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ORTSCHAFTEN LIGET, SCHAAG, PARAZ, PETROMAN, 
CSEBSA, MACEDONIEN UND DES TEMES FLUSES…; 

PEISAJUL ÎN AREALUL TIMIȘULUI MORT ÎN SECOLUL  
AL XVIII-LEA, TOPONIMIE, RELEVANȚĂ ARHEOLOGICĂ 

 
 

Oana-Alexandra Borlea* 
 
 

* Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; oana.borlea@gmail.com 
 
 
Abstract. The present paper will take a look at a recently available historical map from the 18th 
century that documents villages in the Timișul Mort area as well as all of the Timiș river mean-
ders, marshes and floodable areas. Toponymy analysis, comparison with similar maps from the 
18th and 19th century as well as re-contextualization of recent archaeological discoveries in the 
area will be discussed as a base for its archaeological relevance. 
 
Keywords: historical map analysis, toponymy, Timiș River. 
 
 

1. Introducere 
Bazinul hidrografic al Timișului Mort reprezintă arealul de interes pentru un 

studiu mai amplu centrat pe relevarea relațiilor om–habitat în zonă. Arealul avut în 
vedere cuprinde o suprafață totală de 234,5 km2 (23450 ha), fiind situat în câmpia joasă 
a Timişului, în zona central-estică a acesteia. În cuprinsul său perimetrul include ambele 
maluri ale Timișului Mort, amplele meandrări astăzi cuprinse de interfluviul Timiş‒
Timişul Mort și hotarele localităţilor Ciacova, Parţa, Pădureni şi sectorul nord- vestic 
al localităţii Jebel.  

În contextul necesității realizării cercetărilor de teren din ultima etapă ce vizea-
ză zona Obad–Macedonia–Cebza, s-a căutat o metodă de eficientizare a acestora. Din 
această perspectivă, publicarea hărții Situations Plan der sechs Ortschaften Liget, 
Schaag, Paraz… în cadrul arhivei digitale Hungaricana1 a oferit un binevenit avantaj, 
harta reprezentând în detaliu peisajul majorității arealului de studiu, inclusiv gradul 
de susceptibilitate la inundații al terenurilor, ceea ce ar ușura considerabil stabilirea 
obiectivelor de cercetare de teren, respectiv analiza ulterioară.  

Deși harta poate fi consultată în detaliu în formatul digital disponibil online, 
în doua variante de rezoluție, site-ul nu permite descărcarea sau importarea în programe 

                                                      
1 Motor de căutare pentru arhivele maghiare, muzee și biblioteci, aflat sub autoritatea Biblio-
tecii Parlamentului maghiar. Informații disponibile online la https://hungaricana.hu/en/about/ . 
Harta poate fi consultata online la https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/1975/ . 
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de editare. La contactarea administratorilor site-ului ni s-a explicat ca varianta digitală 
a hărții este proprietatea Arhivelor Naționale ale Ungariei, iar obținerea unei copii digi-
tale este posibilă contra cost. Am optat pentru rezoluția de 300 dpi în format JPG, 
caracteristici care permit o calitate suficientă pentru prelucrarea în programe de ana-
liză spațială.  

2. Descrierea hărții 
Formatul digital al acesteia include 31 de documente în format JPG ce cuprind 

cca. 176 km2 din arealul de studiu, respectiv acoperă alți cca. 80 km2 la nord și la vest 
de acesta, pe teritoriul comunelor Șag și Peciu Nou. 

Fiecare secțiune prezintă un chenar pe laturile superioară și stângă, în care este 
înscris numărul acesteia în numerale romane în partea superioară. Raportarea la secți-
unile adiacente se face prin indicarea în cadrul acestui chenar a numărului secțiunii 
învecinate din partea superioară și/sau stângă.  

Secțiunea 1 cuprinde direcția nordului geografic, legenda este ilustrată în cadrul 
secțiunii 31, iar secțiunea 30 cuprinde un inventar al suprafețelor inundabile la ape mari, 
medii și mici, respectiv a celor inundate permanent sau acoperite de mlaștini, măsurate 
în stânjeni și iugăre2, inventarul morilor de pe fiecare braț al Timișului, în funcție de 
localitatea care le administrează, respectiv scara și semnătura celui care a realizat copi-
erea hărții în anul 1790; titlul complet al hărții este figurat în secțiunea 25: 
 SITUATIONS PLAN DER SECHS ORTSCHAFTEN LIGHET, SCHAAG, 

PARAZ, PETROMAN, CSEBSA, MACEDONIEN UND DES TEMES 
FLUSES VON SEINER THEILUNG BIS ZU DER WIEDERUMIGEN 
VEREINIGUNG DESSELBEN SAMT ALLEN AUS DEM FLUS ENT-
SPRINGEN UNDE RUKFALLENDEN AUS RISE, ERGUSSUNGEN 
UND GRAEBEN3 

 

Harta este similară primei ridicări topografice, reprezentând localitățile îna-
inte de sistematizare și detalii cu privire la componența teritoriului și a rețelei hidro-
grafice, însă nivelul de detaliu este unul mult mai mare. La o prima privire comparativă, 
se observă o dezvoltare a localităților față de prima ridicare topografică și ample defri-
șări la nord-est de Pădureni și la sud-vest de Parța. Acest lucru poate fi un argument 
în susținerea ideii că prima ridicare topografică a fost menită doar să consemneze sta-
rea terenului la un nivel mai mic de detalii urmând realizarea unor astfel de planuri 
de situații foarte detaliate care să noteze multitudinea de meandrări, alte elemente ale 
peisajului și toponime. 

Un element care pare frapant este ilustrarea hărții Situations plan… în două 
maniere diferite. Acest element face ca harta să pară compusă din două părți: una cuprin-
zând zona Șag–Parța–Pădureni, respectiv una care cuprinde teritoriul localităților 
Macedonia–Cebza–Petroman. Zona nordică este ilustrată relativ mai puțin detaliat, fără 

                                                      
2 Descrierea hărții în arhiva digitală include mențiunea scării acesteia: 1:7200. 
3 Planul de situație al celor 6 localități (Liget, Schaag, Paraz, Petroman, Cebza, Macedonia) și 
a Timișului de la despărțire la confluență, inclusiv a tuturor meandrărilor, belciugelor, des-
prinderilor, băltirilor și șanțurilor sale (t.m.). 
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să prezinte alte variații ale semnelor convenționale dincolo de indicarea pădurilor, mean-
drărilor, a zonelor mlăștinoase și a sărăturilor.  

Zona sudică pare să reprezinte principalul focus al legendei, care detaliază o 
multitudine de semne convenționale aplicabile în speță pentru arealul Macedonia–
Petroman după cum consemnează nota din lateralul legendei (Diese Farben und Zeichen 
bis inclusive Litt. D beziechen fich nur auf Petroman und Macedonien4). 

Amendamentele din subsolul acesteia aduc lămuriri suplimentare cu privire la 
Cebza și clarifică parțial lipsa acestor notații în partea nordică prin oferirea unor carac-
teristici sezoniere referitor la gradul de susceptibilitate la inundații. 

Legenda specifică notații convenționale folosite pentru zona Macedonia–Petro-
man: zone care nu se inunda, zone care se inunda la revărsări mari, zone care se inunda 
la reversări medii si zone care se inunda și la revărsări mici ca amploare; pentru Cebza 
notațiile se fac doar cu litere nu și prin culori diferite; de asemenea se indică semnele 
convenționale pentru mlaștini și băltiri, pentru maluri abrupte și înalte, abrupte și joase, 
line sau nisipoase, precum și cele pentru morile cu stăvilar.  

Primul paragraf al notelor de sub legenda specifică că localitatea Șag se inundă 
până în mijlocul satului la reversările mari, respectiv granița cu localitatea Lighet (Pădu-
reni) (Waldung, Constitutiv und Deservats Huttung, Uberland und ein Theil vom Dorfe) 
se inundă total, adesea la fel se întâmplă cu pădurea Șag, Mlaka și moșiile de lângă 
Timiș și Parța. În Parța, arealurile Kosanda, Dritte und Vierte Flus, Constitutiv Huttung, 
Uberland und Waldboden Karbunar se inundau primăvara și toamna.  

Marele avantaj pe care îl oferă această hartă față de cele studiate anterior este 
consemnarea în detaliu a zonele neinundabile și cele rar inundabile pentru arealul 
Macedonia–Cebza–Petroman, putând deveni, astfel, un instrument util în cercetarea de 
teren: aceste două categorii de terenuri vor fi cercetate prioritar fiind cel mai probabil a 
reține urme vizibile ale locuirilor din trecut (zonele inundabile pot avea depuneri con-
siderabile de material aluvionar, respectiv susceptibilitatea lor la inundații este posibil 
să fi fost de durată, fiind probabil nepropice unor așezări). Această ipoteză, larg consi-
derată fapt prin prisma logicii, va putea fi confirmată sau infirmată doar în urma cer-
cetărilor de teren.  

Harta cuprinde de asemenea o multitudine de elemente figurând, potrivit des-
tinației, meandrările și toponimele asociate, dar și granițele administrative și movilele 
de hotar care au funcționat ca reper al acestora.  

În acest context merită menționat că una dintre hărțile analizate într-o lucrare 
anterioară5 își primește locul de drept ca variantă intermediară realizată înaintea aces-
teia (conform și datelor de întocmire menționate de arhive), care consemnează exclu-
siv hidrografia zonei. Numeralele romane înscrise pe diferite porțiuni ale Esquelet 
der sechs Ortschaften… corespund întocmai secțiunilor care compun Situations plan… 
în care se regăsesc aceleași elemente cartografice și puncte de reper. 

 
  

                                                      
4 Aceste culori și semne, inclusiv litera D, fac referire doar la Petroman și Macedonia (t.m.).  
5 Borlea, 2015, passim, Esquelet der sechs Ortschaften…. 



 

774 

3. Dificultăți întâmpinate în analiză și interpretare 
O problemă inițială a fost suprapunerea hărții peste harta georeferențiată la 

scara 1:25000. Acest lucru se poate face prin rectificare manuală, adică prin identifi-
carea elementelor de relief pe harta istorică cu corespondentelor lor pe cea georefe-
rențiată. Deși la prima vedere părea o sarcină simplă, dat fiind multiplele meandrări 
ale Timișului Mort care s-au păstrat, alte desprinderi și cursuri de apă temporare iden-
tificabile, respectiv o parte din granițele comunale, totuși arealuri întregi diferă sub-
stanțial de peisajul actual. Este cazul zonei de la vest-nord-vest de Cebza, respectiv a 
celei de la est de Lighet, unde reperele identificabile sunt prea rare pentru a asigura o 
suprapunere lipsită de deformări. 

Din acest motiv, georeferențierea prin rectificare manuală secțiune cu secțiune 
nu s-a putut realiza până la momentul studiului de față. Pentru a rezolva aceste prob-
leme s-a realizat recompunerea hărții din secțiunile în format JPG, într-un program de 
editare imagini, și s-a încercat importarea acesteia în variantă completă în programul 
de analiză spațială. După multiple încercări de importare la o rezoluție înalt calitativă, 
s-a optat pentru un export JPG de 200 dpi pentru a facilita analiza. Deși acest format 
este suficient pentru digitalizarea zonelor inundabile și pentru alte procedee de analiză, 
nu permite exportarea ei în format georeferențiat la o calitate suficienta pentru a fi folo-
sită ulterior.  

Deși mai puțin ermetică din punctul de vedere al interpretării decât prima ridi-
care topografică, unde lipsa legendei lasă multe semne de întrebare cu privire la sem-
nele convenționale folosite, și Situations plan... pune totuși destule probleme. 

O primă problemă este rezultă indirect din scopul hărții: aceasta este destinată 
ilustrării zonelor inundabile și neinundabile respectiv a hidrografiei zonei și nu a des-
tinației terenurilor. Prin prisma semnelor convenționale și a notațiilor folosite nu se 
poate determina dacă zonele care nu sunt umede și nici acoperite de păduri, sunt pășuni 
sau zone arabile.  

La această problematică a reprezentării adăugăm ambiguitatea rezultată dintre 
sensul unui toponim și utilizarea acestuia în notațiile prezente pe hartă. Este cazul nenu-
măratelor zone, meandre și despletiri, care poartă denumirea de “râturi”. Avem notate 
cu acest toponim o serie de elemente hidrografice, cum ar fi meandrări, belciuge, des-
prinderi, dar și unele ce pot fi interpretate ca meandre fosile sau chiar zone deschise, 
posibile pășuni. În limba română “rât” desemnează o pășune sau fâneață de-a lungul 
unui ape curgătoare6. Din faptul că multe notații erau pe marginea unor fire de apă, 
am inclus aceste toponime în categoria hidronimelor, incluzându-le în categoria pășuni 
doar din punctul de vedere al interpretării sensului. Menționăm și că Dicționarul Expli-
cativ al Limbii Române sugerează ca și sinonime: altă, băltoacă, gură, livadă, luncă, 
mlaștină, mocirlă, ogor, păpuriș, păpuriște, pârloagă, pomet, smârc7. 

Harta cuprinde cca 300 de toponime, dintre care am putut identifica cca 289 de 
toponime unice, cel puțin ca și grafie. Acestea cuprind totuși câteva formule apropiate, 
precum vuna oltikeo / wuna oltikeo, wuna otar / wuna ottar, temes flus / temes oder 

                                                      
6 DEX. 
7 DEX. 
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parza flus, grafii variabile pentru anumite denumiri (ex.: kottu / kotu / kothu / cothu, 
rit / rittu / rhitu), fără însă a putea identifica în acest moment al cercetării dacă grafia 
este diferită pentru că la realizarea hărții au lucrat mai multe mâini sau dacă aceasta ar 
putea indica sensuri sau folosiri în situații diferite.  

O altă dificultate întâmpinată este dată de ilustrarea părții sudice a hărții. 
Legenda ne informează că zonele notate cu A desemnează terenuri neinundabile (iar 
acestea pot avea 3 culori diferite în cazul localităților Petroman și Macedonia, însă 
nu ni se oferă detalii cu privire la motivația din spatele utilizării acestora, respectiv a 
ceea ce reprezintă8), litera B terenurile inundabile la revărsări mari de ape, cu litera 
C terenuri inundabile la revărsării medii , iar cu litera D terenuri inundabile chiar și 
la revărsări modeste ca amploare. Cu toate acestea, notațiile sunt valabile doar pentru 
zona localităților Petroman și Macedonia și nu se mai aplică la Cebza sau în partea 
nordică. În cazul Cebzei, se explică că s-a folosit litera A pentru terenuri neinundabile, 
litera B pentru terenurile inundabile la revărsări mari de ape, cu litera C terenuri inun-
dabile la revărsării medii, iar cu litera D terenuri inundabile chiar și la revărsări modeste. 
În lumina acestor elemente, chiar dacă digitizarea acestor zone a fost realizată ținând 
cont de ele pe cât posibil, rezultatul, la acest stadiu al cercetării, reflectă inconsistențele 
observate și nu cuprinde zone a căror categorie nu a putut fi clar determinată. Mai mult, 
pentru că zona nordică nu este ilustrată la fel de detaliat, digitizarea zonelor inundabile 
vs. neinundabile a putut fi realizată doar pentru arealul Cebza–Macedonia–Petroman, 
datele din amendamentele legendei fiind insuficiente pentru a o putea integra în ansam-
blu pe cea nordică. Zonele din afara ariei de cercetare nu au fost luate în considerare 
în cadrul operației de digitizare a arealurilor inundabile, pentru că nu făceau obiectul 
studiului de față. 

4. Analiza toponimică 
În urma studiului am identificat cca 289 de toponime unice, 36 dintre care 

având mai multe occurențe pe diferite secțiuni datorită extinderii elementelor carto-
grafice reprezentate, dintre care cele mai des reluate sunt Temes flus și Wuna Oltikeo. 

Toponimele unice au fost încadrate în categorii în funcție de ceea ce desem-
nează, folosind aceleași criterii ca în studiile anterioare9 hidronime, oiconime, denu-
miri ale pădurilor, pășunilor, sărăturilor sau zonelor umede, indicatori ai activităților 
antropice (agricultură, apicultură, metalurgie, morărit, olărit, altele) și alte toponime 
relevante.  

În vederea realizării acestei atribuiri de categorie am apelat la o serie de con-
venții: coturile cursurilor de apă poartă denumiri și am decis să le includem în categoria 
hidronime, deși se poate considera că acestea fac referire atât la schimbarea de direcție 
a apei curgătoare cât și la spațiul de sol din interiorul acestuia care pe hartă poartă dife-
rite semne convenționale, putând fi identificate păduri, posibile livezi sau teren cu 
destinație neclară; râturile sunt de asemenea incluse la hidronime, datorită definiției, 
cu excepția cazurilor în care acestea desemnau pe hartă arealuri a căror notație con-
vențională nu indică prezența vreunui curs de apă la care să facă referire. 
                                                      
8 Situations Plan der sechs Ortschaften…, Secțiunea 31. 
9 Borlea, 2015, p. 904. 
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Astfel, am identificat 149 de hidronime (52%), 48 de toponime care indică 
pășuni (17%), 28 de zone umede (10%), 30 de alte toponime relevante (10%), 13 indi-
catoare ale activităților antropice – morărit (4%), 10 denumesc sărături (3%), 5 topo-
nime ce desemnează zone împădurite (2%), 4 oiconime (1,5%), și două indicatoare 
ale activităților antropice – agricultură (0,5%) (Anexa III).  

Interesantă este utilizarea unor toponime care indică proprietatea, prin folo-
sirea genitivului popular “alui” (Wuna a lui Isak Bela, Poiana alui Gagosch, Groapan 
alui Lengel), dar nu exclusiv (Kothu Gibalzanului, Cothu Stephanes), aici putând fi 
incluse cu siguranță 19 toponime similare, și posibil alte 10, care par să facă uz de 
nume proprii în componența lor.  

Inventarul morilor menționează nu mai puțin de 31, împărțite în funcție de bra-
țul Timișului pe care se află (stâng sau drept) și al localităților de care aparțin (8 la 
Pădureni, 2 la Șag, 4 la Parța, 6 la Petroman, 3 la Cebza și 8 la Macedonia); pe hartă 
se regăsesc 12 toponime distincte: Moara Noa, Mora Bevalia, Mora Fischtie, Mora 
Flashka, Mora Grossului, Mora Klischa, Mora Maczariza, Mora Mika, Mora Niagului, 
Mora Slaettini, Mora Tinki, Mori Prikelie, restul fiind marcate generic.  

Comparativ cu analiza Esquelet de sechs Ortschaften…, toponimele prezente 
pe aceasta pot fi regăsite pe Situations plan… în proporție de 64,9% pentru valorile 
unice, în diferite variante de grafie și posibil ca această valoare să fie mai mare dacă 
luăm în considerare toponimele care nu au putut fi transcrise complet. Se observă ace-
leași transliterații sau transcrieri fonetice din limba română, sârbă sau maghiară10. 

A doua ridicare topografică preia foarte puține din aceste toponime, cca 6 fiind 
identificabile, deși cu altă grafie (Karbonari, Koszanda, Szigeth, Kimpu Mare, Vuna 
Oltikeo, Grindu), iar 9 se regăsesc și pe a treia ridicare topografică.  

5. Analiza spațială 
În arealul de studiu, pentru zona Macedonia–Cebza–Petroman, Situations 

plan… ilustrează 112 areale neinundabile, 75 de areale inundabile la revărsări mari, 
54 inundabile la revărsări medii, 21 inundabile la revărsări mici (la care se adaugă 
alte 3 zone marcare ca mlaștini uscate - trokener morast), 23 de mlaștini (Stehende 
Moraste, notație care ar putea fi interpretată și ca zone de băltire), respectiv 14 sără-
turi (Fig. 1). 

Din punctul de vedere al suprafețelor situația se prezintă astfel: 

Tip de areal digitizat Suprafață totală
Neinundabil 14,6 km2 
Inundabil la revărsări mari 11,8 km2 
Inundabil la revărsări medii 15,4 km2 
Inundabil la revărsări mici 
(inclusiv mlaștini uscate) 

5,4 km2 

Mlaștini–zone de băltire 13,1 km2 
Sărături 7,1 km2 

 

                                                      
10 Borlea, 2015, p. 904. 
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Fig. 1. Categoriile de arealuri ilustrate de Situations Plan…  
suprapuse pe harta topografica 1974 (verde-neinundabil,  
galben-inundabil la revărsări mari, portocaliu-inundabil  

la revărsări medii, roșu-inundabil la revărsări mici,  
kaki-mlaștini uscate, petrol-băltiri, gri-sărături). 

O primă ipoteză privind zonele neinundabile a fost cea că aceasta ar putea 
corespunde zonelor cu cea mai mare elevație din teren, dar o verificare prin suprapu-
nerea curbelor de nivel a dovedit că nu este neapărat cazul. De exemplu, în cadrul zonei 
cuprinse de curba de nivel de 80 de metri altitudine sunt cuprinse atât zone neinundabile 
cât și inundabile, putând fi observate doar 6 sau 7 zone care se înscriu curbelor de nivel 
ce delimitează cele mai înalte areale. Considerăm că gradul de susceptibilitate la inun-
dații al terenurilor din acest areal de depinde de mult mai mulți factori de microrelief, 
pentru a putea observa o regulă la acest nivel.  

Cu privire la zona Macedonia–Cebza–Petroman din analiza de mai sus am 
putut observa următoarele: 
■ Terenurile neinundabile și inundabile doar la revărsări mari se distribuie relativ uni-
form pe toată zona, de la nord la sud, însă se concentrează pe latura vestică și în jurul 
localităților Petroman și Macedonia (Fig. 2).  
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■ Zonele inundabile la revărsări medii și mici se concentrează în arealul situat la nord 
de Cebza si Petroman precum și între aceste localități, unde putem observa și o den-
sitate relativ mai mare a rețelei hidrografice (Fig. 3 și 4).  
■ Zonele inundabile la ape medii se concentrează aproape exclusiv la în partea nordică 
a acestei zone și în special la nord-est de Cebza și între Cebza și Petroman (Fig. 4). 
■ Zonele inundabile la ape mici și mlaștinile uscate pot fi regăsite între Macedonia și 
Cebza, respectiv sporadic la nord-vest de Petroman și mai la nord, în zona Ritu Bara, 
pe teritoriul Parței (Fig. 5).  
■ Două din cele trei puncte arheologice identificate la sud de Macedonia se situează 
pe arealuri neinundabile, în timp ce al treilea se află pe malul Vunei Satului, fiind deci 
supus unui grad mediu de risc.  

Cu privire la zona Parța–Pădureni din analiza de mai sus am putut observa 
următoarele: 
■ Băltirile figurează însă cu precădere în arealul Parța–Pădureni, fiind reprezentate doar 
prin două zone în partea inferioară a hărții, la nord pe Petroman și la nord-est de Cebza 
(Fig. 6). 
■ Sărăturile sunt prezente aproape exclusiv în arealul localității Pădureni, fiind prezente 
la est, vest și sud de aceasta. Câteva zone restrânse pot fi observate în hotarul Mace-
doniei (Fig. 7).  
■ Pentru secțiunea superioară a hărții se observă că siturile identificate în timpul cerce-
tărilor anterioare de teren nu se află nici unul în zonele de risc ilustrate de a doua ridi-
care topografică sau cele indicate de Situations Plan... . Totuși, ținând cont de menți-
unile legendei, probabil toate descoperirile din acele zone erau supuse unui risc sezo-
nier de inundații.  

6. Concluzii și direcții viitoare de cercetare 
Cele trei hărți rezultate în urma ridicărilor topografice, respectiv cele două hărți 

detaliate ale hotarelor localităților Șag, Parța, Pădureni, Cebza, Macedonia, Petroman, 
Esquelet der sechs Ortschaften… și Situations plan…, reprezintă un izvor cartografic 
de amploare, care poate oferi o mare varietate de informații cu privire la acest areal și 
evoluția sa în ultimele secole.  

Pentru cercetarea de față, Situations plan… oferă un binemeritat ajutor în con-
textul necesității încheierii etapei de cercetare de teren al zonei Macedonia–Cebza–
Petroman. Cu ajutorul datelor rezultate din această analiză, vom prioritiza verificarea 
zonelor neinundabile, continuând apoi cu cercetarea celorlalte zone în sensul crescător 
al riscului de inundare, în funcție de timpul disponibil. După fiecare ieșire în teren, se 
va face o evaluare a rezultatelor, pentru a vedea dacă această abordare trebuie regândită 
sau adaptată, respectiv se vor face verificări punctuale ale zonelor cu risc mare.  
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Fig. 2. Zone neinundabile. 

 
Fig. 3. Zone inundabile la reversări mari. 
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Fig. 4. Concentrarea zonelor inundabile la revărsări medii  

în dreptul localităților Cebza și Petroman. 

 
Fig. 5. Zonele inundabile la revărsări mici de ape. 
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Fig. 6. Băltirile ilustrate în zona Parța–Pădureni. 

 
Fig. 7. Sărături în zona Pădureni. 
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ANEXA I.  
 
Glosar de termeni care intră în componența microtoponimelor 
Baltă = întindere de apă stătătoare, de obicei nu prea adâncă, având o vegetație și o 
faună acvatică specifică, zonă de luncă inundabilă cu locuri în care stagnează apa. 
Cot = meandru a unei ape curgătoare. 
Crac = ramificație a unei ape curgătoare. 
Gîrbov = îndoit de bătrânețe. 
Grind = ridicătură de teren alungită care rezultă din depunerile aluvionarea ale unei  
ape curgătoare, grădiște, popină. 
Malcă = mlaștină, smârc. 
Ostrov = insulă fluvial format în urma unui proces de acumulare. 
Rât = șes de-a lungul unei ape curgătoare pe care crește iarbă. 
Seliște = vatra satului, loc de casă, loc necultivat dar prielnic pentru cereale, pomi, 
pășune. 
Slatină = izvor de apă minerală sărată, teren mlăștinos și sărat, sărătură. 
Stăniște = loc răcoros, umbros, unde se odihnesc vitele vara, zăcătoare, loc de întâlnire, 
popas. 
Ungher = loc retras ascuns, cotlon. 
Vână = șiroi de apă, curs de apă. 
 

Traduceri ale unor termeni străini și transliterații care intră în componența micro-
toponimelor 
Mlad = tânăr (srb.) 
Muhle = moară (germ.) 

Szigeth = insulă (magh.) 
Travnik = luncă (srb.) 

Wald = pădure (germ.) 
Reis = orez (germ.) 

 

Aproximări și transliterații ale unor termeni străini care intră în componența 
microtoponimelor 
Batrin/Patrin ~ bătrân 
Cimpu ~ câmpu 
Cothu/Cottu/Kotu/Kottu/Kothu ~ cot 
Girbova ~ gârbovă 
Honiacului ~ conacului 
Kern ~ cârn 
Kraku ~ crac 
Karbunar~ cărbunari 
Kaprie Maistorulor ~ kapellmeister(?) 

Mik ~ mic 
Mora noa ~ moara nouă 
Ogredi ~ ogrăzi 
Orzischtie ~ orziște 
Palta ~ balta 
Pohului ~ porcului 
Ritu/Rittu ~ rât 
Rakicile/Rakitova ~ 
răchiți 

Rosch ~ roșu 
Seka, seku ~ sea-
că, sec 
Stanisch ~ stăniște 
Szallas ~ sălaș 
Unkezu ~ ungher 
Wuna, vina ~ vână 
Walie ~ vale 
Wiru ~ firul 
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ANEXA II. Lista de toponime 
 

Toponim Secțiune Tip de toponim 

Badure Parzi 11 Păduri 

Balta Saka 18 Hidronime 

Barselesdie 4 Hidronime 

Barselia 4 Hidronime 

Blaniestie Mic 23 Hidronime 

Cimpu Mare 26 Pășuni 

Cothu Stephanes 27 Hidronime 

Cothu Stojan 31 Hidronime 

Cothu Tatarilor 31 Hidronime 

Cottu Mare 26 Hidronime 

Csebsa 22 Oiconime 

Csebsa Bach 10,23 Hidronime 

Csebssa Bach 22 Hidronime 

Dugi Mekia 23 Hidronime 

Farinfok Flus 23 Hidronime 

Flus Reppetie 23 Hidronime 

Foschina Flus 18 Hidronime 

Fundosa 27 Hidronime 

Gaju Lung 26 Pășuni 

Giale Mumomir 5 Pășuni 

Girbavi Rit 13 Hidronime 

Girbova 19 Hidronime 

Govaschdia 11, 12, 13 Hidronime 

Grindu 20 Pășuni 

Groapa 
Bumbului 

20 
Alte toponime 

relevante 
Groapa 

Kalkingeschu 
26 Pășuni 

Groapa Pohului 26 Pășuni 

Groapan Alui 
Lengel 

19 Hidronime 

Groba 
Negruschan 

20 
Alte toponime 

relevante 

Huttung 18 
Alte toponime 

relevante 

Iarcu 26 Hidronime 

Iervenitza 4 Hidronime 

Iervenitza Mik 4 Hidronime 

Igidar 12, 13 Hidronime 

Karbunar 19 Păduri 

Karikat 27 Zone umede 

Kern Jacovicza 20 Hidronime 

Kirche Von 
Rudna 

25 
Alte toponime 

relevante 

Kischegene 22 
Alte toponime 

relevante 

Komila 23 Pășuni 

Kosanda 12 Păduri 

Kothu 
Forcthscherinilor 

27 Hidronime 

Kothu 
Gibalzanului 

31 Hidronime 

Kottu Prezoni 30 Hidronime 

Kotu A 
Csalarului 

20 Hidronime 

Kotu A Mori 
Obad 

20 Hidronime 

Kotu Alui Schuk 28 Hidronime 

Kotu Brevalia 5 Hidronime 

Kotu Gergiza 13 hidronime 

Kotu 
Gruiakreitschun 

13 Hidronime 

Kotu Kaprie 
Maistorulor 

20 Hidronime 

Kotu Kaprireulor 20 Hidronime 

Kotu Lomi 13 Hidronime 

Kotu Marko 13 Hidronime 

Kotu More 13 Hidronime 

Kotu Mori 
Czakowi 

28 Hidronime 

Kotu Mumomir 5 Hidronime 

Kotu Muntianu 26 Hidronime 

Kotu Negri 20 Hidronime 

Kotu Obad 29 Hidronime 

Kotu Ostrova 13 Hidronime 

Kotu Sc….Mare 
(?) 

5 Hidronime 

Kotu Schalidru 28 Hidronime 

Kotu Spegu 
Patrin 

28 Hidronime 

Kotu Stey 5 Păduri 
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Toponim Secțiune Tip de toponim 

Kotu Tinki 5 Hidronime 

Kotu Tinku 13 Hidronime 

Kotu Ungitza 28 Hidronime 

Krak 27 Hidronime 

Krako 
Dorungoschulor 

28 Hidronime 

Kraku 19 Hidronime 

Kraku Druga 
Mlaka 

13 Hidronime 

Kraku Oltamisch 14 Hidronime 

Kramenatu Mori 26 
Ind. Activit: 

Morărit 
Kropanu 

Schabarului 
20 Hidronime 

La Budrinka 20 Pășuni 

La Csilibia 21 Pășuni 

La Gara Opaleo 21 Pășuni 

La Golsch 17 Sărături 

La Kossarosch 27 Pășuni 

La Kotarului 20 Pășuni 

La Mira Slatina 17 Sărături 

La Pana 17 Sărături 

La Peretu 17 Sărături 

La Retschina 21 Pășuni 

La Seliste 28 Pășuni 

La Seliste 
Ungaraska 

28 Pășuni 

La Staniste 27 Păduri 

La Trammisch 28 Pășuni 

Lighet 18 Oiconime 

Macedonien 27 Oiconime 

Maeri 
Schentanilor 

31 Pășuni 

Mindieskului 
Balta 

18 Hidronime 

Mladi Rit 13 
Alte toponime 

relevante 

Mlaka 13, 18 
Alte toponime 

relevante 
Mlaka 

Beschenarului 
26 Zone umede 

Mloschdina 13 Zone umede 

Moara Noa 26 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Bevalia 5 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Fischtie 31 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Flashka 26 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Grossului 31 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Klischa 23 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Maczariza 26 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Mika 26 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Niagului 5 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Slaettini 26 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mora Tinki 5 
Ind. Activit: 

Morărit 

Mori Prikelie 23 
Ind. Activit: 

Morărit 

Nusch 28 Pășuni 

Oborova 
Nekatura 

22 Pășuni 

Oltamisch 13, 14 Hidronime 

Oltikeo 26, 27 Hidronime 

Oltikezu 27 Hidronime 

Orrosing 23 Pășuni 

Orzischtie 26 
Ind. Activit: 
Agricultură 

Ostrova 13 Pășuni 

Parza Flus 10 Hidronime 

Petromann 28 Oiconime 

Petuzilla Mare 27 Hidronime 

Petuzilla Mik 27 Hidronime 

Piaza More 4 Pășuni 

Poiana Alui 
Gagosch 

21 Pășuni 

Poiana Lazului 20 Pășuni 

Poiana Lunga 20 Pășuni 

Poruga 18 Hidronime 

Rakitova Bara 12 Zone umede 

Rastiz 23 Pășuni 

Reattina 27 Pășuni 
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Toponim Secțiune Tip de toponim 

Reis Bau 10 
Ind. Activit: 
Agricultură 

Rittu Adormisch 22 Pășuni 

Rittu Aluj 
Kondan 

17 Zone umede 

Rittu Bika 21 Zone umede 

Rittu Blanistie 23 Pășuni 

Rittu Bukovina 23 Pășuni 

Rittu Cseraliu 28 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Dancza 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Feeki 26 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Flokos 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Golzu 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Kirnului 17 Zone umede 

Rittu Kissak 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Kosti 27 
Alte toponime 

relevante 
Rittu Kreschi 

Mari 
28 

Alte toponime 
relevante 

Rittu Maglia 11 Zone umede 

Rittu Mare 10, 16 Zone umede 

Rittu 
Moschanului 

14 Zone umede 

Rittu Orloviniak 11 Zone umede 

Rittu Ploschita 21 Zone umede 

Rittu Popi 6 Hidronime 

Rittu Pucsanului 14 Zone umede 

Rittu Retschina 21 Pășuni 

Rittu Seliste 26 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Sigedului 23 Zone umede 

Rittu Stanisch 17 Zone umede 

Rittu 
Stischerasch 

26 Zone umede 

Rittu Talegu 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Talegului 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Unguru 27 
Alte toponime 

relevante 

Rittu Waida 21 Zone umede 

Rittu Wajguzi 28 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Adormisch 27 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Badie 23 Pășuni 

Ritu Baguliza 22 Pășuni 

Ritu Barbuschan 20 Pășuni 

Ritu Bubeu 12 Zone umede 

Ritu Dragoi 22 Pășuni 

Ritu 
Dschimbosch 

22 Pășuni 

Ritu Giureli 22 Pășuni 

Ritu Ka Rakicile 12 Hidronime 

Ritu Kalului 20 Pășuni 

Ritu Lajului 13 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Liboschodia 28 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Lung 27 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Mare 11, 21, 22 Zone umede 

Ritu Moschan 20 Pășuni 

Ritu Mujerilor 27 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Ogredi 22 Pășuni 

Ritu Orlowinak 11 Zone umede 

Ritu 
Rhescheomezu 

10 Hidronime 

Ritu Robului 14 Zone umede 

Ritu Roganului 22 Pășuni 

Ritu Secatu Rele 11 Zone umede 

Ritu St Marta 22 Pășuni 

Ritu Surdului 13 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Swerdschia 22 Pășuni 

Ritu Theursului 28 
Alte toponime 

relevante 

Ritu Turcului 12 Zone umede 

Robului 13 Hidronime 

Rogani Bach 22 Hidronime 

Romer Schanz 13, 18 
Alte toponime 

relevante 

Schanzu 10, 13 Hidronime 

Schiboka Bara 11 Zone umede 
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Toponim Secțiune Tip de toponim 

Schudna Flus 23, 26 Hidronime 

Siged 23 Pășuni 

Sigeduz 23 Pășuni 

Siget 28 Zone umede 

Slatina 
Boschinestilor 

17 Sărături 

Slatina Carascha 23 Sărături 

Slatina La 
Wisech 

14 Sărături 

Slatina Miri 18 Zone umede 

Slatina 
Schitoranzului 

14 Sărături 

Slatina Spineza 23 Sărături 

St Marta 27 Zone umede 

Strimbavi Rit 13 
Alte toponime 

relevante 

Temes Flus 
14, 18, 19, 

26, 27 
Hidronime 

Temes Flus Oder 
Parza 

6, 11 Hidronime 

Travniku Alu 
Lapadat 

26 Pășuni 

Unkezu 
Manastiri 

25 Hidronime 

Unkezu Schudna 26 Pășuni 

Verezin 26 Pășuni 

Vuna Alui 
Andru 

27 Hidronime 

Vuna Alui Lazko 26 Hidronime 

Vuna 
Dorungoschulor 

28 Hidronime 

Vuna Girbova 26 Hidronime 

Vuna Koschi 26 Hidronime 

Vuna Mare 26 Hidronime 

Vuna Oltikeo 26 Hidronime 

Vuna Patrin 27 Hidronime 

Vuna Pei 26 Hidronime 

Vuna Pihuka 27 Hidronime 

Vuna Rosch 27 Hidronime 

Vuna Satului 27 Hidronime 

Vuna Selistie 26 Hidronime 

Vuna Sirbeasca 26 Hidronime 

Vuna Travniku 26 Hidronime 

Wadu Wadie 5 
Alte toponime 

relevante 

Wirischik 13 Hidronime 

Wiru A Lui Wis 
Sak 

12 Hidronime 

Wuna A Lui Isak 
Bela 

12 Hidronime 

Wuna 
Adormisch 

22 Hidronime 

Wuna Afunda 18 Hidronime 

Wuna Alui Ion 21 Hidronime 

Wuna Alui 
Pauloschan 

20 hidronime 

Wuna Avram 22 Hidronime 

Wuna Barseledie 4 Hidronime 

Wuna Batrin 22 Hidronime 

Wuna Berlovan 20 Hidronime 

Wuna Betkovan 21 Hidronime 

Wuna Bevalia 5 Hidronime 

Wuna 
Constandin 

22 Hidronime 

Wuna Cosanda 13 Hidronime 

Wuna 
Csemoschului 

27 Hidronime 

Wuna Cseraia 21, 27, 28 Hidronime 

Wuna Damian 21 Hidronime 

Wuna Draguliza 10 Hidronime 

Wuna Gaura 21 Hidronime 

Wuna Gerboviza 23 Hidronime 

Wuna Gergiza 13 Hidronime 

Wuna Girbova 27 Hidronime 

Wuna Goti 13 Hidronime 

Wuna 
Govoschdia 

20, 21 Hidronime 

Wuna Iesidian 22 Hidronime 

Wuna Iovosdia 21 Hidronime 

Wuna Ivaschko 23 Hidronime 

Wuna Jeschu 12 Zone umede 

Wuna Ka Cispari 20 Hidronime 

Wuna Karasch 23 Hidronime 

Wuna Kischului 12 Hidronime 
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Toponim Secțiune Tip de toponim 

Wuna Latiesch 13 Hidronime 

Wuna Lomi 4 Hidronime 

Wuna Lupscha 27 Hidronime 

Wuna Magdi 18 Hidronime 

Wuna Mare 22 Hidronime 

Wuna Merilor 13 Hidronime 

Wuna Miri 18 Hidronime 

Wuna Mokoni 22 Hidronime 

Wuna Mustez 22 Hidronime 

Wuna Nannului 28 Hidronime 

Wuna Olarestilor 13 Hidronime 

Wuna Oltikeo 
20, 21,  
27, 28 

Hidronime 

Wuna Otar 10 Hidronime 

Wuna Ottar 21 Hidronime 

Wuna Perri 20 Hidronime 

Wuna Popi 12 Hidronime 

Wuna Popitan 11, 12 Hidronime 

Wuna Redenalui 21 Hidronime 

Wuna Rureu 12 Hidronime 

Wuna Saka 12 Hidronime 

Wuna Stabini 21 Hidronime 

Wuna Sterminaz 21 Hidronime 

Wuna Stirban 10 Hidronime 

Wuna Strimba 14, 27 Hidronime 

Wuna Surdului 12 Hidronime 

Wuna Sziget 22 Hidronime 

Wuna Webiza 22 Hidronime 

Wunda Afunda 20, 22 Hidronime 

Ziganka 11 Hidronime 
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ANEXA III. Tipurile de toponime 
 

Tipuri de toponime Nr. 

Alte toponime relevante 30 

Hidronime 149

Ind. Activit. Agricultură 2 

Ind. Activit. Morărit 13 

Oiconime 4 

Păduri 5 

Pășuni 48 

Sărături 10 

Zone umede 28 

Total 289
 

 
Grafic. 1. Distribuția procentuală a tipurilor de toponime  

identificate pe Situations Plan... . 
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