sud-est de biserica 
ortodoxă din Murani. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 900 m nord-vest de pârâul Beregsău. 
f. Forma de relief: prima terasă a pârâului Beregsău. 

16. Comuna Remetea Mare 
16.1. Remetea Mare-6 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 20.02.2020 de O.-C. Rogozea. În acest 
punct au fost descoperite și materiale hallsttatiene11, alături de fragmente cenușii, care 
pot fi datate în sec. II‒IV, zgură de fier și fragmente de tuf vulcanic. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′36.86″N, 21°23′23.06″E, 95 m altitudine. 

                                                      
10 Materialele au fost predate lui Florin MEDELEȚ de la Muzeul Banatului. 
11 Nu este exclus ca locuirea ca locuirea halsttatiană de la Gomila lui Gabor să se extindă până 
în acest punct. 



356 

 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 219455.44758 (X), 481592.11230 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 887 m SE de biserica ortodoxă din Remetea Mare, 
la 3,9 km NV de biserica ortodoxă din Bazoșu Nou și la 2,87 km NE de biserica orto-
doxă din Bazoșu Nou. 
e. Reper hidrografic: locuirea se află la 36 m nord de râul Bega. 
f. Forma de relief: locuirea se află pe prima terasă a Begăi. 

16.2. Remetea Mare-8 
a. Istoricul cercetărilor: situl identificat în 28.08.2020 de O.-C. Rogozea. În acest punct 
au fost identificate, pe lângă materiale specifice evului mediu (sec. XV‒XVI) și mate-
riale care pot fi încadrate în sec. II‒IV. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′43.11″N, 21°23′46.63″E, 94 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 219972.96601 (X),  481761.90575 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,39 km est de biserica ortodoxă din Remetea Mare, 
la 3,74 km NV de biserica ortodoxă din Bazoșu Nou și la 3,24 km biserica ortodoxă 
din Bucovăț. 
e. Reper hidrografic: la 563 m de sit se află cursul actual al râului Bega. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Begăi. 

16.3. Remetea Mare-11 
a. Istoricul cercetărilor: situl identificat în 20.02.2020 de către O.-C. Rogozea. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′36.95″N, 21°23′1.05″E, 94 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 218980.44658 (X),  481616.42150 (Y). 
d. Repere geografice: la 457 m sud-est de biserica ortodoxă din Remetea Mare, la 2,81 
km nord-est de biserica ortodoxă din Bucovăț și la 4,22 km nord-vest de biserica orto-
doxă din Bazoșu Nou. 

 
e. Reper hidrografic: locuirea se află la 23 m nord de râul Bega. 
f. Forma de relief: prima terasă a Begăi. 

17. Sânpetru Mare-4 (com. Sânpetru Mare) (Fig. 5/2‒6) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în cu prilejul unei cercetări de suprafață 
realizată de către Leonard DOROGOSTAISKY și Cristian FLOCA, Andrei STAVILĂ 
și Claudiu TOMA în 30.12.2014.  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°59′58.16″N, 20°49′7.87″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 176392.02630 (X), 508475.70379 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,1 km nord-vest de biserica ortodoxă din Pesac, 
la 5 km nord-est de biserica romano-catolică din Lovrin și la 6,1 km sud-vest de bise-
rica romano catolică din Periam. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 660 m nord-vest de canalul Galațca. 
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe terasa nordică a Galațcăi. 

18. Șag-1/Mlaca (com. Șag) (Fig. 5/7) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat la 20.09.2006 de către Dorel MICLE,  
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Liviu MĂRUIA, Adrian CÎNTAR și Leonard DOROGOSTAISKY. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°38′26.00″N, 21°12′9.00″E, 85 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204184.14791 (X), 467126.12227 (Y). 
d. Repere geografice: la 3,17 km sud-est de biserica ortodoxă din Şag, la 4,85 km NNV 
de biserica ortodoxă din Pădureni şi la 1,6 km est de E70 (DN 59). 
e. Reper hidrografic: situl se află la 260 m sud de râul Timiş. 
f. Forma de relief: situl se află în lunca Timișului. 

19. Șemlacu Mare-1 (oraș Gătaia) (Fig. 8/12) 
a. Istoricul cercetărilor: sit identificat de către L. Dorogostaisky și O.-C. Rogozea în 
20.12.2019. Pe suprafață există extrem de multe fragmente de tuf vulcanic, fragmente 
de chirpici vitrifiat și zgură de fier. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°21′19.63″N, 21°28′48.08″E, 110 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 224409.00462 (X), 434471.76569 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 3,32 km sud-est de biserica ortodoxă din Șemlacu 
Mare, la 4,6 km nord-vest de biserica ortodoxă din Ferendia, la 6 km sud-vest de bise-
rica romano-catolică din Măureni și la 2,4 km vest de șoseaua Șemlacu Mare‒Ferendia 
(DJ588). 

 
e. Reper hidrografic: punctul se află la 130 m est de Valea Agriș. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă la confluența Văii Agriș cu Valea 
Corniș, în Câmpia Înaltă a Gătaiei. 

20. Sânandrei-10 (com. Sânandrei) (Fig. 5/8‒10) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 14.05.2019 de către O.-C. Rogozea 
cu ocazia unui diagnostic intruziv. Materialele descoperite aparțin epocii mijlocii a 
bronzului și sec. II‒IV. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°51′10.35″N, 21°11′3.61″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 203897.45336 (X), 490772.11516 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,25 km est de biserica ortodoxă din Sânandrei, 
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la 4,23 km nord-vest de biserica romano-catolică din Covaci și la 7,2 km sud-vest de 
biserica ortodoxă din Cornești. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 373 m nord de pârâul Bega Veche. 
f. Forma de relief: situl se află amplasat pe o terasă, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

21. Sânmartinu Sârbesc-3/Cremenaș (com. Peciu Nou) (Fig. 5/11‒12) 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 29.01.2009 de către Dorel MICLE, 
Liviu MĂRUIA şi studenţii Andrei STAVILĂ și Lavinia BOLCU. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°36′37.00″N, 20°58′34.00″E, 78 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 186379.98641(X), 464628.08301 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 1,6 km nord-est de biserica ortodoxă din Sânmar-
tinu Sârbesc, la 6,43 km est de biserica ortodoxă din Peciu Nou şi la 640 m nord de dru-
mul Peciu Nou–Sânmartinu Sârbesc (DJ693). 
e. Reper hidrografic: situl este la 1,6 km sud-est de versantul stâng al Canalului Ţeba. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

22. Municipiul Timișoara 
22.1. Timișoara-67 (Fig. 5/13‒15) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 20.12.2017 de către Dorel MICLE 
cu prilejul unui diagnostic intruziv.  
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°43′54.77″N, 21°16′45.65″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 210643.43601 (X), 476986.24775 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 5 km nord-est de biserica ortodoxă din Giroc, la 
3,65 km nord-vest de biserica reformată din Moșnița Nouă, la 4,25 km vest de biserica 
ortodoxă din Moșnița Veche și la 630 m nord de Calea Buziașului/DJ692.  

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 130 m sud de un canal fără nume. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

22.2. Timișoara-69 
a. Istoricul cercetărilor: situl este identificat în 7.2019 de către D. Micle cu ocazia unui 
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diagnostic arheologic intruziv12. În cele cinci secțiuni excavate au fost descoperite, pe 
lângă cele câteva fragmente ceramice preistorice (neolitice sau eneolitice), și fragmente 
ceramice caracteristice pentru secolele II‒IV. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°46′58.08″N, 21°12′4.29″E, 88 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 204834.53160 (X),  482927.53311 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 8,44 km sud-est de biserica ortodoxă din Sânandrei, 
la 6,49 sud-vest de km biserica romano-catolică Covaci, la 7,41 km NVV de biserica 
romano-catolică din Săcălaz și la 50 m vest de șoseaua Timișoara‒Sânnicolau Mare 
(DN6). 

 
e. Reper hidrografic: la 2 km nord curge cursul actual al pârâului Bega Veche. Analiza 
imaginilor satelitare și a hărților istorice relevă existența, la nord-vest, a unei zone mlăș-
tinoase (sărătură), drenate în prezent. 
f. Forma de relief: locuirea se află pe un grind, în Câmpia Begăi. 

23. Uliuc-1 (com. Sacoșu Turcesc)  
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat în 17.11.2018 de către O.-C. Rogozea, 
Mircea NAGEL-URSULEAC și Lucian GLÂMEANU. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°40′46.38″N, 21°20′10.63″E, 87 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 214804.87522 (X), 470969.58281 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,6 km sud-est de biserica ortodoxă din Urseni, la 
1,64 km NVV de biserica ortodoxă din Uliuc și la 2,43 km nord-est de biserica orto-
doxă din Uliuc. 
e. Reper hidrografic: situl se află într-o faleză a Timișului, la 3‒4 m de talvegul sudic 
al râului. 

                                                      
12 beneficiari Renate BERES și Francisc VIGH, C.F. 443151, 446229. 



363 

 
f. Forma de relief: situl se află în lunca Timișului, pe un grind. 

24. Comuna Sânmihaiu Român 
24.1. Utvin-4 (Fig. 5/16‒18) 

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către O.-C. Rogozea și L. Glâmeanu 
în 19.02.2019. 
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b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°41′24.74″ N, 21°8′10.93″ E, 83 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 199299.71313 (X), 472886.96330 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 2,9 km sud-est de biserica ortodoxă din Utvin, la 
4,8 km nord-vest de biserica ortodoxă din Șag și la 11 km nord-est de biserica ortodoxă 
din Peciu Nou. 
e. Reper hidrografic: situl se află la 130 m nord de pârâul Nivelda. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în interfluviul Timiș‒Bega. 

24.2. Utvin-5 (Fig. 6/1‒12) 
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost identificat în 30.03.2014 în urma unei cercetări 
de teren realizată de către Victor BUNOIU, Octavian ROGOZEA și Remus Constantin 
Dumitru DINCĂ. 
b. Coordonate (centru aprox. sit): 45°42′6.59″N, 21°7′22.51″E, 82 m altitudine. 
c. Coordonate STEREO 70 (centru aprox. sit): 198315.15416 (X), 474228.96377 (Y). 
d. Repere geografice: situl se află la 161 m nord de linia ferată, la 1,58 km sud-vest 
față de biserica din Utvin, și la 1,9 km sud față de platforma industrială Utvin. 

 
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,65 km sud de râul Bega. 
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în interfluviul Timiș‒Bega. 

* 
*        * 

După cum se poate observa, cele 62 de noi obiective arheologice încadrabile 
în secolele II‒IV, sunt răspândite pe toată suprafața Banatului de câmpie din spațiul 
românesc. În esență, efortul nostru de a aduna toate datele geografice și istorice despre 
fiecare nou sit identificat reflectă dorința de repertoriere exhaustivă bazată pe date con-
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crete și reale culese din teren, în vederea realizării unei hărți a potențialului arheologic 
(în cazul acesta, destinat strict acestui palier cronologic), care să permită o mai bună 
gestionare științifică dar și administrativă a acestor situri. Dacă specialiștii sunt intere-
sați de materialul arheologic identificat, dimensiunea sitului, harta distribuției spațiale 
și încadrarea cronologică, administrația publică locală și instituțiile deconcentrate, prin 
Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, sunt, la rândul lor, interesate de locația exactă 
și valoarea istorică a acestora, în vederea protejării patrimoniului arheologic național. 
Departe de a fi un studiu arheologic cu pretenții, munca noastră reflectă până la urmă 
dorința de sistematizare și protejare a patrimoniului arheologic, oferind specialiștilor 
un instrument prețios de lucru, adică un repertoriu exact și cât mai complet, care să 
creeze o imagine se ansamblu asupra locuirii umane în acest spațiu în epoca post-ro-
mană.   
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Fig. 1. 1‒4. Ceramică din situl Beba Veche-3; 5‒7. Ceramică din situl Biled-15; 

8‒10. Ceramică din situl Cerneteaz-1; 11‒13. Ceramică din situl Dejan-1. 
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Fig. 2. 1. Ceramică din situl Dejan-1; 2‒3. Ceramică din situl Dejan-4;  

4. Ceramică din situl Dejan-6; 5‒6. Ceramică din situl Dejan-7;  
7‒14. Ceramică din situl Dejan-9. 
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Fig. 3. 1‒2. Ceramică din situl Dejan-9; 3‒14. Ceramică din situl Dejan-10. 



369 

 
Fig. 4. 1‒2. Ceramică din situl Dudeștii Noi-23; 3‒5. Ceramică din situl Dudeștii 
Noi-25; 6‒8. Ceramică din situl Dudeștii Noi-26; 9‒10. Ceramică din situl Dudeștii 
Noi-31; 11‒12. Ceramică din situl Pădureni-2; 13. Ceramică din situl Parța-11; 

14‒17. Ceramică din situl Parța-24; 18. Ceramică din situl Parța-25; 
19. Ceramică din situl Parța-36; 20‒23. Ceramică din situl Pesac-3. 
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Fig. 5. 1. Ceramică din situl Parța-15; 2‒6. Ceramică din situl Sânpetru  

Mare-4; 7. Ceramică din situl Șag-1; 8‒10. Ceramică din situl Sânandrei-10; 
11‒12. Ceramică din situl Sânmartinu Sârbesc-3; 13‒15. Ceramică din situl 

Timișoara-67; 16‒18. Ceramică din situl Utvin-4. 
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Fig. 6. 1‒13. Ceramică din situl Utvin-5. 
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Fig. 7. 1‒4. Ceramică din situl Ghiroda-5; 7. Ceramică din situl Ghiroda-7;  

6, 8‒11. Ceramică din situl Ghiroda-8. 
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Fig. 8. 1‒3. Ceramică din situl Ghiroda-8; 4‒11. Ceramică din situl Jebel-7; 

12. Fragment de cuptor pentru redus minereul (?) din situl Șemlacu Mare-1. 
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