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CONTRIBUȚII LA REPERTORIUL DESCOPERIRILOR
ATRIBUITE SECOLELOR II–IV DIN VESTUL ROMÂNIEI
Dorel Micle*, Octavian-Cristian Rogozea**
* Universitatea de Vest, Timișoara; micle_d@yahoo.com
** Universitatea de Vest, Timișoara; rogozeaoctavian@yahoo.com
Abstract. The main purpose of the paper is to introduce into the scientific circuit 52 points with
characteristic materials of the second and fourth centuries A.D. Most points are new, but some
are re-identified and the exact coordinates recorded. The secondary goal is to point out the
grave situation in which the archaeological heritage lies. In some areas, real estate development
(in the case of Dumbrăvița-6 site), land improvement (the site of Dudeștii Vechi and Teremia
Mică) affects archaeological sites to a greater or lesser extent.
Keywords: surface research, ceramics, beads, graves sites, II–IV centuries A.D.

Cercetările de teren recente, întreprinse de colectivul nostru, au dus la identificarea sau reidentificarea unor puncte caracteristice secolelor II–IV dHr. Cunoașterea siturilor de acest tip s-a bucurat de atenția specialiștilor, de-a lungul timpului fiind
întocmite repertorii care vizează zone vaste1 sau perimetre mai restrânse2. Repertorierea siturilor atribuite acestui interval cronologic, deși avansată în comparație cu repertorierea siturilor din alte epoci, este departe de a fi finalizată, multe zone ale Banatului
de câmpie fiind și în prezent necunoscute.

1. Beba Veche-1
Istoricul cercetărilor: Siturile arheologice din hotarul localității Bebea Veche
cu indicativul 1 și 2 au fost descoperite de către Gheorghe DRĂGOI cândva prin anii
2000. Cu prilejul cercetărilor arheologice desfășurate în hotarul localității Dudeștii
Vechi desfășurate în vara, respectiv toamna, anului 2016 au fost verificate și înregistrate o serie de situri aflate în apropiere, printre care cele denumite de noi Beba Veche1 și Beba Veche-2.
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°7'7.59"N, 20°19'0.91"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 138331.29278, 523883.61315.
c. Repere: situl se află la 1,89 km sud-est de biserica ortodoxă din Beba Veche, la 5,8
km sud-vest de biserica catolică din Cherestur, la 5,5 km nord-est de biserica catolică din
Rabe și la 1,54 km sud de șoseaua Beba Veche–Cheghlevici (DJ682)3.
1

Benea, Bejan, 1994, p. 127-148; Benea, 1996, p. 222-300; Mare, 2004, p. 151-214; Micle, 2011.
Micle, Rogozea, 2016, p. 389-440.
3
vezi la Beba Veche-2.
2
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d. Reper hidrografic: situl se află la 650 m est de un pârâu care traversează localitatea
Beba Veche și la 125 m bord de pârâul Cociohat.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind mai înalt cu cca. 2 m față de terenul
din jur.

2. Beba Veche-2
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°7'0.68"N, 20°19'4.57"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 138397.22934, 523665.88352.
c. Repere: situl se află la 2,1 km sud-est de biserica ortodoxă din Beba Veche, la 5 km
sud-vest de biserica romano-catolică din Cherestur, la 5, 1 km nord-est de biserica romano-catolică din Rabe și la 1,72 km sud de șoseaua Beba Veche–Cherestur (DJ 682).

d. Reper hidrografic: situl se află la 100 m sud de pârâul Cociohat.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un meandru fosil mai înalt cu aproximativ 2 m
față de relieful din jur.

3. Becicherecu Mic-4 (Fig. 2/1÷18)
a. Istoricul cercetărilor: Cercetare de teren efectuată de către Victor BUNOIU şi Octavian Cristian ROGOZEA în 21.10.2014 în urma unei informări primite la Direcţia
Judeţeană de Cultură de la un pasionat de detecţie, care susținea că în urma utilizării
detectorului de metale a descoperit 12 monede (în curs de expertizare) în acest sit.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'9.59"N, 21°3'5.23"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 193583.92415, 491251.51155.
d. Repere: situl se află la 1,5 km NNV de biserica ortodoxă din Becicherecu Mic, la
6,5 km SSV de biserica ortodoxă din Hodoni şi la 8 km SSE de biserica romano-catolică din Biled.
e. Reper hidrografic: situl se află la 80 m nord de pârâul Apa Mare.
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind cu aspect de platou care se reliefează în câmpie.

4. Bencecu de Jos-6
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat în urma unei cercetări de teren din data
de 30.01.2014 de către Dorel MICLE, Victor BUNOIU, Octavian-Cristian ROGOZEA
și Alexandru HEGYI.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°54'32.82"N, 21°25'11.62"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 222458.20424, 496170.43015.
d. Repere: situl se află la 2,9 km nord-vest de biserica catolică din Bencecu de Sus, la
7,2 km sud de biserica ortodoxă din Fibiș și la 18 km sud-est de biserica ortodoxă din
Orțișoara.
e. Reper hidrografic: situl se află la 160 m nord de pârâul Băcin.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă.
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5. Cerneteaz
a. Istoricul cercetărilor: Cercetările arheologice de suprafață, care au debutat la data de
13.11.2015, fiind determinate de întocmirea unui memoriu arheologic pentru un proiect
de infrastructură rutieră, realizate de Dorel MICLE, Bogdan CRAIOVAN, Andrei
STAVILĂ și Octavian-Cristian ROGOZEA, au dus la descoperirea unor puncte arheologice, printre care și siturile Cerneteaz-4, respectiv Cerneteaz-5.

5.1. Cerneteaz-4 (Fig. 3/1÷3)
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°52'16.24"N, 21°14'57.69"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 209038.55304, 492565.54211.
c. Repere: situl se află la 3,48 km NNV de biserica ortodoxă din Cernăteaz, la 4,47 km
NNE de biserica ortodoxă din Covaci şi la 5,5 km SSE de biserica ortodoxă din Corneşti.
d. Reper hidrografic: situl se află la 430 m sud-est de pârâul Măgheruş.
e. Forma de relief: zona cu material arheologic este amplasată pe o suprafaţă uşor înălţată aflată între talvegul vestic al pârâului Măgheruş şi terasa înaltă.
5.2. Cerneteaz-5 (Fig. 3/4)
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'38.74"N, 21°14'28.39"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 208352.57061, 491438.46554.
c. Repere: situl se află la 2,6 km nord-vest de biserica ortodoxă din Cernăteaz, la 3,1 km
NNE de biserica ortodoxă din Covaci și la 5,9 km sud-est de biserica ortodoxă din Cornești.
d. Reper hidrografic: la numai 250 m vest se află pârâul Măgheruș.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă aflată pe limita sudică a Câmpiei Înalte
a Vingăi.
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6. Cherestur-1 (Fig. 3/5÷6)
a. Istoricul cercetărilor: punctul a fost reidentificat în 09.06.2016, în contextul cercetărilor de suprafață determinate de săpătura preventivă de la Dudeștii Vechi-25/Cociohatu
Mic-Ferma 3/Mihoc. Materialele atribuite neoliticului4 și epocii bronzului5 din acest
punct sunt menționate în studii cu caracter de repertoriu.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46° 7′35.53″N, 20°22′25.91″E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 142778.02077, 524487.75229.
d. Repere: așezarea se află la 598 m NVV de biserica catolică din Cherestur, la 5,8 km
SEE de biserica ortodoxă română din Beba Veche, 13,7 km nord de biserica ortodoxă
română din Valcani, la est de șoseaua Cherstur–Beba Veche (DJ682).

e. Reper hidrografic: situl este înconjurat de un meandru fosil secat în prezent (pârâul
Cociohatu curge în momentul de față la 2 km nord de sit).
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

7. Cherestur-4
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Gheorghe DRĂGOI din Dudeștii
Vechi. În contextul cercetărilor preventive de la Dudeștii Vechi-25/Cociohat Ferma
3/Mihoc au fost întreprinse și numeroase cercetări de suprafață cu scopul identificării,
reidentificării sau verificării unor situri din acest areal. Situl denumit convențional
de noi Cherestur-4 a fost verificat în 16.06.2016.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46° 8'25.43"N, 20°22'55.79"E, 78 m.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 143508.21203, 525989.43363.
4
5

Rogozea, 2016, p. 12-13.
Rogozea, Rogozea, 2016, p. 144.
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d. Repere: situl se află la 1,63 km nord-vest de biserica catolică din Cherestur, la 5,7 km
nord-vest de biserica catolică din Cheghlevici și la 1,3 km vest de șoseaua Cherestur–
Pordeanu6.
e. Reper hidrografic: situl se află la 1,9 km m sud de cursul actual al pârâului Cociohatu
dar, pe imaginile satelitare este vizibil clar un meandru care înconjoară situl din trei
direcții (doar zona nordică a grindului nu este înconjurată de apă). La momentul reidentificării sitului, în luna iunie 2106, meandrul mai păstra apă în unele locuri, dovadă fiind
vegetația hidrofilă (stuful) din zona sud-estică.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind de aproximativ 2 m înălțime, care
domină zona.

8. Dudeștii Vechi-8

a. Istoricul cercetărilor7: Situl a fost identificat cu prilejul unor cercetări de suprafață
realizate în 19.02.2014 de către Victor BUNOIU și Octavian-Cristian ROGOZEA, Dan
Leopold CIUBOTARU și Cornel AMZA.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'3.17"N, 20°26'33.07"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 147596.51002, 515781.52183.
d. Repere: situl se află la 2,8 km nord-vest de biserica catolică din Dudeștii Vechi, la
6,3 km nord-est de biserica ortodoxă din Vălcani și la 9,7 km sud-est de biserica catolică din Cherestur8.
e. Reper hidrografic: cursul actual al pârâului Aranca se află la 2,5 km nord-vest dar,
analiza regresivă a imaginilor satelitare confirmă existența unui meandru fosil, dispărut
probabil odată cu amenajarea canalului pentru irigații.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind.

9. Dudeștii Vechi-17
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de către Victor BUNOIU și OctavianCristian ROGOZEA în 19.02.2014, în contextul unor cercetări de suprafață, care vizau
descoperirea și cartarea zonelor cu potențial arheologic aflate la vest de localitatea
Dudeștii Vechi.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46° 3'19.55"N, 20°25'32.41"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 146322.97779, 516361.50050.
d. Repere: situl se află la 4,2 km NVV de biserica catolică din Dudeștii Vechi, la 4,6 km
sud-vest de biserica catolică din Cheghlevici și 6,1 km NNE de biserica ortodoxă din
Vălcani.
e. Reper hidrografic: punctul cu materiale arheologice se află la 20 m vest de un meandru fosil (azi canal de drenare) al Pârâului Țiganca, într-o zonă în care există și astăzi
vegetație hidrofilă (trestie).
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
6

vezi la Cherestur-1.
În cazul localității Dudeștii Vechi nu se poate vorbi neaparat despre descoperirea propriu-zisă
a unor noi situri, ci mai degrabă de reidentificarea și înregistrarea unor coordonate geografice
mai exacte, majoritatea siturilor find descoperite deja de pasionații locali de arheologie: Francisc
MIRCIOV, Gheorghe DRĂGOI și Constantin KALCSOV (vezi Kalcsov, 1999).
8
vezi la Dudeștii Vechi-17.
7
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10. Dudeștii Vechi-32 (Fig. 3/14).
a. Istoricul cercetărilor: Primele mențiuni referitoare la acest sit sunt întâlnite în studiul
lui Constantin KALCSOV din anul 19999. Este amintit tumulul din acest punct, dar și
materiale caracteristice neoliticului, epocii bronzului și secolelor II–IV. Cea de a doua
mențiune apare într-un repertoriu al zonei, întocmit de către Petru CIOCANI și Andrea
JOSZA. Aceștia menționează materiale Starčevo-Criș și Baden alături de materiale specifice antichității și evului mediu10. Situl a fost reidentificat de către O.-Cr. Rogozea
cu ocazia unei cercetări de suprafață determinată de necesitatea culegerii de informații
legate de potențialul arheologic al zonei. Noi observații au fost făcute în luna iulie a
anului 2017, când, odată cu supravegherea excavării unui canal de irigații, s-a putut
constata că situl este mult mai mare. Acesta acoperă o zonă distribuită de jur-împrejurul
fostei ferme din Cociohatu Mare (actuala fermă Emilliana West Rom). Limita nordică
pare să fie drumul Dudeștii Vechi–Cociohatul Mare, la sud de zona joasă care începe
imediat după movila de pământ. În vest, presupunem că limita se află la cca. 500 m
de movilă (presupunere făcută pe baza unui bordei identificat în malul unui canal de
irigație). În est, limita presupusă de noi este undeva la 800 m de movilă. La est de
movilă, pe lângă materiale specifice secolelor II–IV11 și X–XIII, au fost descoperite
și numeroase frag-mente de oase umane (coaste, oase lungi, mandibule, fragmente
de calotă craniană) și o mărgea, circulară în secțiune, de culoare albastru închis, cu
diametrul de 0,7 cm, diametrul orificiului 0,3 cm. În zona aflată chiar în spatele fer9

Kalcsov, 1999, p. 157, punctul 59.
Ciocani, Josza, 2015, p. 23, punctul 15.
11
În zona de est, se pare că, prin anii '70, la excavarea canalului de irigație ce taie situl pe direcția
N–S, a fost descoperit și un tezur de monede romane (?). Informația nu a putut fi verificată.
10

489

mei (lângă limita vestică a acesteia) au fost observate numeroase complexe arheologice
dreptunghiulare (probabil locuințe) cu material specific secolelor X–XIII și complexe
circulare cu material preistoric.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°2'53.95"N, 20°23'47.59"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 144026.59149, 515701.88874.
d. Repere: situl se află la 4,2 km NVV de biserica catolică din Dudeștii Vechi, 4,6 km
sud-vest de biserica catolică din Cheghlevici și 6,1 km NNE de biserica ortodoxă din
Vălcani9.
e. Reper hidrografic: sitului este amplasat în cotul unui meandru fosil, cel mai probabil
un fost afluent de stânga al Pârâului fosil Țiganca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

11. Dudeștii Vechi-34/Minvătă Mugjilă/Movila lui Mândul/Movila
lui Tătraneanu
a. Istoricul cercetărilor: În cazul acestui obiectiv arheologic nu se poate preciza o dată
exactă a descoperirii, movila fiind ușor vizibilă în teren. Aceasta apare marcată pe hărţile istorice ale Banatului şi în memoria localnicilor. În circuitul ştiinţific, movila intră
odată cu studiul dedicat movilelor de pământ din Banat, întocmit de Florin MEDELEŢ
şi Ion BUGIULAN12. Movila este amintită şi în repertoriul arheologic al localităţii
Dudeştii Vechi întocmit de către profesorul şi arheologul amator C-tin Kalcsov13, care
amintește aici, pe lângă alte materiale, și ceramică de sec. II–IV. În contextul cercetărilor arheologice preventive din punctul Cociohat-Ferma 3 au fost efectuate şi cercetări de suprafaţă ce vizau identificarea unor situri arheologice noi, dar şi reidentificarea
unor situri cunoscute deja. Cu acest prilej, în 22.05.2016, a fost reindentificată şi verificată starea de conservare a movilei de către Octavian-Cristian ROGOZEA.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°1'9.73"N, 20°28'3.75"E
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 149344.35752, 512171.57069.
d. Repere: movila se află la 2,6 km sud vest de biserica catolică din Dudeştii Vechi, la
10,2 km nord-vest de biserica ortodoxă din Teremia Mare, la 5,5 km NE de biserica
ortodoxă din Valcani şi la 893 m vest de şoseaua Dudeştii Vechi–Valcani (drumul
59F)9.
e. Reper hidrografic: punctul se află la 953 m sud-est de cursul actual al pârâului Aranca.
f. Forma de relief: situl este situat pe o dună.

12. Dudeștii Vechi-36
a. Istoricul cercetărilor: Și acest punct cu potențial arheologic a fost reidentificat în contextul numeroaselor cercetări arheologice de suprafață care vizau stabilirea potențialului
arheologic al zonei. Cercetarea a fost făcută în 22.05.2016 de către Octavian-Cristian
ROGOZEA.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°0'49.61"N, 20°28'4.22"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 149319.09537, 511550.46890.

12
13

Medeleț, Bugilan, 1987, p. 128.
Kalcsov, 1999, p. 156, punctul 29.
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d. Repere: situl se află la 1,3 km est de DN59F, la 3,2 km sud-vest de biserica catolică
din Dudeștii Vechi, la 6,6 km nord-vest de biserica catolică din Teremia Mică9.
e. Reper hidrografic: 1,2 km est se află cursul actual al pârâului Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind.

13. Dudeștii Vechi-37
a. Istoricul cercetărilor: La fel ca situl arheologic menționat mai sus și situl cu indicativul
37 din hotarul localității Dudeștii Vechi a fost reidentificat de către Octavian-Cristian
ROGOZEA în 22.05.2016. Cu acest prilej au fost descoperite materiale caracteristice
pentru epoca bronzului14 și secolele II–IV.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°1'1.58"N, 20°28'26.90"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 149827.46104, 511891.88762.
d. Repere: situl se află la 2,8 km sud-vest de biserica catolică din Dudeștii Vechi, la
8,4 km nord-vest de biserica ortodoxă din Nerău, la 6,9 km NEE de biserica ortodoxă
din Valcani și la 2 km est de șoseaua Dudeștii Vechi–Valcani (DN 69F)9.
e. Reper hidrografic: la 1,5 km vest curge pârâul Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind înalt.

14. Dudeștii Vechi-38 (Fig. 3/7 ÷9, 11)
a. Istoricul cercetărilor: Cercetarea de teren din 22.05.2016 a zonei aflate la sud-est de
Dudeștii Vechi a dus la reidentificarea acestui punct.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'28.54"N, 20°29'10.02"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 151011.27476, 516371.71014.
d. Repere: situl se află în nordul cimitirului din Dudeștii Vechi, la 1,9 km nord-est
de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi, 6,9 km sud-est de biserica catolică
din Cheghlevici și 12 km sud-vest de biserica catolică din Cenad9.
e. Reper hidrografic: la 454 m vest se află pârâul Țiganca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

15. Dudeștii Vechi-43 (Fig. 3/13)
a. Istoricul cercetărilor: În acest punct au exista o serie de clădiri până în anul 2007 (vizibile pe imaginile satelitare din acel an), când acestea au fost demolate pentru îmbunătățirile funciare din această zonă. Cu ocazia amenajării unui șanț pentru drenarea apei
din jurul locuinței sale, o locuitoare de etnie sârbă descoperă fragmente osteologice
umane (?) și un vas cenușiu întreg. Materialele au fost recuperate de Gh. Drăgoi din
Dudeștii Vechi, care le donează Muzeului Național al Banatului. Cu ocazia verificării
sitului din data 26.05.2016, făcută în compania domnilor Gh. Drăgoi și F. Mirciov,
am descoperit doar o mărgea albă lunguiață, fragmente de epoca bronzului15, fragmente
cenușii specifice sec. II–IV și medievale16.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'4.85"N, 20°21'57.01"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 141671.55774, 516175.99606.
d. Repere: situl se află la 5,7 km nord-vest de biserica ortodoxă din Vălcani, la 8,4 km
14

Rogozea, Rogozea, 2016, p. 155-156.
Vezi și Rogozea, Rogozea, 2016, p. 157-158.
16
Craiovan, Rogozea, 2016, p. 106.
15
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SSE de biserica catolică din Cherestur şi la 10,2 km sud-est de biserica ortodoxă din
Beba Veche9.
d. Reper hidrografic: pe hărțile din sec. XVIII și pe imaginile satelitare sunt vizibile
numeroase mendre aflate în jurul sitului, cel mai apropiat fiind un braț fosil al Pârâului
Țiganca.
e. Forma de relief: zona a fost afectată puternic de nivelările executate de o firmă italiană
din zonă, relieful fiind modificat puternic17. Dacă ținem cont de morfologia zonei și de
informațiile obținute de la locuitorii din Dudeștii Vechi, putem specula că situl se afla
pe un grind.

16. Dudeștii Vechi-45
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit de către Gh. Drăgoi din Dudeștii Vechi
în anul 2007. O verificarea a stării de conservare a fost făcută în 09.06.2016 de către
O.-Cr. Rogozea, Gh. Drăgoi și F. Mirciov. Cu această ocazie au fost înregistrate și
coordonatele geografice exacte și au fost descoperite fragmente ceramice specifice epocii bronzului (cultura Mureș), epocii La Tène (ceramică grafitată), secolelor II–IV și
secolelor X–XIII18. Pe lângă aceste materiale au mai fost descoperite și trei mărgele de
sticlă. Tot aici, Gh. Drăgoi a observat, imediat după așa-zisele “îmbunătățiri funciare”,
și fragmente de oase umane. Acest punct este probabil punctul 36 (?) din repertoriul
lui Constantin KALCSOV19.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°0'11.17"N, 20°29'13.78"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 150746.57059, 510279.92946.
d. Repere: situl se află la 4,5 km sud-est de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi,
la 5,3 km nord de biserica romano-catolică din Teremia Mică și la 6,7 km nord-vest
de biserica ortodoxă din Nerău9.
e. Reper hidrografic: situl se află la 3,3 km sud-est de cursul actual al Arancăi.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

17. Dudeștii Vechi-46
a. Istoricul cercetărilor: Necropola a fost descoperită de către Gh. Drăgoi din Dudeștii
Vechi prin anii 2013–'14. Aceasta se află într-o zonă din care este extras nisip de către
locuitorii din Dudeștii Vechi. Gropile rezultate în urma acestei acțiuni sunt transformate
treptat în gropi de gunoi. Anterior zona a mai fost afectată de lucrările de îndiguire ale
canalului. Materialele descoperite în acest punct de către Gh. Drăgoi sunt: o fibulă din
bronz cu chihlimbar sau sticlă (?), numeroasele mărgele din sticlă (lunguiețe, rubinii),
un văscior cenușiu, o fusaiolă dintr-un fund de vas perforat și o monedă (antoniniană?),
toate descoperite la o adâncime de numai 20–30 cm de la nivelul actual de călcare. Pe
baza acestor informații bănuim existența unui mormânt de inhumație sarmatic cu capul
la sud-vest. Din cauza solului acid, starea de conservare a oaselor era deosebit de proastă, ele neputând fi recoltate. Piesele descoperite aici sunt păstrate la Muzeul Național
17

Aceleași “lucrări de îmbunătățiri funciare” au distrus complet și un tumul (marcat pe harta
topografică 1975) aflat în imediata apropiere a sitului.
18
Craiovan, Rogozea, 2016, p. 106.
19
Kalcsov, 1999, p. 156.
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al Banatului. La numai 230 m vest de acest punct au fost descoperite fragmente ceramice cenușii, lucrate la roată (punctul Dudeștii Vechi-8)20. La verificarea făcută de noi
în 10.06.2016, în compania descoperitorului, nu am reușit să mai identificăm materiale
arheologice, zona fiind acoperită de vegetație (pășune). Nici verificarea profilelor gropilor de nisip nu a permis obținerea unor informații.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'5.32"N, 20°26'43.97"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 147834.37303, 515834.41800.
d. Repere: punctul se află la 2,6 km nord-vest de biserica catolică din Dudeștii Vechi,
la 6,3 km nord-est de biserica română ortodoxă din Valcani și la 6,1 km sud-est de
biserica catolică din Colonia Bulgară9.
e. Reper hidrografic: la 616 km nord-vest se află pârâul Țiganca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

18. Dudeștii Vechi-49
a. Istoricul cercetărilor: Demarată în toamna anului 2016, a doua campanie de cercetări arheologice preventive din situl Dudeștii Vechi-25/Mihoc/Cociohat Ferma 3 ne-a
permis continuarea cercetărilor de teren, care vizau reidentificarea siturilor arhologice
aflate în hotarul comunei Dudeștii Noi. În acest context a fost reidentificat și acest
punct de către Octavian-Cristian ROGOZEA, Sergiu ENACHE și Bogdan CRAIOVAN
(18.10.2016). Această zonă cu materiale arheologice se află relativ aproape de punctul
cu indicativul Dudeștii Noi-43, din acest motiv nu excludem posibilitatea ca ambele
să facă parte din aceeași așezare.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'17.03"N, 20°22'37.71"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 142567.35224, 516500.75263.
d. Repere: situl se află la 7,87 km nord-vest de biserica romano-catolică din Dudeştii
Vechi, la 8,34 km sud-vest de biserica romano-catolică din Cheghlevici și la 12,3 km
de biserica ortodoxă din Crna Bara9.
e. Reper hidrografic: lucrările de îmbunătăţiri funciare şi hidroamelioraţii desfăşurate
în ultimele trei secole au schimbat radical relieful şi implicit hidrografia, însă o analiză
atentă a imaginilor satelitare relevă existenţa în proximitatea sitului a numeroase meandre, cel mai vizibil aflându-se la numai 390 m sud-vest de punctul cu materiale ceramice.
f. Forma de relief: situl a fost amplasat cel mai probabil pe un grind.

19. Dudeștii Vechi-51
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost reidentificat de O.-Cr. Rogozea și Francisc Mirciov
în 20.10.2016. În acest punct a fost descoperită, pe lângă ceramică, și o mărgea de
sticlă, lunguiață, de culoare albastră.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°1'17.63"N, 20°27'58.48"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 149245.01453, 512421.67062.
d. Repere: situl se află la 2,39 km sud-est de biserica romano-catolică din Dudeştii
Vechi, la 5,51 km nord-est de biserica ortodoxă română din Valcani şi la 9,18 km nordvest de biserica romano-catolică din Nerău9.
20

În prezent aceste materiale se află la Muzeul Național al Banatului.
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e. Reper hidrografic: situl se află la 780 m sud-est de pârâul Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

20. Dudeștii Vechi-52
a. Istoricul cercetărilor: Acest punct a fost reidentificat în data de 20.10.2016 de către
Octavian-Cristian ROGOZEA și Francisc MIRCIOV.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°1'7.37"N, 20°27'29.61"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 148606.66165, 512140.63232.
d. Repere: situl se află la 2,91 km sud-est de biserica romano-catolică din Dudeştii
Vechi, la 9,18 km nord-vest de biserica romano-catolică din Nerău, şi la 5 km nordest biserica ortodoxă română din Valcani9.
e. Reper hidrografic: la 830 m nord-est se află cursul actual al pârâului Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind.

21. Dudeștii Vechi-55 (Fig. 3/10, 12, 15 ÷16)
a. Istoricul cercetărilor: Cu ocazia unei supravegheri arheologice făcute la excavarea
unui canal de irigație aflat la sud de ferma de la Cociohatul Mare (Emiliana West Rom),
în data de 26.07.2017, au fost verificate și alte canale de acest tip. În acest context a
fost descoperit și acest punct. Zona cu potențial arheologic este traversată de un canal
pe direcția E–V. În malurile canalului sunt vizibile numeroase complexe arheologice
(Fig. 3/1÷2).
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°3'13.18"N, 20°23'20.06"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 143469.79735, 516329.20908.
d. Repere: situl se află la 7 km nord-vest de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi,
la 8,1 km sud de biserica romano-catolică din Cheghlevici și la 13 km nord de biserica
ortodoxă din Mokrin9.
e. Reper hidrografic: la 1 km vest este vizibil, pe imaginile satelitare, un meandru fosil,
astăzi dispărut din cauza lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
f. Forma de relief: situl a fost amplasat pe un grind.

22. Dumbrăvița-6 (Fig. 3/17÷19)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de Victor BUNOIU și Octavian-Cristian
ROGOZEA în toamna anului 2014. O nouă cercetare de teren a fost făcută de către
Victor BUNOIU, Bogdan MUSCALU, Dan VLASE și Octavian-Cristian ROGOZEA
în luna martie a anului 2017. Cu acesată ocazi s-a constatat că o parte destul de însemnată din suprafața sitului a fost afectată de lucrări neautorizate. Pentru stabilirea potențialului arheologic al zonei, între 11 și 12 martie 2017, au fost executate, de către un
colectiv coordonat de Dorel MICLE, 20 de secțiuni. Cu acest prilej a fost stabilită și
stratigrafia sitului: solul arabil (1), sol negru, lutos, compact (2) și solul steril arheologic,
galben-lutos (3). În funcție de zonă sterilul apare la adâncimea de 0,6–0,9 m.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°48'21.74"N, 21°16'16.72"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 210403.12334, 485251.47203.
d. Repere: situl se află la 1,85 km nord-est de biserica reformată din Dumbrăvița, la
2,63 km nord-vest de biserica ortodoxă din Giarmata Vii şi la 4,11 km sud de biserica
ortodoxă din Cerneteaz.
e. Reper hidrografic: la 300 m sud-est se află pârâul Behela.
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe prima terasă a pârâului Behela.

23. Felnac-5
a. Istoricul cercetărilor: În 25.09.2016, Leonard DOROGOSTAISKY și Sorin FORȚIU
descoperă în acest punct, pe lângă numeroase fragmente atribuite epocii bronzului (cultura Mureș), și ceramică cenușie specifică secolelor II–IV.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°6'39.36"N, 21°5'58.89"E.

c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 198732.91513, 519748.70800.
d. Repere: situl se află la 3,5 km sud-vest de biserica ortodoxă din Felnac, la 4 km est
de biserica ortodoxă din Sânpetru German, la 6,26 km sud-est de biserica ortodoxă
din Pecica și la 320 m nord de DJ682.
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e. Reper hidrografic: situl este amplasat pe malul sudic al unui braț fosil al Pârâului
Aranca.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

24. Ghiroda-2 (Fig. 3/20÷21)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat în urma excavării unei piscine, în luna
august a anului 2013, în curtea pensiunii Necrisa din Ghiroda, str. Plopilor, nr. 40. Materialele au fost recuperate de către Claudiu TOMA.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°46'14.90"N, 21°18'23.10"E
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 212948.49152, 481211.59945.
d. Repere: situl se află la 280 m est de biserica ortodoxă din Ghiroda, la 4,55 km de
biserica ortodoxă din Moşniţa Nouă și 5,6 km vest de biserica ortodoxă din Remetea
Mare.

e. Reper hidrografic: situl se află la 750 m nord de cursul actual al râului Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat probabil pe un grind format de un mic pârâu.

25. Giarmata-3/Dealu Bătrân Sud (Fig. 4/1÷4)
a. Istoricul cercetărilor: obiectivul arheologic a fost descoperit, în data de 10.10.2006,
cu prilejul unor cercetări de teren de către Dorel MICLE şi Adrian CÎNTAR. Un prim
raport preliminar este publicat în 200721. Ulterior, în 2011, o mare parte din informații
sunt reluate într-o lucrare care trata descoperirile arheologice din dealurile Lipovei22.
În acest punct, printre numeroase fragmente ceramice, a fost descoperită și o piesă
modelată dintr-o pastă semifină, arsă oxidant, degresată cu nisip fin, cu suprafețele
21
22

Micle et alii, p. 19, obiectiv 20.
Măruia, 2011, p. 1205-1210.
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netezite, care are aspectul unui animal patruped (Fig. 4/4). O piesă similară este cunoscută, tot într-un punct cu ceramică cenușie, mai exact în punctul la Cruceni-323. Deoarece ambele piese au fost descoperite în urma unor cercetări de suprafață, nu putem
supune cu certitudine că ele aparțin secolelor II–IV, însă subliniem că în ambele cazuri
ele sunt asociate cu ceramică cenușie specifică acestui interval.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'57.00"N, 21°22'49.00"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 219168.32014, 491502.15576.
d. Repere: la 5,6 km NNE de biserica ortodoxă din Giarmata, la 4 km SV de biserica
ortodoxă din Bencecu de Sus şi la 4,3 km NNV de biserica ortodoxă din Ianova.

e. Reper hidrografic: la 160 m V de versantul drept al unui pârâu temporar fără nume,
afluent dreapta al Pârâului Valea Bencecului.
f. Forma de relief: situl se află pe prima terasă din versantul drept al cursului superior
al unui afluent dreapta al Pârâului Valea Bencecului. Terenul prezintă o sensibilă înclinaţie V–E, are expunere predominant estică, apropiat de o sursă permanentă de apă,
sub forma unui izvor de coastă.

26. Giulvăz
a. Istoricul cercetărilor: Siturile arheologice cu Giulvăz-6, Giulvăz-7 și Giulvăz-10 au
fost descoperite în data de 3.01.2016 de către Octavian-Cristian ROGOZEA şi Bogdan
CRAIOVAN cu ocazia unor cercetări de suprafaţă determinate de întocmirea Memoriului Arheologic pentru Planului Urbanistic General al Comunei Giulvăz. Siturile
Giulvăz-13 și Giulvăz-14 au fost identificate într-o altă cercetare de teren, din data
25.03.2016, la care a participat și Florentina MĂRCUȚI.
23

Mărcuți, Rogozea, 2016.
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26.1. Giulvăz-6 (Fig. 4/5÷6)
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°32'12.05"N, 20°58'48.26"E
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 186276.71080, 456440.22249.
c. Repere: situl se află la 1,18 km sud-vest de biserica ortodoxă din Giulvăz, la 5,6 km
NNV de biserica ortodoxă din Crai Nou, la 9,5 km nord-est de biserica ortodoxă din
Foeni şi 685 m vest de şoseaua Giulvăz–Rudna.
d. Reper hidrografic: lucrările de ameliorări hidrografice începute în secolul XVII și
continuate inclusiv în sec XX au dus la modificări importante ale hidrografiei zonei.
Analiza regresivă a imaginilor satelitare arată însă o situație complet diferită, în zonă
fiind vizibile numeroase paleomeandre.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
26.2. Giulvăz-7 (Fig. 4/7÷11)
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°32'15.47"N, 20°58'43.15"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 186171.25142, 456551.28904.
c. Repere: situl se află la 1,1 km sud-vest de biserica ortodoxă din Giulvăz, la 5,8 km
NNV de biserica ortodoxă din Crai Nou, la 9,57 km sud-vest de biserica catolică din
Iohanisfeld şi 990 m sud de şoseaua Giulvăz–Foeni (DJ593).
d. Reper hidrografic: În prezent, în imediata apropiere a sitului, nu există o sursă vizibilă
de apă, însă observațiile din teren ne-au permis să tragem concluzia că situl se afla chiar
pe malul unui meandru dispărut datorită desecărilor din perioada modernă și contemporană.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
26.3. Giulvăz-10 (Fig. 4/12)
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°33'32.21"N, 20°59'38.69"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 187493.90173, 458857.87984.
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c. Repere: situl se află la 1,53 km nord-est de biserica ortodoxă din Giulvăz, la 5,6 km
NVV de biserica ortodoxă din Cebza, la 6,19 km sud-vest de biserica greco-catolică
din Peciu Nou şi la 191 m vest de şoseaua Peciu Nou–Giulvăz (DJ593).
d. Reper hidrografic: situl este amplasat pe malul unui mic meandru secat dispărut în
prezent, dar foarte vizibil în teren.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind.
26.4. Giulvăz-13
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°32'48.34"N, 20°59'57.49"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 187833.48953, 457484.26456.
c. Repere: situl se află la 1,1 km est de biserica ortodoxă din Giulvăz, la 5,7 km NNE
de biserica ortodoxă din Rudna și la 7,2 km sud-vest de biserica greco-catolică din
Peciu Nou.
d. Reper hidrografic: materialele au fost descoperite într-un punct aflat pe malul unui
braț fosil al unui pârâu fără nume (100 m nord), vizibil și pe teren, dar și pe imaginile
satelitare, afluent dreapta al râului Timiș.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
26.5. Giulvăz-14
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°33'15.57"N, 20°59'54.21"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 187804.48225, 458327.75024.
c. Repere: se află la 1,35 km nord-vest de biserica ortodoxă din Giulvăz, 6,51 km
sud-vest de biserica greco-catolică din Peciu Nou şi 6,66 km de biserica ortodoxă
din Rudna (Fig. 2/1).
d. Reper hidrografic: situl se află la 370 m nord de un canal fără nume.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

27. Ivanda (com. Giulvăz)
a. Istoricul cercetărilor: Punctele cu materiale cenușii atribuite perioadei post-romane
din hotarul localității Ivanda au fost descoperite, în 18.03.2016, de către OctavianCristian ROGOZEA şi Bogdan CRAIOVAN în contextul cercetărilor de teren determinate de întocmirea Memoriului Arheologic necesar la redactarea noului Plan Urbanistic General al Comunei Giulvăz.
27.1. Ivanda-9 (Fig. 4/13÷17, 5/1÷2).
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°34'13.70"N, 20°55'51.30"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 182631.93197, 460386.72992.
c. Repere: situl se află la 1 km nord-vest de biserica ortodoxă din Ivanda, la 9,8 km
SSE de biserica greco-catolică din Uivar şi la 10,7 km sud-vest de biserica ortodoxă
din Peciu Nou.
d. Reper hidrografic: situl se află la 550 m est de cursul actual al canalului Țeba.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind.
27.2. Ivanda-10/Ploștina
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°34'36.45"N, 20°55'40.76"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 182439.38053, 461100.09058.
c. Repere: situl se află la 7,61 km sud-est de biserica romano-catolică din Otelec, la
5,64 km nord-vest de biserica ortodoxă din Giulvăz și la 9,7 km nord-est de biserica
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ortodoxă din Foeni.
d. Reper hidrografic: la 240 m vest se află canalul Țeba care speculează probabil un
vechi meandru sau o zonă mai joasă. În sudul sitului mai există și un ochi de apă foarte
vizibil în teren și pe imaginile satelitare.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind, mai înalt cu cca. 1–1,5 m decât zona
din jur.
27.3. Ivanda-14
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°33'39.70"N, 20°57'11.53"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 184316.87431, 459249.67146.
c. Repere: situl se află la 3 km nord de biserica ortodoxă din Giulvăz, la 8,6 km sudvest de biserica greco-catolică din Peciu Nou și la 11 km sud-est de biserica ortodoxă
din Pustiniș.
d. Reper hidrografic: și în cazul acestui sit informațiile legate de o sursă de apă viabilă
pentru comunitatea respectivă pot fi obținute numai în urma analizei imaginilor satelitare care oferă o imagine a paleohidrografiei. Pe aceste imagini poate fi observată o
zonă cu numeroase meandre fosile concentrate (o mlaștină) la numai 160 m nord de
sit.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

28. Odvoș-1/Halta Corfeni (Fig. 5/3).
a. Istoricul cercetărilor: Existența unui punct cu potențial arheologic în zona haltei
Corfeni era bănuită în urma unor informații primite de către Eugen PĂDUREAN de
la pasionații de arheologie locali. Lipsa unor coordonate exacte ne-au determinat să
verificăm arealul respectiv. Astfel, în 17.11.2015, a fost identificat un sit arheologic
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cu materiale neolitice24 dar și de sec. II–IV.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 46°5'44.52"N, 21°49'57.35"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 255281.50289, 515540.29975.
d. Repere: situl se află la 421 m sud de calea ferată Arad–Deva, la 3,88 km SVV de
biserica ortodoxă din Conop, la 4,25 km NNV de biserica ortodoxă din Chelmac şi
la 460 m sud de calea ferată Arad–Ilia.

e. Reper hidrografic: situl se află la 1,93 km de cursul actual al râului Mureş, însă se
pare că în preistorie se afla la 80–100 m nord de un braţ de divagare al acestui râu.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind din lunca Mureșului.

29. Otelec-3
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de către Dorel MICLE, Victor BUNOIU,
Alexandru HEGYI și Octavian-Cristian ROGOZEA în 20.02.2014, cu prilejul verificării tumulilor aflați în hotarul acestei localități.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°35'5.75"N, 20°48'29.69"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 173149.49794, 462486.99332.
d. Repere: situl se află la 4,75 km nord-vest de biserica romano-catolică din Iohanisfeld,
la 11 km sud-vest de biserica romano-catolică din Uivar și la 5,53 km nord de biserica
ortodoxă din Medja.
e. Reper hidrografic: situl se află la 1 km sud de cursul actual al canalului Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind la baza tumulului.

24

Rogozea et alii, 2016, p. 12-13.

501

30. Pișchia-10
a. Istoricul cercetărilor: Cu ocazia cercetărilor de teren care aveau ca obiectiv reidentificarea așezării atribuită neoliticului dezvoltat (culturii Banatului) au fost identificate
și o serie de situri care aparțin și altor epoci. Printre acestea se numără și situl denumit
convențional Pișchia-10, descoperit de O.-Cr. Rogozea în 25.12.2014.

b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°53'23.33"N, 21°20'46.78"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 216656.33454, 494285.67434.
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d. Repere: situl se află la 150 m vest de DJ691, la 1,45 km sud-est de biserica romanocatolică din Pișchia, la 8,6 km nord-est de biserica ortodoxă din Cerneteaz, la 8,1 km
nord-vest de biserica ortodoxă din Ianova.
e. Reper hidrografic: la 200 m nord de sit există o zonă mlăștinoasă cu vegetație specifică (stuf) alimentată probabil înainte de canalizare de pârâul Beregsău.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o terasă.

31. Pustiniș-1 (Fig. 5/4÷5)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat în 20.02.2015 de către Dorel MICLE,
Victor BUNOIU, Alexandru HEGYI și Octavian-Cristian ROGOZEA cu prilejul unor
cercetări de teren ce vizau identificarea de situri arheologice în vestul județului Timiș.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°38'8.25"N, 20°51'55.23"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 177892.53846, 467883.96429.
d. Repere: situl se află la 570 m NVV de biserica ortodoxă din Pustiniș, la 630 m sud
de DN59B, la 4,25 km sud-vest de biserica romano-catolică din Uivar și la 7,85 km
NNE de biserica romano-catolică din Iohanesfeld.

e. Reper hidrografic: la 900 m sud se află cursul actual al râului Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

32. Rudna-4 (Fig. 5/6).
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic din hotarul Rudnei, punctul Humca, este cunoscut în bibliografia de specialitate încă din anul 1987, când, în repertoriul dedicat movilelor artificiale de pământ, Florin MEDELEȚ și Ion BUGILAN amintesc materiale
preistorice și La Tène25. Situl a fost reverificat și de Leonard DOROGOSTAISKI în
25

Medeleț, Bugilan, 1987, p. 160.
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2015, dar și de Octavian ROGOZEA, Bogdan CRAIOVAN și Sofia BERTEA, în data
de 9.03.2016, cu ocazia cercetărilor de suprafață determinate de întocmirea Memoriului
Arheologic pentru Planul Urbanistic General al Comunei Giulvăz26.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°30'0.74"N, 20°58'34.19"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 185767.71439, 452405.28791.
d. Repere: aşezarea se află la 1,9 km nord-vest de biserica ortodoxă din Crai Nou, la
5,33 km sud de biserica ortodoxă din Giulvăz şi la 10,1 km nord-est de biserica catolică din Grăniceri.
e. Reper hidrografic: situl a fost amplasat cel mai probabil în zona unei mlaștini dispărute ca urmare a lucrărilor de desecare. În prezent, la vest de sit, foarte aproape, există
un canal modern. Chiar și în acest context, la data cercetării de suprafață, zona aflată
între limita sudică a sitului și calea ferată Rudna–Cruceni era acoperită de apă cu adâncimea de cca. 10–15 cm.

f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind înalt de cca. 1–1,5 m, foarte vizibil și
ușor de observat în peisajul înconjurător deosebit de plat și jos.

33. Sânandrei-11 (Fig. 5/10÷12)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de Octavian-Cristian ROGOZEA, Alina
GHEORGHE și Luminița VOICU, în luna martie a anului 2013, cu ocazia unor cercetări de suprafață, care aveau ca scop completarea cunoștințelor legate de topografia
istorică a localității Sânandrei.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'13.88"N, 21°8'37.03"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 200742.51050, 491033.51641.
d. Repere: situl se află la nord de DJ 692A, la 1,9 km vest de biserica ortodoxă din
Sânandrei, la 3,75 km nord-est de biserica catolică din Dudeștii Noi, la 7,14 km sud-est
de biserica ortodoxă din Hodoni și 420 m vest de calea ferată Timișoara–Arad.
e. Reper hidrografic: la 1,5 km de sit curge pârâul Bega Veche. La limita nordică a sitului curge un pârâu fără nume.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
26

Pentru materialele atribuite culturii Cruceni din epoca mijlocie a Bronzului vezi Mărcuți,
Rogozea, 2017.
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34. Sânandrei-12 (Fig. 5/20÷21)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Liviu MĂRUIA, OctavianCristian ROGOZEA, Cristian FLOCA și Alina GHEORGHE în primăvara anului 2013.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°51'12.00"N, 21°9'18.00"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 490932.83845, 201622.84455.
d. Repere: situl se afla la 1 km vest de biserica ortodoxa din Sânandrei, la 4,56 km nordest de biserica romano-catolică din Dudeștii Vechi și la 6,61 km sud de biserica catolică din Carani.
e. Reper hidrografic: la 672 m sud de sit curge pârâul Bega Veche.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe o mica terasă.

35. Sânmartinu Sârbesc-9 (Fig. 6/1÷2)
a. Istoricul cercetărilor: Situl arheologic Sânmartinu Sârbesc-9/Grădiște a fost descoperit de Liviu MĂRUIA, Dorel MICLE, Andrei STAVILĂ, Lavinia BOLCU și
Lucian VIDRA în 29.01.2009. Diversitatea epocilor prezente aici și implicit a materialului arheologic a făcut ca situl sa mai fie menționat în studii cu caracter de repertoriu care vizau neoliticul târziu27 și epoca bronzului28.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°35'53.00"N, 20°56'25.00"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 200742.51050, 491033.51641.
d. Repere: situl se află la 1,45 km sud-vest de biserica ortodoxă din Sânmartinu Sârbesc,
la 3,42 km nord de biserica ortodoxă din Ivanda şi la 4,97 km sud-est de biserica din
Sânmartinu Maghiar.
e. Reper hidrografic: situl se află la 270 m sud-est de versantul stâng al canalului Ţeba.
27
28

Rogozea, 2015, p. 128-129.
Rogozea, Rogozea, 2016, p. 163-164.
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f. Forma de relief: situl este amplasat pe o mica terasă.

36. Sânmihaiu Român-3
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost identificat de Octavian-Cristian ROGOZEA, în data
de 8.05.2016, în contextul unor cercetări de suprafață menite să reidentifice tell-ul
Gomila Spartă din Hotarul Diniașului.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°40'54.40"N, 21°1'0.59"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 189949.18730, 472408.87617.
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d. Repere: situl se află la 3,62 km nord-est de biserica ortodoxă sârbească din Diniaș,
la 3,46 km sud-vest de biserica romano-catolică din Sânmihaiu German, la 8,25 km
sud-est de biserica romano-catolică din Bobda și 1,13 km nord de DJ591A.
e. Reper hidrografic: la numai 760 m nord se află cursul actual al râului Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un mic grind, mai înalt decât zona din jur cu
cca. 1–1,5 m.

37. Săcălaz-12
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Dorel MICLE și Octavian-Cristian ROGOZEA în data de 22.06.2017.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°44'52.82"N, 21°7'32.24"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 198774.55158, 479346.49596
d. Repere: situl se afla la 5 km nord-est de biserica ortodoxă din Sânmihaiu Român, la
1,7 km sud-est de biserica catolică din Săcălaz și la 6,5 km sud-vest de biserica ortodoxă
din cartierul Mehala.

e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 3,2 km nord-vest de râul Bega.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

38. Șag-8 (Fig. 5/7÷9)
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de către Octavian-Cristian ROGOZEA
și Andrei STAVILĂ în 11.02.2017 cu ocazia unui diagnostic arheologic intruziv efectuat la vest de localitatea Șag.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°39'3.25"N, 21°8'39.63" E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 199708.76605, 468492.62053.
d. Repere: situl se afla la 1,36 km vest de biserica romano-catolica din Şag, la 2,46 km
nord-est de biserica romano-catolică din Parţa și la 8,12 km de biserica romano-catolică
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din Chişoda.
e. Reper hidrografic: situl este amplasat la 1,2 km nord-vest de râul Timiş.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

39. Teremia Mare (com. Teremia Mare)
Istoricul cercetărilor: Fragmentele ceramice au fost descoperite pe suprafața
unor tumuli aflați în hotarul localității Teremia Mare, sau în imediata apropiere, de
către Octavian-Cristian ROGOZEA și Ciprian SMADU, cu ocazia unei cercetări de
suprafață efectuate în data de 20.08.2016.
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39.1. Teremia Mare-4
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°56'2.22"N, 20°32'12.09"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 154148.27785, 502385.61000.
c. Repere: situl se află la 820 m vest de biserica romano-catolică din Teremia Mare, la
8,46 km nord-vest de biserica greco-catolică din Comloșu Mare, la 11,29 km sud-vest
de biserica catolică din Tomnatic și la 370 m nord de șoseaua Teremia Mare–Comloșu
Mare (DJ59C).
d. Reper hidrografic: situl este amplasat pe malul sudic al unui braț fosil al râului Mureș.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe o dună de nisip.
39.2. Teremia Mare-5
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°55'26.79"N, 20°32'57.60"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 155066.55212, 501238.03947.
c. Repere: situl se află la 2,12 km SE de biserica romano-catolică din Teremia Mare, la
7,8 km nord-vest de biserica greco-catolică din Comloșu Mare, la 8,3 km sud-vest de
biserica romano-catolică din Vizejdia și la 10 m sud-vest de șoseaua Teremia Mare–
Comloșu Mare (DJ59C).
d. Reper hidrografic: situl este amplasat pe malul sudic al unui braț fosil al râului Mureș.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe o dună de nisip.
39.3. Teremia Mică-3
a. Istoricul cercetărilor: Materialele au fost descoperite de Octavian-Cristian ROGOZEA
și Lorena SMADU (1.08.2018) în malurile unui canal de hidroameliorații, care traversează pe direcția NE–SV situl. În malurile acestuia sunt vizibile numeroase gropi (Fig.
1/4) și un cuptor menajer cu boltă. Acesta are calota și pereții distruși, pe fundul canalului păstrându-se, la adâncimea de -84 cm (de la nivelul actual de calcare), doar contu-
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rul acestuia. Gura de alimentare este îndreptată spre sud-vest şi are o deschidere de
cca. 0,35 m. Forma cuptorului este ovală. Lungimea acestuia este de 1 m, lăţimea de
0,8 m. Pereţii au o grosime de 2–3 cm (Fig. 1/3).
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°58'9.60"N, 20°27'11.50"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 147904.16404, 506680.26134.
d. Repere: situl se află la 3,6 km nord-vest de biserica romano-catolică din Teremia
Mică, la 5,6 km sud-est de biserica ortodoxă din Valcani și la 8,4 km sud-vest de biserica ortodoxă din Dudeștii Vechi.
e. Reper hidrografic: situl se află la 480 m sud-vest de canalul Dukošin.
f. Forma de relief: situl a fost amplasat probabil pe un mic grind, aplatizat în prezent
de lucrările intense de îmbunătățiri funciare.

40. Timișoara-66
a. Istoricul cercetărilor: Situl a fost descoperit de Octavian-Cristian ROGOZEA în data
de 4.12.2016.
b. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°47'12.31"N, 21° 8'53.84"E.
c. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 200744.69977, 483564.06770.

d. Repere: situl se află la 6,9 km sud-est de biserica romano-catolică din Dudeștii Noi,
la 10,7 km sud-est de biserica ortodoxă din Cerneteaz, la 7,1 km nord-vest de catedrala
mitropolitană ortodoxă din Timișoara și la 1,9 km sud de DN6.
e. Reper hidrografic: situl se află la 431 m nord-vest de pârâul Beregsău.
f. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.

41. Utvin
Istoricul cercetărilor: Lipsa unor informații legate de topografia arheologică a
localității Utvin a determinat realizarea unor cercetări de teren în 30.03.2014 de către
Octavian-Cristian ROGOZEA, Victor BUNOIU și Remus DINCĂ.
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41.1. Utvin-2 (Fig. 6/3÷10).
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42'40.72"N, 21°8'49.85"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 200253.80279, 475190.32602.
c. Repere: situl se află la 100 m nord de linia ferată Timișoara–Utvin, la 1, 78 km sudest de biserica ortodoxă din Utvin și la 1, km sud-est de platforma industrială Utvin.
d. Reper hidrografic: situl se află la 1,54 km sud de cursul actual al canalului Bega.
e. Forma de relief: situl este amplasat pe un grind.
41.2. Utvin-3 (Fig. 6/11÷16).
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42'30.06"N, 21° 8'8.45"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 199343.18800, 474904.77144.
c. Repere: situl se află la 68 m nord de linia ferată Timișoara–Utvin, la 1, 13 km sudest de biserica ortodoxă din Utvin și la 1 km nord-est de platforma industrială Utvin.

d. Reper hidrografic: situl se află la 1, 34 km sud de cursul actual al canalului Bega.
e. Forma de relief: obiectivul arheologic este amplasat pe un grind.
41.3. Utvin-7 (Fig. 6/17÷19).
a. Coordonate (centru aproximativ sit): 45°42'12.24"N, 21°7'6.49"E.
b. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 197977.37399, 474420.08874.
c. Repere: situl se află la 190 m nord de calea ferată Timișoara–Sânmihai, la 1 km sud
de șoseaua Timișoara–Utvin (DJ 591) și 1,39 km sud est de biserica ortodoxă Utvin.
d. Reper hidrografic: situl se află la 1,24 km sud de cursul actual al canalului Bega.
e. Forma de relief: situl arheologic este amplasat pe un grind, bine profilat.
***
În urma cercetărilor noastre de suprafață cunoaștem, în mod cert, o necropolă
databilă în secolele II–IV (Dudeștii Vechi-32) și presupunem existența unor alte necropole în punctele Dudeștii Vechi-43, Dudeștii Vechi-45 și Dudeștii Vechi-46. Sub aspectul materialelor arheologice, menționăm, pe lângă ceramică, descoperirea unor mărgele
în siturile Dudeștii Vechi-32, Dudeștii Vechi-51, Dudeștii Vechi-45, Dudeștii Vechi-

511

46 și Dudeștii Vechi-43. Descoperiri monetare există în situl Becicherecul Mic-4 și
posibil în situl Dudeștii Vechi-32.
Un fapt demn de menționat este dispunerea zonelor cu ceramică cenușie la baza
unor movile sau chiar pe suprafața acestora. Situații de acest gen sunt întâlnite în cazul
punctelor de la Dudeștii Vechi-8, Dudeștii Vechi-17, Dudeștii Vechi-34, Dudeștii
Vechi-38, Otelec-3, Teremia Mare-4 și Teremia Mare-5. Lipsa unor cercetări sistematice
a movilelor de pământ împiedică implicit datarea acestora. În acest context, nu se poate
stabilii o legătură directă între movile și punctele cu ceramică de sec. II–IV din jurul
acestora. Putem specula însă că aceste movile erau folosite ca puncte de reper și posibil de observație. O altă ipoteză ar fi ca locuirile să aparțină comunităților care au ridicat movilele.
În contextul în care tot mai multe zone din Câmpia de Vest, în special în arealul
județului Timiș, suferă lucrări de îmbunătățiri funciare, în vederea irigării acestora, multe dintre siturile arheologice aparținând perioadei secolelor II–IV sunt distruse prin nivelare și scarificare. În ultimii ani, mii de hectare de teren au suferit modificări antropice
datorită practicării unei agriculturi intensive și extensive. Unele dintre movilele de
pământ au dispărut, iar așezări și necropole au fost decapate mecanizat pentru lărgirea
unor canale vechi de irigație sau realizarea altora noi. De aceea, realizarea unei hărți
a potențialului arheologic a devenit o prioritate pentru colectivul nostru, în vederea
protejării acestora, precum și pentru cercetarea științifică prin săpătură arheologică
sistematică sau preventivă.

Fig. 1. 1÷2. Complexe arheologice din profilul sudic al canalului
care traversează punctual Dudeștii Vechi-55;
3÷4. Complexe arheologice din profilul sud-estic al canalului
care traversează situl Teremia Mică-4.
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Fig. 2. Fragmente ceramice descoperite în punctul Becicherecu Mic-4 (1÷18).
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Fig. 3. Materiale arheologice descoperite în punctele aflate în hotarele
localităților Cerneteaz (1÷4), Cherestur (5÷6), Dudeștii Vechi (7÷16),
Dumbrăvița (17÷19) și Ghiroda (20÷21).

514

Fig. 4. Materiale arheologice descoperite în punctele aflate în hotarele
localităților Giarmata (1÷4), Giulvăz (5÷12) și Ivanda (13÷17).
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Fig. 5. Fragmente ceramice descoperite în punctele aflate în hotarele
localităților Ivanda (1÷2), Odvoș (3), Pustiniș (4÷5), Rudna (6),
Șag (7÷9) și Sânandrei (10÷21).
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Fig. 6. Fragmente ceramice descoperite în punctele aflate în hotarele
localităților Sânmartinu Sârbesc (1÷2) și Utvin (3÷19).
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