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Abstract. Fields survey of the surface carried out between February and April 2022 in the area:
Grădinari, Greoni, Nicolinț, Ciuchici, Petrilova and Macoviște from Caraș-Severin County
resulted in the identification of 24 archaeological sites from different ages (Prehistory, the II
– IV century, Middle Age and Modern Age).
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1. Introducere
Din punct de vedere al geografiei fizice, localitatățile Grădinari și Greoni se află
în Câmpia joasă a Carașului (Câmpia Oraviței) și bazinul hidrografic al râului Caraș,
pe când localitățile Nicolinț, Ciuchici, Petrilova și Macoviște se încadrează sectorului
mai înalt al acestei câmpii, cuprins între Valea Nerei și cursul superior al Vicinicului1,
din partea sud-vestică a județului Caraș-Severin. Astfel, râurile, pâraiele și terasele joase ale câmpiei au fost un factor prielnic pentru întemeierea de așezări omenești, încă
din preistorie și până în momentul de față (Fig. 1).
Perieghezele desfășurate la începutul anului 2022 au fost demarate cu scopul
de a reidentifica siturile arheologice din bibliografia de specialitate și Repertoriul Arheologic Național. Așa cum era de așteptat, pe lângă acestea au fost descoperite un număr
semnificativ de așezări noi, care completează imaginea de ansablu a zonei geografice
în cauză, dar trebuie menționat faptul că pentru unele dintre siturile cunoscute deja, nu
a fost posibilă reidentificarea lor. Numărul total al siturilor arheologice descoperite ca
urmare a cercetărilor de teren efectuate în zonele de interes este de 24 (Tab. 1), dintre
care nouă în localitatea Grădinari (Fig. 2), nouă în Nicolinț (Fig. 3), două la Ciuchici,
două la Petrilova și două la Macoviște (Fig. 4).
Pentru a realiza un istoric al cercetărilor clar și concis, voi prezenta situația
arheologică din localitățile pe care le-am cercetat parțial din punct de vedere perieghetic, apelând la Repertoriul Arheologic Național și la bibliografia de specialitate.
În localitatea Grădinari sunt menționate trei situri arheologice2, și anume: Săliște (cod RAN 53005.05), așezare încadrată cronologic în epoca romană (sec. III‒IV
1
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Fig. 1. Harta județului Caraș-Severin cu
marcarea localităților cercetate perieghetic.
dHr), Obroace (cod RAN 53005.04), așezare care datează din epoca hallatattiană și
așezarea romană din secolele III‒IV dHr de la Săliște (cod RAN 53005.01)3.
Repertoriul Arheologic Național menționează pentru localitatea Greoni patru
situri arheologice: așezarea din epoca romană (sec. III–IV dHr) de la Săliște (cod RAN
53014.01), așezarea hallstattiană Obroace (cod RAN 53014.02), așezarea daco-romană de pe Valea Budovița (cod RAN 53014.03) și tumulii hallstattieni de pe aceeași
vale4 (cod RAN 53014.04). Menționez faptul că există posibilitatea ca unele dintre
aceste situri să reprezinte dubluri datorită unor confuzii create în bibliografia de specialitate de-a lungul timpului ori datorită necunoașterii cu exactitate a hotarului cadastral dintre localitatea Greoni și Grădinari.
În localitatea Nicolinț sunt menționate șase situri arheologice: așezarea de la
Daia Parte (cod RAN 52017.01) încadrată cronologic în epoca romană, preistorie,
hallstatt și epoca migrațiilor (sec. IV dHr; cercetată din punct de vedere arheologic în
anul 2002), așezarea pluristratificată (Epocă romană, Preistorie, Hallstatt) de la Crăguieț (cod RAN 52017.02, cercetată din punct de vedere arheologic în anul 2002), necropola medievală de la Râpa Galbenă (cod RAN 52017.03, cercetată din punct de
vedere arheologic în anul 2002), așezarea din Epoca Bronzului de la Dealul Bisericii
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(cod RAN 52017.04)5, mormântul de epocă necunoscută de la Câmpul de Jos (cod
RAN 52017.06), așezarea medievală de la Săliște6 (cod RAN 52017.05).
Localitatea Ciuchici are repertoriată o singură așezare, cea de la Luncă (cod
RAN 51993.01), încadrată cronologic cu locuiri din Hallstatt, La Tѐne și Epoca medievală. Dar în bibliografia de specialitate mai este menționată o așezare în punctul toponimic Săliște, care este încadrată în perioada secolelor XII–XIV7.
Pentru Macoviște, Repertoriul Arheologic Național menționează două situri
arheologice: movila de la Zăbranul Puchii (cod RAN 52151.01) și așezarea de epocă
halstattiană și romană aproape de hotarul dintre Ilidia și Potoc (cod RAN 52008.01).
Una dintre cele mai deosebite descoperiri arheologice din Banat este reprezentată de
tezaurul de podoabe medievale de la Macoviște, descoperit în anul 1978, din care, un
an mai târziu, 10 piese (un cercel de tâmplă, 5 inele și 4 plăcuțe diademă) ajung la
Muzeul Banatului Montan din Reșița8.
În localitatea Petrilova în Repertoriul Arheologic Național sunt menționate
trei situri arheologice: fortificația medievală de pământ din punctul toponimic Stămiță
(cod RAN 52026.01), așezările daco-romane de la Iazul Mic (cod RAN 52026.02) și
din vatra localității (cod RAN 52026.03). Fortificația din punctul Stămiță a fost introdusă în circuitul științific de către Dumitru ȚEICU, care o descrie ca având dimensiunile (pe axe) de circa 80×100 m9.

2. Puncte descoperite în cadrul perieghezelor
2.1. Grădinari
2.1.1. Grădinari 1
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 15.02.2022 de către
Constantin BOIA ca urmare a perieghezei realizate în hotarul localității.
Coordonate geografice: 45°6′31.88″ N, 21°36′16.48″ E, 104 m, 25,8 ha.
Coordonate Stereo 7010: 232894.28634 (X), 406614.71202 (Y).
Localizare: așezarea este amplasată la E de DN 57 Moravița – Orșova și la S de râul
Caraș, în cadrul primei terase joase a acestuia.
Material arheologic: ceramica fină identificată este de culoare gri-cenușie, arsă complet și oxidant, cu puțin nisip fin în pastă. Majoritatea fragmentelor descoperite sunt
reprezentate de pereți de vase, simpli și nedecorați. Un fragment ceramic este decorat
cu o incizie situată imediat sub buza vasului. Cel de-al doilea fragment tipic este reprezentat de un fund de vas de dimensiuni reduse.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.2. Grădinari 2
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către autor în data de 15.02.
2022 în urma cercetării arheologice de teren.
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Coordonate geografice: 45°5′44.66″ N, 21°36′22.08″ E, 114 m, 3,37 ha.
Coordonate Stereo 70: 232955.17778 (X), 405152.86144 (Y).
Localizare: situl arheologic se află la o distanță de 250 m N față de cimitirul din localitate, pe o suprafață cvasiplană, care urcă în partea de est, la poalele Dealului Albului.
În partea de V a acestuia, în momentul de față se observă prezența unui mic curs de
apă, care după configurația terenului din zonă se alimentează cu apa de pe Dealul Albului.
Material arheologic: ceramica descoperită în acest punct se împarte în două categorii:
ceramică fină și ceramică grosieră. Ceramica fină este reprezentată de fragmente ale
unor pereți de vase, de culoare gri-cenușie, arse complet și oxidant, cu nisip fin, în cantități foarte mici ca degresant. Ceramica grosieră este de culoare brun-închis, realizată
dintr-o pastă cu pietriș și nisip în cantitiăți mari, arsă oxidant. Au fost descoperite și
fragmente mari de chirpic.
Încadrare cronologică: ambele categorii ceramice se încadrează în periaoda secolelor II–IV dHr.
2.1.3. Grădinari 3
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 15.02.2022 în urma unei periegheze realizate de C-tin Boia.
Coordonate geografice: 45°5′49.84″ N, 21°36′11.29″ E, 110 m, 0,1 ha.
Coordonate Stereo 70: 232726.16015 (X), 405322.60704 (Y).
Localizare: punctul arheologic este situat la poalele Dealului Albului, pe o suprafață
cvasiplană, care urcă în partea de est. La V de sit se află un fir de apă, care în trecut
ar fi putut fi exploatat de către comunitățile, care s-au stabilit în jurul acestuia.
Material arheologic: ceramica descoperită în acest punct este arsă oxidant și complet,
degresantul utilizat fiind nisipul în cantități mari și mai rar pietricelele. Culoarea fragmentelor este brun și cărămiziu.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.4. Grădinari 4
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 15.02.2022 ca urmare a unei periegheze inițiate de C-tin Boia.
Coordonate geografice: 45°5′54.02″ N, 21°36′9.83″ E, 109 m, 0,82 ha.
Coordonate Stereo 70: 232699.70387 (X), 405452.90239 (Y).
Localizare: situl arheologic este situat la poalele Dealului Albului, pe o suprafață cvasiplană, care urcă înspre est. La o distanță de 70 m V față de acesta se observă prezența unui mic fir de apă, care se alimentează cu apă de pe acest deal.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de trei fragmente gri-cenușiu,
nedecorate, arse oxidant și complet, cu o pastă care conține ca degresant nisip fin în
cantități reduse. Ceramica semifină sau grosieră este reprezentată de fragmente arheologice cărămizii sau portocalii, arse oxidant și complet, cu mult nisip în pastă și pe
alocuri cu pietricele.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.5. Grădinari 5
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 17.02.2022, ca urmare a unei periegheze inițiate de C-tin Boia.

152

Coordonate geografice: 45°6′16.47″ N 21°36′34.32″ E, 109 m, 0,93 ha.
Coordonate Stereo 70: 233263.97209 (X), 406122.89426 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe o suprafață mai înaltă decât zona din jur. La
100 m E de acesta se află DN 57 Moravița – Orșova, iar în partea de N și V se află
pârâul Budovița.
Material arheologic: materialul ceramic semifin este reprezentat de fragmente ale
unor pereți de vase, de culoare brun-deschis și cărămiziu, arse oxidant și incomplet,
cu cantități ridicate de nisip în pastă și mai rar, cu pietricele.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.6. Grădinari 6
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 17.02.2022, ca urmare a unei periegheze inițiate de C-tin Boia.
Coordonate geografice: 45°5′54.05″ N, 21°35′59.87″ E, 102 m, 0,51 ha.
Coordonate Stereo 70: 232482.12543 (X), 405463.01935 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa joasă a pârâului Budovița, la 50 m N față
de acesta. Materialele arheologice au fost descoperite atât pe arătura din cadrul terasei
cât și pe suprafața digului de protecție, care apără lunca pârâului de revărsările acestuia.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse
oxidant și complet, care au în compoziția pastei nisip în cantități reduse și de dimensiuni mici. A fost descoperit un fragment tipic din această categorie (o buză de vas).
Ceramica semifină sau grosieră este reprezentată de fragmente brune și portocalii, cu
cantitate mare de nisip în pastă, arse oxidant și incomplet (miez negru).
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.7. Grădinari 7
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 17.02.2022, ca urmare a unei periegheze inițiate de C-tin Boia.
Coordonate geografice: 45°5′39.78″ N, 21°35′53.11″ E, 110 m, 3,53 ha.
Coordonate Stereo 70: 232315.81446 (X), 405029.04809 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa înaltă a pârâului Budovița, la 70 m S de
acesta.
Material arheologic: categoria ceramicii fine este reprezentată de fragmentele unor
vase de culoare gri-cenușiu, arse oxidant și complet, cu degresant nisip fin în cantitate
mică. Cea de-a doua categorie este reprezentată de ceramică semifină, de culoare portocalie, arsă complet și oxidant, cu nisip fin în pastă în cantități moderate.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.8. Grădinari 8
Istoricul cercetărilor: în data de 17.02. 2022, în urma unei periegheze inițiate de Ctin Boia a fost identificat situl arheologic.
Coordonate geografice: 45°5′46.93″ N, 21°36′4.53″ E, 109 m, 2,34 ha.
Coordonate Stereo 70: 232574.66517 (X), 405239.07355 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa înaltă a pârâului Budovița, la S de acesta.
Material arheologic: ceramica fină reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse complet și oxidant, având în pastă nisip fin în cantități reduse ca degresant. Singurul frag-
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Fig. 2. Puncte arheologice identificate la Greoni și Grădinari
ca urmare a perieghezei.
ment ceramic tipic este un fund de vas. Categoria ceramicii semifine este compusă
din câteva fragmente atipice, de culoare portocalie, arse oxidant și complet, care au
utilizat ca degresant nisipul în cantitate moderată.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.1.9. Grădinari 9
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 17.02.2022, ca urmare a unei periegheze inițiate de C-tin Boia.
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Coordonate geografice: 45°6′1.78″ N, 21°36′18.06″ E, 114 m, 0,55 ha.
Coordonate Stereo 70: 232889.62268 (X), 405684.70109 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa înaltă a pârâului Budovița, la 100 m S
față de acesta și la poalele Dealului Albului.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse
complet și oxidant, având în pastă ca degresant nisipul fin în cantități reduse. Categoria ceramicii semifine este compusă din câteva fragmente atipice, de culoare portocalie, arse oxidant și complet, cu nisip în cantitate moderată drept degresant.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
Consider că este necesar să menționez faptul că am hotărât să denumesc punctele arheologice identificate cu indicative, care să conțină numele comunei și o cifră,
deoarece nu am intrat în posesia unei hărți sau a unor documente, care să conțină delimitarea clare a hotarelor cadastrale dintre localitățile Grădinari și Greoni.
O altă precizare importantă referitoare la configurația terenului din zonă și la
utilizarea termenului de deal este următoarea: în momentul de față, este întâlnită frecvent situația ca într-un punct toponimic, care pe o hartă poartă denumirea de deal, să
găsim o suprafață care nu are toate caracteristicile acestuia, având o înălțime doar cu
3‒5 m mai mare decât suprafața din jur, care este reprezentată de cele mai multe ori de
o câmpie sau luncă. Pe aceste suprafețe, în momentul de față, de cele mai multe ori,
este practicată agricultura, astfel încât, din punct de vedere geografic, consider că termenul este nepotrivit, mult mai îndreptățit mi se pare că ar fi de utilizat termeni precum câmp înalt sau câmpie înaltă.
2.2. Nicolinț
2.2.1. Nicolinț-Crăguieț
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 24.04.2022 de către
C-tin Boia în urma unei periegheze.
Coordonate geografice: 44°57′38.34″ N, 21°33′33.88″ E, 122 m, 6,97 ha.
Coordonate Stereo 70: 228638.90884 (X), 390306.71957 (Y).
Localizare: situl arheologic se află la 300 m NE față de cursul râului Vicinic, pe terasa acestuia, în partea dreaptă a DN 57 Moravița – Orșova.
Material arheologic: categoria ceramicii fine este reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse oxidant și complet, care conțin în pastă nisip de mici dimensiuni în cantitate
redusă. A doua categorie ceramică este reprezentată de fragmente grosiere, de culoare
portocalie, arse oxidant și incomplet (miez negru), cu nisip în cantitate ridicată în pastă.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.2.2. Nicolinț-Daia Parte
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 24.04.2022 de către
C-tin Boia în urma unei periegheze.
Coordonate geografice: 44°57′32.45″ N, 21°33′41.15″ E, 116 m, 2,57 ha.
Coordonate Stereo 70: 228790.37879 (X), 390118.22459 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa înaltă a Vicinicului, la 450 m N față de
acesta, în partea stangă a DN 57 Moravița – Orșova.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de fragmente gri-cenușii, arse oxidant și complet, având în pastă o cantitate redusă de nisip fin ca degresant. Categoria
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ceramicii grosiere este reprezentată de fragmente cu pereți groși, de culoare portocalie, cu o pastă ce conține ca degresant materie organică și nisip, arsă oxidant și
incomplet (miez negru).
Încadrare cronologică: ceramica fină se încadrează în perioada secolelor II–IV dHr,
iar cea grosieră aparține Preistoriei.
Punctele Crăguieț și Daia Parte nu au primit un indicativ separat deoarece
informațiile din bibliografia de specialitate au fost clare, încă din momentul redescoperirii acestor puncte fiind sigur de faptul că acestea coincid cu cele menționate în
Repertoriul Arheologic Național.
2.2.3. Nicolinț 1
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 24.04.2022 de către
C-tin Boia în urma unei periegheze.
Coordonate geografice: 44°57′38.42″ N, 21°32′28.22″ E, 111 m, 0,93 ha.
Coordonate Stereo 70: 227200.95343 (X), 390370.76785 (Y).
Localizare: situl arheologic se află la o distanță de 220 m S față de râul Vicinic, pe
terasa acestuia, în stânga DJ 573A Nicolinț – Iam.
Material arheologic: categoria ceramicii semifine este reprezentată de fragmente ale
unor pereți de vase de culoare portocalie și gri, arse complet și oxidant, cu nisip fin în
pastă și în cantități reduse.
Încadrare cronologică: Ev Mediu.
2.2.4. Nicolinț 2
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 24.04.2022 de către
C-tin Boia în urma unei periegheze.
Coordonate geografice: 44°57′45.58″ N, 21°32′14.78″ E, 118 m, 0,93 ha.
Coordonate Stereo 70: 226916.08999 (X), 390604.28564 (Y).
Localizare: situl arheologic este situat pe terasa Vicinicului, la 80 m S față de râu, iar
la SV de așezare se află DJ 573A Nicolinț – Iam.
Material arheologic: categoria ceramicii fine este reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse complet și oxidant, cu nisip fin în cantități reduse în pastă. Categoria ceramicii
semifine este reprezentată de fragmente portocalii, arse oxidant și incomplet (miez negru), care au în pastă utilizat ca degresant nisipul în cantități moderate. A fost descoperit și un fragment de zgură.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.2.5. Nicolinț 3
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de C-tin Boia, ca urmare a
realizării unei periegheze, în data de 24.04.2022.
Coordonate geografice: 44°57′25.74″ N, 21°32′48.70″ E, 124 m, 2,74 ha.
Coordonate Stereo 70: 227632.73155 (X), 389960.37000 (Y).
Localizare: situl arheologic se află în cea mai mare parte a sa pe pășunea satului Nicolinț, la 130 m SV față de DJ 573A Nicolinț – Iam și 160 m față de albia râului Vicinic.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată din fragmente potocalii, subțiri,
arse bine și complet, cu o pastă foarte fină. A fost identificat un fragment tipic reprezentat de fundul unui vas, care are pe interior un smalț alb-gălbui; fragmente din caolin.
Încadrare cronologică: Epocă Modernă.
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2.2.6. Nicolinț 4
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de C-tin Boia, ca urmare a
realizării unei periegheze, în data de 24.04.2022.
Coordonate geografice: 44°57′28.98″ N, 21°32′29.90″ E, 121 m, 0,22 ha.
Coordonate Stereo 70: 227225.24688 (X), 390077.98144 (Y).
Localizare: situl arheologic se află la o distanță de 300 m S față de DJ 573A Nicolinț
– Iam, în cadrul unei terase mai înalte. În imediata vecinătate a acestuia se observă
prezența unui meandru fosil.
Material arheologic: ceramica identificată vizual variază de la brun, portocaliu și gri.
Pasta este grosieră, poroasă (ceea ce denotă utilizarea plevei ca degresant) cu pietricele, arderea este oxidantă și incompletă (miez negru). Câteva fragmente provin de la
vase cu pereții groși. Au fost observate și fragmente de chirpici.
Încadrare cronologică: Preistorie.
2.2.7. Nicolinț 5
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia și Oana
RITIVOI în data de 24.04.2022.
Coordonate geografice: 44°57′2.90″ N, 21°32′43.49″ E, 135 m, 4,76 ha.
Coordonate Stereo 70: 227488.40508 (X), 389260.68958 (Y).
Localizare: situl arheologic se află la o distanță de 800 m SV față de biserica ortodoxă
din localitate, pe o suprafață plană din cadrul unei zone de câmpii mai înalte.
Material arheologic: materialul arheologic este reprezentat de câteva fragmente ceramice de culoare roșie, arse foarte bine și oxidant, două dintre fragmente având aplicat
pe interior un smalț de culoare verde.
Încadrare cronologică: Epocă Modernă.
2.2.8. Nicolinț 6
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 24.04.2022 de
către C-tin Boia și Oana RITIVOI.
Coordonate geografice: 44°56′46.09″ N, 21°32′20.08″ E, 147 m, 7,67 ha.
Coordonate Stereo 70: 226953.32402 (X), 388764.14170 (Y).
Localizare: așezarea se află pe suprafața cvasiplană a unei terase înalte a unui pârâu,
pe Valea Satului, la 1,55 km SV față de biserica ortodoxă din localitate.
Material arheologic: categoria ceramicii fine este reprezentată de fragmente gri-cenușii, care provin din pereții unor vase, arse oxidant și complet având utilizat ca degresant nisipul fin în cantitate redusă. A doua categorie este reprezentată din ceramică
semifină, de culoare portocalie, care conține în pastă nisip cu bobul mare în cantitate
ridicată și este arsă oxidant.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.2.9. Nicolinț 7
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia și Oana
RITIVOI în data de 24.04.2022.
Coordonate geografice: 44°56′33.29″ N, 21°32′36.62″ E, 155 m, 3,55 ha.
Coordonate Stereo 70: 227298.72872 (X), 388353.72999 (Y).
Localizare: așezarea se află pe suprafața cvasiplană a unei terase înalte de pârâu, pe
Valea Satului, la 1,6 km SV față de biserica ortodoxă din localitate.
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Fig. 3. Puncte arheologice identificate la Nicolinț ca urmare a perieghezei.
Material arheologic: categoria ceramicii fine este reprezentată de fragmente gri-cenușii, arse oxidant care au în pastă nisip fin în cantități reduse. Categoria semifină este
reprezentată de fragmente brune și portocalii, arse oxidant și incomplet (miez negru),
care au ca degresant nisip în cantități moderate.
Încadrare cronologică: atât categoria ceramicii fine cât și semifine se încadrează în
perioada secolelor II–IV dHr.
2.3. Ciuchici
2.3.1. Ciuchici 1
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia, în data
de 21.04.2022.
Coordonate geografice: 44°56′23.14″ N, 21°37′33.16″ E, 130 m, 14,4 ha.
Coordonate Stereo 70: 233782.44086 (X), 387765.22933 (Y).
Localizare: așezarea este dispusă pe terasa înaltă a râului Vicinic, la 100 de m E față
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Fig. 4. Puncte arheologice identificate ca urmare a perieghezei la
Ciuchici, Macoviște și Petrilova.
de ultimele case din sat.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de fragmente gri-cenușii, arse
oxidant și complet, care au în pastă ca degresant, nisip fin în cantități reduse. Ceramica
semifină este formată din fragmentele ceramice portocalii arse oxidant și incomplet
(miez negru). A fost identificat un fragment portocaliu, care are incizată o linie dispusă în val.
Încadrare cronologică: sec. II–IV dHr.
2.3.2. Ciuchici 2
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia, în data
de 21.04.2022.

159

Coordonate geografice: 44°56′46.76″ N, 21°35′53.28″ E, 122 m, 1,11 ha.
Coordonate Stereo 70: 231624.83382 (X), 388585.88830 (Y).
Localizare: situl arheologic se află în dreapta unui drum de pământ, vechiul drum utilizat dintre Ciuchici și Nicolinț, la 280 m S față de râul Vicinic, pe o suprafață plană
din cadrul terasei.
Material arheologic: ceramica descoperită în acest punct este de dimensiuni foarte
mici, de culoare brună, realizată dintr-o pastă grosieră, care conține nisip și materie
organică. Arderea este reducătoare și incompletă (miez negru).
Încadrare cronologică: Preistorie (Hallstatt?).
2.4. Petrilova
2.4.1. Petrilova 1
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia, în data de
23.04.2022.
Coordonate geografice: 44°54′21.33″ N, 21°36′37.43″ E, 179 m, 0,25 ha.
Coordonate Stereo 70: 232403.34277 (X), 384058.79934 (Y).
Localizare: situl arheologic este amplasat în punctul toponimic Stămiță pe o zonă înaltă (promontoriu) care domină zona din jur. În interiorul acestuia sunt prezente mai
multe șanțuri, unul dintre acestea aflându-se la marginea promontoriului fiind dublat
de un val de pământ și trei puncte mai înalte, care ar putea reprezenta diferite construcții prăbușite ale incintei. La E de zona fortificației se observă un platou drept, care ar
fi putut constitui așezarea civilă din jurul cetății (Fig. 5).

A.
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B.
Fig. 5. A. Șanț și val de pământ din cadrul Petrilova;
B. Vedere de pe cetate spre E (posibilul platou al așezării civile).

Fig. 6. Fragmente litice din zona de acces înspre Petrilova 1 (cetate).
Material arheologic: datorită vegetației nu au fost identificate fragmente ceramice,
dar în zonă de acces spre fortificație au fost identificate pietre de dimensiuni medii,
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care pot proveni din zidurile acesteia, prezența lor într-o zonă de câmpie înaltă și deal
nefiind posibilă pe cale naturală, ci doar artificială (Fig. 6).
Încadrare cronologică: Ev Mediu.
2.4.2. Petrilova 2
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia, în data de
21.04.2022.
Coordonate geografice: 44°53′31.74″ N, 21°37′14.41″ E, 125 m, 3,54 ha.
Coordonate Stereo 70: 233149.91854 (X), 382494.96784 (Y).
Localizare: situl arheologic se află pe terasa joasă a râului Nera, acoperind întreaga
fâșie de luncă a acestuia.
Material arheologic: au fost identificate fragmente ceramice cărămizii și brune, realizate dintr-o pastă fină, care conține nisip fin și în cantități reduse, arse oxidant și
complet.
Încadrare cronologică: Ev Mediu.
2.5. Macoviște
2.5.1. Macoviște 1
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat în data de 22.04.2022 de
Boia Constantin și Ritivoi Oana.
Coordonate geografice: 44°56′31.70″ N, 21°39′51.56″ E, 146 m, 1,96 ha.
Coordonate Stereo 70: 236825.74334 (X), 387903.04291 (Y).
Localizare: așezarea se află la o distanță de 700 m NE față de biserica ortodoxă din
localitate, pe terasa râului Vicinic, la circa 30–40 m S față de cursul actual al acestuia.
Material arheologic: au fost identificate fragmente gri-cenușiu, arse oxidant și complet,
care conțin în pastă nisip fin în cantitate redusă și ceramică semifină, de culoare portocalie, arsă oxidant și incomplet (miez negru) cu nisip în cantitate mare în pastă.
Încadrare cronologică: ambele categorii ceramice se încadrează în perioada secolelor
II–IV dHr.
2.5.2. Macoviște 2
Istoricul cercetărilor: situl arheologic a fost identificat de către C-tin Boia, O. Ritivoi, în data de 22.04.2022.
Coordonate geografice: 44°56′52.80″ N, 21°40′41.02″ E, 155 m, 1,30 ha.
Coordonate Stereo 70: 237936.22001 (X), 388509.19474 (Y).
Localizare: așezarea se află la o distanță de 2 km NE față de biserica ortodoxă din
localitate, pe terasa râului Vicinic, la 100 m N față de cursul actual al acestuia.
Material arheologic: ceramica fină este reprezentată de fragmente gri-cenușiu, arse
oxidant și complet, având în pastă nisip fin utilizat ca degresant. Ceramica semifină
este reprezentată de fragmente brune, care au o pastă cu mult nisip și sunt arse oxidant
și incomplet.
Încadrare cronologică: ambele categorii ceramice datează așezarea în perioada secolelor II–IV dHr.
În încheiere, consider că este necesar faptul să subliniez câteva lucruri: numărul total de situri arheologice, care apar în Repertoriul Arheologic Național în localitățile cercetate perieghetic (Grădinari, Greoni, Nicolinț, Ciuchici, Macoviște și Petrilova) este de 20, iar siturile pe care le-am identificat în urma cercetării de teren efec-
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tuate în localitățile anterior menționate este de 24. De asemenea, un număr de 6 situri
au fost cercetate din punct de vedere arheologic (Fig. 7).

A.

B.
Fig. 7. A. Distribuția spațială a siturilor identificate în periegheză (marcate cu
galben) și a cercetărilor arheologice (cu roșu) de la Grădinari și Greoni;
B. Distribuția spațială a siturilor identificate în periegheză (marcate cu galben)
și a cercetărilor arheologice (cu roșu) de la Nicolinț.
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În situația de față, corelarea dintre siturile inedite și cele cunoscute deja din bibliografia de specialitate nu se poate realiza cu deplină exactitate (Tab. 2). În cazul
localității Greoni, Repertoriul Arheologic Național menționează prezența unui sit arheologic încadrat cronologic în perioada secolelor III–IV dHr situat pe Valea Budovița.
În timpul perieghezelor efectuate în acest punct toponimic, am identificat un număr
de 5 așezări din aceeași perioadă cronologică, iar orice încercare de corelare exactă
dintre acestea, deși au fost analizate toate informațiile din bibliografia de specialitate
referitoare la această zonă, este imposibilă de realizat.
Tab. 2. Corelarea siturilor identificate în periegheză cu cele din Repertoriul
Arheologic Național și bibliografia de specialitate.
Indicativ sit descoperit
în periegheză
Grădinari 1
Grădinari 5
Grădinari 6, 7, 8, 3, 4, 9?
Nicolinț-Daia Parte
Nicolinț-Crăguieț
Petrilova 1

Indicativ sit din RAN și
bibliografia de specialitate
Săliște (cod RAN 53005.05)
Grădinari-Săliște (Hârboace) (cod RAN 53005.01)
Greoni-Valea Budovița (cod RAN 53014.03)?
Nicolinț-Daia Parte (cod RAN 52017.01)
Nicolinț-Crăguieț
Petrilova-Stămiță (cod RAN 52026.01; cod LMI
CS-I-s-B-10865)

Aspectele pozitive referitoare la noile așezări descoperite consider că sunt
următoarele: introducerea punctelor în Repertoriul Arheologic Național, protejarea
acestora conform legislației în vigoare, crearea unei imagini de ansamblu privind
locuirile identificate în zona cercetată prin introducerea acestora în bibliografia de
specialitate.
Așezările cele mai numeroase se încadrează în perioada secolelor II–IV dHr,
17 la număr. Descoperiri din această epocă din Banat sunt numeroase, și anume: Vrăniuț-Ulița Popii11, Răcășdia12, Banloc, Biled, Beba Veche, Dejan, Deta, Dudeștii Noi,
Gătaia, Ghiroda, Igriș, Jebel, Pădureni, Parța, Pișchia, Remetea Mare, Sânpetru Mare,
Șag, Șemlacu Mare, Sânandrei, Sânmartinu Sârbesc, Timișoara, Uliuc, Utvin13 etc.
Evul Mediu este reprezentat prin trei așezări identificate. Materiale arheologice în această perioadă au mai fost descoperite la: Gornea (Zomoniță14 și Țărmuri15),
Dudeștii Noi – 46, Giulvăz – opt, Crai Nou – trei, Săcălaz – cinci, Utvin – unu16 etc.
Așezările încadrate cronologic în perioada Preistoriei și a Epocii Moderne sunt
în număr de trei, respectiv două. Totodată, menționez faptul că din cauza lipsei materialului ceramic tipic și al gradului ridicat de fragmentare al acestuia, nu a fost posi11

Țeicu, Rancu 2000, p. 241-250.
Boia, 2018a, p. 505-513; Boia, 2018b, p. 323-337.
13
Micle, Rogozea, 2020, p. 319-374.
14
Uzum, 1983b, p. 249-267.
15
Uzum, 1977, p. 215-221.
16
Craiovan, Rogozea, 2016, p. 111.
12
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bilă realizarea unor încadrări cronologice mai precise în cazul preistoriei. Pentru o
situație de ansamblu a repartiției pe epoci a siturilor descoperite, aceasta este ilustrată în Fig. 8.

Fig. 8. Distribuția procentuală pe epoci a siturilor arheologice
identificate în urma perieghezelor.
Tab. 1 Totalitatea siturilor arheologice identificate ca urmare a perieghezelor.
Indicativ
sit
Grădinari 1
Grădinari 2
Grădinari 3
Grădinari 4
Grădinari 5
Grădinari 6
Grădinari 7
Grădinari 8
Grădinari 9
NicolințCrăguieț
NicolințDaia Parte
Nicolinț 1

Coordonate
geografice
45° 6′31.88″ N
21°36′16.48″ E
45° 5′44.66″ N
21°36′22.08″ E
45° 5′49.84″ N
21°36′11.29″ E
45° 5′54.02″ N
21°36′9.83″ E
45° 6′16.47″ N
21°36′34.32″ E
45° 5′54.05″ N
21°35′59.87″ E
45° 5′39.78″ N
21°35′53.11″ E
45° 5′46.93″ N
21°36′4.53″ E
45° 6′1.78″ N
21°36′18.06″ E
44°57′38.34″ N
21°33′33.88″ E
44°57′32.45″ N
21°33′41.15″ E
44°57′38.42″ N
21°32′28.22″ E

Coordonate
Stereo 70
232894.28634 (X)
406614.71202 (Y)
232955.17778 (X)
405152.86144 (Y)
232726.16015 (X)
405322.60704 (Y)
232699.70387 (X)
405452.90239 (Y)
233263.97209 (X)
406122.89426 (Y)
232482.12543 (X)
405463.01935 (Y)
232315.81446 (X)
405029.04809 (Y)
232574.66517 (X)
405239.07355 (Y)
232889.62268 (X)
405684.70109 (Y)
228638.90884 (X)
390306.71957 (Y)
228790.37879 (X)
390118.22459 (Y)
227200.95343 (X)
390370.76785 (Y)

165

Altitudine
(m)
104

Suprafață
(ha)
25,8

114

3,37

110

0,1

109

0,82

109

0.93

102

0,51

110

3,53

109

2,34

114

0,55

122

6,97

116

2,57

111

0,93

Încadrare
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr.
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II‒IV,
Preistorie
Ev Mediu

Indicativ
sit
Nicolinț 2
Nicolinț 3
Nicolinț 4
Nicolinț 5
Nicolinț 6
Nicolinț 7
Ciuchici 1
Ciuchici 2
Petrilova 1
Petrilova 2
Macoviște 1
Macoviște 2

Coordonate
geografice
44°57′45.58″ N
21°32′14.78″ E
44°57′25.74″ N
21°32′48.70″ E
44°57′28.98″ N
21°32′29.90″ E
44°57′2.90″ N
21°32′43.49″ E
44°56′46.09″ N
21°32′20.08″ E
44°56′33.29″ N
21°32′36.62″ E
44°56′23.14″ N
21°37′33.16″ E
44°56′46.76″ N
21°35′53.28″ E
44°54′21.33″ N
21°36′37.43″ E
44°53′31.74″ N
21°37′14.41″ E
44°56′31.70″ N
21°39′51.56″ E
44°56′52.80″ N
21°40′41.02″ E

Coordonate
Stereo 70
226916.08999 (X)
390604.28564 (Y)
227632.73155 (X)
389960.37000(Y)
227225.24688 (X)
390077.9814 (Y)
227488.40508 (X)
389260.68958 (Y)
226953.32402 (X)
388764.14170 (Y)
227298.72872 (X)
388353.72999 (Y)
233782.44086 (X)
387765.22933 (Y)
231624.83382 (X)
388585.88830 (Y)
232403.34277 (X)
384058.79934 (Y)
233149.91854 (X)
382494.96784 (Y)
236825.74334 (X)
387903.04291 (Y)
237936.22001 (X)
388509.19474 (Y)
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Altitudine
(m)
118

Suprafață
(ha)
0,93

Încadrare

124

2,74

121

0,22

135

4,76

147

7,67

155

3,55

130

14,4

122

1,11

179

0,25

Epoca
Modernă
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr
Preistorie
(Hallstatt?)
Ev Mediu

125

3,54

Ev Mediu

146

1,96

155

1,30

sec. II–IV
dHr
sec. II–IV
dHr

sec. II–IV
dHr
Epoca
Modernă
Preistorie
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