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Abstract. In December 2020 preventive archeological excavations took place on the land owned 
by SC SEDAKO GROUP SRL. The purpose of the archeological excavations was to investi-
gate a property where it was desired to build a storage hall. Following the excavating of the area 
(848,888 m2) were identified and researched nine archeological features that can be dated, in 
the current stage of research, in the second Iron Age (La Tène). Of these, six are pits and three 
are dwellings. This article reveals the results of the preventive archaeological research carried 
out on the above-mentioned area. 
 
Keywords: Giarmata Vii-2, Behela, La Tène, dwellings, settlement. 
 
 

1. Considerații generale 
În luna decembrie 2020 au avut loc săpături arheologice preventive pe tere-

nul aflat în proprietatea SC SEDAKO GROUP SRL, în apropiere de localitatea Ghi-
roda, pe drumul județean care leagă comuna Ghiroda de satul Giarmata Vii. Zona mai 
poartă numele centrului comercial Jumbo construit în apropiere. Scopul săpăturilor 
arheologice a fost investigarea unei proprietăți unde se dorește construirea unei hale 
de depozitare. Astfel a fost încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectu-
ării cercetărilor arheologice preventive în zona afectată, între executant SC SEDAKO 
GROUP SRL și Universitatea de Vest din Timișoara.  

Cercetarea arheologică în cauză a fost efectuată în perioada 9‒21 decembrie 
2020. În urma decapării zonei, au fost identificate și cercetate nouă complexe arheo-
logice, care pot fi datate, în stadiul actual al cercetării, în a doua epocă a fierului (La 
Tène). Dintre acestea șase sunt gropi și trei locuințe. Acest articol relevă rezultatele 
cercetărilor arheologice cu caracter preventiv, efectuate pe zona mai sus menționată 
(Fig. 1).  

2. Cadrul fizico-geografic 
Ghiroda este o comună suburbană situată în apropierea municipiului Timișoara. 

Aceasta este formată din satele: Ghiroda – centrul comunal și Giarmata Vii. Localita-
tea s-a înălțat în mijlocul unei câmpii acoperite, până acum 200‒250 de ani, de mlaș-
tinile întinse întreținute de desele inundații ale râurilor Timiș și Bega. Litologic, zona  
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Fig. 1. Planul general al secțiunii. 

se caracterizează printr-o succesiune de straturi de vârstă, grosime și compoziție gra-
nulometrică diferită în funcție de formele de mezo şi microrelief. Zonele mai înalte, 
numite grinduri sau popine, erau în mare măsură locuite, ele fiind singurele care ofe-
reau condiții de habitat propice construirii unor locuințe sau anexe gospodărești. 

3. Cadrul Istoric 
Hotarul cadastral de nord al localității Timișoara este unul dintre cele mai bine 

cunoscute areale din județul Timiș din punct de vedere arheologic. În zonă sunt identi-
ficate mai multe situri arheologice ca urmare a efectuării Planului Urbanistic General 
al municipiului Timișoara, locația exactă a siturilor fiind cunoscută atât de Direcția 
Județeană de Cultură Timiș cât și de Primăria Municipiului Timișoara.  

Ținând cont de faptul că o foarte lungă perioadă de timp traiectul real al hota-
relor cadastrale a fost ignorat de arheologi și istorici, aceștia preferând să identifice 
siturile pe baza apropierii ori depărtării de o localitate mai mare, sau raportându-se 
la cea mai apropiată localitate, între anii 2010‒'15 s-au întreprins mai multe verificări 
ale hotarului cadastral al localității Giarmata și s-au raportat toate descoperirile arheo-
logice identificate cu acest prilej. 

De-a lungul pârâului Behela au fost descoperite recent o salbă de situri arheo-
logice datând din neoliticul timpuriu până în evul mediu târziu. Locuirea umană s-a 
concentrat pe malurile apei, sub formă de cătune, unele de întindere mai mare, iar altele 
cuprinzând doar câteva bordeie. Datele sunt în curs de prelucrare și publicare. Zona 
de interes pentru acest proiect suprapune aria sitului arheologic Giarmata Vii-2. 

Analiza regresivă a hărților istorice pentru perimetrul investigat furnizează un 
instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetare arheologică de teren, oferind 
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suportul pentru înțelegerea dinamicii mediului geografic sub impactul factorilor de 
mediu sau antropici. În cazul de față, am utilizat material cartografic de detaliu, pla-
sat cronologic între 1769 și 1883. 

Ridicare topografică militară iozefină (Fig. 2) relevă realitățile terenului îna-
inte de începerea lucrărilor de sistematizare, mai exact această hartă prezintă morfolo-
gia terenului înainte de orice intervenție antropică. Arealul cercetat se afla poziționat 
pe cursul unui meandru activ al unui afluent al râului Bega, dar lipsa unei georeferen-
ţieri mai precise nu dovedește că meandrul fosil identificat azi în teren de noi este cel 
reprezentat pe hartă, suprapunând parțial și un pâlc de pădure. Terenurile agricole sunt 
distribuite în jurul acestuia. Hidrografic remarcăm prezența cursului de apă, fără ca 
acesta să prezinte divagări. Terenul este unul plan (fără a putea fi observate declivi-
tăți importante) fiind brăzdat de o serie de căi de comunicație, care legau satele de 
orașul Timișoara. Harta nu precizează prezența niciunui obiectiv arheologic.  

 
Fig. 2. Josephinische Landesaufnahme (1769‒'72). 

Ridicarea topografică militară franciscană (Fig. 3) relevă starea arealului care 
face obiectul de studiu al acestui raport, imediat după primele acțiuni de sistematizare 
habsburgice. Pe această hartă se poate observa că perimetrul cercetat se află amplasat 
în zona nordică a râului Bega. Zona suprapusă de terenul diagnosticat a fost, în prima 
jumătate a sec. XIX, neacoperită de pădure (aceasta este reprezentată la vest, spre Timi-
șoara), totodată terenurile din jur fiind destinate agriculturii. Sistematizarea se obser-
vă și la nivelul de parcelare al terenurilor agricole, acestea având acum limite clare. 
Căile de comunicație dintre localități au fost și ele reorganizate, pe axe principale, din 
acestea desprinzându-se drumuri de acces la grădini şi parcelele de teren agricol. Fiind 
mai detaliată, harta precizează şi o serie de zone mai ridicate, cu aspect de grinduri, 
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Fig. 3. Franziszeische Landesaufnahme (1806‒'69). 

sugerate prin hașuri. 
Ridicare topografică militară franciscano-iozefină (Fig. 4) nu este foarte dife-

rită de cea anterioară și se poate observa un relief foarte apropiat de cel din prezent. 
Pentru prima oară apare și traseul căii ferate. Nu pot fi identificate zone de interes arhe-
ologic nici pe această hartă dar apare toponimul terenului sub denumirea de “Uiber-
land” (l.g.; pământ urbarial -l.r.). 

 
Fig. 4. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1883). 
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4. Considerații de ordin metodologic 
Principalul obiectiv al campaniei 9‒21 decembrie 2020 din comuna Ghiroda, 

situl arheologic Giarmata Vii-2, a fost cercetarea tuturor complexelor arheologice des-
coperite în viitoarea arie afectată de proiectul de construire a unei hale industriale. 

Metodologia adoptată, pentru a îndeplini acest obiectiv (determinată în mare 
măsură de condițiile din teren) a constat în decaparea mecanizată a unei de unități de 
săpătură (S1) cu dimensiunile de 35 × 25 m și orientare NE‒SV, până la identificarea 
complexelor arheologice. Metoda folosită pentru delimitarea complexelor a fost prin 
răzuirea manuală a suprafețelor. Complexele identificate au fost apoi săpate manual. 
După identificarea, conturarea și numerotarea complexelor arheologice, s-a trecut la 
înregistrarea și cercetarea acestora. Suprafața totală care a fost cercetată a însumat 
848,888 m2 (Fig. 1, 5). 

 

Fig. 5. S1 - vedere aeriană a complexelor arheologice conturate prin  
răzuire manuală. 

5. Stratigrafia generală a sitului 
Stratigrafia generală a zonei cercetate este prezentată în continuare (într-o ordi-

ne inversă a depunerilor sedimentare), pornindu-se de la stratul superior către bază. 
Cu anumite excepții generate de perturbările datorate permanentei intervenții antro-
pice și de configurația geo-morfologică specifică zonei, stratigrafia generală a secțiu-
nilor este următoarea (Fig. 6): 
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1. Arătura de culoare cafenie, afânată, amestecată cu rădăcini și pigmenți de chirpici, 
situată de la nivelul actual de călcare (0) până la cota de -0,30; 
2. Strat de cultură de culoare negricioasă, compact, de consistență lutoasă, pigmentat 
cu fragmente de cărbune și chirpici, amestecat cu material arheologic divers, de la cota 
de -0,30 m până la cota de -0,70 m. 
3. Strat de depunere de culoare brun-lutos, compact, de consistență lutoasă, pigmentat 
cu fragmente de cărbune și chirpici, amestecat cu material arheologic rarisim, de la cota 
de -0,70 m până la cota de -0,90 m. 
4. Strat de lut steril de culoare galben pai, de consistență siltoasă, fărâmicios, care are 
în compoziție aglomerări calcaroase. Acesta este situat între -0,90 m și -1,50 m (adân-
cimea maximă în cadrul săpăturilor efectuate). 

6. Scurtă descriere a descoperirilor 
Cele nouă complexe cercetate în cadrul campaniei de săpături din decembrie 

2020 pot fi încadrate cronologic, în stadiul actual preliminar al cercetării, în a doua epo-
că a fierului (La Tène), ele constând din șase gropi și trei locuințe. În cadrul inventa-
rului se remarcă o piatră de râșniță, fragmente ceramice decorate cu brâuri cu împun-
sături succesive, ceramică grafitată și ceramică de import semifină de culoare cenușie, 
o fusaiolă și un cuțit. În continuare vom încerca să prezentăm sumar descrierea com-
plexelor.  

6.1. Cx 1 - locuință (Fig. 7)  
Amplasament: S1 
Locuință situată aproximativ în centrul secțiunii. Suprapune Cx 9. S-a contu-

rat la -0,68 m și se adâncește până la -0,98 m față de nivelul de călcare actual. Are for-
ma rectangulară cu colțurile rotunjite, cu dimensiunile de 3,06 × 3,20 m, iar în profil 
este alveolată. Umplutura se compune dintr-un strat cenușiu-negricios, compact, ames-
tecat cu chirpici și pelicule de galben. Inventarul arheologic se compune din fragmente 
ceramice (Fig. 12), o fusaiolă (Fig. 17/7), fragmente osteologice animale, un obiect de 
fier (Fig. 17/6) și o piatră de râșniță fragmentară (Fig. 17/3). 

6.2. Cx 2 - groapă (Fig. 8) 
Amplasament: S1 
Groapă situată la SV de Cx 1. S-a conturat la -0,70 m și se adâncește până la 

-0,90 m față de nivelul de călcare actual. Are o formă circulară în plan, cu diametrul 
de 1,50 m, și alveolată în profil. Umplutura se compune dintr-un strat brun-închis, com-
pact, amestecată cu lentile de galben. Inventarul arheologic se compune din fragmente 
ceramice (Fig. 13), fragmente osteologice animale și un obiect de piatră (Fig. 17/2). 

6.3. Cx 3 - locuință (Fig. 9) 
Amplasament: S1 
Locuință situată la SE față de Cx 1. S-a conturat la -0,74 m și se adâncește până 

la -1,44 m față de nivelul de călcare actual. Are forma rectangulară cu colțurile rotun-
jite, cu dimensiunile de 3,20 × 2,20 m, iar în profil este alveolată. Umplutura se com-
pune dintr-un strat cenușiu-negricios, compact, amestecat cu carbonați, chirpici și 
pelicule de galben. Inventarul arheologic se compune din fragmente ceramice (Fig. 
14), fragmente osteologice animale și chirpici. 
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Fig. 8. Cx 2, plan și profil. 

 
Fig. 9. Cx 3, plan și profile. 

6.4. Cx 4 - locuință (Fig. 10) 
Amplasament: S1 
Locuință situată la SE față de Cx 3. Suprapune Cx 8. S-a conturat la -0,74 m 

și se adâncește până la -1,06 m față de nivelul de călcare actual. Are forma rectangu-
lară cu colțurile rotunjite, cu dimensiunile de 5 × 3,80 m, iar în profil este alveolată. 
Umplutura se compune dintr-un strat cenușiu-negricios, compact, amestecat cu chir-
pici și pelicule de galben. Inventarul arheologic se compune din fragmente ceramice, 
două greutăți de lut (Fig. 15), fragmente osteologice animale și chirpici. 
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Fig. 10. Cx 4 și Cx 8 - plan și profile. 

6.5. Cx 5 - groapă (Fig. 11) 
Amplasament: S1 
Groapă situată la NE de Cx 3, intră sub profilul de NV. S-a conturat la -0,60 m 

și se adâncește până la -1,20 m față de nivelul de călcare actual. Are o formă ovală 
în plan, cu dimensiunile de 2,70 × 2,50 m, și alveolată în profil. Umplutura se compu-
ne dintr-un strat cenușiu-negricios, compact, amestecată cu chirpici și lentile de galben. 
Inventarul arheologic se compune din fragmente ceramice (Fig. 16), fragmente osteo-
logice animale, o lamă de cuțit (Fig. 17/5) și un obiect de piatră. 

 
Fig. 11. Cx 5, plan și profil. 

6.6. Cx 6 - groapă  
Amplasament: S1 
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Groapă situată la SE de Cx 5, intră sub profilul de NV. S-a conturat la -0,56 m 
și se adâncește până la -0,86 m față de nivelul de călcare actual. Are o formă ovală în 
plan, cu dimensiunile de 1,48 × 0,91 m, și alveolată în profil. Umplutura se compune 
dintr-un strat brun-deschis, compact, amestecată cu lentile de galben. Nu conține inven-
tar arheologic. 

6.7. Cx 7 - groapă  
Amplasament: S1 
Groapă situată la V de Cx 6, intră sub profilul de NV. S-a conturat la -0,56 m 

și se adâncește până la -0,88 m față de nivelul de călcare actual. Are o formă ovală în 
plan, cu dimensiunile de 1,78 × 1,35 m, și alveolată în profil. Umplutura se compune 
dintr-un strat brun-deschis, compact, amestecată cu lentile de galben. Nu conține inven-
tar arheologic. 

6.8. Cx 8 - groapă  
Amplasament: S1 
Groapă suprapusă de Cx 4. S-a conturat la -1,08 m și se adâncește până la -1,28 

m față de nivelul de călcare actual. Are o formă ovală în plan, cu dimensiunile de 1,50 
× 1,10 m, și alveolată în profil. Umplutura se compune dintr-un strat negricios, com-
pact, amestecată cu lentile de galben. Nu conține inventar arheologic. 

6.9. Cx 9 - groapă de par (Fig. 7) 
Amplasament: S1 
Groapă de par suprapusă de Cx 1. S-a conturat la -0,98 m și se adâncește până 

la -1,58 m față de nivelul de călcare actual. Are o formă circulară în plan, cu diame-
trul de 0,20 m, și cilindrică în profil. Umplutura se compune dintr-un strat negricios, 
compact, amestecată cu lentile de galben. Nu conține inventar arheologic. 

7. Concluzii 
Cercetarea arheologică preventivă efectuată decembrie 2020 în punctul "Jum-

bo", CF nr. 409795 (proprietar SC SEDAKO GROUP SRL), din cadrul situl arheo-
logic Giarmata Vii-2 din com. Ghiroda, jud. Timiș, este foarte importantă pentru că 
ilustrează locuirea din zona de Câmpie Joasă a Banatului din a doua perioadă a epo-
cii fierului. Deși, în urma unor cercetări perieghetice, s-au descoperit mai multe obiec-
tive arheologice în acest areal datând din La Tène, în continuare sunt puține săpături 
arheologice care să evidențieze tipul de habitat, structura internă a așezărilor, stilul locu-
ințelor și caracteristicile acestora, precum și inventarul obiectelor casnice care să ilus-
treze universul ocupațional al vieții de zi cu zi a acestor locuitori.  

Așezarea din punctul Giarmata Vii-2 nu pare să fie una foarte întinsă, mai de-
grabă un cuib de locuințe cu anexe gospodărești, care au profitat de condițiile exce-
lente de habitat cauzate de micro-geomorfologia locală datorată acestui afluent nordic 
al râului Bega, azi fosilizat. Stadiul actual al cercetărilor ne determină să credem că 
este vorba de o așezare deschisă, cu locuințe semiadâncite, rectangulare cu colțurile 
rotunjite, înconjurate de o serie de gropi de provizii. Vorbim probabil de o mică comu-
nitate rurală, care trăia din exploatarea pământului și creșterea animalelor 

Deoarece studiul nostru se dorește a fi doar un raport al cercetării arheologice 
preventive, timpul nepermițându-ne să facem o analiză de detaliu și o interpretare rigu- 
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Fig. 12. Fragmente ceramice descoperite 

în Cx 1. 

 
Fig. 13. Fragmente ceramice 

descoperite în Cx 2. 

 
Fig. 14. Fragmente ceramice 

descoperite în Cx 3. 

 

 

 
Fig. 16. Fragmente ceramice descoperite 

în Cx 5. 

Fig. 15. Fragmente ceramice și greutăți de lut descoperite în Cx 4. 
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Fig. 17. 1 - Fragmente de piatră descoperite în Cx 5; 2 - Percutor 
descoperit în Cx 2; 3 - Fragmente de râșniță descoperite în Cx 1; 
4 - Fragmente de piatră descoperite în Cx 1; 5 - Lamă de cuțit des-
coperită în Cx 5; 6 - Piesă de fier descoperită în Cx 1; 7 - Fusaiolă 
descoperită în Cx 1. 
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roasă, în această etapă a cercetărilor, putem trage totuși concluzia că obiectivul arheo-
logic Giarmata Vii-2 reprezintă un sit cu potențial, care nu și-a dezvăluit în întregime 
secretele și care merită să fie exploatat în continuare, reprezentând un jalon important 
în peisajul arheologic bănățean. 
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