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CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
ORAŞULUI GĂTAIA (JUD. TIMIŞ).
CERCETĂRILE DE TEREN DIN ANII 2010–'11 ŞI 2013
Sergiu-Gabriel Enache*
* Universitatea de Vest din Timişoara; s.enache90@yahoo.com
Abstract. The field surveyings conducted by the author of this article lead to the discovery
of twelve new archaeological points in the town of Gătaia (Timiş County), some of them still
unpublished. These new objectives are added to the others 51 already registered in the
National Archaeological Repertoire, but unchecked with a modern metodology. The present
work tries to put together all the informations about the possible archaeological sites and also
to give some data about their toponimy. From the archaeological material discovered and its
geographical postioning, we can say that the area has a very high potential for archaeological
research.
Keywords: field surveying, archaeological point, toponym, Middle Age, Post-Roman period.

1. Introducere
Situat în sud-vestul României, orașul Gătaia, din județul Timiș are următoarele coordonate geografice: 45°22′ latitudine nordică, 21°25′ longitudine estică.
În județul Timiș, se găsește în partea de sud a acestuia, în apropiere de limita
cu județul Caraș-Severin situat la o distanță de 52 km față de municipiul Timișoara și
47 km față de municipiul Reșița, legătura cu aceste municipii făcându-se pe calea ferată și pe DN 52. Gătaia are în componență localitățile: Sculia, Șemlacul Mic, Șemlacul
Mare, Butin, Percosova, și se învecinează la nord cu comunele Tormac și Voiteg, în
vest se află comuna Birda, în sud comunele Moravița și Jamu Mare, iar în est județul
Caraș-Severin.
Ca poziție geografică orașul Gătaia este situat în Câmpia Timișului (Gătăii)
ușor vălurită, în apropierea limitei acesteia cu Piemontul Pogănișului întinzându-se
până în zona de divagare a Bârzavei, zonă de câmpie plană, fără mari denivelări ale
terenului. Pe teritoriul Gătăii se găsește cursul inferior al Bârzavei ce este amplasat
în zona de câmpie și străbate două ținuturi: unul de stepă, iar celălalt de silvostepă.
Oraşul are o suprafaţă totală de 20517,69 ha1, în interiorul căreia se găsesc
2401 locuinţe, conform recensământului din 20112.
1

CJT, 2000, p. 102.
Oraşul Gătaia, http://www.cjtimis.ro/judetul-timis/unitati-administrativ-teritoriale/orasulgataia.html (accesat 26.02.2015).
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Cu privire la situaţia arheologică generală a zonei, putem spune că au fost
atestate pe teritoriul acesteai urme de locuire aparţinând neoliticului şi eneoliticului
(culturile Tisa I, Tisa II şi Decea Mureşului, epocii bronzului (culturile Coţofeni şi
Baden Pecel, Periam Pecica şi Vatina). S-au mai descoperit de asemenea ceramică
hallstattiană, o monedă romană din secolul I dHr, fragmente ceramice sarmatice şi
medievale. Tot în apropierea Gătăii, prin localităţiile Birda şi Berecuţa, la o distanţă
de aproximativ 2,68 km SV de măgura vulcanică Şumig, trece şi primul dintre aşanumitele “valuri romane”3. Cercetări arheologice propriu-zise, săpături arheologice
sistematice au fost efectuate până în anul 1989 de către Alexandru RĂDULESCU de
la Universitatea de Vest din Timişoara, descoperindu-se în zona Valea Begului, trei
locuinţe medievale timpurii din secolele VIII–IX dHr, ce suprapuneau o aşezare datând
din secolele III–IV. S-a mai descoperit şi un colţ al unei aşezări medieval târzii din
secolele XIV–XVII dHr4. Cercetările mai recente au repertoriat 21 de aşezări din secolele III–V dHr pe Valea Begului şi Valea Mâţei, din care 12 cu cantităţi mari de zgură
de fier5. O descoperire izolată, dar importantă, este celtul din bronz aflat tot în zona
Văii Begului6. La est de localitate pe drumul Gătaia–Măureni, la 300 de metri de pasajul căii ferate Timişoara–Reşiţa, s-a semnalat o movilă de pământ de cca 5–6 metri7.
Alte movile de pământ au fost descoperite în apropiere de comuna Butin, lângă drumul spre Şemlacu Mare şi lângă comuna Birda pe drumul Gătaia–Birda, lângă canton8.
Prima menţiune documentară9 a Gătăii apare, sub forma Superior Gatal et
Inferior Gatal, într-un document emis de capitlul din Cenad10, la data de la 4.04.1343,
iar o parte a localităţii, mai exact partea dintre râul Bârzava şi cetatea Mezősomlyó, se
află în proprietatea magistrului Ladislau de Omor, care îl moștenise de la tatăl său bun,
magistrul Gallus de Wmur, și îl ceda condiționat surorii sale după mamă, Clara, și soțului acesteia, magistrul Blasius, fiul magistrului Posa de Szer11. La 1392, o incursiune
otomană va distruge mănăstirea pauliciană de la Gătaia, aşezată pe o insulă a Bârzavei12.
În timpul regelui Sigismund de Luxemburg (1389–1437) se va numi Gatey sau GeaGatey13 (probabil nume patronimic tătar). În perioada stăpânirii otomane Gătaia apare
ca oraş în defterele otomane, iar Şemlacul Mare se găseşte sub numele de Semlik ca
nahye14.

3

Cireşan et alii, 1972, p. 53-56.
Rădulescu, 1999-2001, p. 55-61.
5
Micle, 2011, p. 208.
6
Gumă, 1993, p. 253.
7
Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 132.
8
Medeleţ, Bugilan, 1987, p. 109, 115.
9
Este greu de susținut ipoteza atestării la 23.10.1323, prin Dominicus, fiul lui Gotaal, om al
regelui (DL 40432).
10
DL 71413.
11
DIR, XIV, C. Tr, IV, p. 122-123, doc 136.
12
Dudaş et alii, 2004, p. 24.
13
Cireşan et alii, 1972, p. 59.
14
Rădulescu, 2002, p. 66.
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În jurul anului 1700, în conscripţia lui Luigi Ferdinando MARSIGLI, Gătaia
apare numită Gataja aparţinând de districtul Bocşa, în cea din 1717 purtând acelaşi
nume. Pe hărțile tip “Mercy” (1723–'25) Gătaia se regăseşte sub numele de Gattey.
Remus CREŢAN amintește despre dicţionarul lui “Valyi”, care este, de fapt, al lui
VISTAI András János15, unde apare Gattaia, o localitate cu locuitori majoritari ortodocşi16. Despre cetatea ce a existat cândva pe măgura vulcanică Şumig, Francesco
GRISSELINI consemna: “Somlyo este în prezent numai un morman de pietre şi o
colină pustie între Denta şi Omor, fiind numit de românii de azi Şumig”17. Toate ridicările topografice militare habsburgice, respectiv austro-ungare, ilustrează Gătaia ca
localitate (Fig. 1, 2, 3).

Fig. 1. Gătaia în ridicare topografică militară iozefină (1769–'72).
Unul dintre repertoriile arheologice realizate pentru această localitate, din
păcate încă nepublicat, ar fi cel al profesorului Alexandru RĂDULESCU. Acesta a
verificat un număr de 33 de situri în zona Gătăii, în perioada 3–22 aprilie 1989, majoritatea dintre ele pe Valea Begului şi Valea Mâţei, datând din neolitic, secolele II–IV
dHr şi Evul Mediu timpuriu şi târziu18. Folosindu-se de informaţiile strânse de acesta,

15

Tekintő - Erdélyi helynévkönyv, Adattári tallózásból összehozta VISTAI András János, Első
kötet (A‒H), pp. 1‒439; Második kötet (I‒P), pp. 429–818; Harmadik kötet (Q‒Zs), pp. 809‒
1211.
16
Creţan, 2006, p. 23, s.v. “Gătaia”.
17
Griselini, 1984, p. 41.
18
Rădulescu, 1987-1989, s.v. “Gătaia”.
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Fig. 2. Gătaia în ridicarea topografică militară franciscană (1806–'69).

Fig. 3. Gătaia în ridicare topografică militară franciscano-iozefină (1869–'87).
Doina BENEA19 include şi ea 18 puncte arheologice din Gătaia aflate tot pe Valea
Begului şi Valea Mâţei (din care patru inedite), pe care Mircea MARE20 le reia, în
19

Benea, 1996, p. 254-258.
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repertoriile din publicaţiile dânşilor. Repertorii mai recente sunt cele ale lui Sabin
Adrian LUCA (200521, 200622 şi 201023), în care sunt incluse şi obiectivele arheologice din Gătaia, majoritatea informaţiilor fiind preluate de la Mircea MARE şi
Doina BENEA.
În urma cercetărilor arheologice de suprafaţă, efectuate de autorul acestui studiu
în anii 2011–'12 şi luna decembrie a anului 2013 (împreună cu Octavian ROGOZEA),
au fost descoperite un număr de 12 situri, prezentate în continuare conform grupării
lor geografice. Pentru prezentarea siturilor şi obiectivelor arheologice am luat în considerare reperele geografice şi hidrologice, precum şi coordonatele geografice ale
acestora. La finalul descrierii siturilor de pe fiecare direcţie geografică, am încercat
să identificăm şi să explicăm, într-o oarecare măsură, diferitele toponime pe care se
situează siturile sau toponimele aflate în apropiere. Anexele vor conţine hărţile iosefine, planurile de tragere din 1950, hărţile topografice din 1975 având marcate siturile menţionate, precum şi desenele materialului arheologic special descoperit.

Fig. 4. Obiective arheologice în Situl Gătaia-Şumig 6.

2. Direcţia SV spre Şemlacu Mic
Situl Gătaia-Şumig 6 (Fig. 4) cu punctele:
1. Gătaia-Şumig 6.1. Punctul este amplasat la poalele Şumigului, la 0,68 km NNE
faţă de vârful măgurii vulcanice, la 4,13 km sud-vest de biserica ortodoxă “Învierea
Domnului” din Gătaia, 3,73 km sud-vest de gara CFR şi 1,46 km nord de crucea de
20

Mare, 2004, p. 175, 176.
Luca, 2005, p. 166-168, s.v. “Gătaia” .
22
Luca, 2006, p. 117-119, s.v. “Gătaia”.
23
Luca, 2010.
21
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hotar amplasată la intersecţia drumurilor DJ 180, spre Şemlacu Mic şi DJ 588, spre
Şemlacu Mare. Ca reper hidrografic, punctul este situat la 0,39 km NNV de versantul stâng al Văii Lucaci şi la 0,39 km est de versantul stâng al Văii Cioplea.
Coordonate geografice: 45°23′24.57″ N, 21°25′0.94″ E.
Ca material arheologic s-au descoperit mai multe fragmente ceramice aparţinând secolelor XI–XIII dHr (Fig. 5) şi o monedă pseudoarabă de cupru din timpul regelui Béla
al III-lea24 (Fig. 6).

Fig. 5. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.125.
24
25

Enache, 2013a, p. 223, 229.
Enache, 2013a, p. 228.
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Fig. 6. Monedă pseudoarabă din situl Gătaia-Şumig 6.126.
2. Gătaia-Şumig 6.2. Punctul este amplasat la 0,59 km NV de crucea de hotar din piatră de la intersecţia DJ 180 şi DJ 588, la 5,11 km SV de biserica ortodoxă “Învierea
Domnului” din Gătaia şi la 4,92 km SV de biserica catolică din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 1,82 km N versantul stâng al Văii Cioplea și la 1,07 km N versan-tul
stâng al văii Lucaci.
Coordonate geografice: 45°22′51.70″ N, 21°24′38.21″ E.
S-au descoperit materiale ceramice aparţinând secolelor X–XIII, cât şi evului mediu
târziu. Printre materialele ceramice medievale timpurii se numără şi două fragmente
de buză cărămizii şi un perete de cazan aşa-zis “peceneg” având o suprafaţă aspră,
dură, o ardere excelentă, iar ca degresant, nisip şi mică. Ceramica medievală târzie
constă în fragmente de buză, perete sau funduri de ulcioare, castroane, capace şi oale.
Unul din fundurile de vas prezintă un slip verde oliv sticlos. Majoritatea fragmentelor
ceramice prezintă urme de ardere secundară (Fig. 7).
3. Gătaia-Şumig 6.3. Situat la 4,49 km SV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului”
din Gătaia, la 4,41 km SV de biserica catolică din Gătaia şi la 4,07 km SV de Gara
CFR din Gătaia. Reperele hidrografice sunt: versantul stâng al Văii Cioplea la 1,25
km N şi versantul stâng al Văii Lucaci la 0,52 km N.
Coordonate geografice: 45°23′11.64″ N, 21°24′37.67″ E.
S-a decoperit material ceramic aparţinând secolelor X–XIII dHr constând din două fragmente de buză de cazan “peceneg” cărămiziu-brun, lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă cu multă mică (Fig. 8).
4. Gătaia-Şumig 6.4. Amplasat la 0,62 km NV de crucea de hotar de la intersecţia
drumurilor DJ 180 şi DJ 588 şi la 4, 73 km SV de gara C.F.R din Gătaia. Ca repere
hidrografice, punctul este situat la 1,77 km V de versantul stâng al Văii Ciopa şi la
1,72 km SE de versantul drept al Pârâului Vâna Zăbrani.
26

Enache, 2013a, p. 229.
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Fig. 7. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.2.

Fig. 8. Fragmente ceramice din Situl Gătaia-Şumig 6.3.
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Coordonate geografice: 45°22′49.30″ N, 21°24′30.22″ E.
S-au descoperit fragmente ceramice medievale din secolele XII–XV şi XVIII–XIX dHr
printre care un fragment de căzănel de culoare cărămizie cu nisip şi mică în pastă, un
fragment de umăr de oală datat în secolele XIV–XV cărămiziu, cu mică şi nisip ca
degresanţi, afumat la exterior cu o ardere completă şi uniformă. Decorul este făcut cu
rotiţa şi prin incizii inelare fine. Fragmentele de pereţi şi buze de vas sunt cărămiziiportocalii cu ardere perfectă şi uniformă sau uniformă, dar incompletă având mică şi
nisip sau nisip şi pietricele ca degresant. Suprafaţa lor este aspră şi zgrunţuroasă. Unele
dintre ele prezintă urme de ardere secundară. Au mai fost descoperite câteva fragmente
de toarte moderne din pastă de caolin cu angobă verde şi un fragment de buză de oală
din secolul XVIII tot din pastă de caolin afumat la gură (Fig. 9).

Fig. 9. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.4.
5. Gătaia-Şumig 6.5. La 4,80 km SV de biserica ortodoxa “Învierea Domnului” din
Gătaia, la 4,71 km SV de biserica catolică din Gătaia şi la 4,32 km SV de Gara CFR
din Gătaia. Punctul se află la 0,77 km NV de versantul stâng al Văii Lucaci şi la 1,53
km N de versantul stâng al Văii Cioplea.
Coordonate geografice: 45°23′3.98″ N, 21°24′33.73″ E.
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Materialul ceramic descoperit aparţine secolelor XVII–XIX dHr. Aici s-a descoperit
un fragment de fund de vas de culoare cenuşiu-negricioasă, lucrat la roată cu ardere
foarte bună, completă şi uniformă din pastă semifină având ca degresant nisip, pietricele şi mică. Suprafaţa vasului este aspră (Fig. 10).

Fig. 10. Fragment ceramic din situl Gătaia-Şumig 6.5.
6. Gătaia-Şumig 6.6. Situat la 1,14 km V de crucea de hotar aflată la intersecţia drumurilor DJ 180 şi DJ 588, la 5 km SV de gara CFR din Gătaia. Se află la 1,14 km V de
versantul stâng al Văii Ciopa şi la 2,28 km E de versantul drept al Pârâului Vâna
Zăbrani.

Fig. 11. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.6.
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Coordonate geografice: 45°22'48.63″ N, 21°24'3.68″ E.
Ceramica descoperită aparţine secolelor XVIII–XIX. S-au descoperit mai multe fragmente de buze şi funduri de vas din pastă semifină, cu nisip, mică şi pietricele ca degresant, arse uniform, dar incomplet, cu suprafaţa aspră, unle eprezentând urme de afumare la exterior. Fragmentul de toartă descoperit este cilindric, de culoare cărămizie,
cu nisip, pietricele şi pleavă ca degresant. Are o suprafaţă denivelată şi dură (Fig. 11).
7. Gătaia-Şumig 6.7. Situat la 1,34 km NV de crucea de hotar de la intersecţia drumurilor DJ 180 cu DJ 588, la 4,77 km de biserica catolică din Gătaia şi la 4,37 km SV
de gara CFR din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 0,78 km V, versantul stâng al
Văii Ştubei şi la 0,87 km NE versantul stâng al Văii Lucaci.
Coordonate geografice: 45°23'7.10″ N, 21°24'9.16″ E.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente ceramice aparţinând secolelor
X–XIII, XVII şi XIX dHr. Ceramica este lucrată la roată. Fragmentul de buză de cazan
are o culoare cărămizie brună, cu mică şi nisip ca degresant având o suprafaţă mată
şi aspră. Fragmentele moderne constă dintr-o toartă de caolin şi fragmente de funduri
de oală care sunt fie semifine cu angobă sticloasă gălbuie pe interior, fie verde-oliv
la exterior, crem transparent la interior cu nisip fin ca degresant (Fig. 12).

Fig. 12. Fragmente ceramice din situl Gătaia-Şumig 6.7.
Numele de Şumig se pare că ar proveni din maghiarul somik (cornet), iar
după unii cercetători acest toponim bănăţean şi-ar avea originea în apelativul şumig,
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şumigă ce înseamnă vârf sau vârfuit din aromânul sumigos, -oasă27. Alte toponime şi
locuri aflate în apropierea acestor obiective arheologice sunt: în partea de SE: Zăbrani,
Sălişte şi Peret; în partea de SV: Pusta Lenii; în partea de N şi NE: Brestovăţ, Septeri,
Lanu Iabuca şi Gorovei; în partea de NV: Iabuca, Iarc şi Valu roman. Pe planurile de
tragere din 1950 mai apare toponimul Sciubei şi valea unui curs de râu numit Sumig.
Zăbrani este în prezent teren arabil, dar în trecut ar fi putut fi un teren în pantă acoperit
cu o pădure de stejari. Zăbran mai poate însemna pădurice rară, dumbravă, gard sau
rezervaţie28. Sălişte reprezintă un şes arabil, ce aduce aminte de o veche vatră a satului29
- loc în care a fost aşezat un sat, loc de casă sau loc necultivat30. Peret este un regionalism, care indică o livadă cu peri31, deşi terenul este în prezent arabil. Brestovăţ ar
putea veni de la toponimul Brestovac-ulmet32. Pusta Lenii ne indică o câmpie întinsă
acoperită cu ierburi ce ne duce cu gândul la stepă33, dar şi la pustiu. Septeri reprezintă
un şes arabil, iar ca regionalism vine de la şeptar- al şaptelea34. Lanu Iabuca, cel mai
probabil se referă la o livadă de meri (scr. jabuka, măr)35. Iarc reprezintă un şanţ situat
în jurul unei aşezări. Ştiubei, etimologic denumit Scibei, reprezintă o păşune în care s-a
amenajat ca ghizd pentru animale un trunchi de copac sau o fântână ce are ca ghizd un
trunchi de copac scobit36.

3. Direcţia NV spre Birda şi Voiteg (Fig 13)
1. Gătaia 1: situat la 2,39 km NNV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din
Gătaia, la 2, 47 km NNV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 0,26 km S de
DN 58B, la 2,50 km V de Biserica Reformată din Sculia. Ca repere hidrografice situl
se află la o distanţă de 1,18 km N de versantul stâng al cursului temporar al pârâului
Birdeanca, la 1,53 km S de versantul stâng al cursului permanent al râului Bârzava.
Coordonate geografice: 45°26'21.64″ N, 21°23'57.27″ E.
Au fost descoperite materiale ceramice datând din secolele XV–XVIII dHr. Materialul ceramic constă din fragmente atipice fine, cărămizii sau alb-gălbui din pastă de
caolin cu puţină mică şi nisip ca degresant, dar şi un fragment de buză de vas puţin
evazată, cărămizie cu urme de ardere secundară şi decor ce constă în două rânduri de
valuri dispuse unul sub altul. De asemenea în această zonă s-au găsit o aglomerare
importantă de chirpici (Fig. 14).
2. Gătaia 2: situl este amplasat la 2,05 km NV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia, la 2,19 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 1,37 km V
de Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” din Sculia. Reperele hidrogra27

Creţan, Frăţilă, 2007, p. 50, s.v. “Gătaia”.
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
29
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
30
***, 1998, p. 986, s.v. “silişte”.
31
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 56.
32
Frăţilă et alii, 1984, p. 128, s.v. “brestovăţ”.
33
***, 1998, p. 874, s.v. “pustă” .
34
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 49, s.v. “Gătaia”.
35
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 49.
36
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 49.
28
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fice din zonă sunt versantul stâng al pârâului Birdeanca la 2,43 km NE și la 1,22 km
N versantul stâng al râului Bârzava.
Coordonate geografice: 45°26'37.45″ N, 21°24'45.08″ E.

Fig. 13. Obiectivele arheologice Gătaia 1–5.

Fig. 14. Fragmente ceramice din situl Gătaia 1.
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S-au descoperit mai multe fragmente ceramice cărămizii aparţinând secolelor XIV–
XVII dHr, dar şi fragmente ceramice grosiere preistorice printre care un perete de vas
de culoare neagră din Epoca Bronzului. Fragmentul de vas are o ardere bună având
ca degresant puţină mică. Şi aici a fost descoperită o cantitate importantă de chirpici
(Fig. 15).

Fig. 15. Fragment ceramic din situl Gătaia 2.
3. Gătaia 3: situat la 1,30 km NV de Biserica ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia,
la 1,34 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia, la 1,47 km SV de biserica reformată din Sculia. Reperele hidrografice sunt la 0,05 km V versantul drept al unui curs
temporar al râului Bârzava, la 0,70 km NE versantul stâng al pârâului Birdeanca.
Coordonate geografice: 45°26'7.19″ N, 21°24'47.46″ E.
Materialul arheologic descoperit se datează în secolele X–XIII, XV–XVIII. Ceramica
aparţinătoare evului mediu timpuriu constă din două fragmente de buză de căzănel,
cărămizii, cu ardere uniformă, mică şi nisip ca degresant având o suprafaţă aspră.
Unul dintre ele prezintă urme de ardere secundară pe interior. Fragmentele atipice
sunt cărămizii-portocalii şi brun-negricioase, din pastă fină şi semifină cu mică în
cantităţi mici şi nisip ca degresant (Fig. 16).
4. Gătaia 4: se află la 1,87 km NV de biserica ortodoxă “Învierea Domnului” - Gătaia,
la 0,14 km E de calea ferată Timişoara–Reşiţa, la 2,29 km NE de biserica reformată
din Sculia, la 1,87 km NV de biserica romano-catolică din Gătaia. Ca repere hidrografice avem la 0, 91 km N versantul stâng al râului Bârzava și la 1,82 km E versantul
stâng al pârâului Birdeanca.
Coordonatele geografice: 45°26'1.37″ N, 21°24'12.48″ E.
S-au descoperit materiale ceramice atipice, de culoare cărămizie şi negru-brun cu ardere
perfectă, datând din evul mediu dezvoltat, dar şi câteva fragmente ceramice cenuşii
aparţinând secolelor II–IV dHr cu ardere uniformă şi mică cu nisip fin ca degresant.
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Fig. 16. Fragmente ceramice din situl Gătaia 3.
Toponimul pe care se află siturile Gătaia 1, 2, 3 şi 4 se numeşte Corbu, iar în
partea de est se află satul Sculia. Spre nord-vest avem toponimele Câmpu Birdii, Piatra
şi pârâul Valea Mâţei, iar spre est pârâul Birdeanca şi toponimul Livezile. Pe planurile
de tragere din 1950, mai apare spre nord-estul siturilor toponimul Margină de jos.
Antroponimul Corbu se regăseşte în matricolele bisericii ortodoxe37. În dicţionarul
toponimic al Banatului, Corbu reprezintă fie un deal cu păşune şi fâneţe, fie un şes
arabil cu păşune38. Sculea apare în listele dijmelor papale; în 1333 este menţionat drept
Zoruka, iar în 1334 ca Sculd și Soruld. În 1410, satul aparţine comitatului Timiş fiind
numit Oskulla. În secolul XV dHr satul poate fi identificat prin oiconimele Tothszkola
(Sculea slovacă) şi Also Szkulya şi Felso Szkulya (Sculia de Sus şi de Jos). În conscripția lui Marsigli Szkula este arondat districtului Ciacova, iar pe hărțile tip “Mercy” Sculla
se află în districtul Vârşeţ39. Piatra este un loc pietros în lunca Bârzavei40. Valea Mâţei
reprezintă o vale împădurită, în care se pare că în vechime, trăiau pisici sălbatice41.
Denumirea de Birdeanca a pârâului ne arată că, apa ce trece prin acea zonă aparţine
localităţii Birda42. Birda vine de la cuvântul slav brdo - înălţime de pământ, movilă,
37

Creţan, Frăţilă, 2007, p. 49, s.v. “Gătaia”.
Goicu, Sufleţel, p. 107, s.v. “Corbu”.
39
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 53-54, s.v. “Sculia”.
40
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 114, s.v. “Birda”.
41
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 114.
42
Creţan, Frăţilă, 2007, p. 113.
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iar forma cu “i” se datorează grafiei germane43. Livezi sau Livezile este un toponim care
indică fie o fâneţe, fie un pârâu44. Margină de Jos, din punct de vedere geografic este
un şes arabil aflat la marginea de sud-est a satului Sculea45. Din punct de vedere etimologic semnifică partea extremă a unui teren, a unei regiuni46.

4. Direcţia Nord-Est spre Măureni şi Şoşdea
1. Gătaia 5: amplasat la 1,63 km NE de Biserica reformată din Sculia, la 2,58 km NE
de Biserica Ortodoxă “Învierea Domnului” din Gătaia şi la 0,76 km SE de Spitalul
de Psihiatrie din Gătaia. Ca repere hidrografice situl este aşezat chiar pe versanţii râului Bârzava.
Coordonatele geografice ale sitului sunt: 45˚2′25.20″ N, 21˚27′7.76″ E.
S-au descoperit atât materiale ceramice, cât şi material numismatic, piese din fier şi
mărgele din sticlă. Materialul ceramic constă în ceramică specifică secolelor II–IV şi
XIV–XVI dHr. S-au mai descoperit şi trei monede din cupru, doi denari provenind de
la Constans al II-lea şi un as nedeterminat47. Printre piesele de fier mai importante se
numără două topoare din fier, cel mai probabil de factură avară48. Mărgelele sunt din
sticlă colorată, monocromă şi aparţin secolelor II–IV dHr fiind atribuite populaţiei
sarmaţilor.
Locul în care a fost descoperit situl mai este numit de localnici şi Cotul Boilor,
cel mai probabil pentru că aici ar fi fost un loc de păşunat şi adăpat vitele, dar şi din
cauza unor caracteristici ale Bârzavei, care în această zonă îşi creează un cot, relativ
recent format, acesta fiind inexistent pe ridicare topografică militară iozefină49.
La nord de sit se află toponimele Dealu Şoşdea şi pârâul Valea Begu. La aproximativ 1 km V de sit se află marginea estică intravilană a oraşului Gătaia şi a satului
Sculea. La vest în jurul sitului se află toponimul La Pădure, iar în sud toponimele Boroşoanea, Şiretu şi Câmpu Mare. Pe planurile de tragere din 1950, apare la nord de sit
Margina de Sus, iar la nord-est La Rechiţa. Spre vest avem toponimele Unghaţe, După
Moară şi Lunca, iar la sud Moara Mică. La Pădure are legătură cu zona împădurită
din jurul sitului. Boroşoanea din punct de vedere geografic este un şes arabil la marginea căreia se află un izvor. El poate desemna şi un termen antropologic popular românesc - soţia lui Boroş50. Toponimele care au în componenţă cuvântul Moară indică
locuri în care au existat sau încă mai există mori de apă51.
43
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Cele 12 obiective arheologice descoperite aparţin atât evului mediu timpuriu,
cât şi celui târziu sau secolelor II–IV dHr, unele dintre ele fiind chiar multistratificate
descoperindu-se în acelaşi loc materiale ce aparţin mai multor epoci istorice. Acestea
se adaugă la cele 51 de obiective descoperite de Alexandru RĂDULESCU, majoritatea fiind înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional, dar multe dintre ele rămase neverificate după o metodologie modernă. Cu toate acestea, punctele arheologice existente
în spaţiul oraşului Gătaia, ne îndreaptă să credem că zona are un potenţial ridicat privind cercetările arheologice de suprafaţă şi chiar cele intruzive, cercetarea întregului
areal fiind o necesitate care poate aduce mari satisfacţii.
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