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Abstract. Until recently, the Late Iron Age was virtually unknown in the lowland Banat, but 
new research has shed new light on this forgotten era. Nonetheless, the discoveries from this 
time continue to raise many questions.  

This study aims to recreate the ancient habitat of a small area of the historic Banat river-
scape that grew up around the Dacian fortification known as Unip-Dealu Cetățuica. Traditional 
and cutting-edge methods alike have been used to map human settlements and study the local 
paleohydrology. 14 sites dating from the Late Iron Age were discovered over 6000 hectares dur-
ing the systematic field survey. 

The core drilling procedure was based on the analysis of the existing LiDAR scans of 
the entire area. Using the optically stimulated luminescence (OSL) method, we could calcu-
late the absolute age and activity period of the river throughout five generations. The results 
facilitated a closer examination of the relationship between settlement topography and the dy-
namics of water bodies, indicating preferences or trends in how human communities chose 
the location for their settlements. 

Future geophysical investigations and invasive research can improve the overall ac-
curacy of the results. 
 
Keywords: Banat, Second Iron Age, Riverscape archaeology, OSL dating. 

                                                      
1Notă: Această cercetare a fost întocmită în cadrul unei teze doctorale de către Cristian FLOCA, 
sub tutela Universității de Vest din Timișoara, având titlul “Viețuind printre ape. O istorie re-
gresivă a habitatului uman din Câmpia joasă a Banatului, la confluența pârâului Pogăniș cu 
râul Timiș”, coordonată de către dr. habil. Florin GOGÂLTAN și susținută public la 26.03.2021. 
Pasaje semnificative de text au fost extrase din cadrul acestei disertații. Aportul domnului dr. 
SIPOS György, geomorfolog fluvial la Universitatea din Szeged, se referă la culegerea în teren 
și procesarea în laborator a probelor de datare absolută (prin metoda Luminiscenței Stimulate 
Optic), concretizate ca rezultat și expuse în cadrul acestui studiu în formă preliminară. Ne pro-
punem ca rezultatele acestor cercetări, analizate și intepretate pe larg, să facă subiectul unui 
studiu dedicat, pe viitor. 
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1. Introducere 
În încercarea de a păstra un echilibru între beneficiile și riscurile apropierii de 

un râu, comunitățile au pendulat în stabilirea așezării lor între învecinarea cu un râu 
activ, cu unul fosil sau cu niciun curs de apă, aspect foarte greu de descifrat fără datări 
absolute pe fostele generații ale acestor râuri. 

Pornind de la datele cunoscute în literatura de specialitate și provocați de rezul-
tatele pe care săpăturile de pe cunoscutul sit de la Unip-Dealu Cetățuica le-au oferit, 
ne-am ridicat dintru început câteva întrebări, convertite în obiective: unde se află așe-
zarea/așezările dacice, care au dezvoltat câmpul cu gropi rituale de pe Cetățuică? Exis-
tă în zonă un alt sit de anvergura Cetățuicii, o altă fortăreață sau așezare importantă din 
acest palier cronologic sau anterior lui? Cum arăta habitatul antic natural și uman din 
preajma sitului, pe un areal mai larg? Cum s-au raportat așezările umane antice față 
de sursa apelor de suprafață, putem să reconstituim activitatea acestora? 

2. Contextul natural. Geomorfologia și hidrografia zonei 
Zona vizată de prezentul studiu, întinsă pe o suprafață de 5000 de hectare, se 

găsește în partea central-nordică a Banatului istoric și în zona centrală a județului Timiș, 
la sud de zona metropolitană a orașului Timișoara, de care o desparte bariera naturală 
a râului Timiș.  

Ținutul Banatului, așa cum a fost el definit istoric, ocupă colțul de SE al Bazi-
nului Panonic, fiind caracterizat de unele dintre cele mai joase unități de relief din tot 
bazinul (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Bazinul Panonic (A) și  

Banatul istoric (B), cu marcarea zonei de 
studiu (bulină roșie). 

De-a lungul istoriei râurile și-
au schimbat considerabil cursurile în 
această regiune, schimbare care a alte-
rat fundamental dezvoltarea peisajului 
atât în arealele în care râurile au ajuns, 
precum și în zonele pe care le-au aban-
donat. Dacă marile râuri au urmat niște 
tipare previzibile de meandrare de-a 
lungul preistoriei, nu același lucru se 
poate spune despre râurile tributare, 
mai mici, așa cum este cazul Timișu-
lui sau al Pogănișului, din zona noas-
tră. Acestea și-au schimbat frecvent 
tiparul (morfologia) canalelor în zona 
conurilor aluvionare, adesea indepen-
dent de schimbările climatice2. 

Arealul studiului nostru este în-
cadrat Câmpiei joase cu depozite alu- 

vio-proluviale ale Timișului inferior, zonă cu aspect tipic de subsidență, cu intense 
divagări și rătăciri ale apelor, cu meandrări accentuate și dese înmlăștiniri (partea ves- 

                                                      
2 Kiss T. et alii, 2014, p. 11. 
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tică a acesteia)3.  
Privind hidrografia istorică a zonei, arealul terenului cercetat este încadrat spre 

nord și vest de întinse suprafețe cu accente de băltire sau inundare frecventă. O mai 
mare parte din areal însă se găsește pe o "frunte" de teren mai ridicată, aflată la limita 
dintre zona câmpiilor înalte și a piemontului și marile întinderi inundabile dinspre Va-
lea Begăi sau vestul Câmpiei Ciacova.  

Dintre cursurile de apă ale Banatului, Timișul este cel mai mare râu intern, tra-
versând regiunea dinspre limita montană estică unde-și are obârșia (Munții Semenic), 
spre limita fluvială din partea de sud-vest, acolo unde se varsă în Dunăre. Studiul nos-
tru se desfășoară pe sectorul mijlociu al râului, tipic unei zone cu pantă redusă și vale 
(albie majoră) tot mai largă, motiv pentru care a fost supus regularizării și îndiguirii4. 

În acest sector, în zona centrală a județului și la sud de Timișoara, pârâul Pogă-
niș, unul din principalii afluenți ai râului Timiș, confluează cu acesta în dreptul loca-
lității Uliuc, însă punctul de întâlnire al celor două cursuri de apă a diferit chiar și în 
timpurile istorice. Identificarea generațiilor vechi ale Pogănișului pe baza imaginilor 
satelitare și a scanărilor LiDAR, ne-a permis desenarea conului aluvionar (de dejecție) 
al acestuia, care se prezintă sub forma unui evantai larg care ocupă un areal de apro-
ximativ 11.000 de hectare (Fig. 2). 

Odată cu retragerea râului 
Timiș dinspre S (Timișul Mort) spre 
nord (actual) și părăsirea vechiilor 
albii, Pogănișul și-a mutat și el cur-
sul, ajunând în zona Unip‒Uliuc, 
unde pe un areal restrâns a dezvol-
tat nu mai puțin de șase albii dis-
tincte, pe care ne-am propus să le 
reconstituim ca evoluție și dinami-
că. Aceste reperele hidrografice au 
fost cele pe baza cărora a fost deli-
mitată zona de studiu, ca o micro-
unitate naturală5. 
 

Fig. 2. Pogănișul istoric. 
Conul de dejecție cu 
marcarea diferitelor 

generații de albii și 
zona studiată (chenar roșu).

 

                                                      
3 Ianoș, Pușcă, Goian, 1997, p. 57-59. 
4 Munteanu, 1998, p. 9. 
5 Deși a contat prezența aici a râului Timiș, de-a lungul căruia lipsesc cercetările de suprafață 
abordate sistematic, reperul hidrografic definitoriu a fost reprezentat de pârâul Pogăniș. Diferi-
tele generații de divagare ale pârâului încadrează limitele fizice ale terenului supus investigării.  
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3. Istoricul cercetărilor 
Până de curând, A doua epocă a fierului a fost o perioadă foarte slab docu-

mentată la nivelul Banatului de câmpie, descoperirile mai vechi fiind adesea unele 
izolate6 sau cu context neclar7.  

Din experiența cercetărilor perieghetice din zona câmpiei timișene, conside-
răm cu una din principalele cauze pentru care așezările acestei epoci erau atât de slab 
reprezentate în zona aceasta, o reprezintă volumul și aspectul artefactelor, așa cum 
se regăsesc ele la suprafața solului. Asemenea descoperirilor din epoca migrațiilor, de 
pildă, și această fază cronologică este cu greu depistabilă la nivelul cercetărilor de 
suprafață8. Artefactele slabe cantitativ și adesea atipice pot fi lesne confundate cu cera-
mica unor epoci anterioare (cum ar fi unele aspecte comune ale ceramicii grosiere cu 
elementele ceramicii din Prima epocă a fierului) sau cu cele ale unei epoci ulterioare 
(cum ar fi ceramica cenușie semifină sau fină, ușor de confundat uneori cu ceramica 
perioadei secolelor II‒V dHr).  

Mai cu seamă în ultimii 15 ani, înmulțirea verificărilor sistematice de supra-
față au reușit să repereze o serie de materiale atribuite celei de-a doua epoci a fierului, 
unele fiind încadrate etapei timpurii a epocii9, altele etapei târzii (epoca Regatul dac)10, 
acestea din urmă necesitând, în opinia noastră, o revizuire a încadrării cronologice și 
culturale11. Dacă uneori încadrarea cronologică a materialelor provenite din cercetări 
de suprafață este discutabilă, este o certitudine apariția, la nivelul întregii câmpii timi-
șene, a unui număr din ce în ce mai mare de situri atribuite fazei timpurii a epocii, așa-

                                                      
6 Este, de pildă, cazul gropii rituale dacice de la Remetea Mare-Gomila lui Gabor (Medeleț, 
2022, p. 124). 
7 Amintim aici descoperirile de la Timișoara-Cioreni și Deta-Cărămidării (Medeleț, 2022, p. 
61, 73-76). 
8 Identificarea în teren a acestor situri a fost problematică și pentru studiul de față; adesea au 
fost descoperite anumite elemente specifice din cadrul ceramicii, abia în momentul procesării 
materialului (după spălarea fragmentelor ceramice), în depozit. Avantajul actualului proiect a 
fost acela că, pentru foarte multe din siturile descoperite, din toate epocile istorice, s-a recurs la 
reverificarea terenului (cel puțin odată), ocazie cu care fie au fost recoltate artefacte reprezen-
tative, acolo unde deja se cunoaștea deja că există un sit din A doua epocă a fierului, fie erau 
descoperite obiective noi din această epocă, în cadrul reverificării unui sit dintr-o altă fază cro-
nologică. 
9 Dintre studiile mai extinse ca suprafață și care au văzut lumina tiparului amintim cercetările 
de la Liebling, jud. Timiș (Floca, 2013, p.120-123, 167). 
10 cercetările din zona Moșnița, jud Timiș (Măruia et alii, 2012, p. 225-228). 
11 pe baza cercetărilor de la Moșnița, un număr de 10 obiective au fost atribuite cu siguranță de 
autori epocii Regatului dac, alte 10 obiective fiind încadrate incert aceleiași epoci. Nu este ținta 
acestui studiu de a analiza aceste descoperiri, însă pentru o parte din obiective încadrarea cronolo-
gică și culturală trebuie privită cu rezerve, dat fiind aspectul artefactelor (adesea atipice) și, ori-
cum, insuficient de reprezentative pentru o astfel de încadrare. Pentru întocmirea unei imagini 
realiste asupra habitatului din a doua epocă a fierului, este de dorit ca aceste puncte să fie re-
analizate cu atenție, atât din prisma cercetărilor preventive care au loc în zonă, cât și prin even-
tuale reverificări perieghetice. 
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numitului orizont celtic12. Pe lângă identificările perieghetice, săpăturile preventive, 
din ce în ce mai extinse, au scos la lumină în ultimii ani elemente certe de locuire înca-
drate orizontului celtic, în diferite zone ale județului13. Deși vorbim despre o densitate 
însemnată de locuire, dacă este să ne raportăm la ce se cunoaștea până acum, harta 
descoperirilor este tributară în mare măsură desfășurării unor proiecte de construcție 
(Fig. 3)14, o imagine a ceea ce prespune habitatul acestei epoci în câmpia bănățeană 
fiind încă departe de a se contura.  

Dacă siturile de orizont celtic sunt din ce în ce mai bine reprezentate la nivelul 
câmpiei Banatului, nu același lucru putem să-l spunem despre descoperirile care pot 
fi atribuite fazei târzii a epocii, și anume orizontului dacic15.  

 
Fig. 3. Harta așezărilor orizontului celtic descoperite și cercetate invaziv în  

județul Timiș în ultimii ani16. 

                                                      
12 Împărtășim asumarea acestui termen pentru descoperirile din zona noastră de studiu, care 
conțin elemente de factură sau influență culturală din lumea celtică, îndeosebi ceramică gra-
fitată, asociată uneori altor elemente (forme de vase, factura pastei utilizată) specifice acestui 
orizont cronologic, adică secolele III‒II îHr. 
13 Amintim, printre altele, săpăturile de la Sânandrei-Ocseplatz (informație personală Florin 
DRAȘOVEAN, căruia îi mulțumim pe această cale), Moșnița Veche-Dealu Sălaș (Georges-
cu, Floca, 2015) sau Timișoara-Freidorf (Georgescu, 2019, Georgescu, 2020), care au scos la 
lumină locuințe atribuite cert orizontului celtic. 
14 Din cele 9 puncte ale hărții, 5 se află pe ductul autostrăzii A1 și două în zone periurbane nou 
dezvoltate în jurul Timișoarei. 
15 Prin această sintagmă ne referim la elementele de factură dacică și care sunt cuprinse în zona 
noastră în perioada dintre finele sec. II îHr și începutul sec. II dHr, un reper în acest sens fiind 
săpăturile de la Unip-Dealu Cetățuica (vezi Măruia et alii, 2019). 
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În acest sens, cunoscutul sit dacic de la Unip-Dealu Cetățuica a rămas deocam-
dată ca un punct izolat pe harta așezărilor de la cumpăna celor două ere, creștină și pre-
creștină. 

Dacă ne referim la cercetarea celei de-a doua epoci a fierului în zona noastră 
de studiu, literatura se restrânge tocmai în jurul acestui sit. Pe plan științific, în zilele 
noastre, Unipul trimite cu gândul la descoperirile dacice de aici. Săpăturile demarate de 
către Universitatea de Vest din Timișoara, începând cu anul 2009, au făcut cunoscut 
acest punct, devenit de referință prin descoperirile sale, publicate în mai bine de 20 
de publicații până astăzi. Datele legate de originea descoperirii sitului de către oame-
nii de știință se pierd în negura vremii. Primele indicii pe care le avem datează din anii 
'60 ai secolului trecut. În anul 1967, arheologul Marius MOGA, director al Muzeului 
din Timișoara, propune pentru încadrarea în Lista Monumentelor Istorice. Secţiunea 
Arheologie a judeţului Timiș, 23 de puncte, printre care și cele de la Unip “Dealul Ce-
tăţuica” și “Ocoale”, despre care se precizează că sunt “movile cu așezare din orân-
duirea comunei primitive”17; alte detalii nu ne sunt oferite. 

Informații prețioase, rămase sub un anumit semn de întrebare, sunt culese din 
teren câțiva ani mai târziu, în anul 1972 sau mai devreme, probabil de către învățăto-
rul Remus JURCĂ din localitate, cunoscut pasionat de istorie18. Din punctul numit 
Cetate, aflat “între Ostrov-Timiș și Pădure” sunt culese mai multe fragmente cerami-
ce, care ajung în mâna lui Florin MEDELEȚ, acesta datându-le în faza târzie A primei 
epoci a fierului și în A doua epocă a fierului (fiind atribuite cultural dacilor)19. Descri-
erea spațială a punctului, toponimul și datarea artefactelor se suprapun exact peste tră-
săturile Dealului Cetățuica. Doi ani mai târziu, în 1974, într-un repertoriu publicat de 
către Florin MEDELEŢ și Ioan BUGILAN, sunt amintite unele descoperiri de la Unip 
(fără alte precizări spaţiale), datate la cumpăna dintre prima și cea de-A doua epocă 
a fierului20. Foarte probabil ca punctul amintit să reprezinte așezarea de prima epocă 
a fierului de pe Dealu Cetăţuica. 

Începând cu anul 1979, unele date ale vechii Liste a Monumentelor Istorice 
sunt modificate, strecurându-se acum erori de fond, care se vor perpetua până astăzi. 
În cazul sitului de la Unip, la poziţia nr. 51, cod TM-I-s-B-06089, sub toponimul “Dea-
lul Cetăţuica”, regăsim “o așezare paleolitică (sic!) din mileniul VI î. Hr.” (sic!), datare 

                                                                                                                                         
16 Adaptare pe baza hărții întocmite de către Andrei GEORGESCU (Georgescu, 2019, p. 168, 
Fig. 1). 
17 Arhiva Muzeului Banatului, dosar 11/1967, filele 160-179 apud Drașovean, 2011, p. 8-9. 
18 Informațiile, aflate în colecția Medeleț a Muzeului Național al Banatului, ne-au fost puse la 
dispoziție de către prietenul și colegul Andrei GEORGESCU, căruia îi mulțumim și pe această 
cale. 
    Artefactele au atașate două bilete; pe unul, probabil cel din teren, scrie: Unip, între Ostrov-
Timiș și Pădure, tov. Jurcă Remus; pe celălalt, posibil scris de F. Medeleț, este adăugat anul 
1972 și toponimul Cetate! 
19 Legat de datare, textul original marcat pe cutia în care se găseau artefactele este: “Ha spät + 
Dacic” [unde Ha=Hallstatt și spät=târziu -n.m.]. Artefactele culese nu sunt numeroase și sunt, 
în general, atipice. 
20 Medeleț, Bugilan, 1974, p. 86-87. 
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evident neconformă cu realitatea21. Spațial, Cetățuica este descrisă ca fiind la “3 km 
NV de sat”, informație care este corectă. 

Informații mai limpezi apar în repertoriul movilelor bănățene publicat în 1987 
de către același cuplu de autori Fl. Medeleț și I. Bugilan. În dreptul localităţii Unip, sunt 
prezentate textual următoarele date: “Movilele de la Ocoale și Cetăţuica, declarate 
rezervaţii arheologice prin decizia din mai 1979 a Consiliului Popular Judeţean Timiș 
sunt, cu siguranţă, așezări omenești și nu au caracter funerar”22. 

Istoria sitului de pe Dealu Cetăţuica din Unip se schimbă începând cu luna 
august a anului 2007, când este redescoperit în teren de către echipa de cercetare a 
Universităţii de Vest din Timișoara, coordonată de Liviu MĂRUIA și Dorel MICLE. 
Situl primește indicativul Obiectiv 223. Se desfășoară acum verificări la suprafața situ-
lui, iar în toamna aceluiași an se execută ridicarea topografică a "dealului" și a împre-
jurimilor acestuia24. Începând cu anul 2009, se demarează cercetarea sistematică inva-
zivă, situl devenind şantier-şcoală al Catedrei de Istorie din cadrul UVT. Diverse lu-
crări de diplomă, rapoarte sau articole mai generale, ori axate pe analize specifice legate 
de descoperirile provenite din săpături, încep să fie publicate, iar rezultatele au ecou 
la nivel național25. Încununarea primelor șapte campanii de cercetări (2009‒'15) va fi 
monografia sitului, publicată în anul 2019 de către Liviu MĂRUIA (ca autor postum) 
și Dorel MICLE, alături de colegii mai tineri, Andrei STAVILĂ și Cristian FLOCA26.  

4. Metodologia aplicată 
De la început, ținta noastră a fost reconstituirea conului aluvionar al pârâului 

Pogăniș, alături de tabloul distribuției așezărilor umane, prin câteva metode vechi și noi, 
combinate. Am pornit de la metoda clasică a perieghezei sistematice, pentru identifi-
carea și delimitarea așezărilor, am analizat scanările LiDAR avute la dispoziție27 pentru 

                                                      
21 LMI, 2015, p. 2476, Nr. crt. 51: “mil. VI a. Chr., Paleolitic”. 
22 Medeleț, Bugilan, 1987, p. 175. 
23 Urmând metodologia aplicată pentru proiectul general de studiere a zonei, vom păstra nu-
mele de Obiectiv 2 numai pentru așezarea de Prima vârstă a epocii fierului. Așezarea dacică 
(incluzând aici zona gropilor rituale) devine Obiectiv 22, iar așezarea slavă devine Obiectiv 23. 
Chiar dacă nu putem vorbi deocamdată despre o așezare, descoperirile firave medievale atestă 
o prezență pe "deal", care a primit indicativul Obiectiv 24. 
24 Măruia et alii, 2019, p. 29. 
25 Bejan et alii, 2010, p. 199-2013 și ilustrațiile; Măruia et alii, 2011, p. 505–530; Bejan et alii, 
2012, p. 156–165 și ilustraţiile; Beldiman et alii, 2012, p. 161–164 și ilustraţiile; Beldiman, 
2012, p. 73–84; Ferencz, Beldiman, 2012, p. 61–64, 106–107, 157–164, 214–217, 356–359; 
Beldiman, Cârciumaru, 2013, p. 727–743; Măruia, Bolcu, Horak, 2013, p. 295–308; Berzovan, 
2013, p. 309–341; Vlad et alii, 2014; Berzovan et alii, 2014, p. 11–32; Rogozea, Berzovan, 
2016, p. 259–264; Micle et alii, 2016, p. 103–104 și ilustraţiile; Ferencz, Rustoiu, Micle, 2018, 
p.111-128; Măruia et alii, 2019; Ferencz, Micle, Stavilă, 2019, p. 51-62; Ledeți et alii, 2019, 
p. 119-124; Micle et alii, 2020; Berzovan, 2020; la acestea se adaugă lucrările manuscris: Bolcu, 
2011; Nicorescu, 2014; Craiovan, 2017. 
26 Măruia et alii, 2019. 
27 Studiul nostru a beneficiat aproape de la început de suportul scanărilor LiDAR, mai cu sea-
mă în vederea analizei geomorfologiei fluviale, date puse la dispoziție cu generozitate de către 
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întreaga suprafață, în vederea reconstituirii rețelei paleocanalelor și înțelegerea micro-
morfologiei zonelor locuite și nelocuite; a fost determinată vârsta absolută și perioada 
maxima de activitate a diferitelor paleoalbii prin metoda Luminiscenței Stimulate Optic 
(în limba engleză OSL).  

4.1. Harta locuirii. Verificările sistematice de suprafață28 
Rezultatul delimitărilor naturale bazate pe reperele hidrografice actuale sau mai 

vechi însumează un areal de investigare măsurând circa 5700 de hectare (Fig. 14). Am 
considerat că o analiză realistă a habitatului uman și natural nu poate fi concepută fără 
o achiziție sistematică a datelor din teren. Mai ales pentru zona Banatului de câmpie, 
consacrată pentru densitatea mare de așezări omenești vechi, orice hartă a așezărilor 
trebuie să pornească de la perierea integrală a terenului. Astfel de investigații s-au rea-
lizat în ultimii ani în mai multe zone ale județului Timiș, însă menționăm câteva aspecte 
metodologice noi, cum ar fi redefinirea conceptului de obiectiv arheologic29 și verifi-
carea sistematică a unei zone lipsită de vizibilitate la suprafață, prin metoda micro-
sondajelor30. 

                                                                                                                                         
Administrația Bazinală a Apelor Banat, prin domnii Lucian ERWIN și Gabriel MUNTEANU, 
cărora le mulțumim și pe această cale. Scanările, executate în anul 2007, s-au dovedit foarte 
utile pentru demersul nostru, dar, din păcate, anumite segmente au rămas procesate precar, așa 
cum este zona pădurii Unip, iar datele brute achiziționate (care ar fi putut fi procesate) acum 
15 ani nu au mai putut fi recuperate în ciuda demersurilor noastre stăruitoare. 
28 Investigarea suprafeței terenului s-a bazat pe verificarea vizuală integrală a spaţiului vizat, 
cu scopul de a îndeplini obiective precum: identificarea și documentarea tuturor obiectivelor 
arheologice reperabile, identificarea și documentarea elementelor de paleohidrografie și geo-
morfologie, recoltarea artefactelor arheologice reprezentative. Fiind vorba de o cercetare perie-
ghetică sistematică, verificarea terenului a constat în parcurgerea pedestră a întregii suprafeţe 
vizate, fie că a fost vorba de teren arabil, păşune, pârloagă sau pădure. Acoperirea vizuală a 
acestor parcele s-a făcut printr-o parcurgere a suprafeţei prin linii paralele apropiate, dacă este 
vorba despre câmpul agricol, sau în funcție de natura terenului, dacă ne referim la suprafața 
acoperită de pădure sau la albia râului. Documentarea observațiilor de teren s-a făcut prin inter-
mediul aparatului de fotografiat, a sistemului GPS (Garmin) și a observațiilor scriptice.  
29 Ne-am propus de la început ca analiza spațială să fie un pilon important al studiului, motiv 
pentru care am dorit întocmirea unei hărți cât mai fidele a așezărilor, văzută în relație cu harta 
rețelei hidrografice (fosile sau active). Din acest motiv, definirea întinderii unor așezări supra-
puse sub aceeași limită ca un sit multistratificat am văzut-o ca un minus. Astfel, am stabilit 
încă dinainte de începerea verificării terenului ca fiecare aglomerare de artefacte, care pot fi 
asociate cronologic (epocă, fază, cultură), să fie delimitate ca un obiectiv arheologic distinct, 
indiferent de prezența în același areal al unor artefacte dintr-o epocă diferită. Sfătuirea cu co-
ordonatorul tezei, domnul Florin GOGÂLTAN, și cu câțiva colegi mai experimentați în dome-
niul cercetărilor de teren au contat decisiv, motiv pentru care le mulțumesc pe această cale dom-
nilor Cristian Ioan POPA și Nicolae BOLOHAN. 
30 Metoda se încadrează etapei de evaluare/diagnostic a terenului, fiind încadrată autorizației 
de cercetare. Considerăm că pentru teritoriile extinse, lipsite de vizibilitate la suprafața solu-
lui, așa cum sunt pășunile și pădurile, metoda microsondajelor este singura care poate să eva-
lueze realist terenul. Condiția pentru ca un microsondaj să nu afecteze stratigrafia sitului este 
de a se opri la nivelul arăturii sau al stratului vegetal.  
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Lunca râului Timiș, verificată pe ambele maluri, se întinde pe circa 550 de hec-
tare; zona de luncă definită de noi se referă la sectorul aflat între albia râului și diguri. 
Suprafața este scoasă complet din circuitul agricol, probabil încă din secolul XIX, când 
se ridică digurile, fiind acoperită de pășune, vegetație arbustiferă sau mici pâlcuri de 
arbori. Lipsa vizibilității la suprafața solului a impus o strategie de sondare a terenului. 
Au fost efectuate peste 50 de microsondaje, alături de verificarea malurilor erodate sau 
a mușuroaielor de cârtiță. În cazul Pogănișului, zona dintre diguri ocupă puțin peste 150 
de hectare, lucrate în cea mai mare parte agricol (cu vizibilitate la sol). 

Colțul de NV al arealului de cercetare corespunde cu întinderea Pădurii Unip, 
care acoperă terenul cu o vegetație arboricolă densă. De altfel, în capătul de N‒NE al 
acestei păduri se găsește situl de pe Dealu Cetățuica, fapt care încă dintru început a 
aruncat un mare semn de întrebare referitor la potențialul arheologic aflat în zona îm-
pădurită, care se continuă chiar de pe grindul Cetățuicii, la V și S de aceasta (Fig. 4). 

Față de terenul deschis, unde parcurgerea s-a efectuat în linii paralele dese, zo-
na pădurii a fost verificată neunitar, prin trasee neliniare, cu o concentrare mai mare 
pe zonele aflate în preajma cursurilor de apă. 

Lipsa de vizibilitate la nivelul solului din zona pădurii31 a impus executarea 
unor sondaje superficiale (40×40 cm, cca 30‒40 cm adâncime), urmărindu-se aspectul 
și conținutul solului. Au fost executate peste 250 de astfel de microsondaje (Fig. 4), 
în 50 dintre acestea fiind descoperite artefacte din diferite epoci32. Odată descoperit 
un artefact, delimitarea obiectivului s-a făcut pe baza mai multor sondaje efectuate în 
același areal33.  

Vetrele celor 3 sate actuale, Unip, Uliuc și Icloda, ocupă în jur de 250 de hec-
tare. Toată această suprafață ar fi rămas o pată albă, necunoscută arheologiei, fără o 
verificare sistematică34.  

                                                      
31 Lipsa vizibilității din zona pădurii este cauzată de acoperirea suprafeței cu un pat de frunze, 
dar și de stratul vegetal acumulat în general peste nivelurile antropice mai vechi (5‒10 cm), 
care, fără să fi fost răscolite de brazda plugului, au rămas căpăcuite. 
32 Un număr de 14 obiective arheologice din diferite epoci au fost descoperite și delimitate ex-
clusiv pe baza acestei metode numai în zona Pădurii Unip. 
33 Din această pricină, densitatea sondajelor a fost mult mai mare în zona cu descoperiri arhe-
ologice, tocmai în intenția de a delimita cât mai precis obiectivele, după ce au fost identificate. 
Zona împădurită, dar și pășunile, au putut fi verificate și în anotimpurile de primăvară și vară, 
deoarece investigarea acestora nu a depins de stadiul vegetației, presupunând din start execu-
tarea unor sondaje. Numai acolo unde situația a facilitat verificarea substratului prin existența 
unor mușuroaie de cârtiță, scurmături de mistreți, eroziuni sau intervenții antropice, nu s-a ur-
mărit sondarea terenului. În vederea reconstituirii spațiale a rețelei hidrografice fosile, acolo 
unde aceasta nu a putut fi surprinsă din scanările LiDAR sau de imaginile satelitare (mai ales 
în zona pădurii, dar nu numai), s-a recurs la înregistrarea de coordonate absolute în puncte che-
ie sau la urmărirea și înregistrarea unor segmente din traseele paleocanalelor.  
34 La Unip cercetările au urmat aceiași pași, recurgându-se la verificarea de suprafață a grădini-
lor particulare, considerate reprezentative pentru anumite zone ale satului. Au fost verificate 
30 de grădini, care au acoperit mulțumitor vatra localității. Rezultatele au fost dezamăgitoare. 
Cu excepția unor materiale mai consistente culese de pe suprafața a două grădini din extrema 
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Fig. 4. Harta microsondajelor executate în zona Pădurii Unip (buline galbene), 
situl Dealu Cetățuica și rețeaua hidrografică (imagine satelitară G. EarthTM). 

Marea șansă a verificărilor noastre a făcut ca în vara anului 2020 să se dema-
reze acțiunea de introducere a rețelelor pentru apă curentă în toate cele trei sate, oca-
zie cu care au fost verificate integral secțiunile (șanțurile) de introducere a țevilor, mai 
cu seamă grămezile de pământ scoase din acestea. Nouă obiective arheologice inedite 
din diverse epoci au fost descoperite numai la Icloda, exclusiv pe baza acestei verifi-
cări. Dintre acestea, un obiectiv aparține celei de-a doua epoci a fierului, orizontului 
celtic (Icloda 59).  

4.2. Reconstituirea paleohidrografiei. Datarea absolută a paleoalbiilor 
Pogănișului (Luminiscența Stimulată Optic)35‒ rezultate preliminare  

Analiza geomorfologiei fluviale a zonei, efectuată pe baza scanărilor LiDAR, 
a permis conturarea unei imagini clare a conului aluvionar al pârâului Pogăniș, cu un 
număr de șase generații în această zonă de vărsare în Timiș, albii repartizate în întreaga 
zonă de studiu. În acest sens, s-a optat pentru încercarea de reconstituire a evoluției  

                                                                                                                                         
de SV a vetrei (acolo unde avem de a face cu o zonă marginală, nelocuită de multă vreme), în-
treaga verificare a identificat materiale mai vechi de secolul XVI într-o singură grădină. Și în 
acest caz, artefactele fuseseră scoase din subsol cu ocazia excavării unui iaz particular. S-a ridi-
cat un mare semn de întrebare asupra relevanței verificărilor, în măsura în care, aparent, supra-
fața terenului nu lăsa să se vadă realitatea din subsol. 
35 Procesarea și datarea a avut loc la Laboratorul de Datare prin Luminiscență al Departamen-
tului de Geografie Fizică și Geoinformatică a Universității din Szeged, Ungaria. 
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acestui con, lăsând deoparte situația râului 
Timiș, concentrat numai în zona nordică a 
arealului cercetat și având, oricum, o evolu-
ție mult mai dificil de reconstituit. Vârsta 
canalelor abandonate a fost determinată cu 
ajutorul metodei Luminescenţei Stimulată 
Optic (Optically Stimulated Luminiscence 
= OSL). Prin intermediul acestei metode 
“este posibilă determinarea timpului când 
sedimentele nisipo-prăfoase din compoziţia 
canalelor investigate au fost ultima dată ex- 

Fig. 5. Culegerea de probe de pe 
generația Pogăniș II, zona Unip, 

noiembrie 2019. 

puse luminii soarelui. Astfel, se poate afla vârsta sedimentelor îngropate şi a diferitelor 
canale”36. În total, peste 40 de probe au fost colectate, din sedimentele paleoalbiilor 
considerate reprezentative pentru cele șase generaţii ale Pogănișului (Fig. 8), utilizân-
du-se carota manuală (Fig. 6). Dintre acestea, 13 probe au fost procesate și datate, re- 
zultatele fiind încadrate studiului de față (vezi Tab. 1), 
iar alte 14 probe se află în curs de măsurare. Fiecare 
probă a primit un indicativ, însemnând generația pârâ-
ului (ex. PI=Pogăniș 1), pornind de la cursul actual și 
până la cel mai vechi (P VI). Pentru fiecare paleocanal 
au fost prelevate probe din două unități distincte, una 
de pe terasa fluvială aflată în interiorul buclelor de me-
andru (zona de depunere), unde pârâul a depus sedimen-
te într-o fază de maximă activitate a sa, iar cealaltă din 
partea de jos a canalului, unde cursul a depus sedimen-
te într-o fază finală a sa.  

Prin determinarea momentului celor două faze 
de depunere a sedimentelor s-a urmărit stabilirea unui 
interval de activitate a fiecărui canal.  

Probele de sediment recoltate cu ajutorul unui 
tub cilindric (Fig. 5), au fost ferite de lumină atât pe du- 

Fig. 6. Culegerea de probe de pe 
generația Pogăniș I, zona Uliuc.  

rata prelevării cât și a procesărilor de laborator, motiv pentru care etapele din urmă 
s-au efectuat într-o cameră obscură, acolo unde mai multe proceduri fizice și chimice 
au fost efectuate cu scopul de a separa cuarţul pur, utilizat pentru datare, de restul pro-
bei (Fig. 7)37. 
 

                                                      
36 Kiss T. et alii, 2012, p. 43. 
37 Prepararea probelor a urmărit tehnicile de laborator uzuale; pentru descrierea metodei vezi: 
Sipos, Kiss, Tóth, 2016, p. 40-41. 
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Fig. 7. Procesarea fizică a probei  
pentru separarea elementelor. 
Laboratorul de Datare prin Lumi-
niscență (OSL) al Departamen-
tului de Geografie Fizică și Geo-
informatică al Universității din 
Szeged, Ungaria. 

 
Fig. 8. Harta distribuției probelor OSL datate (chenar alb) sau aflate în curs de 

datare (chenar roșu). Modelul numeric al terenului  
(LiDAR, ABA Banat/POS Mediu). 
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5. Rezultate 
5.1. Ecosistemul fluvial. Hidrografia dinainte de regularizări  
Se estimează că, până spre începutul Holocenului (finalul mezoliticului), râuri-

le Câmpiei Panonice deversau de trei până la opt ori mai multă apă decât în prezent38. 
Spre faza târzie a Neoliticului ‒ studiul recent al Paleomureșului a reconstituit un debit 
de trei ori mai mare al râului decât în prezent ‒ rezultând o albie cu mult mai lată (chiar 
și peste 1 km lățime)39. 

În timp ce marile râuri au urmat niște tipare previzibile de meandrare de-a lun-
gul preistoriei, nu același lucru se poate spune despre râurile mai mici, așa cum este 
Timișul sau Pogănișul. Acestea și-au schimbat frecvent morfologia canalelor în zona 
conurilor aluvionare, de multe ori independent de schimbările climatice40. 

Banatul de câmpie nu este greu de imaginat ca "tărâm al apelor", mai ales în 
secvențele cronologice ploioase, din moment ce rețeaua hidrografică era atât de boga-
tă, pânza freatică ridicată, iar râurile principale atât de dinamice și nestăvilite în vreun 
fel. Pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că numeroase zone mai înalte, terase fluvia-
le ori grinduri, rămâneau uscate, iar în afara unor intervale cu precipitații bogate, ele 
erau destul de extinse. 

O imagine a hidrografiei dinainte de marile intervenții de regularizare a apelor 
din vremurile moderne se poate citi destul de clar în geomorfologia actuală a teritoriului. 
Modelul Numeric al Terenului rezultat din scanările LiDAR (2007) este foarte relevant, 
acesta reprezentând baza de plecare în intenția de reconstituire paleohidrografică pe 
care ne-am propus-o pentru zona noastră (Fig. 8).  

5.1.1. Lunca râului Timiș 
Traseul natural al râului Timiș poate fi urmărit dacă facem abstracție de cur-

sul său actual, datorat regularizării din secolul XIX. În acest sens, cartografia secolu-
lui XVIII este importantă, alături de imaginile de teledetecție (LiDAR, satelitare). O 
reconstrucție a albiei anterioară epocii moderne timpurii nu este posibilă fără datări 
absolute ale paleocanalelor. Cu toate acestea, traseul râului din preajma anului 1770 
ne oferă o imagine asupra aspectului său dinainte de intervenția omului, indiferent des-
pre care epocă premodernă vorbim (Fig. 9).  

Râul curgea pe direcția generală NE→SV având un traseu sinuos, cu multe 
bucle mai largi sau mai strânse. Ne interesează mai ales versantul stâng al râului, care 
privește zona de studiu, și care are o dezvoltare geomorfologică diferită față de versan-
tul drept (nordic), mai tasat și cu mult mai multe divagări. 

În preajma albiei râului suprafața terenului modelată de acesta are trăsături dife-
rite. În jumătatea estică a terenului regăsim un teren mai înalt, cu terase fluviale întinse, 
bine profilate. În aval în schimb, sunt specifice terasele fluviale joase, slab profilate, 
mult mai ușor inundabile. Aici se remarcă prezența câtorva griduri puternic profilate 
față de împrejurimi (3‒4 m înălțime), formate în urma depunerilor aluvionare. Așa este 
Dealu Cetățuica, popina din Cotu Mare sau cea din dreptul Stației de pompare (Fig. 10,  

                                                      
38 Kiss T. et alii, 2014, p. 11. 
39 Kiss T. et alii, 2012, p. 62. 
40 Kiss T. et alii, 2014, p. 11. 
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Fig. 9. Traseul râului Timiș înainte de regularizare,  

versantul stâng și zona Ostrov. 

 
Fig. 10. Râul Timiș. Traseul actual și rețeaua fosilă, versantul stâng.  

LiDAR, 2007 (AM-POS Mediu/ANAR), prelucrat. 

cercuri galbene). Aceste forme de teren vor fi speculate de numeroase civilizații mai 
vechi, oferind prilejul unor spații înconjurate de ape și ecosistemul dezvoltat de aces-
tea, dar ferite de amenințarea inundării. Platoul grindului fluvial cunoscut ca Dealu 
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Cetățuica nu prezintă deloc urme de inundații (aluviuni) vizibile stratigrafic41, după 
momentele de locuire din Holocen. 

5.1.2. Conul aluvionar al pârâului Pogăniș după datările absolute 
Valea pârâului Pogăniș se deschide odată ce întâlnește unitatea câmpiei joase 

a Timișului, în aval de Berini. Din dreptul localității Otvești, în diverse etape crono-
logice, pârâul pendulează pe diverse direcții, de la VSV până la N (Fig. 11). Șase gene-
rații diferite ale pârâului au fost identificate pe baza imaginilor de teledetecție și în 
teren, fiind numerotate de la I la VI. Indicativele au fost date paleoalbiilor pe criteriul 
unei datări relative (ca ipoteză de lucru), bazată pe observațiile de geomorfologie flu-
vială; Numerotarea presupune că cifra crește direct proporțional cu vechimea cursu-
lui de apă, astfel că P.I este Pogănișul actual iar P.VI ar fi cel mai vechi curs42.  

Observăm faptul că aproape toate generațiile sunt puternic meandrate, mai puțin 
cursul actual (Pogăniș I), cu o activitate mai redusă, asupra căruia lucrările hidroame-
liorative și-au spus cuvântul. Traseul Pogănișului Bătrân (P.II) este de departe cel mai 
complex ca și meandrare, ilustrând o activitate îndelungă a pârâului pe această albie. 
Foarte probabil, este generația cea mai longevivă dintre toate. Durata de viață a vechi-
lor albii a putut fi determinată prin metoda Luminiscenței Stimulată Optic. Din probele 
achiziționate și datate, intervalul de activitate determinat pentru albia Pogăniș II (P.II) 
este cuprins între sec. III îHr și sec. XI al erei noastre (Fig. 11). Mai departe, dovezile 
cartografice și istorice atestă activitatea acestui curs și în vremurile moderne, astfel 
că putem ști precis că Pogănișul Bătrân (P.II) era activ în etapa timpurie a celei de-a 
doua epoci a fierului și a continuat să curgă până la cumpăna dintre secolele XVIII‒
XIX, când a fost întrerupt de la sursă, cel mai probabil de către administrația vremii. 
Se remarcă și un curs secundar al acestei generații, numit de noi P.IIa. 

Celorlalte patru albii (P. III‒VI) le este specifică o meandrare mai largă, cu bu-
cle foarte întinse. Activitatea pârâului pe aceste trasee diferite poate fi plasată în timp. 
O serie de probe, aflate încă în curs de datare, au menirea să detalieze și să confirme 
această activitate hidrologică. Vârsta absolută obținută pentru patru din cele cinci cur-
suri este una de ordin geologic (Fig. 11, Tab. 1), fiind cuprinsă între 36.000‒20.000 
de ani (Pleistocen târziu), perioadă încadrată ultimei ere glaciare (Würm). O datare atât 
de timpurie pentru o serie de albii atât de clare (în mare măsură) ca și traseu, dezvăluie 
un habitat natural foarte stabil pe durata întregii perioade a Holocenului, în care aceste 
paleocanale nu au fost colmatate sau erodate. Probabil, după acest interval cronologic, 
debitul pârâului este preluat de către cursul P.II., care va avea un parcurs lung și stabil.  

Datarea absolută pentru determinarea originii cursului actual al Pogănișului 
(P.I) nu a fost făcută deocamdată. Cu toate acestea, datarea relativă a cursului bazată 
pe observațiile geomorfologice, propune o origine recentă a acestuia (posibil evul me-
diu), perioadă în care cursul trebuie să fi activat ca și braț secundar al pârâului, până 
în secolul XIX când devine curs principal. 

Vârstele determinate pentru generațiile de pârâu III, IV, V și VI atestă limpede 

                                                      
41 Măruia et alii, 2019, p. 38-44, 313-314, Pl.113,114 (vezi profilele secțiunilor cercetate). 
42 Datările absolute au răsturnat puțin această ordine relativă inițială, fără însă a afecta discur-
sul în ceea ce privește timpurile istorice, care ne interesează pe noi. 
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Fig. 11. Conul aluvionar al Pogănișului cu diferitele sale generații și  

vârstele absolute ale acestora. 

faptul că perioada de activitate a lor se plasează cu mult înainte de așezarea comunită-
ților umane în zonă, atestată prin artefacte. Ordinea cronologică a celor patru generații, 
după noile datări absolute, ne arată faptul că cel mai vechi curs este P.IV, urmat de cele-
lalte trei, aflate la foarte mici diferențe unele de altele sau chiar suprapuse cronologic 
în mare măsură43; acest fapt sugerează o contemporaneitate a anumitor brațe, care vor 
fi funcționat simultan împărțindu-și debitul pârâului. Ulterior vârstelor cele mai recente, 
plasate acum circa 20.000 de ani, în niciuna din cele patru albii nu se mai înregistrea-
ză depuneri sedimentare, dovadă că debitul principal al pârâului se mută de pe aceste 
canale, care devin brațe inactive. Momentul în care primele civilizații se vor așeza în 
zonă, aceste fire de apă sunt, mai curând, niște brațe moarte, dar care păstrează încă apă 
în albia lor, motiv pentru care de-a lungul lor se dezvoltă un bogat ecosistem acvatic 
(zone care pot fi asociate conceptului de wetland). 

 5.2. Habitatul uman din A doua epocă a fierului în zona studiată 
În urma cercetărilor arheologice de suprafață din arealul studiat, în conul alu-

vionar al Pogănișului și pe malurile râului Timiș au fost identificate 13 obiective arhe- 

                                                      
43 Este motivul pentru care am optat a păstra indicativele inițiale ale albiilor, fără a le ordona 
după noile vârste absolute. 
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44 Date inedite furnizate de Laboratorul de Datare prin Luminiscență al Universității din Szeged, 
avându-l coordonator pe dr. SIPOS György. 
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ologice inedite (Fig. 13, 19, 20), databile în cea de-a doua epocă a fierului, la care se 
adaugă situl cercetat invaziv de la Unip-Dealu Cetățuica (numit Unip 22). Pe baza 
tipologiei artefactelor ceramice, obiectivele s-au putut grupa în cele două orizonturi 
cronologice specifice epocii. Epoca este mai bine reprezentată în prima ei fază (ori-
zontul celtic), cu un număr de 9 situri, care au primit următoarele indicative: Icloda: 
obiectivele 10, 28, 37, 43 (și 43A, 43B), 59; Liebling: 69, 105 (și 105A, 105B) și Unip: 
34, 85. 

Orizontul dacic, al cărui pol se pare că era în zonă Cetățuica (Unip 22), are 
un total de 5 obiective, cu 4 situri noi descoperite, având indicativele: Icloda: 22 (și 
22A), 46 și Unip: obiectivele 25, 90 (+ 90A?), la care se adaugă alte două obiective 
datate incert în această fază: Uliuc 15 (+ 15A) și Unip 65. 

Descoperirile sunt în general modeste, compuse din artefacte majoritar cerami-
ce, slabe cantitativ, iar suprafețele ocupate sunt de mici dimensiuni (o medie de 2,2 
ha pentru orizontul celtic și 0,7 ha pentru orizontul dacic). Cu toate acestea, se remar-
că densitatea mare a obiectivelor pentru un spațiu de sub 6000 de hectare, mai ales da-
că ne referim la orizontul dacic, atât de slab reprezentat în întreaga câmpie timișană. 

Așa cum o arată aspectul artefactelor și topografia siturilor, mult probabil este 
vorba despre așezări rurale, deschise și plane. În contextul acesta, Dealu Cetățuica  

 
Fig. 12. Unip-Dealu Cetățuica. De la stânga: ortofotoplanul, magnetograma și 

Modelul numeric al terenului, cu marcarea unităților cercetate45. 

                                                      
45 Măruia et alii, 2019, p. 34, Pl. 3. 
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din Unip se distinge atât prin topografia sitului (pe un grind impozant față de împre-
jurimi), cât mai ales prin statutul de fortificație, sugerat de mai multe elemente. Din 
rezultatele de până acum, se pare că în timpul locuirii dacice de pe Cetățuica șanțul 
antropic, care mărginește platoul spre est, era deschis46 (Fig. 12). În cadrul măsură-
torilor magnetice, pe latura nordică a "dealului" se întinde o evidentă structură liniară, 
mult probabil cu rol defensiv, însă aspectul și datarea acesteia nu au făcut încă obiectul 
cercetărilor invazive. 

De pe platoul grindului de aici au fost cercetate mai multe gropi cu rol cultic 
din timpul Regatului Dac (sec. I îHr – I dHr), care făceau parte cel mai probabil din-
tr-o așezare47. Unde se întindea această așezare, ce suprafață avea și cum arătau struc-
turile de locuit, sunt de asemenea întrebări la care noi campanii de săpătură ar fi de 
dorit să poată răspunde. 

5.3. Repertoriul obiectivelor arheologice48  
Structura repertoriului: a. tipul obiectivului; b. suprafață estimată; c. morfologia te-
renului; d. reperul hidrografic; e. artefacte descoperite; f. datare; g. istoricul cercetării; 
h. observații. 

ICLODA-Obiectiv 10 
Petruloc 

Punct central (STEREO 70):  
216104.523; 466940.744 

a. așezare deschisă; b. 3,3 ha; c. terasă fluvială; obiectivul ocupă o zonă de interfluviu, 
cu energii de relief foarte scăzute; d. este situat pe o terasă mai largă învecinată spre 
zona nordică de cursul pârâului Pogăniș II (300 m distanță), activ în etapa de locuire 
în timp ce spre sud obiectivul este mărginit de cursul Pogăniș IV, inactiv în etapa de 
locuire; e. obiectivul a fost definit pe baza unei mici cantități de artefacte ceramice, 
atipice, unele dintre ele însă specifice epocii, după aspecul pastei (ceramică grafitată); 
f. A doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr) g. inedit (descoperit de către 
C. Floca, în 15.02.2019 și reverificat în 18.02.2020); h. suprafața obiectivului se gă-
sește într-una din cele mai mari densități de locuire din zonă; suprapune obiectivele 
Icloda 18 (Epoca Neolitică), Icloda 16 (Prima epocă a fierului) și este suprapus de o-
biectivele Icloda 17 (sec. II‒V dHr) și Unip 6 (Ev Mediu); obiectivul a fost afectat în 
partea sa sudică de săparea unui șanț de drenare în secolul XX. 

ICLODA-Obiectiv 22 
Rai 

Punct central (STEREO 70):  
Icloda 22: 216779.851 ; 467601.09 

Icloda 22A: 216983.472 ; 467627.949 
a. așezare deschisă; b. 1,7 ha; c. terasă fluvială joasă; d. cele două aglomerări de mate-
riale se dispun pe versantul stâng al cursului Pogăniș II, activ în etapa de locuire, fiind 
despărțite de un braț de divagare al acestuia; e. obiectivul a fost definit pe baza unei 

                                                      
46 Măruia et alii, 2019, p. 40. 
47 Măruia et alii, 2019, p. 115-116. 
48 Indicativele numerice ale obiectivelor au fost date în contextul unui proiect mai amplu desfă-
șurat, care a vizat ansamblul tuturor siturilor din zona ecosistemului Timiș‒Pogăniș, astfel că 
ele nu sunt numerotate în ordinea numerică firească. Pentru gestionarea și continuitatea rezul-
tatelor acestui proiect, indicativele date în cadrul proiectului au fost păstrate ca atare. 
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cantități destul de consistente de artefacte ceramice, comparativ cu celelalte obiective 
de acestă natură; piesele, puternic fragmentate, sunt majoritar atipice, dar există câte-
va piese tipice, care prezintă elemente specifice orizontului dacic, mai ales în ceea ce 
privește factura și anumite forme ale vaselor (Fig. 21, 22, 23). Dintre descoperiri se 
remarcă o piesă din fier, un posibil brăzdar de plug păstrat fragmentar (Fig. 23), des-
coperit la suprafața obiectivului secundar, Icloda 22A. Tot de aici, provin mai multe 
fragmente de râșniță (bazalt scoriaceu) -Fig. 23; f. A doua epocă a fierului - orizont 
dacic (sf. II îHr‒I dHr); g. inedit (descoperit de către C. Floca, în 5.02.2019 și reveri-
ficat în 2.03.2020); h. aparent, este singurul obiectiv din repertoriul discutat aici, care 
nu este intercalat de urme de locuire dintr-o altă epocă, cel puțin din câte au putut con-
stata verificările de suprafață. 

ICLODA-Obiectiv 28 
Icloda N 

Punct central (STEREO 70):  
218013.496; 467213.509 

a. așezare deschisă; b. ~2 ha; c. terasă fluvială; d. așezarea este înconjurată de brațele 
ultimelor două generații ale Pogănișului, Pogănișul I (actual), spre S și E, cel mai pro-
babil inexistent în etapa de locuire și Pogăniș II, aflat spre V, activ în vremea locuirii 
de aici; e. obiectivul a fost definit pe baza unei mici cantități de artefacte ceramice spe-
cifice epocii, după aspecul pastei (ceramică grafitată) sau după formă (Fig. 24); f. A 
doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr) g. inedit (descoperit de către C. 
Floca, în 7.02.2019 și reverificat în 2.03.2020); h. suprapune obiectivele Icloda 38 
(Epoca bronzului), Icloda 8 (Prima epocă a fierului) și este suprapus de Icloda 0, obiec-
tiv care face parte din vatra otomană a Iclodei. 

ICLODA-Obiectiv 37 
Burău N 

Punct central (STEREO 70):  
219673.62 ; 465949.915 

a. așezare deschisă; b. 1,3 ha; c. terasă fluvială; obiectivul este plasat într-o zonă de 
interfluviu, pe suprafața unei terase alungite, cu aspect insular; d. obiectivul este măr-
ginit spre E de cursul principal Pogăniș VI, inactiv în perioada de locuire, iar spre V 
de mai multe brațe fosile aparent tributare cursului Pogăniș II; e. obiectivul a fost defi-
nit pe baza unei cantități destul de consistente de artefacte ceramice specifice epocii, 
după formă (buzele de vas) sau după aspecul pastei (Fig. 25). Se remarcă prezența 
unei buze de vas, confecționat din ceramică grafitată (Fig. 25); f. A doua epocă a fie-
rului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. inedit (descoperit de către C. Floca, în 9.03. 
2019 și reverificat în 16.03.2020); h. suprapune obiectivul Icloda 27 (Epoca neolitică) 
și este suprapus de așezarea arpadiană Icloda 35A. 

ICLODA-Obiectiv 43 
Zăldoș 

Punct central (STEREO 70):  
Icloda 43: 216779.851 ; 467601.09 

Icloda 43A: 216983.472 ; 467627.949 
Icloda 43B: 216779.851 ; 467601.09 

a. așezare deschisă; b. 2,6 ha; Icloda 43A: 1,2 ha; Icloda 43B: 0,3 ha; c. terasă fluvi-
ală; d. obiectivul este situat pe cursul pârâului Pogăniș II, activ în etapa locuirii, îm-
preună cu obiectivul secundar Icloda 43A; obiectivul secundar Icloda 43B este ampla-
sat în apropierea cursului Pogăniș I, cel mai probabil inexistent în Antichitate; e. obiec-
tivul a fost definit pe baza unei cantități consistente de artefacte ceramice specifice 
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epocii; se remarcă ceramica grafitată, prezentă prin 3 fragmente, fragmentul unui pere-
te de vas decorat prin imprimare, dar și o piesă din fier, reprezentând, posibil, arcul 
unei fibule (Fig. 26); f. A doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. ine-
dit (descoperit de către C. Floca, în 7.02.2019 și 14.03.2019 și reverificat în 2.03.2020); 
h. suprapune obiectivul Icloda 50, datat în Epoca bronzului. 

ICLODA-Obiectiv 46  
Zăldoș 

Punct central (STEREO 70):  
217586.962 ; 467887.875 

a. așezare deschisă; b. 0,6 ha; c. terasă fluvială; d. obiectivul este situat pe malul drept 
al pârâului Pogăniș II, activ în etapa locuirii; e. obiectivul a fost definit pe baza unei 
cantități mici de artefacte ceramice, atipice, preponderant de culoare cenușie (Fig. 24); 
f. A doua epocă a fierului - orizont dacic (sf. II îHr‒I dHr); g. inedit (descoperit de 
către C. Floca, în 7.02.2019 și 14.03.2019 și reverificat în 2.03.2020); h. suprapune 
obiectivul Icloda 50, datat în Epoca bronzului. Remarcăm faptul că obiectivul este înca-
drat de obiectivul Icloda 43 și obiectivul acestuia secundar, Icloda 43A, datate de ase-
menea în a doua epocă a fierului (orizontul celtic). Este singura situație în care artefac-
tele încadrate ambelor orizonturi se asociază spațial, ceea ce desigur include posibili-
tatea unei asocieri cronologice între ele (contemporaneitate sau continuitate).  

ICLODA-Obiectiv 59 
Pescărie (vatra satului) 

Punct central (STEREO 70):  
218325.343; 466724.316 

a. așezare deschisă; b. 3,5 ha; c. terasă fluvială ușor înălțată, care coboară spre V, către 
valea Pogănișului; d. mărginit spre V de cursul vechi și actual al pârâului Pogăniș (PI 
și II), activ în etapa de locuire; e. obiectivul a fost definit pe baza unui bogat material 
arheologic (scos la lumină de săparea rețelei de apă) compus din artefacte ceramice, 
specifice epocii (Fig. 27), dintre care se remarcă fragmentul unui perete de vas (situlă?) 
grafitat, decorat cu incizii late, și un perete de vas cu fragmente de grafit în conținu-
tul pastei (Fig. 27); f. A doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr) g. inedit 
(descoperit de către C. Floca, în 18.07.2020); h. obiectivul, aflat sub actuala vatră a 
localității Icloda, a fost descoperit cu ocazia excavării șanțurilor pentru introducerea 
rețelei de apă (șanțuri de 1 m adâncime și 0,6 m lățime); acesta este suprapus de obiec-
tivul Icloda 30 (sec. II‒V dHr) și a fost afectat de dezvoltarea gospodăriilor din sat în 
cursul secolelor XIX‒XX. Cu toate acestea, partea centrală a obiectivului este liberă 
de construcții, astfel că prezintă un bun potențial pentru viitoare cercetări arheologi-
ce preventive, în contextul extinderii rezidențiale. 

LIEBLING-Obiectiv 69 
Ocoale S 

Punct central (STEREO 70):  
217838.797 ; 471382.913 

a. așezare deschisă; b. 3,6 ha; c. terasă fluvială slab profilată, care coboară ușor spre V, 
către cursul de apă fosil de aici; obiectivul ocupă o mare parte dintr-o terasă formată 
într-o buclă de meandru, o concentrație mare de artefacte aflându-se în zona de pantă 
vestică a terasei, care coboară spre fostul curs de apă, adânc în acest sector cu circa 2 
m; d. obiectivul este situat pe malul drept al pârâului Pogăniș IV, inactiv în etapa de 
locuire; e. obiectivul a fost definit pe baza unei mici cantități de artefacte, majoritar 
atipice, unele dintre ele specifice epocii, după formă sau după aspecul pastei (ceramică 
grafitată) (Fig. 28); f. A doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. Floca, 
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2013, p. 265; situl a fost descoperit la 25.11.2009 de către D. Micle, L. Măruia și studen-
ții A. Stavilă, L. Bolcu, C. Floca și Al. Berzovan, fiind culese acum de la suprafață 
artefacte ceramice, indicate de autori a fi “preistorice (epocă neprecizată), cenușii 
(dacice sau daco-romane) și medieval târzii”49); fișa manuscris a sitului ilustrează 
într-adevăr o buză de vas specifică celei de-a doua epoci a fierului, redesentă de noi 
(Fig. 28), dar care, alături de celelalte artefacte specifice, le încadrăm orizontului cel-
tic. Situl este reverificat la 19.11.2010 de către C. Floca și Alina LULARIU, cu ocazia 
desfășurării verificărilor sistematice din UAT Liebling, fiind publicate de către C. Floca 
în anul 201350, însă cu această ocazie au fost recoltate doar sporadice fragmente cera-
mice preistorice (care se vor dovedi a aparține zonei marginale a marelui sit de epoca 
bronzului Unip 55); în fine, la 18.02.2020 și 10.03.2020 situl este reverificat de către 
Cristian FLOCA, fiind identificate acum două fragmente ceramice grafitate și find dis-
tins obiectivul din a doua epocă a fierului față de cel de epoca bronzului; obiectivul 
este inclus în RAN, cod 157503.02; h. suprapune parțial, înspre est, obiectivul Unip 
55, datat la finele Epocii bronzului. 

LIEBLING-Obiectiv 105 
Ferma 3 V 

Punct central (STEREO 70):  
Liebling 105: 212553.975; 465562.451 

Liebling 105A: 212780.677 ; 465628.946 
Liebling 105B: 212436.535 ; 465550.029 

a. așezare deschisă; b. 0,9 ha; c. obiectivul este dispus pe terasele fluviale ușor înălțate 
ale cursului de apă fosil de aici, pe ambele versante ale micii văi, care desparte cele trei 
concentrații de artefacte; d. obiectivul principal împreună cu obiectivele secundare 
sunt situate de-a lungul cursului pârâului Pogăniș III, inactiv în etapa de locuire; obiec-
tivul Liebling 105B se află și în vecinătatea unei zone de băltire, care se întinde spre 
V; e. obiectivul a fost definit pe baza unei cantități medii de artefacte, specifice epocii; 
se remarcă ceramica grafitată, o fusaiolă fragmentară, dar și un buton din care pornesc 
două brâuri (Fig. 29), aceasta find singura piesă aparent de factură dacică (după pastă 
și decor); f. A doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. inedit (desco-
perit de către C. Floca în 18.11.2019 și 3.12.2019)51; h. suprapune obiectivele Liebling 
122 (L.122), datat în Neoliticul timpuriu, L.123 (Prima epocă a fierului), L112 și L.117 
(Epoca bronzului) și este suprapus de obiectivul L.104, datat în perioada sec. II‒V dHr. 
 

                                                      
49 Fișa analitică a obiectivului Unip 5 (așa cum a fost denumit inițial acest obiectiv, fiind înca-
drat eronat în UAT Sacoșu-Turcesc), inedită, în format manuscris, întocmită de către Dorel 
MICLE. 
50 Floca, 2013, p. 265. 
51 Cu toate că zona a intrat în cadrul verificărilor sistematice desfășurate la Liebling de către C. 
Floca în perioada 2010‒'11, o serie de obiective din nordul teritoriului studiat nu sunt desco-
perite, fapt cauzat de lipsa vizibilității de la acea vreme (largi terenuri pârlogite) dar și a unui 
viciu de procedură (considerarea că aceste terenuri au fost evaluate realist, fără a recurge la e-
fectuarea unor microsondaje). Mai târziu, în 2019, pentru proiectul actual, odată cu reverifi-
carea întregii zone, beneficiind de vizibilitate și de o experiență mai bună, vor fi descoperite 
sau redefinite o serie de obiective din diferite epoci istorice.  
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ULIUC-Obiectiv 15 (?) 
În Baltă NE 

Punct central (STEREO 70):  
217838.797 ; 471382.913 

a. așezare deschisă; b. 1,7 ha; c. terasă fluvială; obiectivul ocupă o mare parte dintr-o 
terasă formată într-o buclă de meandru, o concentrație mare de artefacte aflându-se în 
zona de pantă vestică a terasei, care coboară spre fostul curs de apă, adânc în acest sec-
tor cu circa 2 m; d. aflat în versantul stâng al unui braț fosil datorat râului Timiș, sub 
formă de buclă, care mărginește obiectivul pe trei laturi (E, S și V); la 50 m spre NE, 
cotește un meandru puternic profilat, adânc de circa 3 m, cândva cursul principal al 
râului, aparent mai recent decât brațul vecin obiectivului; e. obiectivul a fost definit 
pe baza unei cantități medii de artefacte ceramice atipice, aparent specifice orizontu-
lui dacic, pe baza facturii ceramicie (Fig. 28); f. A doua epocă a fierului - orizont dacic 
(sf. II îHr‒I dHr)? – ne pronunțăm rezervele asupra datării pieselor, care necesită ar-
tefacte mai reprezentative; g. inedit (descoperit de către C. Floca, în 20.02.2019); h. 
suprapune partial, obiectivele neolitice Uliuc 14 (timpuriu) și Uliuc 40 (târziu) și este 
suprapus înspre E de obiectivul Uliuc 32A, datat în Evul Mediu (perioadă arpadiană). 

UNIP-Obiectiv 22 
Dealu Cetățuica 

Punct central (STEREO 70):  
211911.694 ; 470027.44 

a. zonă sacră (aglomerare de gropi rituale) și așezare (?), fortificație (?); b. 0,8 ha; c. 
grind fluvial mai înalt cu circa 3 m față de împrejurimi; d. în prezent este mărginit în 
3 părți de brațe fosile ale râului Timiș, cel de la vest fiind un vechi curs principal, iar 
celelalte brațe secundare, mult probabil active în momentul locuirii. e. datorită faptu-
lui că situl a beneficiat de 9 campanii de săpătură sistematică (2009‒'15, 2017‒'18), 
dar mai ales datorită descoperirii aici a aglomerării de structuri cu rol cultic (gropile 
rituale), vorbim despre un inventar foarte bogat și variat de obiecte, pornind de la majo-
ritatea elementelor din vesela cunoscută a dacilor52, alături de piese metalice, din os 
(IMDA) și, mai puțin, din piatră; f. A doua epocă a fierului - orizont dacic (sf. II îHr ‒I 
dHr); g. Bejan et alii, 2010, p. 199-203 și ilustrațiile; Măruia et alii, 2011, p. 505-530; 
Bejan et alii, 2012, p. 156-165 și ilustraţiile; Beldiman et alii, 2012, p. 161-164 și 
ilustraţiile; Beldiman, 2012, p. 73–84; Ferencz, Beldiman, 2012, p. 61-64, 106-107, 
157-164, 214-217, 356-359; Beldiman, Cârciumaru, 2013, p. 727-743; Măruia, Bolcu, 
Horak, 2013, p. 295-308; Berzovan, 2013, p. 309-341; Vlad et alii, 2014; Berzovan 
et alii, 2014, p. 11-32; Rogozea, Berzovan, 2016, p. 259-264; Micle et alii, 2016, p. 
103-104 și ilustraţiile; Ferencz, Rustoiu, Micle, 2018, p. 111-128; Ferencz, Micle, Sta-
vilă, 2019, p. 51-62; Ledeți et alii, 2019, Măruia et alii, 2019, p. 119-124; Micle et alii, 
2020; Berzovan, 2020; la acestea se adaugă lucrările manuscris: Bolcu, 2011; Nico-
rescu, 2014; Craiovan, 2017; h. suprapune obiectivul Unip 2, așezare datată în Prima 
epocă a fierului (etapa târzie) și este suprapus de obiectivul Unip 23, așezare din Epo-
ca Migrațiilor - slavi timpurii. Situl este încadrat în LMI Timiș (TM-I-s-B-06089) și 
RAN (158519.02).  
De menționat este faptul că în anul 2020, cu ocazia evaluării prin metoda micro-sonda-
jelor din zona de luncă a râului Timiș, aflată în prezent sub formă de pășune, la circa 
250 m NV de Dealu Cetățuica a fost descoperit un obiectiv arheologic, numit de noi 
                                                      
52 vezi Măruia et alii, 2019, planșele legate de A doua epocă a fierului. 
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Obiectiv 22A (fiind astfel asociat cu descoperirile antice de pe Cetățuica). În cadrul 
singurului microsondaj efectuat, au fost descoperite o serie de obiecte din fier de mici 
dimensiuni (alături de resturi ale procesului metalurgic) (Fig. 30) și un fragment mi-
nuscul ceramic, atipic, aparent antic după factură. Adâncirea sondajului (formă pătrată 
cu latura de 40 cm) s-a oprit la 35 cm, pentru a nu periclita stratigrafia obiectivului, însă 
solul negricios, cu conținut de obiecte din fier pare să continue în profunzime. Nu pu-
tem preciza astfel apartenența cronologică a obiectivului, însă asocierea spațială (apro-
pierea de Dealu Cetățuica), aspectul artefactelor și fragmentul ceramic (cu semnul în-
trebării) ne fac să emitem supoziția unei legături între cele două obiective. Noi inves-
tigații noninvazive ar fi de dorit la suprafața acestui obiectiv. 

UNIP-Obiectiv 25 
Podu lui Boacă 

Punct central (STEREO 70):  
213008.854 ; 468224.463 

a. așezare deschisă; b. 0,8 ha; c. terasă fluvială mărginită pe două laturi de valea largă 
și ușor adâncită a pârâului Pogănișul Bătrân; d. obiectivul este mărginit de brațul fo-
sil al pârâului Pogănișul Bătrân (Pogăniș II), activ în etapa de locuire; e. obiectivul a 
fost definit pe baza câtorva artefacte ceramice tipice orizontului dacic, așa cum este 
butonul cu patru alveole, provenit de la o oală (vas "borcan") -Fig. 30; f. A doua epocă a 
fierului - orizont dacic (sf. II îHr‒I dHr); g. inedit (descoperit de către C. Floca, în 13.02. 
2019 și reverificat în 11.03.2020); h. suprapune obiectivul Unip 27, datat în Prima epo-
că a fierului și este suprapus de obiectivul Unip 28, datat în perioada sec. II‒V dHr și 
Unip 68, datat în Epoca migrațiilor - orizontul slav. Remarcăm similitudinea cu Dealu 
Cetățuica în privința cronologiei sitului multistratificat, care conține, cu excepția Peri-
oadei sec. II‒IV (nedocumentată pe Cetățuică până în prezent), aparent aceleași etape 
cronologice (finele Primei epoci a fierului, A doua epocă a fierului - orizont dacic și 
Epoca migrațiilor - orizont slav). 

UNIP-Obiectiv 34 
Ocoale N 

Punct central (STEREO 70):  
215398.967 ; 467572.992 

a. așezare deschisă; b. ~0,4 ha; c. terasă fluvială ușor înălțată deasupra albiei largi a 
pârâului Pogănișul Bătrân; d. obiectivul este înconjurat din trei părți (V, S, N) de bra-
țul fosil al pârâului Pogănișul Bătrân (Pogăniș II), activ în etapa de locuire; e. obiec-
tivul a fost definit pe baza unei mici cantități de artefacte, majoritar atipice, unele din-
tre ele însă specifice epocii, după aspecul pastei (ceramică grafitată -Fig. 31); f. A doua 
epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. inedit (descoperit de către C. Floca, 
în 15.02.2019 și reverificat în 18.02.2020); h. suprapus parțial (în partea vestică) de o-
biectivul Unip 35, datat în Evul Mediu. Obiectivul este mărginit în partea sudică de 
obiectivul Unip 3 (descoperit de către L. Măruia și un grup de colaboratori în anul 2007 
și aflat în RAN - cod 158519.09), datat de către descoperitori în preistorie (încadrat 
de către noi după reverificare în etapa mijlocie a Epocii cuprului), ocazie cu care, însă, 
obiectivul din A doua epocă a fierului nu intră în discuție. 

UNIP-Obiectiv 65 (?) 
Pădurea Unip 

Punct central (STEREO 70):  
211802.553; 468280.789 

a. așezare deschisă; b. ~0,25 ha; c. terasă fluvială ușor înălțată deasupra albiei pârâu-
lui Pogănișul Bătrân; d. obiectivul este mărginit sau învecinat de brațele fosile ale pâ-
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râului Pogănișul Bătrân (Pogăniș II), activ în etapa de locuire, curs de apă care a diva-
gat în zona Pădurii Unip în mai multe brațe; situl se află în zona de activitate a râului 
Timiș, a cărui braț fosil se află la 200 m SV de sit. Nu cunoaștem datarea acestei albii 
sudice a râului; e. obiectivul a fost definit exclusiv pe baza evaluării prin metoda micro-
sondajelor, zona pădurii fiind lipsită de vizibilitate la nivelul solului. Este vorba des-
pre câteva artefacte ceramice mărunte, atipice, unele dintre ele aparent specifice epocii, 
după aspectul pastei din care au fost confecționate (Fig. 31); f. A doua epocă a fieru-
lui - orizont dacic (sf. II îHr‒I dHr) ? – ne pronunțăm rezervele asupra datării pieselor, 
care necesită artefacte mai reprezentative sau, cel puțin, un eșantion mai mare ceramic; 
g. inedit (descoperit de către C. Floca, în 13.02.2019); h. suprapune obiectivul Unip 
78, datat în Prima epocă a fierului (probabil faza târzie). 

UNIP-Obiectiv 85  
Cotu Mare 

Punct central (STEREO 70):  
211026.134; 469592.069 

a. așezare deschisă; b. ~2 ha; c. grind fluvial înălțat cu peste 2m față de zonele înve-
cinate, aluvionare; d. obiectivul este mărginit de râul Timiș, fiind înconjurat din trei 
părți de cursul râului, activ pe cartografia din secolul XVIII și, mult probabil, și în mo-
mentul locuirilor de aici; e. obiectivul a fost definit pe baza unei mici cantități de arte-
facte, majoritar atipice, unele dintre ele însă specifice epocii, după aspecul pastei din 
care au fost confecționate (Fig. 31); se distinge fragmentul unei buze de vas, care con-
ține în pastă un fragment de grafit, dar și decorul imprimat al unui perete de vas; f. A 
doua epocă a fierului - orizont celtic (sec. III‒II îHr); g. inedit; h. situl a fost descoperit 
la 20.11.2008 de către L. Măruia și Oana BORLEA, fiind ulterior reverificat de către 
D. Micle și mai mulți stundeți, dar a rămas nepublicat (este însă inclus în RAN-cod 
158519.10); Din fișa manuscris întocmită de către L. Măruia reiese că la suprafața solu-
lui au fost descoperite inițial fragmente ceramice sporadice, “preistorice (epocă nepre-
cizată), dacice și medieval dezvoltate” 53. Nu cunoaștem să existe în materialele desco-
perite în 2008 artefacte specifice orizontului dacic, însă este posibil ca L. Măruia să 
fi atribuit această încadrare culturală unor artefacte specifice celei de-a doua epoci a 
fierului, care, așa cum s-a văzut la verificările noastre, aparțin mai curând orizontu-
lui celtic. Din verificările ulterioare, aparținând lui D. Micle, nu se disting materiale 
specifice celei de-a doua epoci a fierului54. La 21.05.2018, Cristian și Alina FLOCA, 
alături de Ilie CHELARU reverifică situl, lucrat din nou agricol după un repaus de cir-
ca 10 ani. Obiectivul a suferit la nivel median distrugeri semnificative odată cu ridica-
rea digului stâng al râului Timiș, în secolul XIX, ocazie cu care s-au excavat mai multe 
suprafețe la V de dig, solul rezultat fiind depus pe aliniamentul acestuia și căpăcuind, 
astfel, o altă parte din sit. Obiectivul suprapune așezările preistorice Unip 86 (Epoca 
cuprului) și Unip 9 (Epoca bronzului), fiind suprapus la rându-i de obiectivele medie- 

                                                      
53 Fișa analitică a obiectivului Unip 4 (așa cum a fost denumit situl de către autori -la noi Unip 
4 a rămas așezarea medievală), inedită, în format manuscris, întocmită de către Liviu MĂRUIA. 
54 Artefactele provenite din periegheză au putut fi verificate personal de către noi, mulțumită 
accesului oferit de către Dorel MICLE, căruia îi mulțumim și pe această cale. Se disting mai ales 
artefacte specifice evului mediu, preponderente la suprafața sitului, aflat într-o stare precară 
de vizibilitate la momentul verificărilor. 
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vale Unip 69 (fază timpurie) și Unip 4 (fază clasică). 

UNIP-Obiectiv 90  
Gaiu Morii 

Punct central (STEREO 70):  
212462.127; 468659.943 

a. așezare deschisă; b. ~0,25 ha (imprecis definit); c. obiectivul este amplasat pe o te-
rasă fluvială bine delimitată spre S și V, unde este mărginită de albiile largi erodate 
de cursul de apă de aici; posibilul obiectiv secundar, Unip 90A, aflat pe versantul stâng 
al pârâului (care-l desparte de obiectivul 90) se găsește dispus în zona unui mic grind 
fluvial, formațiune naturală bine profilată în cadrul scanărilor LiDAR, dar aplatizată 
puternic în prezent din cauza lucrărilor agricole intensive; d. înconjurat pe două laturi 
de cursul de apă al pârâului Pogăniș II, activ în etapa de locuire; e. obiectivul a fost 
definit initial pe baza unei mici cantități de artefacte, majoritar atipice (asemeni lui 
90A, aflat sub semnul întrebării ca apartenență cronologică); cu ocazia reverificării 
terenului a fost surprinsă o parte importantă dintr-un vas de provizii, specific ca și fac-
tură și decor orizontului dacic, scos la suprafață de lucrările agricole și fragmentat în 
mai multe bucăți, lipite ulterior (Fig. 32); f. A doua epocă a fierului - orizont dacic 
(sf. II îHr‒I dHr); g. inedit; h. suprapune Obiectivul Unip 30, datat în Prima epocă a 
fierului (fază mijlocie/târzie), în timp ce obiectivul secundar Unip 90A suprapune așe-
zarea de Epoca bronzului Unip 29.  

5.4. Relația așezărilor umane cu cu rețeaua hidrografică 
Fiecare civilizație care a trăit de-a lungul istoriei a avut un anume fel de a se 

raporta la teren și la resursele naturii, cu trăsături comune sau diferite față de a celor-
lalte civilizații. Modul în care vechile comunități umane își alegeau locația așezării, sau 
felul în care gospodăriile ori terenurile agricole erau raportate la hidrografia și morfo-
logia terenului diferă de la o epocă la alta, de la o unitate geografică la alta.  

Pentru habitatul celei de-a doua epoci a fierului din zona studiată, o simplă ana-
liză vizuală peste Modelul Numeric al Terenului (LiDAR) poate constata că unitățile 
de morfologie ale terenului pe care sunt amplasate obiectivele arheologice sunt exclu-
siv formele fluviale; acestea sunt reprezentate în general de renii (terase fluviale) și în 
al doilea rând de grinduri, și acestea din urmă tot de origine fluvială (Fig. 14). 

Apropierea obiectivelor arheologice față de un curs de apă, aflat sub forma unei 
albii active sau inactive, este motivul pentru care mai toate așezările se găseau dispu-
se pe forme de teren fluviale. Nu este mai puțin adevărat că densitatea acestor albii în 
zona studiată era una foarte ridicată. De fapt, în toate epocile istorice, comunitățile, 
care au căutat să se așeze în acest areal, au găsit aici rețeaua hidrografică istorică a 
Pogănișului, la fel de densă cum o vedem astăzi (Fig. 13), excepție fiind cursul actual 
(din amonte de Icloda), mult probabil un curs secundar sau chiar inexistent până acum 
câteva secole. În acest sens, amplasarea unei așezări departe de o albie era, de fapt, un 
demers destul de dificil.  

În ce privește cursurile de apă analizate (râul Timiș, respectiv diferitele gene-
rații ale pârâului Pogăniș), constatăm că, de departe, generația cea mai locuită în A doua 
epocă a fierului este Pogăniș II (Pogănișul Bătrân), cu un număr de 8 de obiective, 
curs de apă activ pentru întreaga perioadă a Holocenului, ca și cursul râului Timiș, dar  
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Fig. 13. A doua epocă a fierului. Harta obiectivelor arheologice descoperite în 

cercetările de suprafață și paleohidrografia zonei. 
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Fig. 14. A doua epocă a fierului. Harta obiectivelor arheologice descoperite în 

cercetările de suprafață suprapuse peste LiDAR.  
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Fig. 15. Diagrama numărului obiectivelor arheologice (pe faze cronologice), 

grupate pe fiecare curs de apă în parte. 

care are în dreptul său doar două obiective, în timp ce cursurile inactive Pogăniș III, 
IV și VI sunt reprezentate de patru puncte, în total (Fig. 15). 

Cea mai mare concentrare de obiective se găsește în zona de bifurcare a pârâ-
ului Pogăniș de la N de Icloda, jumătate din descoperiri fiind plasate aici. Fără excepție, 
descoperirile se găsesc în apropierea cursurilor de apă (Fig. 16), fie că vorbim despre 
albii active sau inactive; dispunerea punctelor pe terasele (85%) sau grindurile (15%) 
fluviale generate de acestea, este o consecință a apropierii de apă. 

În ce privește fazele cronologice, cele două orizonturi comportă diferențe vizi-
bile, chiar dacă discutăm despre un eșantion mic, de doar 14 puncte (nu am analizat aici 
cele două obiective datate incert, iar obiectivele secundare au fost tratate laolaltă cu 
cele principale, ca un tot unitar). Privind distribuția descoperirilor, observăm că aproa-
pe în totalitate cele timpurii se găsesc în jumătatea sudică a arealului studiat, pe tera-
sele fluviale ale cursurilor Pogăniș II, III, IV și VI, în timp ce obiectivele de orizont 
dacic se întind pe malurile generației Pogăniș II (Fig. 13), cu excepția Cetățuicii, dis-
pusă pe apele Timișului. Astfel că, în timp ce toate descoperirile dacice se află pe ma-
lul unor cursuri de apă active în epoca lor, obiectivele de orizont celtic se împart în 
mod aproape egal între învecinarea unui curs activ și a unuia inactiv (Fig. 17). Procen-
tul însemnat de puncte aflate pe cursuri inactive s-ar putea explica prin faptul că albiile 
păstrau încă apă, dacă nu permanent cel puțin o mare parte din an, fiind o resursă hid-
rologică, dar și de hrană, importantă pentru așezări55.  
                                                      
55 În acest context, amintim situația albiei secundare a generației Pogăniș VI (P VIa), care, deși 
a fost activă acum peste 20.000 de ani, în secolul XVIII păstra apă, așa cum o arată cartografia 
vremii (Josephinische Landesaufnahme, 1769‒'72). 
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Fig. 16. Diagrama unității morfologice (color) și a distanței față de apă (gri) a 

obiectivelor arheologice din A doua epocă a fierului. 

 
Fig. 17. Numărul obiectivelor asociat cu tipul fluxului de apă (activ/inactiv) 

adiacent, pentru cele două orizonturi cronologice definite în  
A doua epocă a fierului. 

Deși sunt mai greu de documentat, intervențiile vechilor comunități umane 
asupra cursurilor de apă sau în legătură cu apele de suprafață stătătoare pot fi uneori 
recuperate sau reconstituite. 
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De departe cea mai interesantă dovadă de intervenție hidrotehnică din zona 
noastră provine din Antichitate și se leagă de importantul sit dacic de pe Dealu Cetă-
țuica. Datele pe care le deținem până în prezent sugerează faptul că, cel mai probabil, 
civilizația dacică a utilizat aici apele râului Timiș ca element defensiv, în vederea apă-
rării platoului de pe deal, în primul rând prin aspectul și aportul lor natural, iar mai 
apoi prin unele intervenții hidrotehnice. Intră în discuție aici partea estică a grindului, 
acolo unde există un canal, colmatat astăzi, dar încă bine distins de cele două grinduri, 
pe care le-a separat (grindul estic, mai înalt, care poartă numele de Dealu Cetățuica 
și grindul vestic, mai jos, unde este posibil să se întindă și situl din a doua epocă a fie-
rului). 

Ridicarea topografică a sitului efectuată înainte de demararea săpăturilor va 
ilustra aspectul șanțului, intepretat pe baza datelor morfologice și morfometrice ca in-
tervenție antropică cu rol de "șanț de apărare"56. 

Săpăturile desfășurate între 2009‒'10, care au vizat, printre altele, acest element, 
au întărit ipoteza inițială; forma regulată, liniară a canalului, lățimea sa mult mai redu-
să față de paleocanalele din împrejurimi, taluzările laterale de la baza sa și fundul plan 
au făcut ca acesta să fie considerat un canal artificial activ din punct de vedere hidro-
logic, racordat la cursurile de apă din zonă57. Șanțul nu putea să aibe în acest context 
alt rol decât unul strategic, defensiv (Fig. 18). 

Șanțul avea în jur de 3 m adâncime față de nivelul de călcare (antic) dinspre 
exteriorul dealului cel puțin în zona în care acesta a fost săpat, fiind suficient de adânc 
pentru a capta și conduce/păstra un volum însemnat de apă. Adâncimea apei depindea, 
probabil, de variația de debit a râului care-l alimenta. Împrejurul dealului, pe toate latu-
rile, se întind albiile late ale unui Paleotimiș, care au putut fi speculate ca un sistem 
unitar, împreună cu șanțul antropic. De altfel, șanțul capătă sens defensiv numai dacă 
este pus în legătură cu acest context, al densei rețele hidrografice naturale prezentă în 
zonă înainte de regularizări și care avea în sine un potențial rol defensiv.  

 
Fig. 18. Unip-Dealu Cetățuica. Profilul șanțului estic, excavat în 2009‒'1058 cu 

evidențierea marginilor acestuia. 

6. Discuții 
Descoperirile inedite efectuate în ecosistemul fluvial Timiș‒Pogăniș, ilustrează 

o prezență destul de consistentă a așezărilor din A doua epocă a fierului în această zonă. 

                                                      
56 Măruia et alii, 2011, p. 512. 
57 Măruia et alii, 2019, p. 41. 
58 Măruia et alii, 2019, p. 22, Fig. 7. 
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Dacă obiectivele din orizontul celtic se înscriu în fenomenul firesc constatat la nivelul 
întregii câmpii, unde tot mai multe astfel de situri sunt descoperite, cele cinci obiective 
atribuite orizontului dacic vin ca un element de noutate. Desigur, prezența firavă a 
artefactelor și contextul necunoscut al situației stratigrafice a siturilor, fac din aceste 
puncte tot atâtea obiective care merită investigații viitoare, mai aplicate (geofizică, 
sondare sau chiar săpătură). Pe de altă parte, aglomerarea destul de mare a descoperi-
rilor din timpul Regatului dac în această zonă, trebuie să se lege, măcar în parte, de 
prezența aici a sitului de la Unip-Dealu Cetățuica, care a jucat probabil un rol pola-
rizator pentru o serie de așezări pe o anumită rază din juru-i. În cazul obiectivelor des-
coperite, acestea se află la 1,5 până la 5 km distanță față de Cetățuică. 

Habitatul natural din preajma acestor așezări, atât cât putem înțelege și recon-
stitui din el, avea ca specific peisajul natural și natural-cultural. Terenul era foarte 
fragmentat de o rețea bogată de albii active, inactive sau fosile, care în amonte se în-
trepătrund, dar înspre aval se deschid ca un evantai, spre zonele joase, de băltire, aflate 
aici. În acest cadru s-au dezvoltat de-a lungul istoriei cele mai multe dintre așezările 
umane, a căror vetre s-au întrețesut cu rețeaua hidrografică. Cu siguranță, comunită-
țile cunoșteau forța apei, de care integritatea așezării lor depindea, la fel ca și recoltele 
și animalele din afara așezării.  

În timp ce obiectivele orizontului dacic se găseau în vecinătatea unor cursuri 
de apă active, având un flux de apă proaspătă, dar și riscuri de inundare în anumite se-
zoane, așezările orizontului celtic au preferat în egală măsură așezarea lângă cursurile 
inactive, care la vremea aceea păstrau cu siguranță apă și care, reprezentau avantajul 
unor riscuri mult mai mici de inundare a așezărilor.  

Este greu de perceput de către omul modern valoarea unui astfel de ecosistem, 
privit ca resursă pentru comunitățile arhaice. Biodiversitatea (bogăția de specii) și pro-
ductivitatea primară59 a unui habitat mlăștinos sau permanent umed dintr-o zonă tem-
perată este unul dintre cele mai productive ecosisteme din câte există.  

Nu este exclus ca aceste tendințe diferite în raport cu sursa apei de suprafață 
să fi fost influențate și de factorii hidro-climatici (cu impact direct asupra cotei apelor 
de suprafață, printre altele), aflați într-o continuă dinamică de la o epocă la alta. Core-
larea dinamicii locuirii cu cea a schimbărilor hidro-climatice reprezintă un domeniu de 
studiu cu un mare potențial. 

Întregirea imaginii asupra habitatului celei de-a doua epoci a fierului, mai cu 
seamă al orizontului dacic, departe de a fi cunoscut, necesită noi și extinse cartări sis-
tematice ale terenului. În ce privește zona studiată de noi, arealul Pădurii Unip com-
portă încă un bun potențial, dificil de deslușit doar prin intermediul microsondajelor 
superficiale efectuate. O nouă scanare60 LiDAR a pădurii ar putea să ofere rezultate 
surprinzătoare, dacă ne gândim la conservarea excelentă a morfologiei terenului într-

                                                      
59 Productivitatea primară cuprinde acele materii vegetale (bacterii, alge, plancton) care susțin 
viața regnului animal. Din perspectivă umană, productivitatea primară netă a unui ecosistem 
este critică în determinarea cantității resurselor naturale potențiale; după: Dinnin, Van de Noort, 
1999, p. 70-71. 
60 Aceasta ținând cont că scanarea din 2007 este inutilizabilă ca și calitate a procesării. 
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un astfel de mediu. De asemenea, dacă privim situl dacic de pe Dealu Cetățuica ca 
reper, atunci verificările noastre au cartat mai ales împrejurimile de la S de sit și foarte 
puțin la N de acesta (zona Giroc‒Urseni). Cu toate că morfologia terenurilor din dreap-
ta râului Timiș este diferită față de zona bazinului hidrografic al Pogănișului, studiat 
de noi61, o verificarea sistematică aici este de dorit, atât în vederea creionării unei ima-
gini complete a împrejurimilor Cetățuicii unipene, cât și în contextul dezvoltării tot mai 
accelerate a zonei metropolitane timișorene înspre acest teritoriu. 
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Mulțumim celor care, într-un moment sau altul, au pus umărul la desfășura-

rea cu bine a acestei cercetări: Florin GOGÂLTAN, Petru URDEA, Tamás BARTYIK, 
Florin DRAȘOVEAN, Andrei GEORGESCU, Malvinka URÁK, Alexandru ONACA, 
Alexandru HEGYI, Alina FLOCA și Sorin FORȚIU. 
 
  

                                                      
61 Terenului din dreapta Timișului îi sunt specifice întinderile joase, ușor inundabile, brăzdate 
de o rețea densă de albii de divagare din interfluviul râurilor Timiș și Bega. 
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ANEXE 

 
Fig. 19. Hărțile obiectivelor arheologice din zona sudică a arealului studiat. 

Imagine satelitară Google EarthTM . 
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Fig. 20. Hărțile obiectivelor arheologice din zona nordică a arealului studiat. 

Imagine satelitară Google EarthTM. 
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Notă: alături de ilustrarea desenelor62 artefactelor tipice, ilustrăm fotografii cu 
selecția unor piese tipice și atipice, pentru a se contura o imagine asupra aspectului 
ceramicii, mai cu seamă acolo nu au existat artefacte desenabile sau acolo unde 
desenele nu sunt reprezentative. 

 
Fig. 21. Icloda - Obiectiv 22. Artefacte reprezentative. 

                                                      
62 Desenele artefactelor au fost realizate de către Florentina MĂRCUȚI și Alina GHEORGHE. 



325 

 

 
Fig. 22. Icloda - Obiectiv 22A. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 23. Icloda - Obiectiv 22A. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 24. Icloda - Obiectivele 28 și 46. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 25. Icloda - Obiectiv 37. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 26. Icloda - Obiectiv 43. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 27. Icloda - Obiectiv 59. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 28. Liebling - Obiectiv 69, Uliuc - Obiectiv 15. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 29. Liebling - Obiectiv 105 (105A, 105B). Artefacte reprezentative. 
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Fig. 30. Unip - Obiectivele 22A și 25. Artefacte reprezentative. 
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Fig. 31. Unip - Obiectivele 34, 65 și 85. Artefacte reprezentative. 

 
 



335 

 
Fig. 32. Unip - Obiectiv 90. Artefacte reprezentative. 
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