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Abstract. In March 2019, there have been preventive archaeological excavations upon the prop-
erty of Ștefan PANE. The purpose was to investigate an area where mr. Pane intends to build 
his home. The presented archaeological research has been made in the time frame between the 
6th and the 15th of March 2019. After excavating an area of 150 m2, a number of 3 archaeological 
features have been uncovered, which can be dated as far as the Bronze Age, while being in-
cluded in the Cruceni-Belegiš cultural paradigm. Nevertheless, an additional one feature has 
been deemed as contemporary. Considering the previously mentioned archaeological features, 
each of them are to be regarded as pits. This article is trying to highlight the results of our ar-
chaeological research, which has a preventive character, endeavoured upon the previously men-
tioned area. 
 
Keywords: Moșnița Veche, Bronze Age, Cruceni-Belegiš, statuette, preventive archaeology. 
 
 

1. Considerații generale 
În luna martie 2019 au avut loc săpături arheologice preventive pe proprietatea 

dlui Ștefan PANE (Obiectiv 17-Dealul Sălaş, în comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița 
Veche, jud. Timiș -în continuare MV 17). Scopul săpăturilor arheologice a fost inves-
tigarea unei amprente de casă, unde se dorea construirea unei locuințe private. Astfel a 
fost încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării cercetărilor arheolo-
gice preventive în zona afectată, între beneficiarul Șt. Pane și Universitatea de Vest din 
Timișoara.  

În urma diagnosticului arheologic intrusiv realizat în anul 2018 de către colec-
tivul Universității de Vest din Timișoara (în care a fost trasată o secțiune -S1-) au fost 
identificate trei complexe arheologice.  

Cercetarea arheologică a fost efectuată în perioada 6‒15.03.2019. În urma 
decapării zonei (suprafața decapată 150 m2), au fost identificate și cercetate 3 com-
plexe arheologice ce pot fi datate, în stadiul actual al cercetării, în epoca bronzului 
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Fig. 1. Planul general al secțiunii. 

(cultura Cruceni-Belegiš), iar un al 4-lea complex datează din epoca contemporană. 
Toate cele patru complexe au avut funcționalități modeste, reprezentând gropi cu uti-
litate incertă. Acest articol este o notă arheologică, care prezintă rezultatele cercetărilor 
arheologice cu caracter preventiv efectuate pe zona mai sus menționată (Fig. 1). 

2. Cadrul fizico-geografic 
Comuna Moșnița Nouă, este una dintre aglomerările suburbane prezente în 

jurul municipiului Timișoara, fiind situată la est față de acesta, pe drumul județean 
DJ592, care leagă Timișoara de Buziaș, la intersecția paralelei 45°43′7″ latitudine nor-
dică cu meridianul 21°19′33″ longitudine estică. Comuna este alcătuită din cinci sate: 
Albina, Moșnița Nouă (reședința), Moșnița Veche, Rudicica și Urseni. Această loca-
litate s-a înălțat în mijlocul unei câmpii acoperite, până acum 500 de ani, de mlaștinile 
întinse provocate de desele inundații ale râurilor Timiș și Bega. Litologic, zona Moșnița 
Nouă se caracterizează printr-o succesiune de straturi de vârstă, grosime şi compozi-
ţie granulometrică diferită, în funcţie de formele de mezo şi microrelief, grindurile fiind 
alcătuite din depozite cu textură în general grosieră. 

3. Cadrul Istoric 
Ridicare topografică militară iozefină a Banatului (1769‒'72; Fig. 2), supra-

pusă peste arealul investigat, ne ilustrează realitățile terenului înainte de acțiunile de 
sistematizare habsburgice. Conform materialului cartografic, observăm că perimetrul 
cercetat se află în nord-vestul localității Moschnitza. Terenul, atunci ca și acum, a făcut 
parte din arealul agricol. Totodată, în proximitatea perimetrului se aflau pâlcuri de pă-
dure (azi, dispărute complet). 
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Fig. 2. Localizarea secțiunii din proiect (Josephinische Landesaufnahme, 1769‒'72). 

Din punct de vedere morfologic terenul este plat, fără diferențe de nivel impor-
tante. Hidrografic se observă că localitatea Moșnița era împărțită la acea vreme de cur-
sul unui meandru activ, ca rezultat al despletirii cursului râului Bega. De asemenea, 
localitatea Das Alte Dorf (azi, dispărută) a fost afectată de prezența unor astfel de mean-
drări. Între cele două localități se afla o rețea de drumuri de pământ. 

Suprapunerea ridicării topografice militare franciscane peste arealul vizat de 
cercetarea arheologică, înfățișează aspecte importante în vederea reconstituirii ambi-
entului secolului XIX în această zonă (Fig. 3). După realizarea sistematizărilor habs-
burgice, observăm transformarea radicală a întregului areal, o schimbare vizibilă con-
stând în apariția parcelelor cultivate și intrarea întregului teren în circuitul agricol, pen-
tru realizarea unei mai eficiente fiscalizări. Detaliile hărții ne permit observarea unor 
zone mai înălțate, sub forma unor grinduri în zonă, mărginite spre nord de o zonă mai 
joasă. În ceea ce privește hidrografia, observăm dispariția meandrelor, cel mai probabil 
acestea fiind asanate. Perimetrul cercetat se află plasat pe unul dintre grindurile din 
zonă, locație unde au mai fost identificate, pe lângă situl MV 17 și alte situri, precum 
MV 14 și MV 16. 

4. Istoricul cercetărilor arheologice 
Consultând literatura de specialitate mai veche, a fost posibilă identificarea 

în hotarul localității Moșnița Veche a șase puncte de interes arheologic, mai specific  
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Fig. 3. Localizarea secțiunii pe Franziszeische Landes-aufnahme (1819‒'69). 

acestea constând în descoperiri atribuite neoliticului târziu, prezența mai multor 
movile în hotarul localității, dar și menționarea unor descoperiri izolate constând în 
două fragmente de spadă încadrabile epocii bronzului. 

Cercetările sistematice de natură arheologică desfășurate în hotarul comunei 
Moșnița Nouă au debutat încă din anul 2006, când colectivul de cercetători din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara, prin proiectul eGISpat, documentează și cartogra-
fiază obiectivul. Acesta figurează în Lista Monumentelor Istorice din județul Timiș sub 
toponimul “Satul Bătrân”, fiind considerată vechea vatră a localității Moșnița Veche1. 
În anul 2010, investigațiile de aici prind contur, acestea materializându-se printr-o 
cercetare sistematică a unui areal de 2700 ha (vizând terenul aflat la nord de DJ 592), 
având ca rezultat descoperirea a 93 de noi obiective arheologice de o mare varietate 
cronologică, care acoperă un interval de timp pornind din perioada neolitică și înche-
indu-se în modernitate2.  

Între punctele arheologice documentate în teren s-a numărat și obiectivul Moş-
niţa Veche-17 (MV 17), acesta fiind identificat în data de 15.03.2010 de către Liviu 
MĂRUIA, Lavinia BOLCU, Andrei STAVILĂ şi Alexandru BERZOVAN. De la su-
prafața terenului au fost recoltate la acea vreme o serie de materiale încadrabile epocii  

                                                      
1 Măruia et alii, 2011, p. 318-337. 
2 Măruia et alii, 2012, p. 18. 
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Fig. 4. S 1 (vedere dinspre vest). 

bronzului, secolelor II‒IV dHr și epoca medieval dezvoltată (sec. XIV‒XVI), ceea ce 
a făcut ca așezarea să fie declarată ca fiind una multistratificată3. În zona obiectivului 
MV 17 au mai fost realizate cercetări arheologice de teren în perioada 2017‒'18, însă 
rezultatele nu au fost publicate4. 

Cercetări arheologice invazive au mai fost realizate în apropierea perimetrului 
cercetat de noi în situl Moșnița Veche-16, aflat la sud de prezentul perimetru, prin inves-
tigarea a două suprafețe. Și acele cercetări au fost determinate tot de investiții imobiliare, 
fiind identificate complexe și materiale arheologice, care acoperă o perioada importan-
tă de timp, debutând în eneolitic (grupul cultural Foeni), continuă cu prima epocă a 
fierului, cu perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului (celţi), secolele II‒
IV dHr şi Evul Mediu Dezvoltat5.  

5. Considerații de ordin metodologic 
Obiectivul campaniei de cercetare arheologică preventivă în teren a constat în 

investigarea tuturor complexelor arheologice descoperite în aria afectată de amprenta 
la sol, a unei locuințe private.  

Metodologia adoptată, pentru a îndeplini acest obiectiv (determinată în mare 
parte de condițiile din teren) a constat în decaparea mecanică a unei unități de săpătură 
(S1) cu dimensiuniile de 10,95 × 13,70 m și orientarea NE‒SV, până la epuizarea poten-
țialului arheologic (Fig. 1). Stratul vegetal a fost înlăturat mecanizat cu ajutorul unui 
buldo-excavator cu lamă de taluz. Metoda folosită pentru delimitarea complexelor a 
fost prin răzuirea manuală a suprafețelor. Complexele identificate au fost apoi decapate 
manual. După identificarea, conturarea și numerotarea complexelor arheologice, s-a 
trecut la înregistrarea și cercetarea acestora. În cadrul acestui demers, au fost utilizate  

                                                      
3 Măruia et alii, 2011, p. 614-678. 
4 Rep.arh.Naț. – Moșnița Veche obiectiv 17. 
5 Floca et alli, 2016, p. 58-91. 
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Fig. 5. S 1 - profilul magistral de est. 

fotografii digitale, desene (planuri și profile la scara 1:20), fișe de complex, carnet de 
săpătură, ridicare topografică. Suprafața totală care a fost cercetată a însumat 150 m2. 

6. Stratigrafia sitului 
Stratigrafia generală a zonei cercetate este prezentată în continuare (într-o or-

dine inversă a depunerilor sedimentare), pornindu-se de la stratul superior către bază. 
Cu anumite excepţii generate de perturbările datorate permanentei intervenţii antropice 
şi de configuraţia geo-morfologică specifică zonei, stratigrafia generală a zonei este ur-
mătoarea (Fig. 5): 
1. Strat arabil caracterizat printr-un sol de culoare cafeniu, omogen și ușor afânat, situat 
de la nivelul actual de călcare (0) până la cota de –0,30; 
2. Strat de cultură de culoare neagră, compact, amestecat cu fragmente ceramice (Fig. 
11/2), osteologice animale și chirpici de la cota de –0,30 m până la –0,80 m; 
3. Steril arheologic, strat de culoare brun deschis, compact, fără constituenți antropici, 
de la cota de -0,80 m până la cota de – 1,20 m. 
4. Steril arheologic, strat de culoare galbenă deschis, omogen, compact, cu conținut 
mare de carbonați, fără constituenți antropici. Acesta este situat între – 1,20 m și – 
2,50 m (adâncimea maximă în cadrul săpăturilor efectuate). 

7. Scurtă descriere a descoperirilor 
Săpătura arheologică nu a fost una foarte complexă, la final fiind identificate 

și cercetate 4 complexe, care pot fi datate, în stadiul actual preliminar al cercetării, în 
Epoca Bronzului, precum și în perioada contemporană. În continuare prezenta sumar 
descrierea complexelor sugestive pentru fiecare epocă istorică.  

7.1. Epoca Bronzului  
Din această perioadă datează 3 gropi și un strat de cultură (Fig. 11/2), care au 

conținut material aparținând culturii Cruceni-Belegiš, în care au fost găsite căni cu o 
toartă, fragmente de vase din pastă semigrosieră și semifină, decorate cu linii oblice  
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Fig. 6. Cx 1 (plan și profil, desene). 

și împunsături, fragmente osteologice animale etc. 
7.1.1. Cx 1 – groapă (Fig. 6, 7) 
Amplasament: S 1. 
Groapă, situată în apropiere de profilul de NV al secțiunii. Complexul a fost 

identificat la -0,90 m și se adâncește până la -1,20 m, față de nivelul de călcare. Are o 
formă aproximativ circulară cu diametrul de 1,53 m. Umplutura este de culoare cenu-
șie, compactă, amestecată cu rare fragmente ceramice, chirpici și pigmenți de cărbune 
(Fig. 10/1). 

7.1.2. Cx 2 – groapă (Fig. 8, 9) 
Amplasament: S 1. 
Groapă, care intră sub profilul NE a secțiunii. Complexul a fost identificat la 

-1,02 m și se adâncește până la -1,40 m, față de nivelul de călcare. Are o formă aproxi-
mativ circulară cu diametrul de 0,99 m. Umplutura este de culoare gri, compactă, ames-
tecată cu fragmente ceramice, resturi osteologice animale, fragmente de chirpici și pig-
menți de cărbune. În umplutură au fost descoperite mai multe cănuțe miniaturale, o 
statuetă, un obiect șlefuit din piatră și o falangă de animal șlefuită (Fig. 10/2, 11/1). 

7.1.3. Cx 3 – groapă (Fig. 8, 9) 
Amplasament: S 1. 
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Fig. 7. Cx 1 (plan și profil, poze). 

Groapă, care intră sub profilul NE a secțiunii. Complexul a fost identificat la 
-1,00 m și se adâncește până la -2,50 m, față de nivelul de călcare. Are o formă aproxi-
mativ circulară cu diametrul de 1,66 m. Complexul este secționat de Cx 4. Umplutura 
este de culoare negricioasă, amestecată cu pigmenți de cărbune, chirpici, fragmente 
ceramice, resturi osteologice animale, pelicule de galben și de cărbune. Groapa era cel 
mai probabil folosită pentru extragerea lutului. Aceasta are o formă de pâlnie în profil. 

7.2. Perioada Contemporană 
Din această perioadă datează o singură groapă încadrată datorită stratigrafiei 

în această perioadă.  



149 

 
Fig. 8. Cx 2, 3, 4 (plan și profil, desene). 

7.2.1. Cx 4 – groapă (Fig. 8, 9) 
Amplasament: S 1. 
Groapă, care intră sub profilul NE a secțiunii. Complexul a fost identificat la 

-1,00 m și se adâncește până la -1,10 m, față de nivelul de călcare. Are o formă aproxi-
mativ circulară cu diametrul de 1,55 m. Complexul secționează o altă groapă Cx 3. 
Umplutura este de culoare gri, compactă, amestecată cu lentile de galben și conține 
resturi osteologice animale și pigmenți de chirpici, care cel mai probabil au fost antre-
nate în groapă, deoarece complexul a tăiat nivelul de cultură preistoric. 

Groapă, care intră sub profilul NE a secțiunii. Complexul a fost identificat la 
-1,00 m și se adâncește până la -1,10 m, față de nivelul de călcare. Are o formă aproxi-
mativ circulară cu diametrul de 1,55 m. Complexul secționează o altă groapă Cx 3. 
Umplutura este de culoare gri, compactă, amestecată cu lentile de galben și conține 
resturi osteologice animale și pigmenți de chirpici, care cel mai probabil au fost antre-
nate în groapă, deoarece complexul a tăiat nivelul de cultură preistoric. 

8. Concluzii 
În cadrul cercetării arheologice efectuate în perioada martie 2019 în punctul 

str. Deta, CF 408135 (proprietar Ștefan PANE), din cadrul situl arheologic de la Moşniţa 
Veche, Obiectiv 17-Dealul Sălaş, în comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, jud. 
Timiș (MV 17), au fost identificate și cercetate 3 complexe arheologice, care pot fi 
datate, cel mai probabil, în epoca bronzului, cultura Cruceni-Belegiš, iar un al 4-lea 
complex este contemporan.  
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Fig. 9. Cx 2, 3, 4 (plan și profil, poze). 

Dintre toate aceste complexe investigate, de departe cel mai interesant este 
Cx 2, din care a rezultat un inventar arheologic bogat, constând în numeroase frag- 
mente ceramice, cănuțe miniaturale, o statuetă, un obiect de piatră șlefuit și o falangă 
de animal șlefuită. Chiar dacă săpătura prezentată este una de mică amploare, datele 
rezultate aduc o nouă contribuție la istoria bogată a comunei Moșnița Nouă, intens cer-
cetată arheologic în ultimul deceniu. 
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Fig. 10. Fragmente ceramice din Cx 1 (1) și vase din Cx 2 (2). 
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Fig. 11. Fragmente ceramice, os prelucrat și nucleu de obsidiană 

din Cx 2 (1) și ceramică de la decapare (2).  
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