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O METODĂ INTERDISCIPLINARĂ DE 
ANALIZĂ SPAŢIALĂ SISTEMATICĂ A HABITATULUI 

APLICATĂ PE AREALUL CÂMPIEI JOASE  
A BANATULUI MEDIEVAL 

 
 

Cătălin Jianu Hancheş* 
 
 
* sc Iceberg srl, Asociaţia ArheoVest, Timişoara; alinhanches@yahoo.com 
 
 
Abstract. This paper attempts to propose an interdisciplinary approach to habitat systematic 
spatial analysis applied to the area of Banat plains. The study is aimed primarily theoretical, 
his application on the area of Banat plains are only illustrative. The study tries to bring the 
advantages of interdisciplinary study in the historical approach, using paleogeographic and 
paleohuman reconstructions of environments, at the current stage of information, to which 
there was illustrative analysis, with the aide of some current computer techniques (GIS, 
CAD, Office). 
 
Keywords: habitat, systematic analysis, medieval, Banat plain, GIS. 
 
 

1. Introducere 
Practica profesională şi studiul mi-au arătat pe deplin faptul ca habitatul 

(aşezarea umană) este de fapt o acţiune socială a omului asupra mediului. Orice 
habitat are la bază o serie de decizii pe care întemeietorii săi le-au pus în aplicare. 
Urmele actuale ale aşezărilor umane păstrează încă în ele informaţii decizionale ale 
oamenilor care le-au creat. Analiza acestor urme poate să surprindă deciziile pe care 
oamenii le-au luat în trecut în comportamentul locaţional, ceea ce ne ajută să 
cunoaştem mai bine oamenii şi societăţile trecute (scop ultim al arheologiei).  

Într-o lucrare universitară1 abordam destul de larg metoda de analiză siste-
matică aplicată în arheologie, născută din nevoia de a avea o privire de ansamblu 
asupra criteriilor de amplasare a paleohabitatului, viziune utilizată destul de mult în 
analizele de fundamentare în planificarea actuală în domeniile urbanism şi amenaja-
rea teritoriului. Studiul are la bază o abordare teoretică de factură preponderent 
deductivă, propunând, pe baza experienţei arheologice de până acum, o metodă sis-
tematică de analiză spaţială a habitatului. Arealul studiat este doar exemplificativ, 
analiza lovindu-se de insuficienţa datelor actuale la nivel arheologic, în special cele 
din săpăturile arheologice. 

                                                      
1 Articolul de faţă este o sinteză a lucrării de disertaţie prezentată în cadrul Marteratului de 
Arheologie Interdisciplinară din cadrul Facultății de Litere, Istorie şi Teologie - Universitatea 
de Vest din Timişoara, susţinută de autor în anul 2013 (Hancheş, 2013). 
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2. Metoda de analiză sistematică a habitatului 
2.1. Succintă prezentare a analizei spaţiale a habitatului în arheologie 
În literatura de specialitate în special din afara graniţelor, dar şi din ţară, care 

reflectă stadiul metodologic al cercetării habitatului, analiza locaţională a habitatului 
face parte dintr-un set de instrumente de analiză spaţială, reunite sub denumirea de 
analiza modelului de aşezare (settlement pattern analysis). 

În ultimele sale sinteze, John Kantner a prezentat, destul de concis, evoluţia 
tehnicilor de analiză spaţială a habitatului, care au evoluat treptat, începând cu anii 
'30 ai secolului trecut, cumulând descoperirile tehnologice şi informatice, dar şi pro-
gresele teoretice. “Cercetările lui Julian Heward, în anii 1930, privitoare la relaţia 
dintre modelele regionale de aşezare, mărimea populaţiei şi mediu reprezintă una 
dintre primele aplicaţii explicite ale analizei modelului de aşezare”.2 Destul de 
repede au fost dezvoltate câteva instrumente conceptuale de analiză spaţială, care, 
treptat, datorită acceptării lor în mediul academic, au căpătat un caracter consacrat 
ca instrumente comune de analiză. Fiind însă într-o perioadă incipientă a arheolo-
giei, ele nu au fost teoretizate într-un mod excluziv, astfel că mulţi cercetători, în 
urma experienţei şi specificului formării proprii, şi-au dezvoltat propriile metode 
conceptuale de analiză, adaptate la contextual şi motivaţia profesională a acestora. 
Din acest punct de vedere, astăzi se poate spune că domeniul analizei spaţiale a habi-
tatului este şi va rămâne întotdeauna deschis.  

Informaţiile înregistrate din siturile arheologice, alături de informaţiile legate 
de contextual geografic şi istoric, au fost în mare parte cele care au influenţat în 
mare parte tehnicile de analiză. Foarte importantă în citirea informaţiilor arheologice 
este din acest punct de vedere cunoaşterea modului de colectare şi clasificare a 
informaţiilor. 

Până în anii '80, în analiza spaţială a habitatului, au apărut trei concepte 
importante, care au căpătat un caracter “consacrat”: conceptual de arie culturală3, 
conceptual de orizont cultural4 şi noţiunea de model de aşezare5.  

Spre sfârşitul perioadei amintite, ca urmare a cristalizării acestor concepte, 
dar şi a extinderii tipurilor de analiză, s-a simţit nevoia unor sinteze, care să organi-
zeze experienţa analizei spaţiale a habitatului. Ian Hodder şi Clive Orton s-au numă-
rat printre cei mai importanţi cercetători, care au materializat acest demers sintetic6. 
Aceştia au putut constata că metodele de cercetare spaţială s-au îndreptat în două 
direcţii conceptuale de bază: relaţia om-om şi relaţia om-natură. Ca exemple de the-
nici conceptuale, în primul set de metode se încadrează: teoria locurilor central, 
regula rangului de mărime, modelele gravitaţionale – toate cu un caracter “consacrat”. 
Analiza arealului de aprovizionare a sitului archeologic este una dintre cele mai cunos-
cute metode conceptuale, care se încadrează în cel de-al doilea set de instrumente de 

                                                      
2 Kantner, 2012, p. 108. 
3 Kroeber, 1939. 
4 Willey, Phillips, 1958. 
5 Willey, 1953. 
6 Hodder, Orton, 1976. 
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analiză, menţionate mai sus.  
Multe dintre aceste metode s-au născut dintr-un context iniţial interdisciplinar, 

cea mai mare parte fiind preluate din geografie, care la rându-i le-a preluat din fizică, 
biologie, ecologie, geometrie pură sau ecologie. 

Până la sfârşitul anilor '80, au fost astfel consacrate, sau remodelate, câteva 
metode importante de analiză care merită punctate: modelele gravitaţionale7, modelul 
economic al structurii aşezării8, teoria locurilor centrale a ierarhiei aşezărilor9 şi 
modelele ecologice de concentrare în jurul resurselor10.  

Implicaţia GIS-ului în metodele de analiză spaţială a schimbat mult, înce-
pând din anii '80, modul de abordare al analizei spaţiale, acesta oferind şi dezvoltând 
metode evoluate de gestiune şi analiză a datelor arheologice locaţionale. “Puterea 
hardware şi software a computerului a reintrodus posibilitatea modelării prin 
simulare; arheologii, după ce au flirtat cu simularea în anii 1970, au abandonat-o 
în faţa provocărilor teoretice şi tehnologice” 11. 

2.2. Prezentarea teoretică a metodei de analiză sistematică 
Ceea ce nu am găsit în metodele de analiză este încercarea de a porni la 

drum cu o viziune cât mai cuprinzătoare, mai globală a factorilor care au hotărât 
amplasamentul habitatelor, înainte de a porni o analiză sectorială criterială.  

Viziunea globală, care să adune experienţă de până acum, într-un set de 
criterii recognoscibile, în ceea ce priveşte locaţia siturilor arheologice, cu referire în 
special pentru arealul geografic al Banatului, a fost cea care am urmărit-o în cadrul 
demersului meu.  

Metoda de analiză sistematică propusă este de factură preponderent 
deductivă, având însă şi un caracter mixt, în sensul că cele mai multe tipuri de 
criterii sunt preluate din situaţia reală întâlnită pe teren, dar existând şi criterii care 
completează inductiv lista, pentru a acoperi o viziune globală. Metoda propune 
identificarea, clasificarea şi analiza unui set cât mai complet de criterii de amplasare 
care pot fi citite din înregistrarea arheologică, dar şi din experienţa de interpretare de 
până acum. 

Acest tip de analiză, pentru a da rezultatele maxime cu putinţă, presupune 
reconstituirea mediului fizic, uman sau psiho-religios, din perioada şi arealul studiat, 
pe baza unei analize interdisciplinare. Faţă de acest mediu reconstituit, se aplică 
analiza locaţiilor cunoscute, urmând ca la sfârşitul analizei, să se poată trage 
concluziile locaţionale. 

Criteriile urmărite au fost clasificate în trei mari categorii: ale geografiei 
fizice, ale geografiei umane şi ale geografiei sacre. Fiecare subcategorie detaliază 
cât a fost necesar până la atingerea unui criteriu distinct, măsurabil pe cât posibil, 
care poate fi analizat separat, şi cuprins ca layer separat cu ajutorul programelor de 

                                                      
7 Hodder, Orton, 1976. 
8 von Thunen’s, 1966. 
9 Christaller, 1935. 
10 Butzer, 1982. 
11 Kantner, 2012, p. 109. 



912 
 

analiză sau gestiune spaţială a datelor. Fiecărui criteriu simplu, astfel ales, i s-a 
atribuit şi un indicator care să poată fi analizat (cantitativ sau calitativ), precum şi o 
corespondenţă, dacă există, cu o metodă cunoscută de analiză. 

2.3. Criterii regionale și/sau locale 
Unele criterii (în general cele umane) pot anula alte criterii (de obicei pe 

cele fizice), ceea ce arată deciziile de importanţă a criteriilor alese de către comu-
nităţile umane pentru alegerea locaţiei aşezării (în general cele privind siguranţa, în 
detrimentul celor privind apropierea de surse imediate de hrană, spre exemplu). 

Fiecare regiune geografică şi perioadă istorică îşi are propria structură şi 
ierarhie de criterii locaţionale. 

Metoda permite o mare flexibilitate, permiţând oricând adăugarea sau înlă-
turarea unor criterii, în cadrul structurii ierarhice, funcţie de arealul, perioada sau 
rezultatele diferite din teren. 

Creerea la sfârşitul analizei a unei structuri proprii ierarhice de criterii loca-
ţionale pentru un areal şi o perioadă, este o informaţie ce se aşteaptă de la acest tip 
de analiză, atunci când este aplicată pe un areal cu suficiente informaţii.  Din acest 
punct de vedere, analiza se aseamănă cu metoda de abordare predictivă, aplicată prin 
GIS, însă prin faptul că nu se bazează a priori pe metodele GIS, ci acestea pot fi 
aplicate şi cu această tehnologie, metoda depăşeşte sfera GIS, propunând mai degra-
bă un mod de gândire spaţial, aplicabil în orice formă sau sferă. Evident GIS-ul 
poate oferi un ajutor în a uşura analiza, însă analiza poate fi foarte bine realizată cu 
ajutorul unui simplu program CAD, care lucrează pe un sistem de layere, are posibi-
litarea de a lucra şi cu rastere, şi are facilităţi de măsurare (majoritatea criteriilor pot 
fi analizate şi fără GIS). 

Tabelul 1 ilustrează această metodă, adaptată la arealul bănățean. Trebuie 
spus că în urma parcurgerii analizei propuse în mod teoretic, unele criteri pot să sufere 
mici modificări, unele pot să dispară, iar altele pot să se adauge, structura criterială 
majoră însă se păstrează, astfel că, la sfârșit, ceea ce rămâne din structura criterială, 
organizată şi ca nivel de importanţă a criteriilor, este răspunsul la scopul analizei.  
Metoda a urmărit şi flexibilitatea în adaptarea la parcursul analizei, pentru a obţine 
un rezultat cât mai real cu putinţă.  

Pe de o parte, analizele consacrate cunoscute acoperă doar o parte din crite-
riile semnalate în cadrul analizei de faţă, iar pe de altă parte, analizele consacrate 
prezentate aici nu constituie totalitatea tipurilor de analiză spaţială existente, ci doar 
cele des folosite.  
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CRITERII INDICATORI 
METODA CONSACRATĂ DE 

ANALIZĂ 
I. GEOGRAFIA FIZICĂ  Metoda eşantioanelor de asociere (cu resurse 

naturale) 
1.  RESURSELE DE APĂ   Analiza arealului de aprovizionare 

(site catchment analysis)  
Analiza morfometrică şi morfografică 
Analiza suprafeţelor de cost-timp 

A.  Râurile mari (nu seacă) distanţa faţă de râu 
B.  Izvoarele de coastă distanţa faţă de punctul izvorului 
C.  Lacuri/bălţi distanţa faţă de malul lacului/bălţii 
D.  Fântânile (în areale cu pânză freatică sus) înălţimea apei freatice 
E.  Accesibilitatea naturală la sursa de apă existenţa unor limitări naturale (prăpastii, 

mlaştini etc.) 
2.  RESURSE DE HRANĂ  Analiza arealului de aprovizionare 

(site catchment analysis) 
Modele ecologice de concentrare asupra 
resurselor (ecotone) 

A.  Arealul unor plante sălbatice comestibile suprafaţă ce include condiţiile favorabile  
B.  Arealul propice al unor plante cultivate (agricultura) suprafaţă ce include condiţiile favorabile 

(soluri, precipitaţii, temperaturi etc.) 
C.  Arealul unor animale (folosite ca hrană)  

a) Mediul acvatic – maritim, fluvial, lacustru (peşti, scoici, 
păsări etc.) 

distanţa faţă de mediul acvatic 

b) Mediul silvic – vânat distanţa faţă de mediul silvic 
c) Pajişile – pentru animale domestice distanţa faţă de pajişte 
d) Elementele naturale folosite de animalele sălbatice   

i. zone de adăpat distanţa faţă de zona de adăpat  
ii. drumuri de animale distanţa faţă de drumurile de animale  

e) Accesibilitatea naturală la sursa de hrană existenţa unor limitări naturale (prăpastii, 
mlaştini etc.) 

Analiza arealului de aprovizionare 
(site catchment analysis) 
Analiza suprafeţelor de cost-timp 

3.  CONDIŢII GEO-CLIMATICE FAVORABILE   
A.  Sursa de căldură (în special iarna)   

a) Poziţia faţă de soare orientarea terenului faţă de sud (unghiul) Analiza morfometrică şi morfografică 
b) Materie primă pentru foc   

i. lemn distanţa faţă de pădure sau pâlcuri  
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ii. arbuşti arealul sau distanţa faţă de zonele cu ~  
iii. stuf, papură arealul sau distanţa faţă de zonele cu ~  

B.  Vântul arealul cu vânturi calme  
C.  Siguranţa faţă de apă – inundaţii   

a) Mări diferenţa de nivel până la cota maximă a 
fluxului, sau a zonei inundabile în cazul 
furtunilor (câmpiile litorale)   

 

b) Râuri diferenţa de nivel până la apă (la nivelul 
maxim al debitului), funcţie de mărimea 
şi zona cursului de apă  

 

c) Torenţi, în caz de ploaie – pe văi arealul maxim afectat de torent  
d) Apa freatică – exces de umiditate din precipitaţii cota şi variaţia cotei apei freatice  

D.  Altimetria cota absolută  Analiza morfometrică şi morfografică 
Analiza suprafeţelor de cost-timp E.  Panta (scurgeri de apă, amplasare construcţii ) unghiul pantei 

4.  RESURSE DE MATERII PRIME (pt meşteşuguri, construcţii 
etc.) 

 Analiza extra situ  
Modele fall-off 
Trend surface analysis 

A.  Piatra   
a) Piatră vulcanică distanţa faţă de conurile sau arealele 

vulcanice accesibile 
 

b) Piatra maritimă distanţa faţă de arealele litice maritime 
accesibile 

 

c) Piatră de râu – râurile mari distanţa faţă de râu (funcţie şi de 
porţiunea cursului râului) 

 

B.  Lemn   
a) Păduri areale şi distanţa faţă de areale  
b) Pâlcuri izolate de arbori areale detectate prin diferite metode  

C.  Pământ    
a) Construcţii areale şi distanţa faţă de areale  
b) Ceramică areale şi distanţa faţă de areale  

D.  Metale (Cu, Sn, Fe, Ag, Au, ...)   
a) Filoane în zonele de carieră areale şi distanţa faţă de areale  
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b) Metale sporadice în cantităţi mici,  în sol – concreţiuni, în 
special  în zonele de câmpie 

areale  

E.  Materiale păioase – pt. acoperiş (stuf, papură, cereale) areale şi distanţa faţă de areale  
F.  Accesibilitatea naturală la sursa de materii prime existenţa unor limitări naturale (prăpastii, 

mlaştini, etc) 
Analiza suprafeţelor de cost-timp 

 
II. GEOGRAFIA UMANĂ   

1. ÎNSCRIEREA ÎN LIMITELE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE  

 Thiessen polygon 
Tesselarea Voronoi 
Triangularea Delaunay 

A.  Militare (imperii, ţări, provincii etc.) graniţele administrative-teritoriale  
B.  Civile (regiuni, cetăţi, latifundiari, stăpâni etc.) graniţele teritoriale  
C.  Religioase (interconfesionale, confesionale, episcopale 

etc.) 
graniţele zonelor de influenţă  

2. MANIERA DE ÎNTEMEIERE   
A.  Spontană informaţii istorice  
B.  Controlată (voită, impusă de o putere) informaţii istorice  

3. ALTE AŞEZĂRI UMANE (relaţia cu ~) – poziţia în reţeaua 
de aşezări 

 Central place theory 
Rank size analysis 
Modele gravitaţionale 
Analiza grupurilor  
Analiza cu ajutorul GIS (analiza tipurilor de 
grupări, cu ajutorul pătratului, distanţa faţă de 
cel mai aproiat vecin, dispersia unor grupuri de 
situri în jurul unui centru, autocorecţia spaţială 
etc.) 

A.  Centre  
a) Politice distanţa faţă de centru 
b) Economice distanţa faţă de centru 
c) Religioase distanţa faţă de centru 

B.  Alte aşezări (învecinate) distanţa faţă de alte aşezări, prin locaţiile 
accesibile 

C.  Locaţii vechi ale altor aşezări (multistratificarea, relaţia cu 
strămoşii sau alţi oameni) 

locaţiile vechi ale aşezărilor  

4. DRUMURI  (relaţia cu ~)  Network analysis 
A.  Terestre   

a) Politice, administrative distanţa faţă de drum  
b) Economice – rute comerciale distanţa faţă de drum  
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c) Locale distanţa faţă de drum  
B.  Acvatice   

a) Maritime distanţa faţă de o rută maritimă  
b) Fluviale  distanţa faţă de râu/fluviu  

C.  Confluenţa unor trasee   
a) Terestre distanţa faţă de confluenţă  
b) Terestre cu acvatice distanţa faţă de confluenţă  
c) Acvatice cu acvatice (mare cu râu, lac cu râu, râu cu 

râu) 
distanţa faţă de confluenţă, sau vărsare  

5. AREALUL DE APROVIZIONARE (limitele reale, extinse, 
ale aşezării) 

graniţele, forma şi mărimea arealului Analiza arealului de aprovizionare 
(site catchment analysis) 

6. CONDIŢII DE APĂRARE (siguranţă)  Analiza suprafeţelor de cost-timp 
A.  Faţă de alţi oameni   

a) Apa   
i. Insule insule maritime, sau lacustre  

ii. Meandrele râurilor zonele meandrate  
iii. Mlaştini (locuinţe lacustre) arealele mlăştinoase  

b) Vegetaţie    
i. Păduri Arealele împădurite  

c) Condiţii de comunicare în caz de pericol areale de vizibilitate fizică 
areale de vizibilitate prin fum 

 

d) Posibilitatea fortificării  teren/resurse ce permit fortificarea  
e) Retragerea faţă de geografia umană   

i. Drumuri distanţa faţă de drum  
ii. Vizibilitatea din teritoriu (din locaţia geografiilor 

umana sau fizică) 
arealul de vizibilitate Analiza de vizibilitate 

f) Intrarea sub apanajul unei puteri apărătoare   
i. Teritorii arealul sigur  

ii. Trasee   
–Terestre traseul sigur  

–Acvatice Traseul, zona maritimă sau lacustră, 
sigure 
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g) Exilul/alungarea sau părăsirea unui teritoriu informaţii istorice sau deductive  
7. CONDIŢII DE EXPUNERE ŞI MANIFESTARE A 

PUTERII – condiţii cantitative (înălţimea, întinderea, 
cantitatea de resurse etc.); – condiţii restrictive (graniţe 
umane) 

  

A.  Stăpânirea unor resurse    
a) Naturale   

i. Materii prime (lemn, metale, piatră etc.) arealul resurselor  
ii. Pământ agricol arealul agricol   

iii. Pajişti arealul pajiştilor  
b) Umane arealul stâpânit al comunităţii  

B.  Expunerea puterii prin elemente cantitative   
a) Întinderea teritorială zonele întinse, potential controlabile  
b) Înălţimea ca prestanţă zonele înalte (şi vizibile)  

C.  Expunerea puterii prin vizibilitatea în şi din teritoriu arealul de vizibilitate Analiza de vizibilitate 
D.  Controlul teritorial vizual arealul de vizibilitate 
E.  Accesibilitatea graniţelor umane arealul inaccesibil Analiza suprafeţelor de cost-timp 

a) Graniţe păzite traseul graniţei  
b) Construcţii delimitative   

i. Val de pământ traseul valului  
ii. Palisadă traseul palisadei  

iii. Împrejmuiri (piatră, lemn etc.) traseul împrejmuirii  
8. PREFERINŢA UMANĂ PENTRU UN LOC   

A.  Obişnuinţa  tipuri de areale tradiţionale Analiza etnografică 
B.  Ocupaţiile  areale propice unor ocupaţii, altimetria Studii diacronice ale ocupaţiilor 
C.  Memoria unei locaţii poziţia locaţiei Analiza etnografică 
D.  Decizia liberă a unui grup (foarte greu de cuantificat)  

 
III. GEOGRAFIA “SACRĂ” (depinde de religie)   

9. ORIENTAREA DUPĂ ELEMENTE NATURALE „SACRE”   
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A.  Soare (echinocţii, solstiţii, alinieri după ~) – regionale, 
locale 

poziţia (direcţie, unghi) faţă de punctele 
cardinale şi punctele locale solare (de 
răsărit, amiază sau apus) 

Arheoastronomia 

10. ORIENTAREA DUPĂ ALTE LOCURI SACRE  Analiza etno-religioasă 
A.  Aşezări sacre Distanţa faţă de ~ 

Orientarea faţă de ~ 
 

a) Existente   
b) Trecute   
c) Morminte – (tumulare etc)   

B.  Alte locuri sacre (revelaţii, locuri în care s-a întâmplat 
ceva cu caracter sacru, etc) – dacă se cunosc ! 

Distanţa faţă de ~ 
Orientarea faţă de ~ 

 

 Pentru toate criteriile se pot aplica analizele 
suprafeţelor de proximitate, a zonelor buffer şi 
a coridoarelor. 
Pentru toate criteriile se pot aplica analizele 
cantitative şi calitative ale indicatorilor. 
Pentru toate criteriile se pot aplica modelele 
predictive (având analiza indicatorilor ca 
bază). 

Tab. 1. Tabel sintetic privind metoda de analiză sistematică a criteriilor de amplasare a aşezărilor umane.
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3. Analiza habitatului medieval din Câmpia Joasă a Banatului 
3.1. Contextul 
Arealul ales se suprapune în totalitate peste câmpia joasă a Banatului româ-

nesc, situată sub cota de 100 m MB, care are un caracter relativ unitar din punct de 
vedere geografic, cupris între următoarele limite: 
–la nord, râul Mureş; 
–la nord-est, limita Câmpiei înalte a Vingăi, în dreptul localităţilor Gelu, Satchinez, 
Sânandrei, Giarmata, precum şi a Dealurilor Lipovei, pe linia localităţilor Remetea 
Mare (nord), Izvin, Recaş, Şuştra; 
–la est culuarul Timiş–Bega, sub cota de 100 m, în dreptul localităţii Şuştra; 
–la sud-est limita cu câmpia înaltă a Gătaiei şi cea a Lugojului, pe linia localităţilor 
Jamu Mare, Butin, Percosova, Roviniţa Mică, Sângeorge, Opatiţa, Folea, Stamora 
Română, Otveşti, Chevereşul Mare, Sârbova; 
–la sud, sud-vest şi vest, limita teritoriului național. 

 
Fig. 1. Teritoriul studiat. Limite şi localităţi actuale. 

Epoca şi perioadele alese în cadrul studiului reprezintă încadrarea evului 
mediu bănăţean şi cuprinde intervalul cuprins între 934 (pătrunderea maghiarilor din 
câmpia Panonică în Banat) – 1716 (instaurarea administraţiei habsburgice)12. 

Perioadele evului mediu bănăţean au urmărit îndeaproape încadrarea din 
literatura de specialitate, cuprinzând următoarele perioade şi intervale: 
                                                      
12 Cronologia a ţinut cont de lucrările Haţegan et alii, 2006 şi Haţegan, 2005. 
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–Perioada medieval timpurie: între 934 (pătrunderea maghiarilor din câmpia 
Panonică în Banat) şi 1241 (invazia mongolă); 
–Perioada medieval dezvoltată: între 1241 (invazia mongolă) şi 1552 (instaurarea 
administraţiei turceşti); 
–Perioada medieval târzie: între 1552 (instaurarea administraţiei turceşti) şi 1716  
(instaurarea administraţiei habsburgice). 

În vederea studierii paleogeografiei fizice medievale, sau folosit următoa-
rele surse şi categorii de informaţii: 
–analiza tipurilor de sol actuale a scos la iveală arealele ce conţin soluri umede (cel 
mai probabil acoperite de bălţi în perioada medievală); arealele de conţin soluri 
brune (de pădure) indicând actualele şi fostele păduri, precum şi arealele ocupate de 
cernoziomuri ce indică terenurile cu potenţial mare agricol. 
–analiza ridicării topografice militare 1:25000, a ortofotoplanurilor şi imaginilor 
satelitare, au scos la iveală un mare număr de paleoalbii ale cursurilor de apă, care 
odată digitizate se pot suprapune peste hărţile istorice permiţând reconstituirea, atât 
cât posibil, a cursurilor medievale ale apelor curgătoare. De asemenea au fost 
preluate cursurile actuale ale râurilor, având în vedere că pe anumite porţiuni, cursul 
acestora nu s-a schimbat semnificativ. 
–georeferenţierea şi digitizarea hărţii reconstituite a sangeacului de Timişoara între 
anii 1554–1579, întocmită de Engel Pál și Kratochwill Mátyás13, a permis, împreună 
cu paleoalbiile determinate din informaţiile de mai sus, reconstituirea cursurilor 
râurilor Mureş, Bega, Timiş, Pogonici, Bărzava şi Moraviţa, a multor pâraie locale, 
precum şi reconsti-tuirea arealelor fostelor lacuri/bălţi/mlaştini din arealul studiat, 
toate acestea referin-du-se la sfârşitul evului mediul dezvoltat şi începutul celui 
târziu bănăţean. 
–harta întocmită în anul 1716 a zonei Timişoarei, de către ing. burgund François 
Perrette14, a oferit posibilitatea prin georeferenţiere de reconstituire a micropaleo-
geografiei Timişoarei de la sfârşitul evului mediu târziu. 
–harta Mercy15, dar mai ales Josephinische Landesaufnahme16, întocmită pentru 
zona Banatului între 1769–'72, oferă posibilitatea, prin georeferenţiere, de recons-
tituire suficient  de fidelă a întregii peleogeografii fizice (dar şi umane în multe 
cazuri) ale situaţiei  de sfârşit de ev mediu-început de epocă modernă a Banatului. 
Astfel, prin georeferenţierea tuturor foilor cuprinse în teritoriul studiat, s-au putut 
obţine prin digitizare următoarele categorii de informatii geografice: traseul râurilor 

                                                      
13 Engel, 1996, Cartographia Kft, Budapest, 1996, 638871. 
14 http://art-historia.blogspot.ro/2010/04/timisoara-otomana_23.html (accesat 1.04.2013) și 
Forțiu, 2014. 
15 (NN) de HARING, (C. I.) KÄYSER, (NN) D'HEAUTENONT, Temesvarer Bannat, 1723‒
'25, 1:250000, hartă (complex de hărţi) cunoscută sub denumirea de “Harta Mercy” sau 
“Harta Eugeniu de Savoia”, copie din arhiva Muzeului Banatului, Timișoara. 
16 Ridicarea topografică iozefină, numită și “Prima ridicare topografică”, este primul proiect 
unitar de ridicare topografică în posesiunile Casei de Habsburg (în Banat, între 1769–'72); 
on-line http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografică_iozefină (accesat 1.04.2013). 
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şi a pârâurilor, arealul acoperit de lacuri, bălţi şi mlaştini, arealul folosit ca păşune şi 
teren arabil, arealul acoperit de păduri. Aceste informaţii reprezintă cele mai sigure şi 
detaliate obţinute din întreg materialul cartografic istoric. 

În ceea ce priveşte paleogeografia umană a câmpiei joase, următoarele 
tipuri de elemente s-au urmărit, în vederea reconstituirii paleocadrului uman: graniţe 
teritoriale, poziţia certă a localităţilor, rangul şi tipul localităţilor, elemente fortifi-
cate, drumuri, vaduri.  Sursele de documentare au fost în general cartografice, recons-
tituite sau istorice, fiind georeferenţiate în cadrul bazei de date spaţiale, şi anume: 
–Harta reconstituită privind ducatul lui Glad17; 
–Harta reconstituită privind monumentele medievale ecleziastice de pe valea Mureşu-
lui18; 
–Harta reconstituită privind Formaţiunile politice româneşti sec. IX–XI19; 
–Harta reconstituită privind Formaţiunile politice româneşti (sec. XII–XIII)20; 
–Harta reconstituită privind Aşezările din Transilvania atestate în documente 1075–
140021; 
–Harta reconstituită privind Comitatul Timiş22; 
–Harta reconstituită privind Organizarea politico-administrativă a Transilvaniei în 
sec. XIV23; 
Harta reconstituită privind Comitatele Transilvaniei Voievodale24; 
–Harta reconstituită privind Districtele româneşti25; 
–Harta reconstituită privind Transilvania în timpul lui Iancu de Hunedoara şi Ştefan 
cel Mare26; 
–Harta reconstituită a Localităţilor din Sangeacul de Timişoara între 1554–157927; 
–Harta Timişoarei şi împrejurilor publicată la Haga în 1729, întocmită ca şi copie 
după cea de-a treia hartă întocmită de ing. burgund François Perrette, în anul 171628 
–Harta Mercy, întocmită între 1723–'26 (surprinzând situația înainte de intervenţiile 
habsburgice); 
–Josephinische Landesaufnahme întocmită de administraţia habsburgică pentru întreg 
teritoriul Banatului între 1769–'72 (surprinzând sfârşitul de ev mediu şi începutul 
epocii moderne). 

În urma cumulării tuturor informaţiilor au fost întocmite hărti ale paleogeo-
grafiei umane, faţă de care s-a făcut analiza siturilor arheologice. 

                                                      
17 Pop, 2003, harta între p. 128-129. 
18 More-Heitel, 2010, p. 191. 
19 Pascu, 1971, harta între p. 88-89. 
20 Ibidem, harta între p. 152-153. 
21 Ibidem, harta ataşată. 
22 Idem, 1986, p. 114. 
23 Ibidem, harta între p. 394-395. 
24 Idem, 1989, harta ataşată. 
25 Ibidem, 1989, harta ataşată. 
26 Ibidem, 1989, harta ataşată. 
27 Engel, 1996, harta ataşată. 
28 Forţiu, 2014, p. 4. 
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3.2.  Habitatul analizat 
Literatura de specialitate abundă în informaţii referitoare la aşezări medie-

vale, pe arealul câmpiei joase a Banatului29.  Însă multe dintre acestea nu au fost clar 
delimitate în teritoriu, aceasta făcând aproape inutilizabilă informaţia într-un astfel 
de studiu. Studiul de faţă îşi propune să analizeze acele locaţii considerate sigure din 
punct de vedere al delimitării teritoriale, tipului de aşezare şi încadrării cronologice. 
În ultima perioadă, prin activitatea asociaţiei ArheoVest din Timişoara, un mare 
număr de situri arheologice medievale au fost identificate, descoperite, cartografiate, 
descrise şi încadrate cronologic, situaţie în care un astfel de studiu poate fi abordat. 
Totalitatea informaţiilor referitoare la siturile arheologice necesare într-un astfel de 
studiu au fost colectate din fişele de sit întocmite de către specialiştii în domeniu. Au 
fost preluate strict acele informaţii referitoare la amplasarea şi delimitarea spaţială, 
la încadrarea cronologică completă (inclusiv multistratificarea). 

În situaţiile în care un sit arheologic a avut mai multe faze de locuire în cad-
rul epocii medievale, raportată la cele trei perioade ale epocii, s-a notat pentru fie-
care fază ca aşezare distinctă (primind notaţia la final de tp -pentru timpuriu, dz -
pen-tru dezvoltat şi tz -pentru târziu) datorită faptului că anumite elemente de forti-
ficare apar doar în anumite perioade medievale, sau relaţia cu mediul fizic şi uman a 
aceleiaşi locaţii se schimbă de-a lungul perioadelor epocii medievale, putând astfel 
să fie surprinsă diferit. 

S-au cumulate, în funcţie de criteriile de mai sus, 103 situri arheologice 
medieval timpurii, 117 situri medieval dezvoltate şi 81 de situri medieval târzii, 
numărul total al obiectivelor arheologice din fişele de sit fiind de 215 situri arheolo-
gice iniţiale. 

Următoarele situri edite au fost preluate din literatura de specialitate: 
–Partoş 1 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu30; 
–Becicherecul Mic 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis31; 
–Cenad 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis32; 
–Deta 2 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu33; 
–Opatiţa 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis34; 
–Foeni 3 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu35;  
–Chişoda 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis36; 
–Giroc 2 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis37; 
–Dejan 9 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis38; 
                                                      
29  Vezi spre exemplificare Luca, 2012. 
30 Bolcu, 2009, p. 181-182. 
31 Măruia et alii, 2011, p. 60-67. 
32 Ibidem, 2011, p. 79-89. 
33 Bolcu, 2009, p. 115-116. 
34 Măruia et alii, 2011, p. 356-373. 
35 Bolcu, 2009, p. 132-135. 
36 Măruia et alii, 2011, p. 90-108. 
37 Ibidem, 2011, p. 171-189. 
38 Ibidem, 2011, p. 306-317. 
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–Parţa 18 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu39; 
–Periam 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis40; 
–Izvin 6 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu41; 
–Remetea Mare 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis42; 
–Remetea Mare 2 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis43; 

 
Fig. 2. Situri medievale analizate. 

–Săcălaz 3 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu44; 
–Unip 6 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis45; 
–Sânicolau Mare 2 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis46; 
–Igriş 56 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu47; 
–Satchinez 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis48; 
–Şag 4 edit – fişă de sit întocmită de Lavinia Bolcu49; 
                                                      
39 Bolcu, 2009, p. 176-177. 
40 Măruia et alii, 2011, p. 376-389. 
41 Bolcu, 2009, p. 153-154. 
42 Măruia et alii, 2011, p. 410-425. 
43 Ibidem, p. 390-409. 
44 Bolcu, 2009, p. 192. 
45 Măruia et alii, 2011, p. 498-504. 
46 Ibidem, 2011, p. 472-481. 
47 Bolcu, 2009, p. 152-153. 
48 Măruia et alii, 2011, 2011, p. 443-454. 
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–Voiteg 1 LMI – fişă de sit întocmită de autorii ArheoGis50. 
Aşadar siturile arheologice medievale clar delimitate în teren, găsite în lite-

ratura de specialitate sunt în număr de 20, din totalul de 215 situri arheologice cu 
locaţie sigură descoperite în câmpia joasă a Banatului.  
Siturile edite reprezintă centre urbane, centre ecleziastice, mănăstiri, fortificaţii sau 
aşezări deschise. 

Au fost astfel preluate informații referitoare la următoarele situri arheolo-
gice inedite:  
–Biled 1, Biled 4, Bucovăţ 3…6, Dragşina 1…2, Opatiţa 3…9, Foeni 1…2, Giera 
1…2, Giroc 3, Giarmata 2, Giarmata 4, Ghiroda 1, Dejan 1, Dejan 3…5, Dejan 7, 
Moşniţa Nouă 12…16, Moşniţa Veche 1, Moşniţa Veche 4, Moşniţa Veche 6, 
Moşniţa Veche 8, Moşniţa Veche 11, Moşniţa Veche 14…18, Moşniţa Veche 20, 
Moşniţa Veche 22…24, Moşniţa Veche 29…48, Moşniţa Veche 50…51, Moşniţa 
Veche 57…58, Moşniţa Veche 62…63, Moşniţa Veche 65…66, Moşniţa Veche 70, 
Parţa 4, Parţa 6, Peciu Nou 1, Peciu Nou 3, Peciu Nou 5…7, Sânmartinu Sârbesc 
1…7, Sânmartinu Sârbesc 9, Izvin 5, Recaş 2, Remetea Mare 4, Icloda 1…3, 
Sacoşul Turcesc 1, Stamora Română 1, Unip 1, Unip 4…5, Covaci 1, Sânandrei 
1…3, Sânicolau Mare 1, Sânicolau Mare 4, Sânicolau Mare 6…7, Sânicolau Mare 
10, Sânicolau Mare 12, Sânpetru Mare 1, Şag 2, Teremia Mare 1, Timişoara 1…2, 
Voiteg 3 – reprezintă situri arheologice descoperite de echipa Asocieţiei ArheoVest 
Timişoara, ea întocmind şi fişele de sit aferente, detaliate; fişele de sit se găsesc în 
arhiva Asociaţiei ArheoVest iar locaţiile şi pe WEB site-ul oficial al Asociaţiei51; 
–Liebling 4…5, Liebling 7-8, Liebling 16, Liebling 20…22, Liebling 24…25, 
Liebling 27, Liebling 32, Liebling 39…40, Liebling 47…48, Liebling 51, Liebling 
55, Liebling 65, Liebling 71, Liebling 73, Liebling 84, Liebling 101 – reprezintă 
situri arheologice descoperite de către Cristian Floca, el întocmind şi fişele de sit52; 
–Igriş 1, Igriş 4…5, Igriş 8…13, Igriş 17…28, Igriş 31…32, Igriş 35…46, Igriş 
48…55 – reprezintă situri arheologice descoperite de Alexandru Ionescu, sub îndru-
marea lect. dr. †Liviu Măruia. Alexandru Ionescu a întocmit şi fişele de sit, care mi-au 
fost puse cu amabilitate la dispoziţie53. 

Cele 195 de situri reprezintă descoperiri inedite din ultimii 7 ani și sunt 
aşezări fortificate sau aşezări deschise.  

3.3. Analiza criteriilor de amplasare 
Bazele de date întocmite, spaţială (în CAD şi GIS) şi scriptică (Word şi 

Excel), reflectă în mare parte nivelul de informaţii din literatură în ceea ce priveşte 
paleogeografia fizică şi cea umană.  

                                                                                                                                         
49 Bolcu, 2009, p. 194-195. 
50 Măruia et alii, 2011, p. 564-591. 
51 www.arheovest.com/map (accesat 15.05.2013); pentru cele din arealul Moşniţa, vide 
Măruia et alii, 2013. 
52 Floca, 2013, tabel 1, p. 222. 
53 Îi mulțumesc frumos și pe această cale. 
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Tipurile de analize efectuate au fost tributare acestui nivel de informaţii. Am 
renunţat la multe dintre criteriile cuprinse în Tabelul 1, datorită lipsei informaţiilor, 
prezenta analiză păstrându-şi caracterul doar exemplificativ al metodei de analiză. 

Având în vedere că în multe situaţii prezentate în Tabelul 1, anumite criterii 
de amplasare se suprapuneau asupra unui obiectiv, chiar dacă acel obiectiv răspun-
dea la mai multe nevoi ale unei comunităţi umane (spre exemplu un curs major de 
apă, poate fi folosit ca sursă de apă, ca sursă de hrană, ca şi cale de comunicaţie, ca 
şi graniţă, sau o pădure poate fi folosită ca sursă de materie primă, de vânat, element 
ce permite apărarea etc.), pentru a putea efectua analiza într-un mod mai simplificat, 
am redus ca şi criterii toate suprapunerile unui obiectiv, rezultând o listă mai mică 
de obiective faţă de care s-a făcut analiza. Având în vedere faptul că nu există infor-
maţii referitoare la evoluţia spaţială a siturilor multistratificate, nu s-a luat în calcul 
criteriul de mărime al aşezării şi nici rangul aşezării, care în multe situaţii este legat 
de mărimea localităţii. Dintre aceste obiective s-au eliminat apoi acelea care nu erau 
acoperite de informaţie în literatura de specialitate, astfel că s-a ajuns la o listă 
simplificată de criterii de analiză prezentată în cele ce urmează: 

–Altitudinea aşezării; 
–Tipul de sol pe care este amplasată aşezarea; 
–Distanţa minimă faţă de un curs de apă; 
–Distanţa minimă faţă de un lac/baltă/mlaştină; 
–Distanţa minimă faţă de orice sursă de apă de suprafaţă; 
–Distanţa minimă faţă de terenuri cu potenţial agricol/păşune; 
–Distanţa minimă faţă de o zonă forestieră; 
–Arealul de aprovizionare al aşezării; 
–Tipul aşezării; 
–Încadrarea administrativ-teritorială; 
–Distanţa minimă faţă de o graniţă admimistrativ teritorială; 
–Distanţa faţă de un centru politico-economic; 
–Distanţa faţă de un centru religios; 
–Distanţa faţă de cea mai apropiată aşezare; 
–Distanţa faţă de o aşezare anterioară (urmărind multistratificarea); 
–Distanţa faţă de un drum; 
–Distanţa faţă de o rută navigabilă; 
–Distanţa faţă de o intersecţie de drumuri; 
–Distanţa faţă de un vad; 
–Distanţa faţă de o confluenţă de cursuri de apă; 
–Amplasarea faţă de un meandru cu potenţial de apărare; 
–Amplasarea faţă de o insulă cu potenţial de apărare; 
–Amplasarea faţă de ape stătătoare cu potenţial de apărare; 
–Amplasarea faţă de păduri cu potenţial de apărare; 
–Distanţa faţă de o aşezare fortificată; 
–Distanţa faţă de valurile “romane”. 
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Fig. 3. Situri medievale timpurii. Încadrare în mediul paleogeografic. 

 
Fig. 4. Situri medievale timpurii. Relaţia cu paleogeografia umană. 
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Nu toate perioadele evului mediu au oferit informaţii suficiente pentru 
analiza tuturor criteriilor de amplasare a siturilor arheologice analizate, sau unele 
elemente au fost suficient de instabile pe timpul unei perioade ca să nu fie 
concludente (spre exemplu graniţa nahiilor în perioada medievală târzie). 

Perioada medieval timpurie a totalizat un număr de 103 situri arheologice, 
determinate după criteriul încadrării în perioada studiată, ale căror distribuţie faţă de 
paleogeografia fizică şi cea umană medieval timpurii este grafic prezentată în 
figurile de mai sus. 

Concluziile generale ale analizei criteriilor de amplasare a siturilor medie-
val timpurii sunt: 
–Majoritatea siturilor sunt amplasate pe terenuri umede; 
–Există o foarte mare preferinţă a apropierii siturilor faţă de un curs de apă, distanţa 
cea mai frecventă fiind între 0–100 m; 
–Siturile nu aveau o preferinţă de amplasare lângă o apă stătătoare; 
–Majoritatea siturilor sunt amplasate pe sau foarte aproape de terenuri cu potenţial 
agricol/păşune; 
–Multe situri sunt amplasate în apropierea unor păduri, sau la o distanţă exploatabilă 
(la depărtare de maximum 1 oră de mers pe jos); 
–Unele situri ar fi putut urmări apropierea de o confluenţă de cursuri de apă; 
–Covârşitoarea majoritate a siturilor reprezentau aşezări deschise singulare; 
–Siturile se află la o distanţă mare şi foarte mare de centrele politico-economice; 
–Siturile nu au umărit în mod deliberat amplasarea lângă centre ecleziastice, însă 
acolo unde acestea au apărut, există situri apropiate de acestea; 
–Locaţia unei aşezări mai vechi a fost dacă nu generală, dar majoritară în alegerea 
(sau continuarea) aşezărilor-situri medievale timpurii; 
–O parte din situri ar fi putut fi amplasate în legătură cu rutele navigabile; 
–O parte din situri au o apropiere foarte mare faţă de elemente naturale cu potenţial 
de apărare (meandre, insule, ape stătătoare, păduri), unele până la cca. 20% din total; 
–Valurile “romane” nu au fost neglijate în amplasarea siturilor medievale (30% se 
află la sub 1 km faţă de acestea). 

Perioada medieval dezvoltată a însumat un număr de 117 situri-aşezări 
arheologice, după criteriile de încadrare cronologică. 
Perioada medieval dezvoltată a fost o perioadă de răcire a climei până la atingerea 
unui minim glaciar, la sfârşitul perioadei, dar şi una de instabilitate politică. 
Încadrarea siturilor arheologice în contextul geografiei fizice şi umane reconstituite, 
sunt prezentate în figurile 5 și 6. 

Analiza tuturor criteriilor de amplasare a siturilor arheologice în raport cu geo-
grafia fizică şi umană a dus la următoarele rezultate: 
–Mai mult de jumătate din situri sunt amplasate pe terenuri umede iar o treime sunt 
amplasate pe terenuri brune (indicând locaţia unor contemporane sau mai vechi 
păduri); 
–Majoritatea siturilor sunt amplasate în apropierea (max 500 m) unui curs de apă; 
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Fig. 5. Încadrarea siturilor medieval dezvoltate  

în mediul paleogeografic reconstituit. 

 
Fig. 6. Relaţia cu paleogeografia umană a siturilor medievale dezvoltate. 
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–Siturile nu au urmărit, în general, o apropiere de ape stătătoare, însă, pentru o parte 
a siturilor, se poate presupune, pe baza apropierii, că s-a căutat în mod deliberat 
apropierea de ape stătătoare; 
–Covârşitoarea majoritate a siturilor se află pe sau foarte aproape de terenuri cu 
potenţial agricol/păşune; 
–Majoritatea siturilor au urmărit apropierea (chiar lipirea de o pădure), existând 
totuşi şi o fracţiune care se află la o distanţă considerabilă faţă de păduri; 
–Peste 90% din situri reprezintă aşezări deschise, singulare; 
–Siturile nu au urmărit în general o apropiere cu graniţele districtelor româneşti, dar 
există o mică parte care sunt amplasate foarte aproape sau pe graniţă; 
–Siturile în general nu au avut nici o relaţie cu graniţele comitatelor; 
–Siturile sunt în general amplasate la depărtare faţă de un centru politico-
administrativ, existând totuşi execepţii conjuncturale; 
–Siturile nu au ţinut cont de apropierea de un centru religios dar există şi suficiente 
situaţii în care apropierea poate fi intenţionată; 
–Cea mai mare parte a siturilor se află în apropiere de siturile arheologice studiate, 
ceea ce generează pe acele zone o densitate mare; 
–Continuarea locuirii sau amplasarea pe vechi vetre a fost un criteriu foarte impor-
tant în perioada medieval dezvoltată. Un sfert din siturile dezvoltate au amplasa-
mente noi, întemeiate în această perioadă; 
–O parte din situri au o apropiere foarte mare faţă de elemente naturale cu potenţial 
de apărare (meandre, insule, ape stătătoare, păduri), unele până la cca. 25% din total; 
–Siturile nu erau în general amplasate în apropierea fortificaţiilor, această situaţie 
apărând conjunctural; 
–Siturile arheologice nu au urmărit în general traseul valurilor “romane”, însă există 
suficiente care pot fi puse în relaţie cu valurile (posibil folosite ca drumuri); 

Perioada medieval târzie însumează cele mai puţine situri arheologice, doar 
81. Este perioada pentru care s-au avut la dispoziţie cele mai multe date exacte, 
reconstituirea geografiei fizice şi umane fiind cea mai fidelă, datorită primei ridicări 
topografice militare iozefine, care indică situaţia de la sfârşit de ev mediu bănăţean. 
Situaţia mediilor geografic şi uman şi încadrarea siturilor în acestea este prezentată 
în figurile 7 și 8. 

În urma analizelor efectuate pentru această perioadă se poate spune că: 
–Amplasarea pe soluri umede este majoritară, însă apar suficiente situri atât pe 
soluri brune cât şi pe cernoziomuri; 
–Apropierea de un curs de apă constituie un criteriu important pentru majoritatea 
siturilor medieval târzii; 
–Nu există un criteriu general de amplasare în apropierea unor ape stătătoare, însă 
aproape o treime sunt amplasate în apropierea acestora; 
–Apropierea de o sursă de apă este un criteriu important de amplasare al majorităţii 
siturilor (cu preferinţă clară pentru apele curgătoare); 
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Fig. 7. Situri medievale târzii. Încadrare in mediul paleogeografic. 

 
Fig. 8. Situri medievale târzii. Relaţia cu paleogeografia umană. 
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–Criteriul amplasării pe terenuri cu potenţial agricol/păşune este respectat de covâr-
şitoarea majoritate din situri; 
–Siturile târzii sunt amplaste în proximitatea sau la o distanţă ce le permite utilizarea 
pădurii (maxim 1 oră de mers pe jos), astfel că acest criteriu poate fi considerat 
general valabil; 
–Covârşitoarea majoritate a siturilor este reprezentă de aşezările dechise, singulare; 
–Siturile medievale târzii nu au fost amplasate prea aproape de centrele politico-eco-
nomice sau religioase. Conjunctural, acolo unde acestea au apărut, ele au atras însă 
aşezările în preajmă; 
–Siturile au fost amplasate nu foarte aproape de alte localităţi, ci la o distanţă ce ar 
coincide cu o arie medie de aprovizionare de o jumătate de oră de mers; 
–Un criteriu larg răspândit de amplasare este existenţa unei vetre anterioare de locuire; 
–Un criteriu general îl constituie apropierea de un drum; 
–Apropierea de o rută navigabilă nu este un criteriu general, dar există conjunctural 
situri care par relaţionate cu o rută navigabilă; 
–Siturile medievale târzii, în general, au evitat intersecţiile de drumuri importante. 
Apropierea de orice intersecţie de drumuri nu este un criteriu general de amplasare, 
însă doar o parte din situri respectă acest criteriu; 
–Apropierea de un vad nu este un criteriu general de amplasare, însă o parte din 
situri au o relaţie de apropiere cu un vad secundar; 
–Apropierea faţă de o confluenţă de ape nu este un criteriu general, însă o parte din 
situri au o apropiere mare faţă de o confluenţă de ape secundare; 
–O parte din situri au o apropiere foarte mare faţă de elemente naturale cu potenţial 
de apărare (meandre, insule, ape stătătoare, păduri), unele până la cca. 25% din total; 
–Siturile se află la o depărtare considerabilă de aşezările fortificate; 
–Apropierea de valurile de pământ “romane” nu constituie un criteriu general de 
amplasare, însă există mari şanse ca poziţia valurilor să fi atras unele situri târzii. 

4. Concluzii 
Există două categorii de criterii surprinse în cadrul analizei, pe care le res-

pectă siturile medievale din câmpia joasă a Banatului: criterii cu caracter general 
(majoritar) şi criterii conjuncturale. 

Din prima categorie fac parte: amplasarea pe terenuri umede, apropierea faţă 
de o sursă de apă de suprafaţă (cu preponderenţă faţă de un curs de apă), amplasa-
rea pe terenuri cu potenţial agricol/păşune, apropierea de o pădure (la sub 1 oră de 
mers), conformarea ca aşezare deschisă, amplasare la distanţă faţă de centrele poli-
tico-economice şi religioase, apropierea faţă de alte aşezări, amplasarea majoritară 
pe vechi vetre de locuire, amplasarea aproape de un drum (în perioada târzie – când 
avem date). 

Din a doua categorie fac parte: amplasarea faţă de o apă stătătoare, ampla-
sarea lângă un centru politico-economic, religios sau fortificat, amplasarea lângă 
valurile “romane”, amplasarea lângă o rută navigabilă, amplasarea lângă un vad (în 
perioada târzie pentru care avem date), amplasarea lângă o confluenţă de ape, 
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amplasarea în relaţie strânsă cu un element natural cu potenţial de apărare (păduri– 
cele mai frecvente, apă stătătoare, meandre, insule). 

Pentru a surpinde mai în amănunt cele menţionate în cadrul concluziilor, au 
fost întocmite câteva hărţi de detaliu, prezentate mai sus. 

5. Discuţii 
Imaginea pe care o creează scurta analiză privitoare la aşezările medievale 

analizate se înscrie unei societăţi cu o economie bazată pe agricultură şi alte surse 
(creşterea animalelor, vânat, pescuit etc.), care preferă, în general, distanţa de centre 
de putere sau religioase, însă nu o societate uniformă în acest sens, ea folosind toate 
conjuncturile favorabile (centre, elemente marcante în teritoriu, elemente naturale cu 
potenţial de apărare etc.). Această imagine trebuie confruntată şi completată sau 
chiar corectată cu informaţiile istorice sau arheologice de detaliu. 

În urma unei analize complete, bazate pe totalitatea informaţiilor posibile 
dintr-un areal, se va putea întocmi tabelul final al criteriilor de amplasare, ierarhizat, 
ca răspuns la scopul analizei. 

În acest caz, tabelul obţinut poate fi folosit ca punct de plecare pentru hărţile 
predictive, hărţi care ar putea reduce mult întinderea şi bugetul cercetărilor viitoare. 

 
Fig. 9. Hartă sintetică de detaliu: zona Cenad–Sânicolau Mare–Igriş. 
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Fig. 10. Harta sintetică de detaliu:  

zona Satchinez–Becicherec–Sânandrei–Giarmata. 

 
Fig. 11. Hartă sintetică de detaliu: zona Timişoara–Moşniţa–Liebling. 
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Fig. 12. Hartă sintetică de detaliu: zona Sânmartinu Sârbesc–Foeni–Voiteg. 

 
Fig. 13. Hartă sintetică de detaliu: zona Deta–Opatiţa–Partoş–Dejan. 
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