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Abstract. The reabilitation of the tram lines in Timișoara, route 4, on Cetății Boulevard led to 
the discovery of three human scheletons during the construction work. No site had been re-
corded until then in that area. A surface of 212/7 m has been the subject of rescue archeological 
research at the end of 2021, leading to the discovery of 13 inhumation graves grouped in two 
cores, most of them being afected by the constuction of the old tram lines. A parallel surface, 
excavated in 2022 gave another two inhumation graves. Based on their orientation ‒ V (the 
head) → E ‒ we can say that most of them were christians. Two of the deceased were facing 
South and had their scheletons worse preserved, so it is likely that they were muslims. Taking 
that into consideration and the fact that on habsburgic maps Mehala appears near the site, we 
estimate that the necropolis can be dated in the ottoman period (XVI‒XVII centuries, maybe 
the beginning of the XVIII century). Future anthropological analysis will tell us more about the 
people buried there. 
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Reabilitarea liniei de tramvai, traseul 4, din Timișoara, Bulevardul Cetății, a 
dus la descoperirea a trei morminte de inhumație în timpul lucrărilor efectuate de către 
firma constructoare. Acestea au avut un caracter inedit, zona nefigurând cu patrimoniu 
arheologic  reperat, motiv pentru care lucrările nu au avut nevoie inițial de descărcare 
de sarcină arheologică. A urmat delimitarea unui perimetru de 212 m lungime și 7 m 
lățime pe traseul tramvaiului, denumit S1. La 0,80‒0,90 m adâncime s-au conturat încă 
10 morminte, tot de inhumație. Deoarece proiectul de reabilitare prevedea și trama stra-
dală, am continuat cercetarea și la est de prima suprafață, deschizând S2 (Fig. 1 pen-
tru ambele suprafețe). Aici decaparea s-a oprit în general peste cota de contur a mormin-
telor, deoarece nu era necesară intervenția la adâncime atât de mare, însă am conturat 
încă două morminte (M14 și M15). Niciunul nu a avut inventar funerar. 

1. Descrierea mormintelor 
M1 a fost identificat la 0,80 m adâncime față de nivelul actual de călcare, având groa-
pa conturabilă doar în partea superioară a corpului.. Scheletul se afla într-un sol negri-
cios, mlăștinos, fiind și într-o stare de conservare precară. Îi lipseau aproape toate ver-
teberele, falangele picioarelor, iar coastele erau deterioarte. Lungimea scheletului era 
de 1,54 m. Defunctul era orientat V (capul)→E, întins pe spate, având o mână pe abdo- 
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Fig. 1. Plan topografic general Timișoara-Bd. Cetății cu amplasarea mormintelor. 

men și alta pe bazin (Fig. 2‒3). 
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Fig. 2. Fig. 3. 

 

 

       
      Fig. 5. 

M2 a fost identificat la 0,90 m adâncime față de nivelul 
actual de călcare. Groapa mormântului nu s-a conturat. 
Din scheletul descoperit într-un sol negricios, mlăștinos, 
s-au păstrat doar craniul și porțiuni din oasele picioare-
lor, încrucișate în zona tibiilor. Defunctul era orientat 
V (capul)→E, cu fața întoarsă spre dreapta (S) (Fig. 4‒
5). Fig. 4. 
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M3 a fost identificat la 0,82 m adâncime față de nivelul de călcare actual. Groapa mor-
mântului nu s-a conturat. Din scheletul descoperit într-un sol negricios, mlăștinos, nu 
s-a păstrat decât craniul, mai jos fiind tăiat de balastul folosit la amenajarea vechiilor 
linii de tramvai și a străzii. Defunctul era orientat V (capul)→E (Fig. 6‒7). 

  

Fig. 6. Fig. 7. 
 

  

M4 a fost identificat 
la -0,85 față de nive-
lul actual de călcare. 
Groapa mormântului 
nu s-a conturat, sche-
letul fiind descoperit 
într-un sol negricios, 
mlăștinos. Defunctul 
era orientat V (capul) 
→E, întins pe spate, 
cu brațul drept așezat 
pe piept și stângul pe 
bazin.  
Lungimea scheletu- 
lui era de 1,94 m 
(Fig. 8‒9).  

Fig. 8. Fig. 9.  

M5 a fost identificat la 0,90 m adâncime față de nivelul actual de călcare. Groapa mor- 
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Fig. 10. Fig. 11. 

  

Fig. 12. Fig. 13. 
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mântului nu s-a conturat, scheletul, descoperit într-un sol negricios, mlăștinos, a fost 
puternic deranjat de o amenajare cu balast. Craniul era fragmentar, dinții găsindu-se în 
zona gâtului, coastele și bazinul erau deplasate; nu avea vertebre. Defunctul era orien-
tat V (capul)→E, întins pe spate, cu brațul drept pe abdomen și stângul în lungul cor-
pului. Lungimea scheletului era de 1,76 m (Fig. 10‒11). 
M6 a fost identificat la 0,80 m adâncime față de nivelul actual de călcare, având groa-
pa neconturabilă, scheletul fiind descoperit într-un sol brun, lutos, compact. Îi lipseau 
câteva falange ale picioarelor. Defunctul era orientat V (capul)→E picioarele, întins 
pe spate, cu brațele încrucișate pe abdomen. Lungimea scheletului era de 1,66 m (Fig. 
12‒13). 

  

M7 a fost identificat la 
0,90 m adâncime față de 
nivelul actual de călcare. 
Groapa mormântului nu 
s-a conturat, scheletul 
fiind descoperit într-un 
sol brun, lutos, compact, 
lipsindu-i majoritatea 
vertebrelor și coastelor. 
Defunctul era orientat 
V (capul)→E, întins pe 
spate, cu o mână pe piept 
și alta pe abdomen. 
Lungimea scheletului era 
de 1,75 m (Fig. 14‒15). 
M8 a fost identificat la 
0,85 m adâncime față de 
nivelul actual de călcare. 
Groapa mormântului nu 
s-a conturat, scheletul 
fiind descoperit într-un 
sol brun, lutos, foarte 
compact, lipsindu-i cra- Fig. 14. Fig. 15. 

niul, oasele brațelor, partea inferioară a piciorului stâng; vertebrele, coastele și falan-
gele erau împrăștiate. Defunctul a fost orientat V (zona capului)→E, întins pe spate 
(Fig. 16‒17). 
M9 a fost identificat la 1,10 m adâncime față de nivelul actual de călcare. S-a conturat 
amprenta sicriului sub forma unei pete cenușii rectangulare ce încadra scheletul și se 
adâncea cu încă 5 cm, în perimetrul acesteia găsindu-se și un cui și câteva fragmente 
de fier. Scheletului îi lipseau unele coaste, toate fiind ușor măcinate. Defunctul a fost 
orientat V(cap)→E, întins pe spate, cu brațele flexate din cot și mâinile pe claviculă. 
Lungimea scheletului era de 1,60 m (Fig. 18‒19).  
M10 a fost identificat la 0,95 m adâncime față de nivelul actual de călcare. Groapa mor- 
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Fig. 16. Fig. 17. 

  
Fig. 18. Fig. 19. 
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Fig. 20. Fig. 21. 

  

Fig. 22. Fig. 23. 
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mântului nu s-a conturat, scheletul fi-
ind descoperit într-un sol gălbui, lutos, 
afânat, lipsindu-i aproape toate oasele 
labei piciorului. Avea oasele picioare-
lor deformate, vizibil curbate. Defunc-
tul a fost orientat V (cap) →E, întins 
pe spate, cu brațul drept pe abdomen 
și stângul pe bazin. Lungimea schele-
tului era de 1,40 m. Aceasta, împreună 
cu oasele gracile, indică faptul că de-
functul era copil (Fig. 20‒21). 
M11 a fost identificat la 0,80 m adân-
cime față de nivelul actual de călcare. 
Groapa mormântului nu s-a conturat, 
scheletul fiind descoperit într-un sol 
negru, lutos, compact. Amenajările de 
balast au tăiat scheletul mai jos de ba-
zin și i-au deranjat și craniul, deplasân-
du-l ușor spre NV, altfel orientarea de-
functului fiind tot V (cap)→E. A fost 
depus pe spate, cu brațul stâng pe ab-
domen și brațul drept pe piept. Majori-
tatea vertebrelor lipseau (Fig. 22‒23). 
M12 a fost identificat la 0,80 m adân-
cime față de nivelul actual de călcare. 
Groapa mormântului nu s-a conturat, 
scheletul fiind descoperit într-un sol 
negricios, lutos, compact. Aproape toa-
tă partea inferioră a scheletului lipsea, 
fiind tăiată de o zonă de balast, absen-
tau însă și porțiuni din brațe, iar toate 
oasele, mai ales vertebrele și coastele 
erau măcinate și exfoliate. Defunctul a 
fost orientat V (cap)→E, întins pe spa-
te, dar cu fața întoarsă spre sud. Partea 
păstrată din brațe indică încrucișarea 
lor pe piept (Fig. 24‒25). 
M13 a fost identificat la 0,80 m adân-
cime față de nivelul actual de călcare. 
Groapa mormântului nu s-a conturat, 
scheletul fiind descoperit într-un sol 
negricios, lutos, compact. Craniul i-a 
fost distrus aproape complet de un 

 
Fig. 24. 

 
Fig. 25. 
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Fig. 26. Fig. 27. 

  
Fig. 28. Fig. 29. 
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stâlp de beton, iar partea inferioară a picioare-
lor de o zonă de balast. Defunctul a fost orien-
tat V (cap)→E, întins pe spate, cu brațele pe ab-
domen. Oasele gracile și lungimea păstrată a 
scheletului de 1,15 m indică faptul că defunctul 
era copil (Fig. 26‒27). 
M14 a fost identificat la -0,78 m față de nivelul 
actual de călcare. Groapa mormântului nu s-a 
conturat, scheletul fiind descoperit într-un sol 
negricios, lutos. Brațul drept și cea mai mare 
parte a tibiilor îi lipseau. Defunctul a fost ori-
entat V (cap)→E, întins pe spate, având brațul 
stâng îndoit pe piept. Oasele gracile și lungimea 
păstrată a scheletului, de 0,76 m, indică faptul 
că defunctul era copil (Fig. 28‒29). 
M15 a fost identificat la -0,80 m față de nivelul 
actual de călcare. Groapa mormântului nu s-a 
conturat, scheletul fiind descoperit într-un sol 
negricios, lutos. Îi lipsea craniul și cea mai mare 
parte a vertebrelor cervicale și a brațului drept. 
Defunctul era orientat SV (zona capului)→NE, 
întins pe spate, cu brațul stâng pe lângă corp, iar 
cel drept, partea păstrată, pe bazin. Lungimea 
păstrată a scheletului era de 1,60 m (Fig. 30‒
31). 

2. Interpretare și concluzii 
S-au cercetat în total 13 morminte de 

inhumație (Fig. 1) pe traseul liniei de tramvai 
(S1) și două pe zona străzii (S2). Cele din S1 
erau grupate pe două nuclee, primul incluzând 
mormintele 1‒8, al doilea mormintele 9‒13. Ce-
le două morminte din S2 se grupează într-un al 
treilea nucleu. Nici unul nu a avut inventar, ex-
ceptând un cui de la sicriu în cazul Cx9, prin 
urmare putem da o încadrare cronologică doar 
pe baza elementelor de rit funerar. Toți defunc-
ții au avut orientarea V (cap)→E. Aceasta, co-
roborată cu lipsa inventarului funerar, face plau-
zibilă ipoteza considerării înmormântărilor drept 
creștine. Cum ridicările topografice habsburgi-
ce prezintă cartierul Mehala (Fig. 32) în perime- 
trul săpăturilor, putem să plasăm înmormântă- 
rile anterior acestei locuiri, care începe abia în 

Fig. 30. 

 
Fig. 31. 
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Fig. 32. Perimetrul cercetat suprapus satelitar 

Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72). 

perioada post 17161. Două morminte atrag însă atenția: M2 și M12. Ambii defuncți 
aveau capul întors spre dreapta, adică spre sud, iar oasele lor erau mai deteriorate de-
cât ale celorlalți. Înmormântările islamice prevăd ca defunctul să privească spre Mecca 
și să fie îngropat fără sicriu, doar cu un lințoliu2. În cazul cimitirului de pe Bulevardul 
Cetății, privirea spre sud însemna direcția Mecca, cel puțin în linii mari, iar scheletul 
se deteriorează mai rapid în lipsa unui sicriu, oasele fiind și ele mai strânse tot din a-
ceastă cauză (vezi M2 mai ales). Analogii apropiate și databile avem în descoperirile 
funerare din Timișoara, de pe str. 9 Mai și Piața Sfântu Gheorghe. Acolo, pe baza mo-
nedelor, s-a stabilit datarea în perioada otomană3. Deasemenea, majoritatea defuncți-
lor orientați V→E aveau capul întors spre dreapta4. Cele mai apropiate morminte de 
perioadă otomană s-au descoperit în Palanca Mare, în cadrul săpăturilor din Piața 700. 
Este vorba despre trei morminte nederanjate, datate în sec. XVII, atribuite populației 
creștine5.  

Alte elemente de ritual funerar diferențiază între ele mormintele de pe Bulevar-
dul Cetății. Este vorbe despre poziția brațelor. Dintre mormintele cu ambele brațe păs-
trate suficient cât să le reconstituim poziția, cele cu defuncții orientați cu privirea în 
față cunosc următoarele variații: mâna stânga pe abdomen, dreapta pe bazin: M1, M7, 
M10; ambele mâini pe abdomen: M6, M13; mâna stângă pe bazin, dreapta pe piept: 
M4; mâna stângă pe abdomen și dreapta pe piept: M11; mâna dreaptă pe abdomen, 
                                                      
1 Opriș, 2007, p. 54. 
2 VanSteenhuyse, 20212, p. 26. 
3 Drașovean et alii, 2007, p. 48. 
4 Drașovean et alii, 2007, p. 48-50. 
5 Szentmiklosi, Bălărie, 2012, p. 214. 
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stânga pe lângă corp: M5; mâna dreaptă pe bazin, stânga pe lângă corp: M15; mâi-
nile în zona claviculelor: Cx9. Pentru defuncții cu privirea spre sud, presupuși a fi 
musulmani, avem doar defunctul din M12 cu brațele păstrate parțial, acestea fiind 
încrucișate pe piept. Se observă predominarea primei variante și în general mâinile 
sunt mai degrabă așezate pe bazin și abdomen decât în partea superioară a corpului. 
În necropola de pe strada 9 Mai și Piața Sfântu Gheorghe, poziția mâinilor era cel mai 
des pe lângă corp6. Predominarea așezării mâinilor pe bazin și abdomen o găsim           în 
necropola medievală de la Remetea Mare-Gomila lui Gabor7, datată în sec. XV pe 
baza descoperirilor monetare și a altor piese de inventar funerar8. Elementele de rit 
și ritual funerar se pot perpetua mult timp, iar posibilitatea ca poziția brațelor să aibă 
o valoare cronologică este chiar respinsă de unii autori9. Ar mai fi de menționat o ipo-
teză existentă în bibliografia de specialitate. Brațele flexate din cot cu plasarea mâini-
lor pe clavicule reprezintă o practică asociată bogumililor10. Din punct de vedere cro-
nologic, această practică este răspândită mai mult în sec. XIV‒XV la nord de Dunăre, 
dar în sec. XVII prezența bogumililor este atestată încă în Banat, inclusiv în regiunea 
Timișoarei11. Mormântul 9 de pe Bulevardul Cetății ilustrează această poziție a bra-
țelor specifică lor. 

Încheiem trecerea în revistă a caracteristicilor mormintelor de pe Bulevardul 
Cetății cu observația că scheletele din M14 și M15 nu doar că se grupează în alt nucleu, 
dar prezintă și o particularitate, lipsa unor membre, nefiind vorba despre deranjări ulte-
rioare. Defunctul din M15 a fost decapitat anterior îngropării, fiind și ușor deviat de la 
axa V→E, lipsindu-i și brațul drept, exceptâng câteva falange. Defunctul din M14, un 
copil, are și el lipsă brațul drept. Fără să putem demonstra această ipoteză, conside-
răm că în cazul lor ar putea fi vorba despre persoane cu statut special, inferior. 

Pe baza celor prezentate, concluzionăm că necropola cuprindea atât creștini, 
unul dintre ei probabil bogumil, cât și musulmani și că a fost folosită în sec. XVI‒XVII, 
poate și la începutul secolului al XVIII-lea. Amplasarea apropiată a mormintelor, fără 
a exista vreo suprapunere, este un argument pentru relativa contemporaneitate, cel pu-
țin a celor care făceau parte din același nucleu. Unde locuiseră cei înmormântați aici? 
Cea mai apropiată zonă rezidențială a vremii era Palanca Mare, partea sa din actuala 
Piață 700. Nu credem însă că mormintele descoperite acolo fac parte din aceeași necro-
polă cu cea din Bulevardul Cetății, distanța de aproximativ 1 km dintre ele fiind prea 
mare. Alte date privind populația înmormântată acolo vor putea fi obținute prin viitoa-
re analize antropologice. 
  

                                                      
6 Drașovean et alii, 2007, p. 50-59, 64-65. 
7 Rogozea et alii, 2020, p. 16-94. 
8 Rogozea et alii, 2020, p. 96. 
9 Țeicu, Lazarovici, 1996, p. 92. 
10 Oța, 2006, p. 309. 
11 Oța, 2006, p. 310. 
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