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Abstract. The present study aims to bring forward a few new medieval archaeological sites, dis-
covered within Timişoara and it’s sorrounding area. The sites in question were discovered 
either trough field surveys or through intrusive archaeological research of certain areas within 
the city of Timişoara, between 2013 and 2019. The identification of archaeological sites in 
the field was possible through the clusters of pottery shards visible on the surface of the sur-
veyed area. As well as the newly discovered sites, we will also discuss a few medieval archae-
ological sites that were already known and were rediscovered during the above mentioned field 
surveys. The newly discovered sites cover a time spawn between the VIII‒XVII centuries. 
 
Keywords: medieval pottery, early, late and high middle-ages, field survey, Timişoara, Banat. 
 
 

1. Introducere 
În ultimii zece ani, cercetările arheologice de suprafaţă au cunoscut un dina-

mism sporit, situaţie care a facilitat descoperirea sau reidentificarea în teren a unor noi 
obiective arheologice. Imboldul pentru multe dintre cercetările de teren întreprinse în 
ultimii doi ani a fost realizarea unor memorii arheologice în vederea întocmirii planu-
rilor urbanistice generale ale localităților Acesta este şi cazul Timişoarei, siturile ana-
lizate în studiul de faţă au fost descoperite în urma unor cercetări de teren desfăşurate 
în jurul oraşului, în special în cadrul proiectului de realizare a Planului Urbanistic Gene-
ral al municipiului, desfăşurat în cursul anului 2014. Ca rezultat al proiectului amintit 
mai sus, au fost descoperite o serie de situri arheologice în hotarul cadastral al Timi-
şoarei, situri care au fost încadrate în perioada evului mediu. 

Timişoara medievală este în continuare un subiect de interes pentru cercetători 
epocii medievale, fiind larg dezbătut în bibliografie de specialitate, totuşi, din nefericire, 
până în prezent, se cunosc doar crâmpeie din istoria urbei şi a împrejurimilor sale în 
perioada premergătoare secolului XVIII. Astfel, lucrarea de faţă îşi propune să introducă 
în circuitul ştiinţific 8 noi situri arheologice şi să readucă în atenţia cercetătorilor alte 
trei situri deja cunoscute, toate acestea fiind atribuite evului mediu. Din punct de vede-
re cronologic, obiectivele arheologice prezentate mai jos aparţin evului mediu timpuriu 
(sec. VII‒IX), dezvoltat (sec. XII‒XIV) şi târziu (sec. XV‒XVII). 
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2. Situri 
2.1. Timişoara-19  

a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren reali-
zate de către O. Rogozea, în data de 11.04.2015. 
b. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°44′13.15″ N, 21°10′18.68″ E, 84 
m altitudine. 
c. Toponim/Punct: Staţia de epurare. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 202310.34457, 477949.16086. 
e. Suprafață: 5,18 ha. 
f. Reper geografic: situl este amplasat la 2,6 km S de drumul naţional 59 Timişoara‒
Săcălaz, la 1,27 km N de biserica catolică din Freidorf şi la 2,32 km SV de biserica 
ortodoxă din Ronaţ. 
g. Materialul arheologic: Fragmente ceramice aparţinând unor funduri de oală sau 
buze de oale, precum şi pereţi de vas. Ceramica este lucrată exclusiv la roată, degre-
sată cu nisip sau nisip şi pietricele. Puţinele fragmente decorate prezintă urme de decor 
incizat, realizânduse benzi de trei linii, paralele între ele (Pl. 2/1). 
h. Datare: Ev mediu dezvoltat (sec. XVI‒XVII). 
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2.2. Timişoara-20 
a. Istoricul cercetărilor: Zona de nord a orașului Timișoara s-a bucurat de atenția arhe-
ologilor încă din anii '70, când au fost efectuate o serie de periegheze în acestă parte 
a orașului. Rezultatele acestor cercetări de teren au fost publicate de către regretații 
Florin MEDELEȚ și Ion BUGILAN sub forma unui mic repertoriu1, în care sunt men-
ționate mai multe descoperiri arheologice lângă calea ferată Timișoara‒Arad, printre 
acestea numărându-se și situl denumit convențional de noi Timișoara-20, mai exact 
acest sit se află în zona B de pe harta cercetătorilor amintiți mai sus. Și în alte studii2, 
care preiau informația de la Fl. Medeleț și I. Bugilan, se face referire la o așezare post-
romană existentă în cartierul Mehala, însă fără a se menționa existența a două zone 
distincte de concentrare a materialului arheologic. După o analiză a hărților realizate 
cu ocazia Franziszeische Landesaufnahme (1819–'69), concentrările de ceramică în  

 

 

                                                      
1 Medeleț, Bugilan 1976, p. 82, fig. 18. 
2 Bejan, Benea, 1994, p. 245-246; Benea, 1994, p. 292; Mare, 2004, p. 209. 
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două puncte atât de apropiate (A și B la Fl. Medeleț și I. Bugilan, Timișoara-20 și 
Timișoara-21 la noi) poate fi explicată cu ușurință. Pe acestă hartă poate fi observat 
un fir de apă care separa cele două puncte. Situl a fost redescoperit în urma unor cer-
cetări de teren efectuate de către Remus DINCĂ şi O. Rogozea în data de 08.04.2015. 
Materialele aparţinând perioadei post-romane au fost publicate de către Dorel MICLE 
şi O. Rogozea, în anul 20163. 
b. Toponim/Punct: Gara Ronaţ. 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°46′27.06″ N, 21°10′30.33″ E, 
86 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 202760.14454, 482067.92974. 
e. Suprafață: 2,57 ha. 
f. Reper geografic: situl este amplasat la 1,19 km N de drumul naţional 59 Timişoara‒
Săcălaz, la 4,80 km NE de biserica ortodoxă din Săcălaz şi la 4,44 km N de biserica 
ortodoxă din Sinaia. 
g. Materialul arheologic: În cadrul cercetărilor de teren au fost descoperite fragmente 
ceramice lucrate la roată, dintr-o pastă degresată cu nisip fin şi decorate cu benzi de in-
cizii, paralele între ele (Pl. 2/2). 
h. Datare: Epocă post-romană (sec. II‒IV); Ev mediu târziu (sec. XV‒XVI). 

2.3. Timişoara-25  
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea medievală de la Mehala a fost descoperită în anii '70 
de către Fl. Medeleț și I. Bugilan4. Aceștia amintesc și de un punct cu materiale arhe-
ologice aflat pe un teren din spatele Cooperativei Agricole de Producție din Mehala, 
la 100 m vest de perimetrul actual al orașului Timișoara. Aici au fost descoperite frag-
mente ceramice lucrate la roată și degresate cu nisip fin. Culorile acestora variază de 
la negru la gălbui deschis. Decorul de pe suprafața acestora este compus din valuri rea-
lizate cu pieptenul, amplasate pe umărul vasului, sub buza evazată. Din descriearea 
autorilor, aceste fragmente pot fi atribuite perioadei arpadine, mai exact secolelor XI‒
XII. Tot de aici provin și materiale lucrate la roată, de culoare albă, decorate prin pic-
tare cu benzi brune. Acest material poate fi atribuit sec. XVII‒XVIII5. Situl a fost rei-
dentificat de către O. Rogozea în data de 13.04.2015 în urma unor cercetări de teren 
determinate de întocmirea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara. 
b. Toponim/Punct: Cartier Mehala/Cacoie SV. 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°46′35.51″ N, 21°11′47.94″ E, 
86 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 204447.92422, 482248.44839. 
e. Suprafață: 9,70 ha. 
f. Reper geografic: situl este amplasat la 1,93 km NV de biserica ortodoxă din carti-
erul Dacia, la 0,73 km V de drumul naţional 6 Timişoara‒Becicherecu Mic şi la 3,58 
km N de biserica ortodoxă din Piaţa Sinaia. 

                                                      
3 Micle, Rogozea, 2016, p. 398. 
4 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 83. 
5 Medeleț, Bugilan, 1976, p. 84, fig. 19. 
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g. Materialul arheologic: Împreună cu fragmentele ceramice menţionate mai sus, apar-
ţinând perioadei sec. XII‒XIII, în timpul cercetărilor de teren din 2015 au fost desco-
perite numeroase fragmente ceramice lucrate la roată, aparţinând unor vase de tip oală 
sau urcior. Acestea au fost lucrate dintr-o pastă degresată cu nisip, sau în unele cazuri 
dintr-o pastă de caolin, şi decorate cu benzi de incizii, paralele între ele. De asemenea, 
au fost descoperite şi fragmente ceramice smălţuite, decorate cu diferite motive florale 
(Pl. 2/4, 5, 6). 
h. Datare: Ev mediu dezvoltat (sec. XII‒XIII); Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVII). 

2.4. Timişoara-27 
a. Istoricul cercetărilor: punctul arheologic a fost descoperit de către O. Rogozea în 
data de 13.04.2015 printr-o cercetare de teren, care viza certificare siturilor arheologice 
edite din cartierul Mehala. Materialele arheologice au fost descoperite într-un şanţ exca-
vat pentru introducerea conductelor hidranţilor publici pentru stingerea incendiilor. 
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b. Toponim/Punct: Str. Aurel Pop. 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°46′28.03″ N, 21°12′37.96″ E, 
87 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 205516.68459, 481966.28823. 
e. Suprafață: 6,4 ha. 
f. Reper geografic: situl se află la 0,14 km N de biserica ortodoxă din cartierul Dacia şi 
la NV de Catedrala Millenium (P-ţa Traian) şi la 3,59 km SV de biserica din locali-
tatea Dumbrăviţa. 
g. Materialul arheologic: Acesta este format din fragmente ceramice lucrate la roată, 
dintr-o pastă degresată cu nisip şi pietricele mărunte. Din punct de vedere tipologic, au 
fost descoperite fragmente de buze evazate aparţinând unor oale, precum şi pereţi de 
vas. Decorul întâlnit este compus din benzi de incizii dispuse în val, benzi de incizii 
drepte, paralele între ele şi decor realizat cu unghia, în pasta moale (Pl. 4/1, 2). 
h. Datare: Ev mediu dezvoltat (sec. XII‒XIII). 
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2.5. Timişoara-37 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate 
de către O. Rogozea şi R. Dincă în data de 16.04.2015. Descoperirile aparţinând sec. 
II‒IV dHr au fost ulterior publicate de către D. Micle şi O. Rogozea6. 

 

 

b. Toponim/Punct: Cioreni. 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°47′50.93″ N, 21°10′0.98″ E, 87 m 
altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 202250.97788, 484685.57389. 
e. Suprafață: 0,91 ha. 

                                                      
6 Micle, Rogozea, 2016, p. 406. 
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f. Reper geografic: situl este amplasat la 0,26 km SV de DN6, 1,31 km N de halta CFR 
Ronaţ şi la 7,01 km SE de primăria din Dudeştii Noi. 
g. Materialul arheologic: Puţinul material arheologic recuperat este format din frag- 
mente ceramice confecţionate dintr-o pastă degresată cu nisip fin, lucrate la roată şi 
decorată cu benzi de incizii drepte, paralele între ele (Pl. 4/3). 
h. Datare: Epocă post-romană (sec. II‒IV); Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVII). 

2.6. Timişoara-38 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectu-
ate de către O. Rogozea şi R. Dincă în 16.04.2015. 
b. Toponim/Punct: ‒  
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°47′36.27″ N, 21°9′57.10″ E, 87 m 
altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 202145.50459, 484237.36937. 
e. Suprafață: 9,01 ha. 
f. Reper geografic: situl este amplasat la 3,05 km N de drumul naţional 59A Timi-
şoara‒Săcălaz, la 6,79 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 4,65 km NV de 
biserica ortodoxă din cartierul Dacia. 
g. Materialul arheologic: Materialul este compus din buze de oală şi pereţi de vas, 
confecţionate dintr-o pastă degresată cu nisip cu bobul mare, lucrate la roată şi deco-
rate cu benzi de incizii (Pl. 4/4, 5, 6).  
h. Datare material: Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVII). 
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2.7. Timişoara-41 
a. Istoricul cercetărilor: situl a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efec-
tuate de către O. Rogozea și R. Dincă cu ocazia cercetărilor prilejuite de întocmirea 
memoriului arheologic pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara. 
b. Toponim/Punct: ‒ 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°48′57.43″ N, 21°11′8.43″ E, 91 
m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 203804.55983, 486667.16297. 
e. Suprafață: 2,85 ha. 
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f. Reper geografic: situl se află la 0,34 km V de drumul naţional 6 Timişoara‒Sânan-
drei, la 4,45 km S de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 4,67 km V de biserica orto-
doxă din Dumbrăviţa. 
g. Materialul arheologic: Materialul descoperit în urma cercetărilor de teren este com-
pus din fragmente de pereţi de vas şi fragmente de toarte, confecţionate dintr-o pastă 
degresată cu nisip şi lucrate la roată (Pl. 2/3). 
h. Datare material: Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVIII). 

2.8. Timişoara-44 
a. Istoricul cercetărilor: Situl “Podul Modoş” a intrat în atenţia cercetătorilor la mij-
locul secolului XX. În ceea ce priveşte dată exactă a descoperiri sale, există o inadver-
tenţă; în articolul publicat de către Adrian BEJAN7 aceasta este indicată a fi fost 18 
februarie 1976, în timp ce cercetătorul Mircea MARE menționează anul 19678. Cel 
mai probabil dată corectă este cea oferită de A. Bejan. În acel an, au fost descoperite, 
la periferia oraşului Timişoara, mai exact în cartierul Freidorf, la punctul Podul Modoş, 
în urma unor lucrări de canalizare, o serie de morminte de inhumaţie. Recuperarea 
artefactelor şi documentarea complexelor arheologice a fost făcută de către personalul 
specializat al Muzeului Banatului din Timişoara, colectivul de cercetare fiind format 
din A. Bejan, Fl. Medeleţ şi Doina BENEA. Au fost descoperite 4 morminte de inhu-
maţie, a căror orientare era vest‒est, adâncimea acestora fiind cuprinsă între 1,10 m 
şi 1,30 m. Trei dintre morminte au fost deranjate de lucrările de sistematizare, fiind 
posibilă doar recuperarea artefactelor şi documentarea situaţiei la momentul respectiv. 
Mormântul nr. 4 a rămas neafectat de lucrările utilitare, fiind posibilă degajarea aces-
tuia de către arheologi. Inventarul mormintelor a fost unul variat, de la articole şi po-
doabe vestimentare, echipament militar, obiecte de uz gospodăresc sau piese de har-
naşament la material ceramic. Pe baza materialului arheologic recuperat, mormintele 

                                                      
7 Bejan, 1983, p. 489-498. 
8 Mare, 2004, p. 125-126. 
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au fost încadrate cronologic în a doua jumătate a sec. VIII, începutul sec. IX, aparţinând 
populaţiei avare stabilite în acest areal9. La verificarea sitului efectuată în primăvara 
anului 2015 nu au putut fi identificate materiale arheologice din cauza vegetaţiei (în 
prezent zona este folosită ca păşune).  
b. Toponim/Punct: Podul Modoş. 
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°44′15.26″ N, 21°11′7.65″ E, 81 m 
altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 203371.26172, 477963.56471. 
e. Suprafață: 6,81 ha. 
f. Reper geografic: situl este amplasat la 0,66 km N de biserica din cartierul Freidorf, 
la 2,12 km NV de biserica catolică din Chişoda şi la 2,52 km V de biserica ortodoxă 
din Piaţa Sinaia, Timișoara.  

 

 

                                                      
9 Bejan, 1983, p. 496. 
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g. Materialul arheologic: Inventarul funerar recuperat din cele 4 morminte cercetate 
este compus din piese de harnaşament şi arme10, accesorii de vestimentaţie şi unelte11, 
precum şi fragmente ceramice şi un vas ceramic restaurat12, toate aceste descoperiri 
fiind specifice sec. VIII‒IX. 
h. Datare material: Ev mediu timpuriu (sec. VIII‒IX). 

2.9. Timişoara-54 
a. Istoricul cercetărilor: Așezarea a fost descoperită de către un colectiv format din 
Dorel MICLE, Victor BUNOIU, Octavian-Cristian ROGOZEA și Alexandru HALBAC 
în urma unei cercetări de teren întreprinsă în data de 27.08.2015. 
b. Toponim/Punct: ‒  
c. Coordonate geografice (centru aproximativ sit): 45°49′20.72″ N, 21°11′24.51″ E, 90 
m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70 (centru aproximativ sit): 204185.75972, 487369.02888.  

 

 
                                                      
10 Bejan, 1983, p. 493. 
11 Bejan, 1983, p. 494. 
12 Bejan, 1983, p. 495. 
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e. Suprafață: 9,27 ha. 
f. Reper geografic: situl se află la 3,48 km S de biserica din Sânandrei, la 3,18 km SV 
de biserica din Covaci şi la 4,66 km NV de biserica din Dumbrăviţa. 
g. Materialul arheologic: Materialul arheologic este compus din buze de oală, capace 
de vas şi fragmente de pereţi, toate aceste piese sunt lucrate la roată şi confecţionate 
dintr-o pastă degresată cu nisip. Decorul este compus exclusiv din incizii şi benzi de 
incizii drepte, paralele între ele (Pl. 4/7, 8). 
h. Datare: Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVII). 

3. Descoperiri izolate 
3.1. Timişoara-Cioreni 

a. Istoricul cercetărilor: Descoperirea a fost făcută de către O. Rogozea, în anul 2015, 
cu ocazia cercetărilor de teren în vederea întocmirii Planului Urbanistic General al 
Timişoarei. 
b. Toponim/Punct: Cioreni. 
c. Coordonate geografice: 45°48′16.37″ N, 21°10′36.76″ E, 88 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70: 203060.66503, 485433.27164. 
e. Materialul arheologic: Materialul arheologic descoperit în acest punct este compus 
din fragmente ceramice aparţinând unor pereţi de vas. Acestea sunt confecţionate din-
tr-o pasta degresată cu nisip şi pietricele mărunte şi lucrate la roată. Doar două frag-
mente sunt decorate, unul dintre acestea fiind decorat cu inczii drepte, paralele între 
ele, în timp ce altul este decorat cu benzi de incizii dispuse în val (Pl. 3/2, 3). 
f. Datare: Ev mediu (sec. XI‒XIII). 

 

3.2. Timişoara-Strada Polonă 
a. Istoricul cercetărilor: Descoperirea a fost făcută de către O. Rogozea şi R. Dincă, în 
anul 2015, cu ocazia cercetărilor de teren în vederea întocmirii Planului Urbanis-tic 
General al Timişoarei. 
b. Toponim/Punct: Strada Polonă. 
c. Coordonate geografice: 45°42′43.76″ N, 21°9′2.95″ E, 84 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70: 200541.42936, 475270.43502. 
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e. Materialul arheologic: Fragmente ceramice confecţionate dintr-o pastă degresată 
cu nisip fin şi lucrate la roată. Nici unul dintre fragmentele descoperite nu prezintă o 
formă de decor. De asemenea a fost descoperită şi o fusaiolă fragmentară (Pl. 3/4,5). 
f. Datarea materialului: Ev mediu târziu (sec. XVI‒XVII). 

3.3. Timişoara-Freidorf / Pasaj Str. Ovidiu Cotruş 
a. Istoricul cercetărilor: Descoperirea a fost făcută de către O. Rogozea, în anul 2015, cu 
ocazia cercetărilor de teren în vederea întocmirii Planului Urbanistic General al 
Timişoarei. 
b. Toponim/Punct: Pasaj Str. Ovidiu Cotruş. 
c. Coordonate geografice: 45°43′16.55″ N, 21°9′56.23″ E, 83 m altitudine. 
d. Coordonate STEREO 70: 201741.46215, 476226.47624. 
e. Materialul arheologic: În acest punct a fost descoperit un fragmente de buză apar-
ţinând unei căldări de lut. Acest fragment este confecţionat dintr-o pastă degresată cu 
nisip cu bobul mare şi a fost lucrat la roata cu turaţie redusă. Tratamentul termic a fost 
de natură oxidantă, fragmentul dobândind astfel culoarea roşie-cărămizie (Pl. 3/1).  
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f. Datarea materialului: Ev mediu dezvoltat (sec. XII‒XIII). 

3.4. Timişoara-ISHO M1 
a. Istoricul cercetărilor: Descoperirea sitului a avut loc în anul 2018, aceasta fiind 
făcută cu prilejul construirii unui imobil, situat pe Bulevardul Take Ionescu nr. 46B, 
Timişoara, jud. Timiş. Deșii în perimetrul respectiv nu se cunoștea nici un sit arheo-
logic reperat, în faza de finalizare a lucrării mai sus menționate, odată cu efectuarea 
lucrărilor de realizare a unui drum tehnic de acces în șantier, pe latura de sud-vest a 
perimetrului, în imediata vecinătate a Canalului Bega, în timpul lucrărilor mecanizate 
au ieșit la suprafața terenului fragmente de oseminte umane. Ca urmare a acestei des-
coperiri, în vara anului 2018, o echipă a Universităţii de Vest, formată din Bogdan 
CRAIOVAN, studentul Dan DĂNOIU şi condusă de către Octavian ROGOZEA, a  
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cercetat perimetrul unde au fost semnalate descoperirile menţionate mai sus. Astfel, 
în urma acestor cercetări intruzive au fost descoperite o serie de complexe arheologice, 
gropi menajere (Pl. 1/1), gropi de stâlp şi o vatră (Pl. 1/2, 3), din punct de vedere cro-
nologic toate acestea aparţin evului mediu târziu, mai exact perioadei cuprinse între 
sec. XV‒XVI. În acelaşi perimetru cercetat a fost descoperit şi un mormânt de inhuma-
ţie (Pl. 1/4). Acesta aparţine unei persoane de sex masculin şi a fost surprins la adân-
cimea de 0,80 m faţă de actualul nivel de călcare. Scheletul este prezervat în proporție 
de 80%, lipsindu-i membrele inferioare (de la genunghi în jos, tibia și laba piciorului), 
acestea fiind perturbate de către un complex din epoca modernă. Defunctul este orien-
tat pe direcția E‒V, cu capul orientat spre vest. Este așezat pe spate, cu mâinile încru-
cișate în zona bazinului. În zona claviculei, pe unul din oase, se poate observa ampren-
ta unui obiect din bronz. De asemenea, a fost identificat un cui de fier, situat în gura 
defunctului, acesta aflându-se acolo cel mai probabil în poziție secundară. În interi-
orul gropii sepulcrale a fost descoperit un fragment ceramic specific evului mediu 
târziu, perioadei cuprinse între secolele XVI‒XVII. 
b. Toponim/Punct: Bulevardul Take Ionescu nr. 46B. 
c. Coordonate geografice: 45°45′34.49″ N, 21°14′32.49″ E. 
d. Coordonate STEREO 70: 207911.19304, 480197.63756. 
e. Materialul arheologic: Materialul arheologic recuperat în urma cercetărilor intruzive a 
fost format din fragmente de buză de oală, fragmente de funduri de fas şi pereţi de 
vas, toate acestea fiind lucrate la roata olarului. Ceramica a fost confecţionată dintr-o 
pastă degresată cu nisip şi arsă atât în mod oxidant cât şi reducător. Puţinele fragmente 
decorate au fost prevăzute cu benzi de incizii drepte între ele (Pl. 3/6, 7). 
f. Datarea materialului: Ev mediu târziu (sec. XV‒XVII). 

4. Concluzii 
Cercetările de suprafaţă întreprinse în perioada 2015‒'18, în hotarul cadastral 

al municipiului Timişoara, au dus la descoperirea a 8 noi situri arheologice aparţi-
nând perioadei medievale, precum şi reindentificarea în teren a altor situri deja cunos-
cute în bibliografia de specialitate. Noile obiective identificate aparţin unui palier cro-
nologic cuprins între secolele XI şi XVIII. În ceea ce priveşte materialul arheologic 
descoperit în timpul acestor cercetări de teren, ponderea cea mai mare o ocupă mate-
rialul ceramic, compus din fragmente de buză aparţinând unor oale, căldări de lut sau 
urcioare, fragmente de pereţi de vas şi funduri de oală şi urcioare. În cazul ceramicii 
specifice secolelor XII-XIII, întâlnim un decor format din benzi de incizii dispuse în 
val şi secondate de benzi de incizii drepte, paralele între ele. Descoperiri similare se 
regăsesc la Sânandrei-Oxenbrickel13, Sânicolau Mare-Seliște14, Dudeştii Noi15, Dudeştii 
Vechi16, Giulvăz17 şi Hodoni18. 

                                                      
13 Mare, 2004, p. 203. 
14 Mare, 2004, p. 203-204. 
15 Craiovan, Rogozea, 2016, p. 103-105. 
16 Craiovan, Rogozea, 2016, p. 106-107. 
17 Craiovan, Rogozea, 2016, p. 107. 
18 Craiovan, Rogozea, 2016, p. 108-109. 
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În ceea ce priveşte ceramica specifică perioade secolelor XIV‒XVI, singura 
formă de decor întâlnită sunt benzile de incizii drepte, lucru valabil şi pentru materi-
alul ceramic cuprins între secolele XVI‒XVIII, unde totuşi întâlnim şi fragmente cera-
mice smălţuite şi pictate. Astfel de materiale au fost descoperite în special în cadrul 
cercetărilor arheologice desfășurate în orașul Timișoara, în punctele Castelul Huniade19, 
Str. 9 Mai20, Str. Lucian Blaga21, Str. Emanuil Ungureanu nr. 222 și Piața Sf. Gheorghe23, 
precum și la Diniaș-La Gomilă24, Făget-La Cetate25 și la Slatina-Nera26. 

* 
*    * 

Obiectivele arheologice inedite, descoperite cu ocazia cercetărilor de teren 
discutate în studiul de faţă, au rolul de a întregii harta descoperirilor medievale din 
Timişoara şi împrejurimile sale, în timp ce în cazul siturilor cunoscute deja în mediul 
ştiinţific, reidentificarea în teren a acestora reprezintă un demers vital în ceea ce pri-
veşte eventualele cercetării arheologice în perimetrul acestor situri. 
  

                                                      
19 Rădulescu, 2006, p. 28; Rădulescu et alii, 2007, 145. 
20 Drașovean et alii, 2007, p. 124-126. 
21 Flutur et alii, 2014, p. 235; Tănase, 2018, p. 71-74. 
22 Draşovean et alii, 2018, p. 72-73. 
23 Drașovean et alii, 2007, 125; Micle et alii, 2017, p. 297-298. 
24 Mare, 2004, p. 169. 
25 Rusu, 1998, p. 13; Rădulescu, 1999-2001, p. 165. 
26 Țeicu, 1987, p. 323. 
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Pl. 1. Complexe arheologice identificate în urma cercetărilor din punctul 

Timişoara "ISHO M1"- Bulevardul Take Ionescu nr. 46B. 
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Pl. 2. Materialul arheologic aparţinând siturilor Timişoara-19, Timişoara-20, 

Timişoara-25 şi Timişoara-41. 
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Pl. 3. Materiale arheologice din punctele Timişoara-Strada Polonă,  
Timişoara-Cioreni, Timişoara-Freidorf/Pasaj Str. Ovidiu Codruş şi  

Timişoara-ISHO M1. 
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Pl. 4. Materiale arheologice aparţinând siturilor Timişoara-27, Timişoara-37, 

Timişoara-38 şi Timişoara-54. 
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