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DESCOPERIRI NEOLITICE ȘI ENEOLITICE RECENTE ÎN 
JUDEȚUL TIMIȘ (IV) 

 
 

Octavian-Cristian Rogozea* 
 
 
* Universitatea de Vest din Timișoara; rogozeaoctavian@yahoo.com 
 
 
Zusammenfassung. Der vorliegende Beitrag dient der Einführung der 44 neu entdeckten Fund-
orte mit archäologischem Material in den wissenschaftlichen Kreislauf. Diese wurden im Zeit-
raum 2018‒'21 anlässlich durchgeführter Rettungsgrabungen, mehrerer Oberflächenforschungen 
und mehrerer auswertender Diagnosen entdeckt. Das identifizierte Material gehört chronolo-
gisch zum Früh-, Spät- und Endneolithikum. Aus kultureller Sicht gehören die Materialien zur 
Starčevo-Criş-Cultur, Banat-Kultur, Tisa Kultur, Tiszapolgar-Kultur und zur Baden-Kultur. 
 
Schlagwörter: Westrumänien, Banat, Oberflächenforschungen, Neolithikum, Kupferzeit. 
 
 

1. Introducere 
Continuarea cercetărilor în județul Timiș în anii 2018‒'21, determinate de ela-

borarea unor studii necesare întocmirii unor documentații pentru diverse Planuri Urba-
nistice Generale ale unor localități, de săpături arheologice preventive, de diagnostice 
arheologice intruzive sau de continuarea cartării în zone cu potențial arheologic au dus 
la descoperire unor noi situri sau completarea informațiilor legate de cele cunoscute 
deja. Numeroase zone aflate chiar în proximitatea localităților sunt adevărate pete albe 
pe harta arheologică a județului. Descreșterea cercetărilor de suprafață poate fi obser-
vată cu ușurință în bibliografia de specialitate publicată în ultimii ani. În acest context, 
considerăm că o revenire asupra acestui tip de cercetare ar fi foarte benefică pentru 
cercetarea arheologică în ansamblu. Abordarea acestui aspect deosebit de important, 
precum cartarea și protejarea siturilor, este condiționată doar de disponibilitatea tutu-
ror cercetătorilor de a se implica activ și constant în acest proces.  

2. Puncte inedite 
2.1. Băile Călacea (com. Orțișoara) 
2.1.1. Băile Călacea-7 (Fig. 3/1‒2) 

Istoricul cercetărilor: descoperit în 4.11.2018 cu ocazia unor cercetări de suprafață 
care aveau ca scop identificarea și cartarea siturilor arheologice din Câmpia Înaltă a 
Vingăi, mai precis din zona pârâului Iercici. Fragmentele ceramice descoperite în acest 
punct au suprafețele lustruite și sunt arse preponderent într-o atmosferă oxidantă. Pen-
tru ceramica grosieră a fost utilizat ca degresant un amestec de nisip și cioburi pisate. 
Pentru ceramica fină a fost preferat nisipul fin ca degresant. Decorurile întâlnite pentru 
ceramica grosieră sunt brâurile aleveolare. În cazul ceramicii fine apar așa-zisele toarte  
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"cioc de pasăre". 
Coordonate geografice1: 45°57′4.33″ N, 21°6′59.31″ E, 99 m altitudine. 
Coordonate STEREO 701: 199163.86489 (X), 501946.03577 (Y). 
Reper hidrografic: obiectivul se află la 60 m nord de pârâul Iercici.  
Forma de relief: obiectivul este amplasat pe terasa nordică a pârâului Iercici, în Câmpia 
Înaltă a Vingăi. 

2.1.2. Băile Călacea-8 (Fig. 3/3‒7) 
Istoricul cercetărilor: obiectivul cu indicativul 8 de la Băile Călacea a fost descoperit 
tot în 4.11.2018. Ceramica identificată pe suprafața acestui punct are aceleași caracteris-
tici tehnologice ca ceramica descrisă anterior. Decorurile lipsesc, cu excepția, toartelor 
"cioc de pasăre". 
Coordonate geografice: 45°57′5.11″ N, 21°7′6.48″ E, 99 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 199319.31875 (X), 501962.57218 (Y). 
Reper hidrografic: la 40 m nord de pârâul Iercici. 
Forma de relief: terasa nordică a pârâului Iercici, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

 
 
                                                      
1 centru aproximativ sit. 
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2.2. Beba Veche2 (com. Beba Veche) 
2.2.1. Beba Veche-4/În Șanț/Triplex (Fig. 4/1‒7; 5/1‒9) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Dorel MICLE, Andrei STAVILĂ și 
Cristian FLOCA în 2011. Aceeași echipă realizează și ridicarea topografică. O nouă 
cercetare de suprafață este întreprinsă de O. C. Rogozea, Francisc MIRCIOV, Puiu 
DRĂGOI, studentul Ion MARTENIUC și alții în 27.10.2018. Cu ocazia cercetării de 
suprafață din 2018 au fost identificate numeroase fragmente ceramice pe suprafață. Pe 
baza caracteristicilor morfologice acestea pot fi divizate în fragmente care aparțin cera-
micii grosiere, ceramicii semifine și ceramicii fine. Ceramicii grosiere îi sunt carac-
teristice degresarea pastei cu cioburi pisate, suprafețe netezite portocalii și decoruri 
formate din incizii, alveole pe buză sau sub buză, sau butoni sub buză. Pentru ceramica 
semifină sunt specifice degresarea pastei cu nisip fin, netezirea suprafețelor și o ardere 
reducătoare. Sub aspectul decorurilor sunt întâlnite linii incizate asociate cu alveole 
pe buză (Fig. I). În cazul ceramicii fine ca degresant a fost folosit nisipul fin. 
Suprafe-țele sunt lustruite atent și au culori care variază de la negru la negru-cenușiu la 
cenușiu. Decorurile sunt formate din incizii scurte sub buză, șiruri de alveole circulare 
sau cane-luri. 
Coordonate geografice: 46°7′22.61″ N, 20°15′51.05″ E, 75 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 134288.13344 (X) 524587.72104 (Y). 

 
Reper hidrografic: situl se află la 897 m vest de cursul actual al pârâului Bara. În teren 
se poate obseva că grindul este înconjurat din trei părți de un meandru. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. Din punct de vedere al unității de relief 
situl se află în Câmpia Tisei. 

2.2.2. Beba Veche-7 (Fig. 8/1‒4) 
Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de Puiu DRĂGOI și Francisc MIRCIOV. 
O nouă cercetare de teren a fost făcută în 27.10.2018 de Octavian C. ROGOZEA, Victor 
BUNOIU, Francisc MIRCIOV, Puiu DRĂGOI și studentul Ion MARTENIUC, prilej 
cu care au fost întregistrate și coordonatele geografice. 

                                                      
2 Altbeba (l.g.); Óbéba (l.m). 
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Coordonate geografice: 46°6′57.34″ N, 20°19′56.80″ E, 74 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 139512.33264 (X), 523496.53126 (Y). 
Reper hidrografic: 360 m vest de pârâul Cociohat. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Tisei. 
Materialul arheologic: fragmentele ceramice din acest punct sunt puține și fragmen-
tate puternic de lucrările agricole. Acestea respectă aceleași caracteristici morfologice 
ca ceramica descrisă mai sus. 

2.2.3. Beba Veche-11/Seliște (Fig. 6/1‒9; 7/1‒14) 
Istoricul cercetărilor: Gheorghe LAZAROVICI amintește materiale Starčevo-Criș la 
Beba Veche în punctul Seliște într-o lucrare din anul 19693. Aceeași informație este 
reluată în lucrarea “Neoliticul Banatului” însă microtoponimul Seliște nu mai este men-
ționat4. Acest microtoponim reapare în lucrarea “Descoperiri arheologice din Banatul 
Românesc”5. O parte din lucrările citate în aceast repertoriu nu menționează deloc des-
coperiri neolitice, iar în cele în care apar descoperiri neolitice timpurii nu este precizat 
nici un toponim6. Singura lucrare dintre cele citate, cu excepția lucrărilor lui Gh. Laza-
rovici, în care este precizată existența unor materiale Criș la Beba Veche este cea a lui 
KUTZIÁN Ida Bognar. Acesta amintește materiale Criș la Beba Veche (similare cu 
cele de la Pusta Bukova) dar nu precizează un punct anume7. În Repertoriul Arheo-
logic Național este precizat toponimul, fiind citată lucrarea lui S. A. Luca8. În Arhiva 
Repertoriului Arheologic al României a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" 
toponimul nu apare9.  

                                                      
3 Lazarovici, 1969, 3. 
4 Lazarovici, 1979, p. 187; Luca, 2006, p. 32. 
5 Luca, 2006, p. 32. 
6 Kutzián, 1944. 
7 Kutzián, 1944, p. 44. 
8 http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=beba-veche-beba-veche-timis-asezarea-neolitica-de-epoca 
-necunoscuta-de-la-beba-veche-seliste-cod-sit-ran-155733.03 (reverificat 1.09.2021). 
9 http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR Index/sel.asp?jud=Timiszz&campsel=2&Lang=RO&n 
r=1&nrSel=1&IDRap=934#Lk934 (reverificat 1.09.2021). 
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Consultarea suporturilor cartografice indică în proximitatea localității Beba 

Veche două puncte distincte cu microtoponimul de Săliște. Microtoponimul Săliște 
apare prima dată pe Ridicarea topografică iosefină (Josephinische Landesaufnahme, 
1769‒'72), find situat la cca. 3 km sud-vest de limita localității Beba Veche. Cea de-a 
doua harta care menționează microtoponimul este Harta topografică 1:25000/1975 
realizată de Direcția Topografică Militară. Pe această hartă zona denumită Săliște se 
afla la cca. 650 m nord-vest de limita localității Beba Veche. Pentru a lămuri această 
situația a fost întreprinsă o cercetare de teren în 27.10.2018, la care au participat O. C. 
Rogozea, Gh. Drăgoi, F. Mirciov, I. Marteniuc și alții. Ceramica de aici are pasta 
degresată cu materie organică și nisip fin. Arderea preponderentă este cea oxidantă 
dar apar și fragmente arse într-o atmosferă reducătoare. Suprafețele sunt netezite de 
cele mai multe ori, însă sunt întâlnite și fragmente care mai păstrează lustru (în cazul 
unor fragmente atribuite ceramicii fine). Decorurile întâlnite cel mai frecvent sunt ciu-
piturile. Din repertoriul elementelor modelate plastic apar toarte semicrculare, butoni 
ovali concavi, butoni ovali paraleli dispuși vertical pe vas, butoni semisferici, brâuri 
alveolare, alveole pe buză etc.  

Având în vedere că zona denumită Săliște pe Ridicarea topografică iosefină 
include și zona cu materialele Starčevo-Criș descoperite de noi, considerăm că situl 
amintit de Gh. Lazarovici în 1969 ar putea fi unul și același cu cel identificat în 2018. 
Coordonate geografice: 46°6′3.05″ N, 20°16′40.43″ E, 74 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 135201.23522 (X), 522071.12467 (Y). 
Reper hidrografic: situl se află la 80 m vest de un meandru dispărut în prezent dar 
vizibil pe imaginile satelitare.  
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Tisei. 

2.2.4. Beba Veche-18  
Istoricul cercetărilor: Cu ocazia cercetarii arheologice preventive din iarna anului 
2020 din situl Dudeștii Vechi-54 (beneficiar Nis Petrol) au fost făcute și o serie de cer-
cetări de suprafață în arealul Vălcani‒Beba Veche. În acest context a fost descoperit 
și punctul Beba-Veche-18, în data 21.12.2020. La cercetarea de suprafață au participat 
Daniel HEX și Francisc MIRCIOV. Materialele, foarte fragmentate, sunt distribuite 
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pe o suprafață de cca. 500 × 250 m, în mai multe aglomerări (aprox. patru). 
Coordonate geografice: 46°6′1.63″ N, 20°18′51.79″ E, 73 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 138016.72527 (X), 521860.51939 (Y). 
Reper hidrografic: la 50 m nord a curs un meandru fosil (vizibil pe imaginile sate-
litare), pe direcția est‒vest. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind, în Câmpia Arancăi. 

2.2.5. Beba Veche-19 
Istoricul cercetărilor: materialele ceramice din acest punct au fost descoperite în 21.12. 
2020, cu ocazia unei periegheze la care au participat și D. Hex și Francisc Mirciov. 
Fragmentele ceramice din acest punct, nu foarte numeroase, au în compoziție pleavă 
și nisip fin ca degresant. 
Coordonate geografice: 46°5′59.97″ N, 20°18′17.26″ E, 79 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 137272.91757 (X), 521853.04989 (Y). 
Reper hidrografic: situl se află 40 m sud de același curs de apă ca și situl Beba Ve- 
che-18. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind de nisip în Câmpia Arancăi. 
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2.3. Beregsăul Mic10 (com. Săcălaz) 
2.3.1. Beregsăul Mic-1 (Fig. 8/5‒10) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Leonard DOROGOSTAISKY11. Reor-
ganizarea materialelor într-un nou depozit de tranzit a prilejuit remarcarea, printre 
materialele de epoca bronzului, și a unor materialele specifice neoliticului timpuriu. 
Coordonate geografice: 45°45′36.91″ N, 20°57′55.68″ E, 80 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 186392.66527 (X), 481323.69347 (Y). 

 
Reper hidrografic: la 2 km sud-est se află cursul actual al pârâului Beregsău (Apa 
Mare). Analiza hărților din sec. XVIII și a imaginilor satelitare relevă că situl este am-
plasat la nord de un fir de apă, care curgea spre sud și la 1,2 km nord-vest de o zonă 
marcată ca mlăștinoasă. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în Câmpia Begăi Vechi. 

2.4. Bucovăț12 (com. Bucovăț) 
2.4.1. Bucovăț-8 (Fig. 9/1) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Dorel MICLE în 5.12.2019 cu 
ocazia redactării unui raport relativ la cercetările arheologice aferente C.F. 401046, 
40104713. Verificarea suprafeței a relevat existența a două zone cu materiale arheolo-
gice. În prima zonă, aflată îm estul parcelei, au fost descoperite materiale care aparțin 
evului mediu. Materialele arheologice neolitice au fost descoperite în zona centrală a 
parcelei. 
Coordonate geografice: 45°46′8.71″ N, 21°22′43.33″ E, 91 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 218558.35952 (X), 480762.58742 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 318 m vest de drumul județean Bucovăț‒Remetea 
Mare (DJ609F). 
Reper hidrografic: la 890 m nord se află cursul actual al râului Bega. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind. 

                                                      
10 Nemet (l.m., l.s.). 
11 Micle, Dorogostaisky, 2006, p. 606. 
12 Bükkfalva (l.m.). 
13 Micle, 2019, p. 8. 
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2.5. Carani14 (com. Sânandrei) 
2.5.1. Carani-11 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Dorel MICLE, Octavian- Cris-
tian ROGOZEA și Alexandru HEGYI în 30.01.2014. O altă cercetare de suprafață a 
fost întreprinsă de Andrei STAVILĂ în 10.2020, cu ocazia întocmirii Memoriului 
Arheologic pentru Planul Urbanistic General al comunei Sânandrei. 
Coordonate geografice: 45°53′3.54″ N, 21°9′40.45″ E, 108 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 202273.11986 (X), 494349.91352 (Y). 
Repere geografice: situl se află între șoseaua Sânandrei‒Carani (DJ692) și calea ferată 
Timișoara‒Arad. 

 
Reper hidrografic: la 413 m sud se află pârâul Surduc. 
Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.5.2. Carani-12 (Fig. 9/2‒9; 10/1‒6) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Andrei STAVILĂ în 22.04.2019 cu 
ocazia cercetărilor de teren determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru  

                                                      
14 Mercydorf (l.g.); Mercyfalva (l.m.). 
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Planul Urbanistic General al comunei Sânandrei. În acest punct au fost descoperite 
materiale de sec. XVII‒XVIII, dar și materiale caracteristice eneoliticului târziu. Frag-
mentele ceramice au suprafețele netezite și pasta degresată cu cioburi pisate. Decoruri-
le întâlnite sunt inciziile în rețea, alveole mici circulare sau ovale, care formează benzi. 
Coordonate geografice: 45°54′56.24″ N, 21°9′41.50″ E, 117 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 202463.30922 (X), 497825.40693 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 792 m vest de calea ferată Arad‒Timișoara. 
Reper hidrografic: situl se află 50 m sud de pârâul Caran. 
Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.6. Cerneteaz15 (com. Giarmata) 
2.6.1. Cerneteaz-6 (Fig. 10/7‒9; 11/1) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost identificat de O. C. Rogozea în .04.2021, cu ocazia 
diagnosticului arheologic intruziv din cadrul proiectului de construcție al șoselei de 
legătură dintre DN69 și A1. 
Coordonate geografice: 45°51′44.88″ N, 21°14′40.56″ E, 102 m altitudine. 

 

                                                      
15 Csernegyház (l.m.). 
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Coordonate STEREO 70: 208624.30321 (X), 491615.11613 (Y). 
Reper hidrografic: la 481 m vest curge pârâul Niarad. 
Forma de relief: situl este amplast pe o terasă aflată la vest de pârâul Niarad, la zona 
de contact dintre Dealurile Lipovei și Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.7. Ciacova16 (oraș Ciacova) 
2.7.1. Ciacova-2 (Fig. 11/2‒7) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit prin periegheză de către O. C. Rogozea 
și Sergiu ENACHE în toamna anului 2013, cu ocazia cercetării arheologice preventive 
din Ciacova - strada Nicolae Bălcescu. O nouă periegheză a fost întreprinsă în 6.04.2019 
de O. C. Rogozea, Silviu Edmond ENE, Alin DIACONU și Silviu ILIUȚA. Pe lângă 
materiale atribuite sec. XI‒XIII, în acest punct au mai fost identificate și materiale care 
aparțin neoliticului timpuriu. Puținele fragmente ceramice preistorice au suprafețele 
netezite și pasta degresată cu pleavă și nisip. Suprafețele au culoarea portocalie. Ca 
modalitate de decorare apar ciupiturile. Alături de fragmentele ceramice a mai fost des-
coperit și un frecător/percutor din șist. 
Coordonate geografice: 45°31′20.69″ N, 21°8′32.81″ E, 80 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 198872.39772(X), 454230.96829 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 80 m nord de șoseaua Ciacova‒Jebel (DJ 693B). 

 
Reper hidrografic: la 643 m nord-est curge un afluent al pârâului Timișul Mort. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în Câmpia Timișului. 

2.8. Dumbrăvița17 (com. Dumbrăvița) 
2.8.1. Dumbrăvița-3  

Istoricul cercetărilor: Primele cercetări din perimetrul denumit de convențional Dum-
brăvița-3 au avut loc în anul 2004, fiind determinate de construirea unei porțiuni din 
șoseaua de centură a Municipiului Timișoara18. Edificarea unei hale a determinat cer- 

                                                      
16 Csák, Csákova (l.m.), Tschakowa (l.g.), Čakovo/ Чаковo (l.s.). 
17 Sântești (înainte de 1924), Újszentes (l.m.), Neussentesch (l.g.), Opština Dumbravica (l.s.). 
18 Drașovean et alii, 2006.  



171 

 
cetarea în intervalul 21.05.‒15.06.2018 a unui nou perimetru19, unde au fost descope-
rite complexe încadrate în sec. XV‒XVI20. O nouă cercetare preventivă21 a fost făcută 
în intervalul 14.‒28.05.2021. A fost cercetată o suprafață de 442,4 m2, unde au fost des-
coperite mai multe complexe medievale (sec. XVI‒XVII)22, dar și spradice fragmente 
tipice pentru eneolitice. 
Coordonate geografice: 45°49′15.35″ N, 21°13′48.61″ E, 96 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 207286.39664 (X), 487055.21121 (Y). 
Reper hidrografic: situl se află pe malul pârâului Beregsău, la cca. 20 m de talvegul 
nordic al pârâului. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, la zona de contact dintre Dealurile 
Lipovei și Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.8.2. Dumbrăvița-6 (Fig. 12/1‒2) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 201423. Cercetările arheologice intru-
zive în acest sit au fost demarate în 26.11.2018 și încheiate în 19.04.2019. Au fost cer-
cetate 8 secțiuni24 în care au fost descoperite 65 de complexe arheologice (locuințe, 
fântîni, fântâni, afumători, gropi menajere și de provizii, cuptoare menajere etc.). Sub 
aspect cronologic acestea pot fi atribuite celei de a doua vârste a fierului (sec. III‒II 
îHr și III‒IV dHr) și evului mediu (sec. X‒XI şi sec. XII‒XIII). O nouă cercetare pre-
ventivă s-a desfășurat între 06.08.‒01.09.2020 când au fost excavate patru secțiuni25 în 
care au fost descoperite și cercetate cinci complexe cu materiale care pot fi încadrate 
în sec. III‒IV și sec. IX‒X26. 
Coordonate geografice: 45°48′21.63″ N, 21°16′17.46″ E, 101 m altitudine. 

                                                      
19 C. F. 402533. 
20 Craiovan et alii, 2018, p. 55-68. 
21 C. F. 412848. 
22 Rogozea et alii, 2021. 
23 Micle, Rogozea, 2017, p. 494-495. 
24 nr. topo A251/1/5/a, A251/1/5/b/1, A251/1/5/b/2. 
25 CF 411523. 
26 Informații amabile Bogdan CRAIOVAN. 
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Coordonate STEREO 70: 210419.40417 (X), 485246.97337 (Y). 
Reper hidrografic: la 100 m se află talvegul de est al pârâului Behela. 
Forma de relief: situl este amplasat pe terasa de a pârâului Bergsău, la zona de con-
tact dintre Dealurile Lipovei și Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.8.3. Dumbrăvița-11/Strada Mureș (Fig. 12/3‒11) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 15.05.202027. 
Coordonate geografice: 45°48′46.15″N, 21°13′23.96″E, 96 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 206712.04047 (X), 486179.61066 (Y). 

 
Reper hidrografic: locuirea se află la m est de pârâul Beregsău. 
Forma de relief: situl este amplasat pe terasa de est a pârâului Beregsău. 

2.8.4. Dumbrăvița-24 (Fig. 12/12‒13) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 11.03.2018. 
Coordonate geografice: 45°49′18.41″ N, 21°14′6.63″ E, 93 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 207679.52577(X), 487131.23431 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 610 m nord-est de șoseaua de centură a Munici- 

                                                      
27 Rogozea, 2018, p. 155, nota 3. 
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piului Timișoara. 
Reper hidrografic: situl se află la 22 m vest de talvegul de vest al pârâului Beregsău. 
Forma de relief: situl se află pe un mic grind de pe malul de nord al pârâului Bereg-
său, în zona de contact dintre Câmpia Înaltă a Vingăi și Dealurilor Lipovei. 

2.8.5. Dumbrăvița-30  
Istoricul cercetărilor: situl a fost introdus în circuitul științific de către Florin MEDE-
LEȚ și Ion BUGILAN printr-un articol din anul 1974. Aceștia amintesc aici desco-
periri neolitice, din a doua epocă a fierului (dacice?) și medievale (sec. VI‒VIII)28. 
Situl a fost reidentificat în 6.09.2021. de către O. C. Rogozea cu ocazia unui diagnos-
tic arheologic intruziv29. 
Coordonate geografice: 45°47′55.78″ N, 21°13′56.15″ E, 93 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 207332.98760 (X), 484592.90750 (Y). 
Repere: situl se află în perimetrul aflat între străzile Jiul, Ștefan Luchian și Arieș. 

 
                                                      
28 Medeleț, Bugilan, 1974, p. 88. 
29 C. F. 412631. Fragmente ceramice degresate cu nisip și pleavă, dar și fragmente ceramice cenu-
șii de factură La Tène au mai fost descoperite și la 183 m nord, în punctul cu coordonatele geo-
grafice: 45°48′1.27″N, 21°13′53.26″E (Dumbrăvița-28). 
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Reper hidrografic: la 76 m nord-est se află cursul unui pârâu semipermanent, fără 
nume. 
Forma de relief: situl este amplasat pe o mică terasă. 

2.9. Gătaia30 (oraș Gătaia) 
2.9.1. Gătaia-13 (Fig. 11/8‒11) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 23.01.2021 de către O. C. Rogozea, 
Sergiu ENACHE, Răzvan STĂNUȘ și Chiara CAVALETTI. În acest punct au fost 
descoperite, alături de fragmente ceramice degresate cu pleavă31, și utilaj litic atri-
buite culturii Starčevo-Criș, precum și materiale caracteristice bronzului târziu (?) și 
evului mediu (sec. XVI‒XVII). 
Coordonate geografice: 45°23′19.65″ N, 21°22′53.13″ E, 111 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 216856.29967 (Y), 438518.60207 (X). 
Repere geografice: situl se află la 3 km vest de drumul județean Gătaia‒Șemlacu Mare 
(DJ588). 

 
Reper hidrografic: la 51 nord m curge de pârâul semipermanent Valea Știubei. 
Forma de relief: situl se află în Câmpia Înaltă a Gătaiei, pe terasă sudică a pârului 
Valea Știubei. 

2.10. Gelu32 (com. Variaș) 
2.10.1. Gelu-7 (Fig. 11/12; 13/1‒3) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de O. C. Rogozea și alții în 2.03.2019. 
materialele ceramice atribuite speciei fine din acest punct au pasta degresată cu nisip 
fin. Suprafețele au culori care variază de la cenușiu-albicios, la portocaliu sau brun și 
sunt netezite. Cu excepția unor elemente plastice de tip "cioc de pasăre" nu apar alte 
decoruri. Ca forme au fost identificate străchini tronconice și vase cu picior/cupe. 
Coordonate geografice: 45°58′1.51″ N, 21°2′53.38″ E, 94 m altitudine. 

                                                      
30 Gattaja (l.g.); Gátalja (l.m.); Гатаја / Gataja (l.s.). 
31 Materiale similare, puține și atipice, au fost descoperite și în puctul Gătaia-10 (coordonate 
geografice: 45°22′10.39″N, 21°25′42.67″E). 
32 Ketvelj / Кетфель (l.s.), Ketfel (l.g.), Kétfél (l.m.). 
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Coordonate STEREO 70: 193959.69892 (X), 503970.32393 (Y). 
Reper hidrografic: situl se află la 140 m est de pârâul Sixău și la 58 m nord-vest de 
pârâul Apa Mare. 
Forma de relief: situl este amplasat în Câmpia Înaltă a Vingăi, pe o terasa în interflu-
viul dintre pârâul Sixău și pârâul Apa Mare. 

2.11. Ghiroda33 
2.11.1. Ghiroda-10 

Istoricul cercetărilor: materialele au fost descoperite de Dorel MICLE în .06.2020, 
cu ocazia unui diagnostic arheologic intruziv. În parcela diagnosticată34 au fost trasate 
și excavate 24 de secțiuni (Fig. 29), care au relevant existența unei zone cu materiale 
La Tène (sec. II‒IV) la cca. 20 de m sud de șosea și a unei zone cu materiale neolitice 
și aglomerări masive de chirpici (în special în secțiunea S5) la cca. 240 m sud de șosea.  
Din punct de vedere stratigrafic, au fost identificate două straturi, primul fiind carac-
terizat de un sol brun deschis, granulos, acesta desfăşurându-se între 0 și 0,2/03 m (stra- 

 

                                                      
33 Győröd (l.m.), Altgiroda (l.g.).  
34 C.F. 400666. 
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Fig. 29. Distribuția secțiunilor în parcela diagnosticată (plan realizat de D. Micle). 

tul arabil). De la -0,3 începe un sol de culoare brun închis, compact lutos, compact35. 
Coordonate geografice: 45°46′45.97″ N, 21°20′33.62″ E, 94 m altitudine 
Coordonate STEREO 70: 215810.68369 (X), 482039.85612 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 20 m sud de șoseaua Timișoara‒Remetea Mare (E 
70). 
Reper hidrografic: la 800 m sud se află cursul actual al râului Bega. 
Forma de relief: materialele au fost descoperite pe prima terasă a Begăi. 

2.12. Giroc36 (com. Giroc) 
2.12.1. Giroc-3/Săliște (Fig. 13/4‒7) 

Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Dorel MICLE, Liviu MĂRUIA, 
Elena PÎRPÎLIŢĂ, Andreea GOGOŞANU în 6.04.2009. Cu acest prilej au fost desco-
perite materiale care au fost atribuite epocii bronzului, epocii romane (sec. II‒IV) și 
evului mediu (sec. XI‒XIII și XVI‒XVIII). O nouă cercetare de suprafață, determi-
nată de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planul Urbanistic General al comu-
nei Giroc, a fost întreprinsă de O. C. Rogozea în 3.05.2019. Cu acest prilej au fost des- 

                                                      
35 Informații amabile Dorel MICLE. 
36 Girock, Kirok (l.g.), Gyüreg (l.m.). 
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coperite și materiale neolitice. Bibliografia arheologică amintește în hotarul localității 
Giroc o așezare datată inițial în faza B a culturii Vinča37 și ulterior în faza A2-A3

38 în 
punctul La Pruni. În hotarul comunei Giroc toponimul La Pruni desemnează o zonă 
aflată la sud de localitate, zonă cercetată sistematic de noi. În acest perimetru a fost 
identificată o singură așezare cu materiale neolitice, situl Giroc-3/Săliște. Din acest 
motiv nu excludem ca acesta sa fie unul și același cu situl Giroc-La Pruni.  
Materialele arheologice descoperite pe suprafață în acest punct care pot fi atribuite neo-
liticului dezvoltat sunt puține în comparație cu fragmentele specifice epocii bronzului 
și evului mediu (sec. X‒XIII, XVII‒XVIII). Ceramica fină neolitică are pasta degre-
sată cu nisip fin. Suprafețele nu mai păstrează lustru. În cazul ceramicii grosiere supra-
fețele au fost netezit, iar ca degresant au fost folosit nisipul cu bobul mare dar și pleava. 
Un singur fragment este decorat cu o bandă incizată umplută cu incizii scurte, ușor 
ovale. Alături de fragmentele ceramice a mai fost descoperit și un nucleu de "silex 
brun de Banat". 
Coordonate geografice: 45°40′1.67″ N, 21°14′48.28″ E, 86 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 207769.53096 (X), 469914.33065 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 800 m N de limita nordică a Pădurii Giroc. 
Reper hidrografic: la 1,4 km N de versantul drept al Râului Timiş. 
Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat pe un grind bine profilat între 
numeroasele braţe fosile din versantul drept al Râului Timiş. 

2.12.2. Giroc-34 (Fig. 13/8‒10; 14/1‒3) 
Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian-Cristian ROGOZEA 
și Darius GAL, în 30.03.2019, cu prilejul cercetărilor de suprafță determinate de întoc-
miriea Memoriului Arheologic pentru Planul Urbanistic General al Comunei Giroc. 
Coordonate geografice: 45°40′6.49″ N, 21°16′31.23″ E, 88 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 210003.12722 (X), 469958.69007 (Y). 
Reper hidrografic: la 0,7 km vest de cursul actual al râului Timiș. 

                                                      
37 Lazarovici, 1979, p. 196-197, fig. 29; Luca, 2006, p. 122. 
38 Lazarovici, 1991, p. 34. 



178 

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

2.12.3. Giroc-36 (Fig. 13/4‒9) 
Istoricul cercetărilor: descoperit de O. C. Rogozea cu prilejul unui diagnostic intruziv 
(18.06.2020) determinat de excavarea unor gropi de împrumut pentru centura de sud 
a municipiului Timișoara.  
Coordonate geografice: 45°40′46.40″ N, 21°15′55.82″ E, 89 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 209294.89769 (X), 471225.64127 (Y). 

 
Reper hidrografic: la 1,96 km sud-est se află cursul actual al râului Timiș. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind de nisip în Câmpia Timișului. 

2.13. Igriș39 (com. Sânpetru Mare) 
2.13.1. Igriș-8a (Fig. 15/1‒12; 16/1‒2) 

Istoricul cercetărilor: cercetările de teren din hotarul administrativ al localității Igriș, 
care au avut ca scop întocmirea unei hărți a siturilor arheologice, au fost începute de 
către Alexandru IONESCU în anul 2012. O nouă cercetare de teren a fost realizată 
de către O.C. Rogozea, Aurelian MARTIN și Cassian COLBAN în 18.10.2019. 
Coordonate geografice: 46°5′42.87″ N, 20°46′55.86″ E, 86 m altitudine.  
                                                      
39 Egresch (l.g.), Egres (l.m.), Hégerieux (l.f.). 
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Coordonate STEREO 70: 174118.21356 (X), 519258.00824 (Y). 
Repere geografice: punctul se află la 620 m vest de șoseaua Sânpetru Mare‒Igriș (DJ 
682E). 
Reper hidrografic: analiza imaginilor satelitare și a Ridicării topografice iosefine 
(Josephinische Landesaufnahme, 1769‒'72) relevă existența unui braț de divagare al 
Mureșului, cu denumirea de Voiczer, care curge spre vest. Fosta albie a pârâului, dis-
părut în prezent, este foarte vizibilă foarte ușor în teren. Punctul cu materiale arheolo-
gice se află la cca. 150 m est de acest meandru. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Arancăi. 

2.13.2. Igriș-8b (Fig. 16/3‒12; 17/1‒11; 18/1‒2) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 18.10.2019. 
Coordonate geografice: 46° 5′34.98″ N, 20°46′57.16″ E, 86 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 174133.19857 (X), 519013.16091 (Y). 
Repere geografice: zona cu materiale arheologice se află la 670 m vest de șoseaua 
Sânpetru Mare‒Igriș (DJ682E). 
Reper hidrografic: la fel ca în cazul punctului menționat anterior, în prezent din cau-
za modificărilor antropice, pe teren este vizibil un meandru fosil, care exista încă în 
sec. XVIII. Raportat la fosta albie situl se află la cca. 15 m sud de fostul pârâu Voiczer. 
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Forma de relief: punctul este amplasat pe un grind, în Câmpia Arancăi. 
2.13.3. Igriș-55/Vaoș (Fig. 18/3‒9) 

Coordonate geografice: 46°5′34.98″ N, 20°46′57.16″ E, 87 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 176914.12254 (X), 517988.74634 (Y). 

 
Reper hidrografic: la 1,2 km nord se află cursul actual al râului Mureș. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind de nisip, în Câmpia Arancăi. 

2.14. Mănăștur40 (com. Vinga) 
2.14.1. Mănăștur-8 (Fig. 19/1‒2) 

Istoricul cercetărilor: în acest punct materialele neolitice, alături de cele atribuite 
epocii bronzului și sec. II‒IV, au fost descoperite de O. C. Rogozea în 18.10.2019.  
Coordonate geografice: 45°59′13.59″ N, 21°7′58.37″ E, 102 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 200628.43325 (X), 505871.59621 (Y). 
Reper hidrografic: la 150 m sud se află cursul actual al pârâului Apa Mare. 
Forma de relief: situl se află amplasat terasa nordică a pârâului Apa Mare, în Câmpia 
Înaltă a Vingăi. 

 

                                                      
40 Моноштор (l.s.), Monostor (l.m.). 
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2.14.2. Mănăștur-19  
Istoricul cercetărilor: punctul descoperit de O. C. Rogozea în 18.10.2019. 
Coordonate geografice: 46°0′14.07″ N, 21° 9′36.45″ E, 106 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 202827.55673 (X), 507635.18430 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 425 m sud de șoseaua Vinga‒Mănăștur. 

 
Reper hidrografic: situl se află la 152 m nord de pârâul Apa Mare. 
Forma de relief: situl este amplasat pe terasa nordică a pârâului Apa Mare, în Câmpia 
Înaltă a Vingăi. 

2.15. Pișchia41 (com. Pișchia) 
2.15.1. Pișchia-18 (Fig. 19/3-7) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost adus în atenția arheologilor de către profesorul de 
istorie din Pișchia, Vasile IANOȘEV, care colectează materialele arheologice desco-
perite odată cu lucrările agricole42. V. Ianoșev predă materialele arheologului Florin 
MEDELEȚ, care la rândul său semnalează materialele de aici arheologului Gheorghe 

 
                                                      
41 Bruckenau (l.g.), Hidasliget (l.m.) 
42 Ianoșev, 2007, p. 48, fig. 3. 
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LAZAROVICI, care le introduce în circuitul științific43. Ulterior informația este pre-
luată și de alți autori44. Reidentificarea sitului și înregistarea coordonatelor geografice 
a fost făcută în 7.03.2019 de către O. C. Rogozea, Lucian GLÂMEANU, Andreea 
MARTINESCU și Vasile IANOSEV. 
Coordonate geografice: 45°55′8.54″ N, 21°19′58.41″ E, 135 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 215764.21350 (X), 497578.84456 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 560 m nord-est de șoseaua Pișchia‒Murani (DC52) 
și la 859 m sud-est de pădurea Pișchia. 
Reper hidrografic: la 743 m nord-vest curge pârâul Măgheruș. 
Forma de relief: locuirea se află pe o terasă, în Dealurile Lipovei. 

2.16. Recaș45 (oraș Recaș) 
2.16.1. Recaș-4 (Fig. 20/1‒9) 

Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de O. C. Rogozea în 12.01.2020 cu oca-
zia cercetărilor de suprafață determinate de întocmirea Studiului Arheologic pentru 
Planul Urbanistic General al Orașului Recaș. 
Coordonate geografice: 45°47′51.22″ N, 21°31′20.77″ E, 108 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 229867.98643(X), 483427.83011 (Y). 

 
Reper hidrografic: situl se află la 2,6 km nord de cursul actual al râului Bega. 
Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă, în Dealurile Lipovei. 

2.17. Săcălaz46 (com. Săcălaz) 
2.17.1. Săcălaz-8/În Poligon (Fig. 19/8‒14; 22/1‒2) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în 13.03.2016.  
Coordonate geografice: 45°46′39.61″ N, 21°7′56.27″ E, 89 m altitudine. 

                                                      
43 Lazarovici, 1975, p. 20; Lazarovici, 1979, p. 71, p. 145, p. 205; Lazarovici, 1983, p. 151; Laza-
rovici, 1990, p. 21; Lazarovici, 1991, p. 36, p. 40. 
44 Gudea, Moțiu, 1983, p. 193; Luca, 2006, p. 200; Măruia, 2011, p. 335. 
45 Temesrékas (l.m.), Rekasch (l.g.), Рекаш (l.s.). 
46 Sackelhausen (l.g.), Szakálháza (l.m.). 
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Coordonate STEREO 70: 199453.84490 (X), 482615.18783 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 1,74 km nord de șoseaua Timișoara‒Săcălaz (dru-
mul național 59A). 
Reper hidrografic: la 600 m sud curge pârâul Beregsău. 
Forma de relief: situl se află pe o terasă mai înaltă, la nord de pârâul Beregsău. 

2.17.2. Săcălaz-13 (Fig. 22/3) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de O. C. Rogozea și Aurelian MARTIN 
în 27.02.2021. 
Coordonate geografice: 45°45′25.01″ N, 21°8′5.12″ E, 86 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 199533.30451 (X), 480304.70940 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 583 m sud de șoseaua Săcălaz‒Timișoara (DN59A). 

 
Reper hidrografic: situl se află la 3,8 km nord de cursul actual al râului Bega și la 
1,6 km sud de pârâul Beregsău. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în Câmpia Begăi. 

2.18. Sânmihaiu Român47 (com. Sânmihaiu Român) 
2.18.1. Sânmihaiu Român-1/La Deal (Fig. 23/1‒9) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de Andrei STAVILĂ în anul 2018 în 

                                                      
47 Rumänisch-Sankt-Michael (l.g.), Bégaszentmihály, Oláhszentmihály (l.m.). 
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urma unui diagnostic intruziv determinat de întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal. 
Cu ocazia acestui au fost trasate și excavate 10 secțiuni, materiale arheologice fiind 
descoperite numai în S1 și S2. În aceste secțiuni stratigrafia surprinsă este următoarea: 
primul strat este caracterizat printr-un sol negru, granulos (0‒0,3 m), cel de-al doilea 
este reprezentat de un sol de culoare neagră, lutos, compact prezentând materiale arhe-
ologice constând în fragmente ceramice, osteologice și lipitură (0,3‒1 m). Solul steril 
arheologic a fost surprins la adâncimea de 1 m48. Ceramica uzuală provenită din acest 
punct are suprafețele netezite și pasta degresată cu cioburi pisate. Culorile suprafeței 
în cazul acestei facturi sunt portocaliul sau diverse nuanțe de brun. Pasta ceramicii 
fine este degresată cu nisip fin și are suprafețele lustruite cu atenție. Culorile întâlnite 
sunt negrul sau cenușiul.  
Coordonate geografice: 45°41′42.57″ N, 21°4′32.29″ E , 81 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 194600.09333 (X), 473667.67118 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 67 m nord de șoseaua Sânmihaiu Român‒Diniaș 
(DJ591A). 

 
Reper hidrografic: situl se află la 700 m sud de cursul actual al canalului Bega. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, în interfluviul Timiș‒Bega. 

2.19. Șag49 (com. Șag)  
2.19.1. Șag-10 (Fig. 22/5‒6)  

Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Dorel MICLE în cu ocazia unui 
diagnostic arheologic intruziv50 în luna martie a anului 2021. Diagnosticul a relevat 
existența, pe lângă numeroase fragmente ceramice, și a unei aglomerări mari de chirpici 
(locuință?). Fragmentele ceramice descoperite aici pot fi grupate în trei specii distincte: 
ceramică grosieră degresată cu pleavă, ceramică semifină degresată cu nisip cu bobul 
mare și ceramică fină degresată cu nisip cu bobul fin. Suprafețele ceramicii grosiere 
și semifine sunt netezite. În cazul ceramicii fine suprafețele nu mai păstrează lustrul 

                                                      
48 Informații amabile Andrei STAVILĂ. 
49 Schag, Dreispitz (l.g.), Temesság (l.m.). 
50 Parcela cu nr. C.F 403808. 
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în totalitate, dar presupunem că au fost lustruite. 
Coordonate geografice: 45°39′1.71″ N, 21°11′37.33″ E, 86 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 203551.39617 (X), 468260.33197 ( Y).  
Reper hidrografic: la 650 m sud se află cursul actual al râului Timiș. 
Forma de relief: situl se află amplasat pe un grind, în Câmpia Timișului.  

2.20. Satchinez51 (com. Satchinez) 
2.20.1. Satchinez-12 (Fig. 22/7‒11) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit cu ocazia unei periegheze de către O. 
C. Rogozea și alții în 2.03.2019. Analiza ulterioară a imeginilor satelitare a relevat 
existența unui șanț care înconjoară perimetrul în care au fost descoperite materialele 
arheologice. Șanțul are o formă semicirculară, latura de est lipsind, deoarce în partea 
de est se află pârâul Apa Mare. Șanțul are diametrul maxim de cca. 275 m. În acest 
punct au fost descoperite alături de fragmente ceramice La Tène cu grafit în pastă și 
fragmente ceramice medievale (sec. X‒XIII), dar și fragmente ceramice preistorce, 
eneolitice mai precis. Acestea au suprafețele netezite și pasta degresată cu nisip fin. 
Marea majoritate sunt arse într-o atmosferă oxidantă. În afară de toarte "cioc de pasă-
re" nu sunt întâlnite alte elemente de decor. Formele care au putut fi reconstituite sunt 
străchinile tronconice și oale cu buza evazată. Pe lângă fragmentele ceramice aici au 
mai fost descoperite tot pe suprafață, într-o zonă cu o aglomerare de chirpici, fragmen-
te de podea, materiale eneolitice și trei bile de praștie din lut. Acestea sunt arse oxi-
dant, au pasta degresată cu nisip fin. Diametrul maxim al acestora este de 4,5‒5 cm și 
o greutate de cca. 10‒11 grame. 
Coordonate geografice: 45°57′32.78″ N, 21°2′32.18″ E, 97 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 193459.59982 (X), 503106.74476 (Y). 
Reper hidrografic: situl se află la 200 m nord de pârâul Apa Mare. 
Forma de relief: situl se află amplasat pe o terasă, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

                                                      
51 Knees (l.g.), Temeskenéz (l.m.). 
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2.21. Seceani (com. Orțișoara) 
2.21.1. Seceani-15 (Fig. 24/1‒7) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de O. C. Rogozea în 7.04.2020 cu ocazia 
unei cercetări de suprafață determinată de redactarea unui Studiu Arheologic Teoretic. 
Ulterior, pe suprafața unor parcele52 din acest sit, Andrei STAVILĂ a excavat mai mul-
te secțiuni de diagnostic. 
Coordonate geografice: 45°58′14.47″ N, 21°17′53.30″ E, 175 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 213337.13648 (X), 503439.35923 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 250 m nord de drumul Orțișoara‒Seceani (DJ693). 
Reper hidrografic: situl se află la 250 m sud de pârâul Valea Ronului. 
Forma de relief: situl se află pe terasa sudică a pârâului Valea Ronului, în Câmpia 
înaltă a Vingăi. 

                                                      
52 Parcelele cu nr. Cad. 109180, 109170. 
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2.22. Timișoara53 (mun. Timișoara) 
2.22.1. Timișoara-24 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în ani '70 de către Fl. Medeleț și I. Bugi-
lan54. Reidentificarea sitului a fost făcută în 13.04.2015 de către O. C. Rogozea cu oca-
zia unor cercetări de suprafață prilejuite de întocmirea Planului Urbanistic General 
al Municipiului Timișoara55. Începerea dezvoltării imobiliare în proximitatea sitului 
și în perimetrul acestuia a condus la cercetarea preventivă a două suprafețe; prima, 
care a însumat 148,7 m2 (lungime 14 m, lățime 8,5 m; Tab. 1), a fost realizată între 
28.09.‒4.10.2019. A fost descoperit un singur complex arheologic, mai precis o groapă 
menajeră, de formă ovală, lungă de 2,4 m, lată de 2,2 m și cu o adâncime de 1,32 m 
(Fig. 2/1). În umplutura gropii au fost descoperite numeroase fragmente ceramice ene-
olitice (Fig. 24/8‒11; 25/3‒7; 26/4‒5, 7; 26/1‒7), o săpăligă din corn cu o lungime de 
maximă de 14,5 cm și o lățime maximă de 5,5 cm. Partea distală și una dintre suprafe-
țele laterale sunt lustruite intens. Perforația, de forma ovala, are lungimea max. de 5 
cm și o lățime de 3 cm. Piesa are greutatea de 360 g (Fig. 25/1). În același complex a 
mai fost descoperită o altă piesă realizată din corn (plantator?) (Fig. 25/2), utilaj litic 
șlefuit (un fragment de râșniță) și utiliaj litic cioplit (așchii de silex brun de Banat și 
obsidian). 
O nouă cercetare preventivă, determinată de introducerea unei conducte pentru gazele 
naturale, a avut loc în 20.‒31.07.2020. În secțiunea cu o lățime de 1,3 m și o lungime 
de 80 m, însumând 100 m2 (Tab. 2), au fost descoperite două complexe, la -0,8 m față 
de nivelul actual de călcare. Complexul 1 a fost conturat ca o groapă de formă circu-
lară, având ca dimensiuni surprinse o adâncime de 1,32 m, o lungime de 3,1 m și o lăți-
me de 1,5 m (Fig. 2/2), aceasta din urmă reprezentând în fapt lățimea secțiunii. Sub 
aspectul funcționalității presupunem că acesta a funcționat ca bordei. În latura de nord-
vest a complexului s-a constatat că acesta are o oarecare treaptă, peretele necoborând 
abrupt. În umplutura complexului au fost descoperite numeroase fragmente ceramice  

                                                      
53 Temesvár (l.m.), Temeschwar, Temeswar, Temeschburg (l.g.), Темишвар / Temišvar (l.s.). 
54 Medeleț, Bugilan, 1974, p. 83-84. 
55 Micle, Rogozea, 2016, p. 400-401; Rogozea et alii, 2018, p. 280-281.  
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C. F. 446199  C. F. 438756 
Id X Y Id X Y 
1 204064.269 482101.684 1 204458.458 482454.941 
2 204061.932 482105.547 2 204457.237 482454.202 
3 204058.269 482110.173 3 204441.112 482476.866 
4 204056.079 482112.594 4 204440.247 482475.876 
5 204052.07 482109.262 5 204439.42 482481.288 
6 204049.245 482107.06 6 204440.864 482482.02 
7 204048.039 482106.315 7 204439.698 482482.844 
8 204050.857 482102.695 8 204473.16 482511.033 
9 204053.41 482099.272 9 204474.034 482510.258 

10 204055.601 482096.685  
11 204057.094 482095.015 
12 204059.736 482096.881 
13 204061.918 482098.576 
14 204063.912 482100.463 

Tab. 1. Repertoriul de coor-
donate al suprafeței cercetate 

în 2019. 

Tab. 2. Repertoriul de coor-
donate al secțiunii cercetate 

în 2020. 
 

(Fig. 26/9‒12, 14; 27/4‒5, 7). Complexul 2 de formă circulară, cu marginile neregu-
late, are următoarele dimensiuni: lungime 4,9 m; lățime 1,5 m; adâncime -0,5 m. La fel 
ca în cazul complexului anterior, Cx. 2 este prevăzut cu o oarecare treaptă, pe latura 
de nord-est a gropii (Fig. 2/3). Și în cazul acestuia presupunem că a funcționat tot ca și 
bordei. Materialele existente în umplutură constau în fragmente ceramice (Fig. 26/8, 
12‒13, 15‒16; 27/1‒3, 6, 8, 10‒11), utilaj litic cioplit (Fig. 27/10‒11), fragmente osteo-
logice56. 
Coordonate geografice: 45°46′31.46″ N, 21°11′34.87″ E, 89 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 204160.33582 (X), 482136.65126 (Y). 

 
                                                      
56 Informații amabile Andrei STAVILĂ. 
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Repere geografice: situl este amplasat la 1,06 km nord de drumul naţional 59A Timi-
şoara‒Săcălaz. 
Reper hidrografic: situl se află la 3 km nord de versantul stâng al canalului Bega și 
1,4 km sud-est de o fosta mlaștină din zona aeroportului utilitar Timișoara (Aviasan / 
Cioaca). 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind natural. 

2.22.2. Timișoara-40 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de O. C. Rogozea și Remus DINCĂ în 
20.04.201557, cu ocazia întocmirii Memoriulu Arheologic pentru Planul Urbanistic al 
Municipiului Timișoara. Alături de materialele de sec. III‒IV dHr introduse deja în 
bibliografia de specialitate58, în acest punct, cu precădere pe latura vestică a sitului, au 
fost descoperite și fragmete ceramice specifice neoliticului timpuri și eneoliticului.  
Coordonate geografice: 45°48′9.19″ N, 21°11′43.29″ E, 95 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 204485.98304 (X), 485142.75326 (Y). 
Repere geografice: situl este amplasat de o parte şi de alta a drumului naţional 69 Timi-
şoara–Sânandrei. 

 
Reper hidrografic: zona cu materiale se află la 35 m sud-est de Beregsău. 
Forma de relief: situl se află pe malul sudic al pârâului Beregsău. 

2.22.3. Timișoara-69 (Fig. 27/12‒13) 
Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Dorel MICLE în .07.2019, când 
în două parcele59 aflate la sud-vest de calea Torontalului au fost realizate cinci secți-
uni de diagnostic. Au fost descoperite fragmente ceramice cenușii databile în sec. II‒
IV, dar și un număr mic de fragmente ceramice preistorice. 
Coordonate geografice: 45°46′58.08″ N, 21°12′4.29″ E, 92 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 204834.53160 (X), 482927.53311 (Y). 
Reper hidrografic: la 2,2 km nord se află cursul actual al pârâului Beregsău. 
Forma de relief: situl este amplasat pe un grind în Câmpia Joasă a Torontalului. 

                                                      
57 Micle, Rogozea, 2016, p. 408-409. 
58 Micle, Rogozea, 2016, p. 408-409. 
59 C. F. 443151, 446229. 
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2.23. Valcani60 (com. Valcani) 
2.23.1. Valcani-6 (Fig. 18/1‒4) 

Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit și cercetat perighetic de către Bogdan 
MUSCALU, Ghorghe DRĂGOI, Francisc MIRCIOV și profesorul de istorie Sorin 
ȘTEFAN din Vălcani. În 2.08.2017 coordonatele sitului au fost înregistrate de O. C 
Rogozea, ocazie cu care au fost descoperite materiale neolitice și foarte puține frag-
mente ceramice atipice de epoca bronzului61. 
Coordonate geografice: 45°59′17.15″ N, 20°23′50.47″ E, 73 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 143702.39029 (X), 509011.73623 (Y). 
Reper hidrografic: la 3,19 km nord-vest se află cursul actual al pârâului Arnca. Ana-
liza imaginilor satelitare arată numeroasele transformări recente, antropice, ale rețelei 
hidrografice din proximitatea sitului.  
Forma de relief: situl s-a aflat probabil pe un grind de nisip, în Câmpia Arancăi. 

 
 
 

                                                      
60 și Vălcani (l.r.), Walkan (l.g.), Valkány (l.m.), Валкањ (l.s.). 
61 Rogozea et alii, 2018, p. 292. 
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2.24. Vinga62 (com. Vinga) 
2.24.1. Vinga-1 

Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către S. A. Luca în anul 198263. Peri-
metrul a mai fost cercetat perieghetic și de L. Dorogostaisky în 8.12.2007. O nouă 
cercetare de teren a fost realizată de O. C. Rogozea și Alex LORINCZ în 6.02.2021, 
cu ocazia căreia au fost descoperite, pe lângă materiale tip Cornești-Krvenca, materiale 
celtice, material medieval (sec. X‒XIII), fragmente osteologice umane (un fragment 
de craniu-os frontal și un cap de femur), dar și materiale care pot fi atribuite neoliticu-
lui timpuriu. 
Coordonate geografice: 46°0′9.00″ N, 21°12′27.00″ E, 123 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 206486.50643 (X), 507302.93577 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 930 m est de drumul nașional Timișoara‒Arad (DN 
69). 

 
Reper hidrografic: la 236 m vest curge pârâul Apa Mare (Valea Mănăștur) și la 511 m 
sud curge pârâul Valea Viilor. 
Forma de relief: situl se află pe o terasă la confluența Văii Mănăștur cu Valea Viilor, 
în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

2.24.2. Vinga-13 
Istoricul cercetărilor: cercetare de suprafață făcută de Octavian C. ROGOZEA și 
Alex LORINCZ în 6.02.2021, care a dus la identificarea, alături de fragmente cera-
mice La Tène (sec. II‒IV?), medievale (sec. X‒XIII) și a unor materiale specifice 
neoliticului timpuriu. 
Coordonate geografice: 45°59 ′58.30″ N, 21°11′45.71″ E, 116 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 205583.06569 (X), 507015.22440 (Y). 
Repere geografice: situl se află în margine estică a drumului național DN6964. 
Reper hidrografic: la 230 m nord-est se află pârul Valea Viilor. 
Forma de relief: situl se află pe terasa sudică a Văii Viilor, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

                                                      
62 Theresiopolis (l.g.). 
63 RAMI, 1999, p. 133, pct. 5; Luca, 2006, p. 71, pct. 1d. 
64 Pe suprafața sitului există o antenă de telefonie mobilă. 
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2.24.3. Vinga-14 (Fig. 28/5‒8). 

Istoricul cercetărilor: cercetarea de suprafață din 18.10.2019 a dus la descoperirea 
unor fragmente ceramice (nu foarte numeroase) degresate cu nisip fin și lustruite în 
cazul ceramicii fine și degresate cu pleavă, cu suprafețe netezite în cazul ceramicii 
grosiere.  
Coordonate geografice: 46°0′55.79″ N, 21°11′37.39″ E, 108 m altitudine. 
Coordonate STEREO 70: 205489.03159 (X), 508797.28170 (Y). 
Repere geografice: situl se află la 50 m sud-est de drumul Vinga‒Mănăștur. 

 
Reper hidrografic: situl se află la 257 m nord-vest de Valea Căcimagului și la 944 m 
nord-est de pârâul Apa Mare. 
Forma de relief: situl se află pe o terasă aflată la confluența Văii Căcimagului cu Valea 
Mănăștur, în Câmpia Înaltă a Vingăi. 

3. Concluzii 
Tehnologia ceramică alături de decoruri ar permite încadrarea materialelor de 

la Beba Veche-11, Ciacova-2, Igriș-8a, Igriș-8a și Recaș-4 în faza III a culturii Starčevo-
Criș. Tot acestei culturi, însă fără a încerca o încadrare mai precisă, atribuim și mate-
rialele de la Beba Veche-18, Beba Veche-19, Beregsăul Mic-1, Dumbrăvița-6, Dum-
brăvița-11, Dumbrăvița-24, Dumbrăvița-30, Gătaia-13, Săcălaz-13, Timișoara-40, 
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Vinga-1 și Vinga-13. Analiza distribuției acestor situri, din zonele cercetate mai in-
tens, arată un aranjament liniar de-a lungul cursurilor de apă65, cu distanțe între punc-
te cuprinsă între 0,5‒1 km. 

În neoliticul dezvoltat includem materialele din siturile Giroc-3/Săliște, Giroc-
36, Mănăștur-8, Pișchia-18, Sânmnihaiu Român-1/La Deal, Șag-10 și Vinga-14. Pen-
tru materialele de la Giroc-3/Săliște, și posibil Vinga-14, propunem o atribuirea a lor 
Culturii Banatului faza IIA, la la nivel cronologic Vinča B1/B2. Ceramica de la Sânmi-
haiu Român-1/La Deal poate fi încadrată cu o anumită siguranță în subfaza IIB-IIC 
a culturii Banatului. Este posibil ca și situl Giroc-36 și Șag-10 să aparțină tot culturii 
Banatului.  

Descopeiririle de la Igriș-55 și Vălcan-6 considerăm, pe baza puținelor mate-
riale recuperate, că aparțin culturii Tisa.  

Pentru materialele din siturile Bucovăț-8, Ghiroda-10, Mănăștur-19 și Timi-
șoara-69 propunem o încadrare largă în neoliticul dezvoltat sau târziu. O încadrare 
mai exactă, dar și o atribuire culturală, sperăm să poate fi făcută în cazul unor cerce-
tări intruzive. 

Epocii cuprului, culturii Tiszapolgár, îi aparțin materialele de la Băile Căla-
cea-7, Băile Călacea-8, Gelu-7, Carani-11, Dumbrăvița-3, Gelu-7, Săcălaz-8, Satchi-
nez-12 și Timișoara-40. În privința punctelor Băile Călacea-7 și Băile Călacea-8 putem 
presupune, din cauza distanței foarte mici dintre ele (cca. 150 m), că aparțin aceleași 
așezări. Din nefericire, o argumentare mai hotărâtă a acestei ipoteze în momentul de 
față este imposibilă fără o cercetare arheologică intruzivă. Pentru situl Satchinez-12 
lămurirea existenței și datării fortificației în eneolitic poate fi făcută, în cel mai fericit 
caz, doar pe baza unei săpături arheologice intruzive. Subliniem însă că bilele de praș-
tie au fost descoperite, alături de fragmente ceramice Tiszapolgár, într-o zonă care părea, 
la prima vedere, o locuință deranjată de lucrările agricole. În aproprierea, o fortifica-
ție atribuită culturii Tiszapolgár este conoscută la 35 km SSE de situl nostru, la Uivar-
Gomilă66. O altă fortificație eneolitică, tot cu un diametru de cca. 300 m, a mai fost 
descoperită și la Cornești-Iarcuri67, la cca. 17 km sud-est de situl Satchinez-12. 

Stilului ceramic Baden, din eneolitic, îi aparțin materialele de Beba Veche-
4, Beba Veche-7, Carani-12, Cerneteaz-6, Giroc-34, Seceani-15 și Timișoara-24/Me-
hala. Tot acestui stilul ceramic îi aparțin și o parte din materialele din situl Igriș-8a 
(Fig. 16/1‒3).   

Încadrarea precisă a materialelor arheologice, din punct de vedere cronologic 
și cultural, este relativ greu de făcut. Lipsa unui context clar de descoperire, lipsa unor 
decoruri mai complete și fragmentarea materialelor îngreunează determinarea mai exac-
tă și încadrarea într-o anumită fază sau subfază culturală. Din cauza acestor motive este 
aproape sigur că după cercetarea intruzivă a unora dintre siturile amintite de noi să fie 
nevoie de revenirea asupra unor încadrări cronologice și culturale 

                                                      
65 Ciobotaru et alii, 2020, p. 53. 
66 Schier, Drașovean, 2004, p. 151. 
67 Szentmiklosi et alii, 2011, p. 832. 
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Continuarea cercetărilor de suprafață, cu scopul de a descoperi situri arheo-
logice, devine imperativă în momentul de față din cauza accelerării diverselor lucrări 
edilitare. Lipsa unei hărți a potențialului arheologic expune numeroase situri, dintre care 
unele cunoscute în bibliografia arheologică dar lipsite de repere exacte, distrugerii și 
dispariției. 
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Fig. 1. Imagine satelitară cu amplasarea suprafeței S1/2019 și S1/2020. 
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Fig. 2. 1. Profilul complexului Cx. 1/2019;  
2. Profilul complexului Cx. 1/2020;  
3. Profilul complexului Cx. 2/2020. 
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Fig. 3. 1‒2. Fragmente ceramice din situl Băile Călacea-7; 

3‒7. Fragmente ceramice din situl Băile Călacea-8; 
8. Fragmente ceramic din situl Bebea Veche-4. 
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Fig. 4. 1‒7. Fragmente ceramice din situl Bebea Veche-4. 
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Fig. 5. 1‒9. Fragmente ceramice din situl Bebea Veche-4. 
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Fig. 6. 1‒9. Fragmente ceramice din situl Bebea Veche-11/Seliște. 
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Fig. 7. 1‒14. Fragmente ceramice din situl Bebea Veche-11/Seliște. 
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Fig. 8. 1‒4. Fragmente ceramice din situl Bebea Veche-7;  

5‒10. Fragmente ceramice din situl Beregsăul Mic-1. 
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Fig. 9. 1. Utilaj litic șlefuit din situl Bucovăț-8;  
2‒9. Fragmente ceramice din situl Carani-11. 
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Fig. 10. 1‒6. Materiale din situl Carani-12;  

7‒9. Fragmente ceramice din situl Cerneteaz-6. 
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Fig. 11. 1. Fragment ceramic din situl Cerneteaz-6;  

2‒7. Materiale din situl Ciacova-2;  
8‒11. Utilaj litic din situl Gătaia-13;  

12. Fragment ceramic din situl Gelu-7. 
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Fig. 12. 1‒2. Materiale arheologice din situl Dumbrăvița-6;  

3‒11. Fragmente ceramice din situl Dumbrăvița-11;  
12‒13. Materiale din situl Dumbrăvița-24. 
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Fig. 13. 1‒3. Fragmente ceramice din situl Gelu-7;  

4‒7. Materiale din situl Giroc-3;  
8‒10. Fragmente ceramice din situl Giroc-34. 
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Fig. 14. 1‒3. Fragmente ceramice din situl Giroc-34;  

4‒9. Fragmente ceramice din situl Giroc-36.  
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Fig. 15. 1‒12. Materiale din situl Igriș-8a. 
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Fig. 16. 1‒2. Fragmente ceramice din situl Igriș-8a;  

3‒12. Materiale din situl Igriș-8b. 
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Fig. 17. 1‒11. Fragmente ceramice din situl Igriș-8b. 
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Fig. 18. 1‒2. Fragmente ceramice din situl Igriș-8b;  

3‒9. Fragmente ceramice din situl Igriș-55/Vaoș. 
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Fig. 19. 1‒2. Fragmente ceramice din situl Mănăștur-8;  

3‒7. Fragmente ceramice din situl Pișchia-18;  
8‒14. Materiale din situl Săcălaz-8. 
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Fig. 20. 1‒9. Materiale arheologice din situl Recaș-4. 
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Fig. 21. 1‒9. Materiale arheologice din situl Recaș-4. 
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Fig. 22. 1‒2.Fragmente ceramice din situl Săcălaz-8;  

3. Fragment ceramic din situl Săcălaz-13; 
4‒6. Fragmente ceramice din situl Șag-10;  

7‒11. Materiale din situl Satchinez-12. 
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Fig. 23. 1‒9. Fragmente ceramice din situl Sânmihaiu Român-1/La Deal. 
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Fig. 24. 1‒7. Fragmente ceramice din situl Seceani-15;  

8‒11. Fragmente ceramice din situl Timișoara-24, Cx 1/2019. 
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Fig. 25. 1‒7. Materiale arheologice din Cx. 1 (proprietatea Bălășiu). 
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Fig. 26. 1‒7. Fragmente ceramice din Cx. 1/S1-2019;  

8‒16. Fragmente ceramice din Cx./S1-2019/2020. 
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Fig. 27. 1‒11. Fragmente ceramice din Cx. (proprietatea Luca);  

12‒13. Fragmente ceramice din situl Timișoara-69. 
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Fig. 28. 1‒4. Fragmente ceramice din situl Vălcani-6;  

5‒8. Fragmente ceramice din situl Vinga-14. 
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