CONTRIBUTII
LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
,
LOCALITĂŢILOR JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN DIN
PALEOLITIC PÎNĂ ÎN SECOLUL AL V-LEA î.e.n.*

XXXII

IABLA~ITA

Într-un loc, care n-a putut fi identificat, din hotarul satului
o secure din piatră lustruită. Lipsesc alte amănunte 108 •
2. În anul 1882 s-a găsit un depozit de bronzuri din care preotul
Gheorghe Tătucu a obţinut şapte celturi 109 .
3. „Cheia Globului" se numeşte un punct din hotarul localităţii, unde
în 1890 s-a găsit un alt depozit de bronzuri. Acelaşi Gheorghe Tătucu a
obţinut 18 celturi „cu urechiuşă" din care au ajuns cite unul la Viena,
la muzeul din Vîrşeţ, în colecţia fostei şcoli medii din Orşova şi la fosta
şcoală normală din Caransebeş 110 •
4. Se aminteşte tot aici un alt depozit de bronzuri din care fac parte
brăţări, un celt „cu urechiuşă", inele şi alte piese. Lipsesc alte precizărim.
1. -

a

apărut

XXXIII IAZ

1. Punctul numit „Dîmb" este situat pe marginea terasei a doua a
rîului Timiş, în locul în care ea coteşte spre est, formînd intrarea în valea
Bistrei. Situată în dreptul castrului roman Tibiscum, are o poziţie dami• Partea I-a a repertoriului a apărut în Banatica. II, p. 385-393; partea a II-a a apărut
în Banatica, III, p. 365-378. Mulţumim călduros tuturor celor care ne-au furnizat informaţii
utile întocmirii acestui repertoriu.
1oe M. Moga - N. Gudea, în Tibiscus, IV, p. 136,
1oe B. Milleker, Delm„ I, 1897, p. 48.
110 Ibidem.
111 M. Moga N. Gudea, op.cit., p. 145, fig. 44.
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nantă în zona confluenţei Timişului cu Bistra, oferind condiţii bune: dL·
locuire. Cu ocazia unei periegheze (R. Petrovszky - P. Puraci, la 10
aprilie 1976) s-au adunat de aici fragmente ceramice aparţinînd nrnliticului
(cultura Stracevo - Criş), perioadei de tranziţie (cultura Coţofeni), epocii
bronzului (cultura Vatina), epocii hallstattiene şi romane. De menţiouat,
că tot aici se întinde şi cimitirul municipiului Tibiscurn, iar toasa este
traversată de drumul imperial roman.

XXXIV !LIDIA

1. Pe dealul „Obliţa", situat la sud de sat, pe panta ~ud-vestidt
a acestuia, cu ocazia săpăturilor arheologice din 1974-1975 privind <_•Jmplexul feudal, s-au găsit urmele unei aşezări hallstattiene. Materialul CL·nmic
a ajuns la muzeul din Reşiţa 112 .

XXX\' JUPA

1. În \·ara anului 1976, în pietrişul din faţa unei case din ceutrul
satului s-a găsit un silex de culoare cafeniu-deschisă, probabil răzuitor cu
marginile corodate din cauza rulării. Locul de pronnienţă a pietrişului
nu s-a putut stabili, fiind probabil de pe malul Timişului. Piesa datează,
se pare, din paleoliticul tîrziu şi se află la muzeul din Caransebeş.
2. Ca provenind din raza satului se menţionează un fragment ceramic
de tip Turdaş, din epoca neolitică 113 .
3. Lingă locul „Triaj", la \"est de sat, cu ocazia unei periegheze
(R. Petrovszky, la 13 martie 1977), s-au descoperit mai multe puncte cu
urme de locuire începînd din epoca bronzului pînă în epoca prefeudală.
a) La est de Halta Jupa, dincolo de „Triaj", pe panta terasei a
doua a Timişului ce formează un promontoriu, la aproximativ 150 m sud-est
de heleşteul din izlazul satului, în arătură, pe o suprafaţă de 1,5 ha, au
apărut multe fragmente ceramice şi o rîşniţă aparţinînd epocii bronzului
(probabil cultura Vatina timpurie).
b) La aproximativ 800-900 m nord de punctul amintit mai sus pe
marginea aceleiaşi terase, în arătură, s-au găsit fragmente ceramice hallstattiene răspîndite pe o rază de vreo 1,5-2 ha. Tot aici se văd şi resturile
unei construcţii romane cu ziduri cu mortar, material tegular şi cerami<'.
11 2 Informaţie Şt. Cădariu.
11a Rep. Arh„ pct. la.
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depărtare de 600-700 m nord de aşezarea hallstattiauă, pe o
terasă puţin mai joasă, la 150-200 m nord-vest de capătul „Triajului",
tot in arătură, s-au adunat fragmente ceramice atipice, preistorice. Mate-

c) La

rialele se

găsesc

la muzeul din

Caransebeş.

XXXVI LĂPUŞNICEL

1. Cn ocazia unei periegheze (O. Bozu, Şt. Cădariu, R. Petrovszky,
la 14 septembrie 1976) în hotarul comunei, la vest de fortificaţia romană
din punctul „Cetate" şi la 300-400 m de casa lui I. Domăşueanu, în
arătură, s-au găsit fragmente ceramice preistorice, probabil hallstattiene.
\iaterialul se găseşte la muzeul din Reşiţa.

XXXVII LIBORAJDIA
1. „ Locul }fare" este o terasă, care se află la gura va11 Liborajdiei,
pc partea stingă, în imediata apropiere a podului. În acest loc au fost
găsite fragmente ceramice şi aşchii de silex atipice 114 •
2. „Străineac". Pe o terasă de lingă sălaşul lui Veselin, de pe „Ogaşul Vranovăţ", s-au găsit fragme1 te ceramice atipice. În locul numit
„Poiana lui Străin", Ernilian Brăilă a scos, la arat, un topor din aramă
cu braţe în cruce de tip Jaszladany 115 •
3. Locul „Odăi" se află pe „Valea Vărcăluţa". Aici s-au găsit fragmente ceramice de epoca bronzului 116 •
Materialele amintite la punctele 1-3 se află la muzeul din Reşiţa
si la Muzeul satului Gornea.
'
4. În vara anului 1973 a ajuns la I. Dragomir (Gornea) nu celt din
bronz cu aripioară, acoperit cu un strat gros de patină, ornamentat cu
cite şapte dungi excizate pe fiecare parte a celtului. Piesa a fost găsită
într-un loc situat în faţa magazinului din localitate, în stînga şoselei Orşova
Moldova Veche117 •
5. „Varniţă" sau „Ciucur" este zona unui izvor puternic. La aproximativ 300 m de izvor N. Dragomir a găsit jumătatea unei lame de la
o sabie din bronz, ce aparţine probabil epocii hallstattiene. Piesa se gă
seşte la Muzeul Banatului din Timişoara 118 •
rn I. Uzum - Gh. Lazarovici - I. Dragomir, în Banatica, II, 1973, p. 41G. pct. 30.
116 Ibidem, pct. 32 şi p. 415, fig. 10, 1.
118 Ibidem, pct. 31.
117 Informaţie I. Dragomir.
118
I. Uzum - Gh. Lazarovici - I. Dragomir, op.cit„ p. 412. pct. 12.
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XXX\'III LIUBCOVA
1. Locul numit „Orniţa" este situat pe marginea terasei mijlocii a Dunării, la sud de şosea şi la aproximati,· 800 m est de sat. Aici se arn1 o
întinsă aşezare neolitică a cărei urme de locuire acoperă o suprafaţă dl'
300 X 60 m. Săpăturile efectuate aici în primăYara lui 1961 şi în anii
1965-1967 au scos la i,·eală material aparţinînd culturilor StarcevoCriş (faza IIb) şi Vinea-Turdaş (în cea mai mare parte). S-au delimitat
două faze de eYoluţie a culturii Vinea-Turdaş. ~laterialul obţinut se păstrea
ză la Institutul de Arheologie din Bucureşti 119 .
2. Dealul „Stenca" este situat între Berzasca ~i Liubco\·a. Literatura
dl' specialitate mai \·eche menţiona deja, pe creasta de est a dtalului, o
aşezare din epoca neolitică. S-au găsit urme de Yetre de foc, un \·as
în formă de butoi, o ceaşcă în formă de pîlnie, fragmente de \"ase orna-

mentate cu linii scurte drepte sau oblice şi cu apăsări de deget, un corn
dl' cerb prelucrat, silexuri 120 .
3. În anul 1968, la 2,5 km mai sus de sat, apele Dunării au scos clin
mal o daltă plată din aramă, aparţinînd epocii eneolitice. Ea a ajuns în
colecţia lui Bbhm Lenard din Biserica Albă (R.S.F. IugoslaYia) 121 .
4. Înspre Berzasca, la aproximati\· 600 m de Liubco\"a, pe malul
Dunării, unde era odinioară depozitul de lemne „Fischer", se află urmele
unei aşezări. Aici s-au găsit fragmente ceramice incrustate cu alb, cu
ornamentare foarte bogată, folosindu-se adlslori moti\·ul cercului. Aşeza
rea datează din epoca bronzului 122 .
În aceeaşi zonă, mai jos însă, la sud de pîrîu, se semnalează o altă
aşezare în care s-au găsit multe fragmente ceramice. Epoca nu este precizată123.

rău turnat, ce
de la sfîrşitul epocii bronzului. A fost descoperit în anul 1903 şi
a ajuns într-o colecţie particulară 124 .
6. Cu ocazia săpăturilor arheologice ekctuate în anul 1976 de către
muzeul din Reşiţa (M. Gumă) în cadrul aşezării dacice de pe dealul
„ Stenca", s-a consta ta t şi existenţa unei locuiri din epoca bronzului
cultura Vatina. Materialul obţinut se află la muzeul din R~şiţa 125 .

5. De pe teritoriul satului proYine un celt din bronz,

datează

118 E. Comşa, în Drobeta, I, 1974, p. 20; idem, în Apulum, XIII, 1975, p. 12 şi nota
23; Gh. Lazarovici, în Banatica, III, 1975, p. 7, 15-16.
120 B. Milleker, op.cit„ I, 1897, p. 75- 76; II, 1899, p. 43; I. Szentklâray, Krass6 ... ,
Timişoara, p. 196, nr. 11; ;P. Milleker, în Starinar,
XIII, 1938, p. 110; M. Roska, ErdRep,
I, 1942, p. 20, nr. 61, 62; RepArh„ pct. 2.
121 B. Milleker, Delm„ I, 1897, p. 75-76; I. Szentkl:lray, loc.cit.; l\L Roska, loc. cit.;
RepArh., pct. 3.
1112 Il. Milleker, loc.cit.; l\I. Roska, loc.cit.; Rep.Arh., pct. 4.
m B. Milleker, loc.cit.; M. Roska, loc.cit.; RepArh., pct. 5.
124 Il. Milleker, op.cit., III, 1906, p. 923; M. Roska, loc.cit„ RepArh„ pct. 6.
126
Informaţie M. Gumă; idem, Aşezarea dacică de la „Stenca" Liubcovei. Comunicare
prezentată la sesiunea ştiinţifică, In memoriam C. Daicoviciu, Caransebeş, martie 1977.
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XXXIX MACESTI
'

1. În anul 1967, cu ocazia unei periegheze, E. Comşa a descoperit
o asezare neolitică. Alte precizări lipsesc 126 •
'2. La aproximativ 200 m sud de localitate se află un grup mai mic
dl· movile funerare, datînd din Hallstatt-ul mijlociu şi tîrziu 127 •

XL ~L:\URENI
1. Lingă
prl"cizări 128 .

gara din localitate s-ar afla o

XLI

aşezare neolitică.

Lipsesc alte

~IEHADI A

1. „Ulici" - loc în care, în 184--1, a fost găsit un obiect compus
din patru sîrml" de aur împletite, fiecare sîrmă era compusă din mai multe
fire. Obiectul se află la Viena 129 •
2. În anul 1874, colecţia „ Roth" a ajuns la :\fu zeul Naţional Maghiar.
În această colecţie se afla şi un celt provenit de la Mehadia. Celtul avea
o „ureche" şi era ornamentat cu trei linii ( ?) 130 •
3. Dealul „Ştrolea" este situat în partea de sud-vest a localităţii,
în dreapta rîului Bela Reca, a căii ferate şi a podului CF, avînd o înălţime
dl'. vreo 80-100 m faţă de firul apei. Cu ocazia unei periegheze (R. Petrovszky, Şt. Blaschki, la 11 martie 1975) s-au găsit în arătura de pe terasa
dealului cîteva fragmente ceramice atipice, preistorice.

XLII ::\1EHADICA
1. Dealul numit „Cioaca Mică" se ridică la mijlocul vau, „Slătinic",
la 'aproximativ 4-5 km vest de sat. Are forma unui con şi este legat
dl'. „Cioca :\fare" printr-o coamă adîncită. Cu ocazia cercetărilor geologice
120
E. Comşa, în MFML 1969, 2, p. 38_
m D. Tudor şi colau, în SC/ V, X VI, 2, 1965, p. 399.
iae Informaţie O. Răuţ.
129
B. Milleker, op.cit., I, 1897, p. 77 ; M. Roska, op.cit., p. 172, nr. J(lJ ; D. Popescu,
în Materiale, II, p. 199.
iao B. Milleker, loc.cit., M. Roska, loc.cit.
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s-au descoperit fragmente ceramice, care, în urma verificării efectuate
în februarie 1973 de muzeul din Reşiţa (R. Petrovszky), s-au dovedit ca
aparţinînd culturii Coţofeni. Pe vîrful dealului există o mică platformă
pe care a existat o aşezare a acestei culturi, în majoritate, însă, spălată în
jos. Pe panta dealului, totuşi, stratul de cultură se găseşte la adîncimea de
0,30-0,70 m. S-a găsit multă ceramică (semifină şi de uz comun), fusaiole
şi chirpic. Materialul se găseşte Ia muzeul din Reşiţa şi la Muzeul satului
Mehadica.
2. În colecţia Muzeului Satului din localitate există un topor din bronz
turnat, acoperit cu un puternic strat de patină, purtînd urme de intensă
folosire. Piesa aparţine tipului Veselinovo II şi se încadrează cronologic
la începutul perioadei mijlocii a epocii bronzului. Locul descoperirii nu a
putut fi stabilit, obiectul provenind însă de pe raza localităţii.

XLIII :\1ILCOVENI
În anii 1963-1964, muzeul din Reşiţa a întreprins mai multt: pc:ri(_·gheze pe raza localităţii, cu care ocazie s-au descoperit urme de locuire
·
în diferite puncte :
I. În „Vină" s-a localizat o aşezare neolitică găsindu-se ceramică
aparţinînd culturii Vinea: picioare de cupă, chirpic şi unelte din sik·x
(un gratoar şi trei aşchii). Tot aici a apărut şi ceramică hallstattiană,
a parţinînd culturii Basarabi 131 •
2. În locul numit „Prisleaua", pe lîngă urme de locuir(' din alk
epoci (material de construcţie roman, ceramică de sec. VIII-X), s-au
găsit şi resturile unei aşezări aparţinînd culturii Basarabi 132 •
3. În locul numit „Pripor" s-au găsit fragmente ceramice hallstatt[.:·m„
ceramică cenuşie lucrată la roată din sec. III-IV şi sec. VJII-IX 133 .

XLIV ~IOLDOVA NOUA
I. „Selişte" - Ioc situat înspre Dunăre, unde s-a descopuit fragn<cntc
ceramice şi o greutate de lut ars din epoca comunei prirntive. Materialul
se află la muzeul din Timişoara şi grcutatea într-o colecţie particulari\
(Tyll Gustav)134 •
1 31
132
133
184

MJR, nr. i11v. 568-573; i11formaţie Gh. Lazaroyid.
(;h. Lazarovici, în Energia, V, 224 şi informaţii; Informaţie O. Rfrnţ.
MJR, nr. inv. 563-567, 589; Informaţie Gh. LazaroYici.
Il. Millcker, op.cit., III, 1906 p. 96; !\I. Roska, op.cit„ p. 294, m. 15; RepA 1/i; pcl. I
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2. D~ pe teritoriul comunei provine şi un vas din lut (înalt de 6 cm.)
din tpoca comunei primitive. Ar putea proveni tot de la „Selişte". Se află
la muzeul din Timişoara 135 •

XLV :\'10LDOVA VECHE

1. Punctul „ Rît" este situat la aproximativ 150 m nord de km 102
~oselei Orşova-Baziaş, pe marginea terasei mijlocii a Dunării. Aici
fo~t semnalată existenţa unei aşezări neolitice aparţinînd culturii Starcevo-Criş. O primă cercetare s-a făcut în anul 1961, în Yara lui 1970
s-a txecutat un sondaj (Gh. Lazarovici), săpături executîndu-se în 19751976 (Gh. Lazarovici - M. Gumă). Au fost descoperite bordeie neolitice
aparţinînd fazelor III-IV ale culturii Starcevo-Criş, un bordei hallstattian

al
a

(l-faD) şi bordeie-feudal timpurii (sec. XI-XII). Materialul se află la
muzi_,ul din Reşiţa. Este posibil ca, tot din acest punct, să provină materialul ceramic neolitic amintit de vechea literatură de specialitate136 •
2. La 1,5 km nord-vest de localitate, în amonte de Dunăre, s-au
descoperit un topor de granit cu gaura neterminată, un fragment de
buzdugan din serpentin şi un fragment de topor din acelaşi material,
datînd, probabil, de la sfîrşitul neoliticului 137 •
3. La sud-vest de :\'1oldova Veche, la gura văii Văiş, pe panta opusă
~aruhli, s-au găsit la suprafaţa solului mai multe piese din silex neolitice.
In c1propierea aceluiaşi punct, în stînga, pe terasă, s-a găsit un celt din
bronz, care datează de la începutul primei epoci a fierului 138 •
4. Insula „Ostrovul Mare" („Decebal") este locuită de o serie de comunităţi culturale, începînd din neolitic.
a) La locul „Humca", pe o dună de nisip s-au descoperit rare piese
din silex, de caracter microlitic, dintre care una de formă trapezoidală
înalt:1, care aparţine probabil culturii Starcevo-Criş. S-au descoperit şi
cik'ifl. fragmente ceramice mici, atipice 139 •
""' B. :'.lilleker, op.cit., I, 1897, p. 79; M. Roska, loc.cit.; RcpArh, pct. I.
"" B. :'.Iilleker, op.cit., I, 1897, p. 78-79; I. Miluia, în AnB, II, 3, 1929, p. 64;
III. Roska, op.cit., p. 213, nr. H; p. 185, nr. 254; D. Berciu, în RcuArh, 5, 1942, p. 49,
nr. 338; RepArh, pct. la; D. Tudor şi colectiv, în SCTV, XVI, 2, 1965, p. 396; E. Comşa,
în SCJ V XVI. 3, 19<)5, p. 546; idem, în SCTV, XVII, 2, 1966, p. :rno; V. Boroneanţ, în
Comunicări. scria arii., VII, Craiova, 1968, p. 3; Gh. Lazarovici, în AclaJf.V, VI, 1969,
p. 5; iclem . .~antierul arheologic .'\1oldova Veche - 1970 (raport preliminar); idem, Despre
neoht;cul din Banat. Comunicare prezentată la Congresul al VIII-lea de la Belgrad (în Actes
du VIll-e Congres, Belgrad, II, 1973, p. 461-466 =Cu privire la neoliticul în Banat, în
Tibiscus, III. 1974, p. 46-47; I. Uzum şi Gh. Lazarovici, în Crisia, IV, 1974, p. 48, nr. 7;
idem, în Ranatica, III, 1975, p. 7, 11-12; A. Stoica, în Dacia, N.S., XX, 1976, p. '..!80, nr. 81.
137
13. l\1illeker, op.cit., III, 1906, p. 94 -96; M. Roska, op.cil., p. 213, nr. H ; Rtf>A rh,
pct. 2.
m D. Tudor şi colectiv, op.cit., p. 397, 399.
"" D. Tudor şi colectiv, op.cit., p. 39<1.

https://biblioteca-digitala.ro

R. Petrowszky

444

b) În perioada de tranziţie spre epoca bronzului aici au locuit purtătorii mai multor comunităţi. Prelucrarea cuprului, care aici apare în
stare nativă, este documentată prin descoperirea unor obiecte din cupru
(ace, sule etc.). Cercetările au dat de nivele Sălcuţa IV, Coţofeni, Vucedol 110 •

c) Pe înălţimea „Humca" s-au făcut cercetări de suprafaţă, iar apoi
pe locul unei aşezări aparţinînd culturii Coţofeni. Aşezarea are
trei nivele contemporane cu ultimele etape de la Băile Herculane („Peştera
Hoţilor"). Se observă o puternică întrepătrundere a unor elemente culturale Vucedol cu elemente Cernavodă. Aşezarea este suprapusă de o locuire
de la începutul epocii bronzului, din aria culturii Vatina (numeroase gropi
de provizii străbat stratul culturii Coţofeni). Tot aici, sub stratul de nisip,
s-a găsit un turnul funerar aparţinînd culturii Coţokni şi ceramică de tipul
Gîrla Marem.
d) În punctul „Kalinovăţ", situat tot pe ostrov, s-a identificat un
turnul funerar (morminte în urne) cu materiale Coţofeni. Alături sînt şi
tumuli cu inventar ceramic, obiecte de bronz şi fier datînd dela începutul
Hallsta ttul ui tîrzi u 142 .
e) Într-un loc de pe insulă, situat pe malul Dunării, au fost descoperite
o aşezare şi o necropolă de incineraţie aparţinînd culturii Gîrla Marem.
f) La punctul „Humca", pe mal, între dunele de nisip, s-au găsit
numeroase fragmente ceramice şi oase de animale dintr-un strat de cultură
gros de aproximativ 0,80 m. După unele ornamt:nk ale ceramicii, aşezarea
a fost atribuită culturii Gîrla Mare14 4 •
g) În partea vestică a insulei, se află locul numit „ Spitz". Aici s-a
descoperit o necropolă de incineraţie din epoca bronzului, cu urne de tip
Vatina. În anul 1903, B. Milleker a efectuat aici sondaje. Sondajul Efectuat
în anul 1961 de către VI. Dumitrescu si I. Stratan a scos la inală urmele
unei aşezări a culturii Verbicioara, di~trusă însă, în cca mai mare park,
de ape 145 •
h) Pc înălţimea „Humca", s-a descopL·rit pe la 1~)00 un topor plat
din bronz cu margini ridicate, datînd din epoca bronzului şi un fragment
de urnă funerară de la începutul t:pocii fierului. ObiLctele au ajuns la
săpături

HO n. Popescu,
Îll
Dacia, 1'.".S., XII, 1968, p. 44:-1, llT. 127/11; (;h. Larazovici. iu
Enag1a, \', 224/1969; D. Tudor şi colectiv, op.cit., p. :-198- :!99; Ch. I. Petre, în SCJ 1·.
XXI, 3. 1970, p. 485; P. I. Roman, în Dacia, X\', 1971, p. !10; <:h. 1. Petre, în Burida1·,1.
2, 1977. p. 18.
141 C. 8. Nicolăescu Plopşor şi colab„ op.cil„ p. :rn-3:3; I>. Tudor şi coll'Ctiv, op.cit ..
p. 297, 399; P. Roman, în Comunicări, scria arh., \'1. 1968, Craio\·a p. 8; D. Popescu, iu
Dacia, N.S„ XII, 1968, p. 443, nr. 127/11; idem, în SCIV XIX, 4, 1986, p. 698; idem. în
SCJ V, XX, 3, 1969, p. 500-501; idem, în Dacia. N.S., XIII. 1969. p. 537, m. 154/7.
142 C. S. Nicolăescu Plopşor şi colab„ op.cit .. p. 35 ; D. Popescu, în Da oa. N. S„ X 11.
1968, p. 44:-1, nr. 127/11; idem, în SCII', XIX, 4, 1968, p. <i98.
143 C. S. :Nicolăescu-Plopşor şi colab„ op.cil„ p. 32; D. Tudor şi colectiY, op.cil„p. :J97.
i ... Ibidem, p. 399.
145 B. Millcker, op.cit„ 111, 1906, p. 287; Rcf'Arh. pct. 5; \'I. I>nmitrescn şi I. Stratau,
în Dacia, N.S„ \'I, 1962, p. 411-427; S. Moriutz, în JJacrn, :N.S„ X\'I, 197'.!, p. 134~.
nr. 122d.
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muzeul de la Vîrşeţ. În partea de nord a înălţimii există un şanţ dintr-o
epocă nedetermina tăl 46 •
i) În 1958, muzeul din Lugoj a primit colecţia fostului căpitan al
portului (Georgescu), cuprinzînd material descoperit pe această insulă.
Inventarul prezintă ceramică aparţinînd culturilor Vucedol, Kostolac,
cîmpurilor de urne (Gîrla Mare), Basarabi. Se menţionează că materialul
a fost găsit între anii 1925-1934147 •
j) Din locuri neprecizate din cuprinsul aceleaşi insule, provin diverse
fragmente ceramice cu ornament geometric de tip \"atina, unelte de piatră
lustruită, obiecte de bronz, fusaiole, toate din epoca bronzului. Obiectele
se găsesc la muzeul din Vîrşeţ 148 •
k) În locul „ Groblia" s-au găsit cîteva morminte tumulare cu inventar
caracteristic epocii hallstattiene. De menţionat l'Ste aici prezenţa a două
rituri de înmormîntare 149 •
1) Undeva, pe această insulă, s-a găsit un depozit de bronzuri, care
a fost atribuit de M. Rusu grupului Bîlvăneşti
Vinţ (HaC = sec. VII
i.e.n. 150) .
5. Dincolo de „Canalul Morii", de rîul carl' se varsă în Dunr1re, s-au
constatat urne funerare de tip Vatina, din epoca bronzului, conţinînd ce11uA

să101.

'
6. În dosul postului de „finanţe" („Casa finanţelor"), în malul Duuă
rii, s-au găsit fragmente de vase din epoca bronzului, cu ornamente încrustate cu alb precum şi figurine antropomorfe din aceeaşi epocă, aparţinîud
culturii Vatina. Materialul se află în colecţia I,. Bohm şi la Vîrşeţ 152 .
7. În apropiere de port, în urma unor sondaje, s-au descopl'rit morminte de iucineraţie aparţinînd epocii bronzului 153 .
8. La aproximativ 3 km est de comună, aproape de Dunăre, au fost
săpaţi trei turnului de dimensiuni reduse. Săpătura a furnizat slabe indicii
ale unor morminte de incineratie
hallstattiene 154 •
,
9. În hotarul comunei mai există grupuri de movile funerare : între
Moldova Veche şi Pescari, la vest de „ Valea Boşneagului ", se află 1111
mare grup de asemenea movile funerare (vreo 50), care datează din Hallstattul mijlociu şi tîrziu; un alt grup de tumuli funerari, mai mic, se af1;1
între Moldova Veche şi Măccştiiss.
148

M. Roska, op.cil., p. 213, nr. 44; RepAr/1., pct. 11.
VI. Dumitrescu, I. Stratan loc.cil.
148 RepArh., ct. 7.
149
D. Popescu, în SCJV, XX, 3, 1969, p. 500-501; hkm, în Dacia. N.~., XIII. 1969,
p. 537, nr. 154/7.
ir.o M. Rusu, în Dacia, N.~., VII, 1963, p. 210, nr. 10.
161
B. Milleker, op.cil., I, 1897, p. 78-79; RepArh. pct. 3.
162
B. Milleker, loc.cit.; M. Roska, loc.cil.; B. l\Iilleker, Stannar, XIII, 1938, p. 110;
RepA'fh, pct. 4.
163
D. Popescu, în Dacia, N.S., X, 1966, p. 388, nr. 35; idem, în SC/ r·, 4, 19GG, p.
714, nr. 35.
104 Ibidem.
1 6
s D. Tudor şi colectiv, op.cil., p. 399. Din acest complex de tumuli s-ar putea să fal'i"t
parte şi cei 3 tunmli săpaţi, amintiţi la punctul 8.
147
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10. În hotarul localităţii s-a găsit în anul 1924 un depozit de bronzuri,
din care muzeul din Vîrşeţ a obţinut 59 de obiecte, între care : un fragment
de spadă, un pumnal, patru cuţite, trei vîrfuri de suliţă, două seceri, patru
colane, o brăţară, un tutulus, un ac, două pandantive, un fragment de
lamă, o spirală dublă, lame de fierăstrău. A. D. Alexandrescu datează
depozitul în Bronz D-HaA. M. Rusu îl atribuie grupului Cincu-Suseni
(HaAl = sec. XII î.e.n.) 156 .

XL VI :\IOLIJO\'ITA
1. Pc o ridicătură de pămînt, într-o zonă mlăştinoasă, s-a descoperit
un depozit de bronzuri într-un vas de lut. O parte a depozitului se află
la muzeul din Timişoara, iar alta la muzeul din Vîrşeţ (patru celturi, o
brăţară şi o volută apărătoare a braţului). :\I. Rusu atribuie depozitul
grupului Jupalnic-Turia (HaA2 = sec. XI î.e.n.) 157 .

XLVII OC:\A DE FIER
„Iuliana" - o carieră de piatră în apropierea localităţii în care la
găsit un depozit de bronzuri, compus din 16 obiecte. La Muzeul
Naţional Maghiar au ajuns: o seceră cu miner drept ornamentat, zece
fragmente d~ brăţări în exterior ornamentate cu linii longitudinale şi în
zig-zag, trei brăţări cu terminaţii semirotunde îngroşate şi fragmentul unei
spirale cilindrice. :\f. Rusu atribuie acest depozit grupului Cincu-Suseni
(HaA.l = sec. XII î.c.n.)15s.
1890 s-a

XLVIII OHABA :\IÎTNIC
„Dealul vacii" („Dealul cu păpuşi") este o înălţime situată la vreo
2 km sud-vest de sat, în stînga drumului de ţară Ohaba Mîtnic - Zorlencior. A.ici există o aşezare neolitică, aparţinînd culturii Vinea-T~udaş
161
Pr. Ifolste, Hortfunde, 1951, p. 10, taf. 18, nr. 33-35; :'II. Rusu, op.cit., p. 207,
nr. :39: A. D. Alexandrescu, în Dacia, N.S., X. 1966, p. 186, nr. 262.
157
Fr. Holste, op.cit., p. I O, taf. 17, nr. 11 - 18; M. Rnsn, op.cit., p. 208, nr. 2;
informaţie O. Răuţ.
161
ll. l'rlilleker, Detm„ I. 1897, p. 122; M. Roska, op.cit„ p. 298, nr. 28; l\I. Rusu,
op.cit., p. 207, nr. 40.
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faza BI. Semnalată încă de I. Miloia, a fost cercetată prin sondaj în 1963
de S. Dumitraşcu. A apărut un bogat material ceramic şi litic, urmele
unei locuinţe de suprafaţă. Obiectele au ajuns la muzeul din Reşiţa, Cluj
şi Caranse beş169 •

XLIX ORAVI'fA

1. În pădurea oraşului, un minier a găsit un obiect din piatră şlefuită,
reprezentînd probabil o daltă sau o amuletă(?) din epoca neolitică 180 •
2. La Muzeul Naţional Maghiar a ajuns un topor din aramă datînd
de la începutul epocii bronzului1 61 •

L

OŢELU-ROŞU

În marginea oraşului a fost găsit de către Traian Popc~cu (OţtJu Roşu)
un silex (gratoar), datînd, probabil, din paleoliticul superior 162 •

LI P ĂL'l'INIŞ

La locul „Topliţa", pe linia ferată Caransebeş-Rl·şiţa (km 7,5), în
stînga ei, în locul unde calea ferată este traversată de un drum de ţară,
cu ocazia unor lucrări la calea ferată, s-au găsit mai multe „oale mari" 163 •
Un sondaj de verificare efectuat de muzeul din Caransebeş (R. Petrovszky)
a dus la constatarea, că aici se găsesc urmele unei aşezări hallstatticne
destul de slab locuită.
169
S. Dumitraşcu, în Lucrări ştiinţifice, seria A, Oradea, I, 1969, p. 518; E. Comşa,
în Apulum, IX, 1971, p. 17; Gh. Lazarovici, în Banatica, I, 1971, p. 24, 26; idem, îu
Banatica, II, 1973, p. 30, 39; idem, în Banatica, III, 1975, p. 8.
100
B. Milleker, op.cit„ I, 1897, p. 80; M. Roska, op.cit„ p. 214, nr. 54; RrpArh, pct. I
161
B. Milleker, op.cit., III, 1906, p. 105; M. Roska, op.cit„ p. 213, nr. 53; RepArlt,
pct. 2e.
162
Informaţie Tr. Popescu (Oţelul Roşu).
63
1
Informaţia I. Lala (Păltiniş).
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LII PĂTAS,

Pc dealul „Cucu" a fost descoperit un topor din

piatră.

Lipsesc preci-

zări164.

LlII

PECI:\IŞCA

Peştera „Gaura Ungurului" este situată la aproximati\' 2 km sud de
sat. Sub ca ~i în stînga l'i s-a deschis o carieră de piatră, îngreunîndu-se
cu mult urcw;;ul la peşteră. Interiorul acesteia, format din mai multe încă
pl'ri, prezintă urme de locuire. Primele cercetări arheologice s-au efectuate
de către colectivul condus de C. S. Nicolăescu-Plopşor în \·ara anului 1954,
cîn<l s-au descoperit la intrare fragmente ceramice din epoca bronzului.
Cu prilejul p<:rieghezei efectuate de muzeul din Caranscbe~ (R. Petrovszky
:;;i Şt. Blaschki, la data de 10 martie 197-!), s-au găsit, în interiorul peşterii,
fragmente Cl'ramice dintre care majoritatea aparţin culturii Coţofeni şi
epocii bronzult1i 165 .

LIV PESCARI

1. În locul unde pîrîul Alibeg se varsa m Dunăre (km 1034), s-au
descoperit un nivel de locuire, vetre rectangulare, fragmente ceramice şi
topoare din piatră şlefuită. Nivelul este considerat de către autorul săpă
turilor din 1971, V. Boroneanţ, ca ultimă etapă a culturii de la Schela
Cladovei (etapa a IV-a), care ar putea marca un moment de trecere spre
neoliticul timpuriu. S-au găsit şi topoare din piatră şlefuită şi ceramică
primitivă de tip Starccvo-Criş 1 ss.
2. La est de sat, pe malul Dunării către Berzasca, există mai multe
peşteri, unele prezentînd urme de locuire :
a) „Gaura Livodiţei", Cercetată în 1972 de V. Boroneanţ prin săpă
ttui, cu care ocazie s-a dat peste o groapă de cultură musteriană, suprapusă
de o locuinţă de epoca fierului (cultura Basarabi) şi de una feudală.
1u M. l\loga - N. l.u<lea, op.cit., p. 139, nr. 10.
m C. S. Nicolr1escu-Plopşor şi colab., op.cit., p. 394; l\IC, nr. inv. 5621-5631.
188
S. Morintz. loc.cit.; V. Boroneanţ, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 5 şi urm.
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b) „Gaura Chindiei I" a fost cercetată tot în 1972, descoperindu-se
vestigii de locuire din epoca bronzului şi prefeudale.
c) „Gaura Chindiei II" este o grotă în care V. Boroneanţ a descoperit picturi cu ocru roşu, reprezentînd păsări, motivul bradului, figuri umane
schematizate, diferite simboluri (cercuri, cruci etc.). Picturile sînt preistorice
sau de epocă prefeudală 167 .
3. Pe malul stîng al Dunării, între primele casc şi cetatea feudală, se
semnalează un strat de cultură cu resturi ceramice grosolane din
epoca
neolitică. Lipsesc alte precizări 188 .
4. Punctul numit „Culă" este un bot de deal, situat la capătul estic
al satului, înalt de vreo 40 m faţă de nivelul apei, spre vest şi sud avînd
pante abrupte. Cu ocazia săpăturilor din anii 1970-1973, efectuate de
muzeul din Reşiţa în colaborare cu Institutul de arheologie din Cluj privind
cetatea feudală de aici, în incinta cetăţii s-a constatat existenţa unor urme
de locuire din epoca bronzului şi a unei faze de locuire din epoca hallstattiană, dovedită prin numeroase fragmente ceramice 169 . Materialul arheologic
este depus la muzeul din Reşiţa.
5. Într-o carieră de piatră situată între punctul „Culă" şi „Alibeg",
la sud-est de sat pe malul Dunării, în timpul lucrărilor de excavaţie s-a
găsit un depozit de bronzuri compus din trei celturi. Piesele sînt încadrate
cronologic în BrD-HaA şi au ajuns la muzeul din Reşiţa 170 .
6. Pe teritoriul satului se găseşte un grup mai mic de movile funerare, datînd din Hallstattul mijlociu şi tîrziu 171 .
puţine

LV
Lingă halta CFR, în
Orşova, se văd răspîndite
(diam. ::::::20 m; înălţ. =

PETROŞNI'f A

stînga şi de-a lungul şoselei naţionale Caransebeş
4-5 movile, cel de lingă haltă fiind cel mai mare
2 m).

LVI POJEJENA
Locul „Nuceţ" este situat în partea de sud-est a localităţii, la vreo
400 m nord-est de ruinele feudale de pe malul Dunării. În anul 1961 colectivul condus de D. Tudor a identificat o aşezare neolitică c~ factură
187

S. Morintz. în Dacia, N.S .. XVII, 1973, p. 384, nr. 104.
M. Roska. op.cit .. p. 145, nr. 12; RepArh, pct. I.
m Şt. Matei - I. Uzum. în Banatica, II, 1973, p. 141, 144.
170
Informaţie C. Săcă.rin; idem, în Banatica, IV, 1977; MJR, nr. inv. 2235-2237.
171
D. Tudor şi colectiv, op.cit .. p. 399; C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab .. op.cit., p. 35.

118

29 - Banatir" - voi. IV.
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Starcevo-Criş (faza a II-a). În urma perieghezei din anul 1969, muzeul
din Reşiţa a obţinut fragmente ceramice şi unelte din silex. În timpul săpă
turilor din 1970 (muzeul din Reşiţa în colaborare cu Gh. Lazarovici) s-a
identificat şi o groapă hallstattiană 172 •

LVII PRISIAN

Dealul „Cucuiul lui Ostîvă" este situat la aproximativ 2-3 km vest
de sat, avînd o altitudine de 300-400 m faţă de firul apei. Vîrful este
netezit, formînd o terasă cu diametrul de aproximativ 30-40 m. Muzeul
din Caransebeş (R. Petrovszky, S. Vornic şi I. Radu) a efectuat o periegheză, stabilind existenţa unei aşezări Coţofeni, probabil, destul de bine
păstrată. Pe latura de vest terenul este spălat şi apar multe fragmente
ceramice ce se încadrează în faza a II-a a culturii Coţofeni (după P. Roman,
Cultura Coţofeni, 1976). Materialul se află al muzeul din Caransebeş.

LVIII RA:\INA

pădure din hotarul satului, unde, într-o peşteră, s-a
material arheologic din epoca neolitică 173 .
2. Pe „Valea Vcrnicului", la aproximativ I km vest de sat, în stînga
pîrîului, a fost localizată o aşezare hallstattiană 174 .

1. "Sicleni" -

găsit

LIX RĂCĂŞDIA

La Muzeul din Turnu Sen·rin au ajuns două piese ce făceau parte din
fosta colecţie Istrati Capşa: o brăţară întreagă din scoica mediteraneană
172 D. Tudor, în SCJ V, XVI, 2, 1965, p. 396-397; E. Comşa. loc.cit.; idem, în SCJ V
XVII, 2, 1966, p. 360; Y. Uoroneanţ, în Comunicări, seria arh. VII, Craiova, 1968, p. 5;
Gh. Lazarovici, în ActaMN, YI. 1969, p. 5; idem, .';Jan/ierul arheologic Po.fejena, 1970 - aşezarea neolitică (raport preliminar); I. Uzum şi Ch. Lazarovici, în Crisia, IV. 197-L
p. 48, nr. 5; Gh. Lazarovici, în Banatzca, 111, 1975. p. 8, 11.
173
B. l\lilleker, op. cit., III, 1906, p. 122; .M. Roska, op.rit., p. 234, nr. 4; RepArh.
pct. 1.
1 74 Informaţie Gh. Lazarovici.
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„Spondylus" şi un fragment dintr-o altă brăţară similară. Brăţara întreagă
cste inchisă, ambele fiind decorate cu crestături. Ele sînt foarte probabil
produse ale culturii Vinea din epoca neolitică 175 .

LX REMETRA POGANICI

Dealul „Păscoani" este situat la nord-est de sat, fiind un platou înalt
de formă ovală cu pante abrupte pe trei laturi, a patra latură (cea de nord)
fiind legată de celelalte dealuri printr-o coamă. Localnicii îl numesc şi
„Cetate" după aşezarea hallstattiană aflată aici. Aşezarea este fortificată
cu un şanţ şi val de jur - împrejur, iar spre coamă cu un şanţ dublu.
Ea a fost descoperită de geologul Halavats Gyula în anul 1895, găsind
aici mult chirpic şi ceramică. În anul 1958 au fost efectuate cîteva sondaje
de către muzeul din Lugoj (I. Stratan) în colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucureşti (A. Vulpe), stabilindu-se apartenenţa aşezării la faza
finală a epocii hallstattiene. :\faterialul descoperit se găseşte la muzeul
din Lugoj1 7 1i.

1. Pe înălţimea „Stavila", geologul Halavats Gyula a găsit în 1893,
pe lingă un drum, un fragment de topor din piatră neolitic. Piesa se afla
în proprietatea fostului administrator al minelor, Bene Geza 177 .
2. Între Reşiţa şi Bocşa Vasiovei, cu ocazia lucrărilor la un drum, s-a
aflat o aşezare datînd probabil din epoca neolitică. S-au găsit fragmente
ceramice lucrate cu mîna şi unelte din corn de cerb 178 .
3. Pe culmea dealului de deasupra curbei şoselei, din dreptul „Triajului",
se pare că a existat o aşezare aparţinînd culturii Coţofeni. La muzeul din
Reşiţa a ajuns ceramică de tip Coţofeni şi Baden-Pecel. Este posibil ca
m D. Berciu, în Halca11ica, 2-3, 1939-1940, p. 448; idem, în RevArh, 5, 1942, p. 36.
nr. 400; idem, în Materiale, I, 1953, p. 638; E. Comşa, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 70.
nr. 21.
170
B. ~Ulleker, op.cit., I. .1897, p. 93; I. Szeutklaray, op.cit., p. 198, nr. 27; D. Popescu,
în SCIV, X, 1, 1959, p. 147; I. Stratan, îu .Vfateriale, VII, 1961, p. 165-169; informaţie
Ch. Lazarovici.
177
B. Milleker, loc.cit., p. 97-98; I. Szentklaray, op.cit., p. 198, nr. 23; M. Roska,
op.cit. p. 210, nr. :H, p. 239, nr. 48; RepArh, pct. 1.
na Ibidem, pct. 3.
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punctul amintit să fie identic cu cel cercetat la începutul secolului de către
Leonard Franz, care a găsit [aici ceramică ornamentată cu elemente Kostolac179.
Pe la 1963-1964 s-a găsit la vest de acest deal un celt din bronz fără
ureche, ornamentat cu două caneluri sub buză. Piesa datată în epoca
hallstattiană (HaB) se afla la Liceul mixt din Reşiţa, aparţinînd colecţiei
prof. O. Răuţ 180 •
4. La sud de localitate, la vreo 800 m spre Doman, aproape de „Izvorul Rece", pe înălţimea „Bîrzaviţa", s-ar afla o aşezare din epoca comunei primitive. S. Mihalik a efectuat în trecut săpături aici, probabil,
în urma informaţiei primite de la pădurarul Pool ]., care a găsit aici,
lingă pădure, ceramică de diferite grosimi şi o fusaiolă. Mihalik a săpat
pe platoul circular al dealului, găsind o ceramică rău arsă, fără ornamente,
punînd-o în legătură cu materialul Coţofeni de la Bocşa „Colţani" 181 •
5. Pe teritoriul localităţii s-au găsit fragmente ceramice aparţinînd
culturii Glina III şi Vatina. Alte precizări lipsesc. Este posibil să se refere
la locul amintit la punctul 3, atribuirea materialului acestor două culturi
fiind nesigură 182 •

LXII RUGINOSU

„Gruniul cu cremene", amintit în literatura de specialitate mai veche
ş1 sub numele de „Dealul Cremenii", este situat la nord-vest de sat. În
urma unei periegeze din anul 1962 s-a localizat aici o aşezare neolitică aparţinînd culturii Vinea-Turdaş faza B2. În luna mai 1970 au fost efectuate primele săpături-sondaje de către muzeele din Reşiţa şi Cluj, stabilindu-se două niveluri de locuire. Materialul recoltat este format din ceramică,
unelte din piatră şlefuită (topoare, dăltiţe, zdrobitoare, rîşniţe şi pietre
de lustruit unelte), unelte din silex, greutăţi de lut, chirpic, idoli de tip
tessalian şi se află la muzeele din Reşiţa şi Caransebeş 183 .
171 M. Roska, op.cit., p. 236, nr. 23 I. Nestor, în 22 BerRGK. 1933, p. 62
nota 222;
RepArh, pct. 4a; V. Boroneanţ, în SC/V, XVII, 2, 1966, p. 349; P. I. Roman, Cultum
Coţofeni, 1976, p. 84, nr. 262; informaţie Gh. Lazarovici şi Şt. Cădariu.
180 Ibidem.
161 B. Milleker, loc.cit., p. 97-98; RepArh, pct. 2
181 Ibidem, pct. 4a.
188 M. Roska, op.cit., p. 240, nr. 66, 69; Gh. Lazarovici, Şantierul arheologic Ruginosu,
aprilie - mai 1970 (raport preliminar ms.) şi informaţie; E. Comşa, în Apulum, IX, 1971,
p. 17; Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, p. 30, nota 80, p. 46, 48, 53; Gh. LazaroviciI. Stratan, în ActaMN, X, 1973, p. 456, 464; Gh. Lazarovici, în MCD, 1974, p. 204;
idem, în Tibiscus. III, 1974, p. 55; idem, în Batratica, III, 1975, p. 8, 17.
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LXIII RUSCA

în anul 1969, în timpul unei periegheze, s-a găsit un topor clin piatră
cu gaură de înmănuşare, datat în epoca bronzului. Obiectul se aflrt
la muzeul din Reşiţa.
şlefuită

LXIV SASCA MONTANĂ

1. În peştera „Dubanăţ", situată în raza localităţii, au fost găsite
o serie de piese ce datează începînd din paleolitic pînă în evul mediu.
Materialul se găseşte la muzeul din Reşiţa.
2. Într-o cărămidărie s-a găsit o spadă datată în HaA1-B2. Lipsesc alte amănunte 184 .

LXV SASCA ROMÂNĂ

La est de localitate, în Cheile Nerei, sînt o sene de peşteri dintre
care unele prezintă urme de locuire preistorică.
a) Peşterea „Rolului" (Adam Neamţu) este situată în „Cîrşia Rolului",
la aproximativ 300 m în aval de Cantonul „Damian'', pe partea dreaptă
a drumului, cu ocazia unei periegheze (G. Larazarovici, Şt. Cădariu, la 25
iulie - 3 august 1972), s-au găsit la suprafaţă, la intrarea în peşteră,
fragmente ceramice preistorice, feudale şi moderne 186 •
b) Peşterea „Dubova" a fost cercetată şi ea cu ocazia perieghezei
de mai sus, efectuîndu-se aici şi un sondaj în stînga intrării. S-au găsit
fragmente ceramice neolitice cu multă depunere de cakar186 . Materialul
a ajuns la muzeul din Reşiţa.
114
111

1 81

RepArh, pct. 6; A. D. Alexandrescu, op.cit., p. 189, nr. 293.
Informaţie Şt. Cădariu; M. Olaru şi Şt. Cădariu, în Banatica, lV, 1977.
Ibidem.
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LXVI SCĂIUŞ
În izlazul comunei, la ieşirea din sat spre Zorlenţu Mare, pe ambele
ale drumului se găseşte material ceramic şi silexuri aparţinînd unei
aşezări de tip Vinea-Turdaş 1 s 7 •

părţi

LXVII SICHEVI'fA
I. „Săla~til lui kdu" se află în apropierea vîrfului „Cioaca". Cu ocazia
unor săpături arheologice din anul 1969 s-au găsit, aici, fragmente ceramice,
a-;d1ii dl· silex şi of usaiolă, toate aparţinînd perioadei mijlocii a bronzului 188 .
'.2. „Cioaca", un vîrf de: deal unde s-a găsit un fragment de toartă
dL· t:p „ansa lu11ata". Posibil, să prodnă din aşezarea amintită la punctul ,111terior 1H!•.
3. Într-un loc neprecizat, cu siguranţă între Valea Sicheviţei şi Vaka Ravenska s-a aflat un depozit de bronzuri compus din: un celt, un
frag:ncnt de cc:lt, un fragment dintr-o lamă de la o sabie, restul unei
turtt- de bronz şi un obiect din bronz al cărui rost nu se cunoaşte şi aflat
i111pkun~1 cu celelalte obiecte 190 .
-1. „Sălaşul lui Gruiţă" d•_. pe Valea Siche\·iţ•·i. La aproximati,· 100 m
dqJ:1rtare de sălaşul acesta (st •re est). pe buza unei terase surpate în primă
,·ara anului 1972 a fost <l•..'scoperit un depozit de bronzuri format din:
dou;\ celturi. două vîrfuri J.e suliţă, două seceri cu buton, încadrat cro110logic în BrU-HaA. :\faterialele de la punctele 1-4 se află la muzeele
din Reşiţa şi Gornea 191 .
5. „Dealul Moşului" este o înălţime între Văile Ravensca şi Cameniţa.
Aici se presupune existenţa unei fortificaţii din pămînt. Posibil însă, să
fie şt numai terasări agricole 192 .

LXVIII

SLATINA-TIMIŞ

„Dosu" este locul unde, în anul 1885, s-a descoperit un lanţ din aur
compus din nouă inele, fiecare avînd~un profil rectangular. Inelele fac parte
din categoria aşa-numitelor „manete inelare" de la sfîrşitul epocii bronzu187

188
189

190
111
192

E. Comşa. op.cit„ p. 17, fig. I, nr. 6; informaţii O. Răuţ şi Gh. Lazarvvici.
I. Uzum - Gh. Lazarovici - I. Dragomir, op.cil„ p. 4 IG, pct. 28.
Ibidem, p. 416, pct. 29.
I. Uzum - Gh. I,azarovici - I. Dragomir, op.cit„ p. 413, pct. 23.
Ibidem. p. 416, pct. 4; informaţie C. Săcărin; idem, în Banatica IV. 1977.
I. Pzum - Glt. J,azarovici - I. Dragomir. op.cit„ p. 413, pct. 15.
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lui, avînd cite un capăt îngroşat şi drept iar celălalt ascuţit ş1 subţire.
Piesa a ajuns la muzeul din Viena183 • Toponimic, se pare, că locul „Dosu"
este identic cu actualul deal „Dosu", situat la vest de sat (în stînga
Timişului).

LXIX SOCOL

1. „Krugliţa de mijloc" este un loc situat în hotarul acestei localităţi,
unde, cu ocazia unei periegheze a muzeului din Reşiţa (Gh. Lazarovici,
în octombrie 1969) s-au găsit fragmente ceramice Starcevo-Criş. Materialul se află la muzeul din Reşiţa 194 •
2. Pe platoul Dealului „Camendin", situat la capătul de sud-est al
comunei, la aproximativ 2 km de mănăstirea Baziaş şi la 4-5 km de
podul de la Socol, există o aşezare fortificată, care acoperă o suprafaţă de
vreo 2 km. Materialul descoperit în arătură cuprinde: un fragment de
topor din piatră în formă de calapod, alt fragment de toporaş, un fragment perforat din piatră, o lamă de silex, toarte de vase, toarte „lunate",
un fragment de urnă ornamentată cu puncte şi semicercuri, fragmente dl'
chirpic cu decor linear, fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată. Această aşezare pare a fi de lungă durată, locuită din neolitic pînă în a doua
epocă a fierului. Este probabil aceeaşi aşezare de care aminteşte Milleker,
ca avînd o întăritură cu val de pămînt şi datînd din epoca bronzului. O
parte a materialului se găseşte la muzeul din Timişoara 195 .
3. În jurul anului 1878, în malul Dunării în dreptul portului Bazia!ţ,
s-a găsit o sabie din bronz de forma frunzei de trestie, lungă de 0,537 n1.
Minerul este ornamentat cu linii paralele şi are cinci găuri de nituri. Datează
din epoca bronzului 196 .

LXX SOCOLARI
Într-o peşteră de pe raza localităţii s-au găsit fragmente ceramice ~1
resturi de bucătărie 197 .
198
B. ~lilleker, op.cit., I, 1897, p. 103; B. :Mitrea, în Dacia, nr. 7-8, 1937-1940, p.154,
nr. 3; M. Roska, op.cil., p. 281, nr. 34; D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 228; RepArh,
pct. l.
194
Informaţie Gh. Lazarovici; MJR,
,,,.
1224, 1226.
195
II. 1\lilleker, op.cit., III, 1906, p. 131 - 132; idem, în Sit'' ·01, XIII, 19:-!8, p. 122;
M. Roska, op.cil„ p. 277, nr. 245; RcpArh, pct. 1; I. H. Crişa1 • .._rramica, p. 275, nr. 28'.!.
11
•• 1\1. Roska, op.cil., p. 277, nr. 245; RepArh, pct. 2.
187
I. Szentklaray, op.cit .. p. 197, nr. 19.
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LXXI SURDUCU MARE

1. Pe tditoriul satului se semnalează o aşezare din epoca comunei
primitive. Ar putea fi identică cu aşezarea neolitică (Vinea-Turdaş primele faze?) semnalată de curînd şi situată în partea de nord-vest a
satului, pe înălţimea „Gruniul cu cremene", unde s-au găsit lame de silex
prelucrate (apare şi silexul de tip „bănăţean") 198 .
2. La poalele Dealului „Blidariu", situat tot la nord-vest de sat, s-a
g:tsit zgură )Î cremene 199 .
3. Pe platoul din nordul localităţii se află 4-5 movile (tumuli funerari), care datează, probabil, din epoca bronzului. S-au găsit unele fragmente ceramice ornamentate cu măturica 200 .

LXXII

ŞOŞDEA

Pc raza localităţii s-au găsit unele obiecte din epoca neolitică. Este
posibil, ca materialul ceramic, aparţinînd culturii Tiszapolgar din colecţia
Boaru din Şoşdea, să provină din acest loc 201 .

LXXIII

ŞUŞCA

1. Pe o pantă la aproximativ 100 m sud de şosea, în dreptul km, 11
la est de sat, este o aşezare de tip Starcevo-Criş descoperită în anul
1961. Ea poate fi identică cu cea amintită în vechea literatură de specialitate202.
2. Între Şuşca şi Pojejena se află un grup mai mic de movile funerare, care datează din Hallstattul mijlociu şi tîrziu 203 .
RepArh, pct. 1; informaţie Gh. Lazarovici; E. Comşa. în Apulum, IX. 1971 p. 17.
Gh. Lazarovici.
20 0 B. Milleker, Dtlm., I, 1897, p. 106; M. Roska, op.cit., p. 197, nr. 82; RepArh, pct. 2.
201 I. Lotreann,
Monografia Banatului, Timişoara. 1935, p. 393; Gh. Lazarovici, în
Banatica, I. 1971, p. 30.
m D. Tudor şi colectiv, op.cit., p. 396; E. Comşa, ln SCJV, XVI, 3. 1965. p. 546;
illcm, în SCIV, XVII, 2, 1966. p. 360; Gh. Lazarovici, în ActaMN, VI, 1969, p. 5.
2o3 D. Tudor şi colectiv, op.cit., p. 399.
188

itt Informaţie
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3. Fără alte precizări, se semnalează pe teritoriul satului descoperirea
unui „mormînt de incineraţie, patru fragmente din minerul unei săbii,
lame fragmentare şi alte obiccte" 204 .

J,XXI\' TICV ANIV MARE

1. În bibliografia de specialitate \·eche <:ste amintit faptul dt la
Muzeul Naţional Maghiar au fost depuse cîte\'a brăţări din bronz pronnik
de aici 206 •
2. Pe platoul deasupra comunei, lingă rîul Caraş, în 1874, s-a găsit,
la o adîncime de vreo 1,60 rn, un inel de bronz cu ornament linear, avînd
diametrul de 4,3 cm şi cinci vîrfuri de săgeţi din bronz. Au ajuns la Muzeul
Naţional Maghiar, de unde au fost date în schimb. Locul actual al derozitării este necunoscut206 .

LXXV TICVANIU MIC

În locul numit „Gomile" sînt amintite cîteva movile funerare, probabil, din epoca bronzului 207 .

LXXVI TINCOV A

1. „Selişte" este denumirea unei platforme înalte situate la sud-est
de sat, pe malul drept al Timişului.
a. Cu ocazia unor periegheze ale muzeului din Lugoj (I. Stratan) s-a
descoperit aici o importantă aşezare paleolitică cercetată printr-un sondaj
în 1958. În anii 1959-1960 şi 1965-1966 au fost executate săpături sistematice de către muzeul din Lugoj în colaborare cu Institutul de arheologie
10
• A. Iepure, Epoca de bronz în Banat, Timişoara, 1940, p. 6; RepArh, pct. 7 (la localitatea Sasca Montană - localizare greşită n.a.).
aoa I. Szentklaray, op.cit., p. I.
108
B. Milleker, op.cit., I, 1897, p. 112; I. Szentklâray, op.cit .. p. 196, nr. 8; M. Roska,
op.cit., p. 197, nr. 84, 85.
107 Informaţii Gh. J,azarovici şi Gh. Mihai.
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din Bucureşti, cu care prilej s-au găsit vreo 2000 piese din silex dintre
care 124 tipice: nuclee, lame retuşate, lame cu scobituri, racloare, burine,
gratoare şi lamele „Dufour". Aşezarea, a cărui strat de cultură este situat
între 0,80-1,20 m adîncime, este încadrată în WII- WII! (aurignacianul
superior în faza microlitizării). Materialul descoperit se află la muzeele
din Lugoj şi Caransebeş 20 e.
b. La aproximativ 200 m nord de aşezarea paleolitică s-a executat
în 1966 un sondaj, găsindu-se 15 piese din cuarţit dintre care trei piese
tipice ,toate racloare care au retuşe musteriene 209 .
2. De pc „Dealu Satului" au fost adunate piese din epoca neolitică
(probabil cultura Vinea-Turdaş)210.

LXXVII TIROL

1. În anul 1872 s-a găsit aici un topor (celt?) din bronz. Alte date
li psesc 211 .
2. În 1873 au ajuns în colecţia lui Ormos Zs. o serie de piese dintr-un
d1:pozit de bronzuri cc s-a păstrat numai în parte. Depozitul a fost apoi
dat muzeului din Timişoara. El se compune din: patru celturi (unul
ornamentat prin excizie), o seceră (în formă de semilună cu ornament liniar
în relief) şi patru br;tţări de mărimi diferite şi ornamentate cu linii incizate).
Obiectele sînt atribuite grupului Cincu-Suseni (HaAl =sec. XII î.e.n.) 212 .
3. Tot de aici provine un pumnal cu peduncul şi nervură mediană
minentă, lung de 34 cm, cu miezul din fier peste care s-a turnat, probabil
în tipar bivalv, bronz. Pumnalul este datat în HaA şi se păstrează la
~luzcul Banatului din Timişoara 213 .
Piesa amintită la punctul 1 e posibil să fi făcut parte din depozitul
de bronzuri amintit la punctul 2.

p;

208 Fl. Mogoşanu, în SCIV, XI, I, 1960, p. 126; C. S. Nicolăescu-Plopşor şi I. Stratan,
in Materiale, VII, 1961, p. 29-31; I. Stratan, în Materiale, VIII, 1962, p. 123-125;
I>. Popescu, îu SCIV, XVII, 4, 1966, p. 709; idem, în Dacia, N.S„ X, 1966, p. 383, nr. 3;
idem, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 357, nr. 2; Fl. Mogoşan, în SC/V XVIII, 1, 1967, p.
141-146; idem, în RevMuz, IV, 6, 1967, p. 555-556; idem, în Comunicări, seria arh.,
VIII, Craiova, 1967, p. 4-5; idem, în SCIV, XIX, 2, 1968, p. 303-310; idem, în SC/V,
XIX, 4, 1968, p. 643-646; I. Stratan, în Tibiscus, I, 1970, p. 8, 10-12; E. Comşa, în
Apulum, IX, 1971, p. 16; Fl. Mogoşanu, în Banatica, II, 1973, p. 19, 22.
20 • Idem, îu SC/V, XIX, 2, 1968, p. 303-310.
no R Comşa, op.cit., p. 17.
211 I. Szentklaray, op.cit .• p. I.
m B. Milleker, op.cit., I. 1897, p. 69-70; I. Szentkliray, op.cit„ p. 195, nr. 7; M. Roska,
op.cit., p. 123. nr. 123; Fr. Holste, op.cit., p. 22, taf. 41, nr. 27 - 33; M. Rusu, op.cit.,
p. 208, nr. 65.
213 idem, în MCD. p. 353, 355; A. Laszlo, în SCIVA, XXVI. 1, 1975. p. 22, nr. 18,
p. 28, nr. 5, 31, 32.
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LXX\'III TOPLET

Se menţionează, că a1c1 s-ar afla o a:;;czare ncoliticri. Lipsesc prectzări214.

LXXIX VALEA

TIMIŞULUI

I. Locul numit „Rovină", situat la aproximati\· 2,5 km nord de sat
comuna Buchin, este amplasat pe terasa a doua a Timia fost semnalată în toamna anului 1974 de către prof.
I. Munteanu (V. Timişului). Cu ocazia unei pcrieghczc a muzeului din
Caransebeş (R. Petrovszky, la 19 noiembrie 1974) s-a constatat aici existenţa unor locuiri din epoca bronzului şi Hallstatt. În aprilie 1976 şi iunie
1977, s-au efectuat săpături arheologice de către muzeele din Reşiţa
(M. Gumă) şi din Caransebeş (N. Gurnă şi R. Pctrovszky). Cu această
ocazie s-a stabilit o succesiune de locuire a terasc:i înccpînd din epoca nlOlitică (cultura Tiszapolgar), epoca bronzului şi cea hallstattiană (cultura
Basarabi). Au apărut urmele mai multor locuinţe şi gropi, un bogat material
ceramic si mai multe unelte din silex. Materialul se aflr1 la muzeul din
Reşiţa216 .'
2. La locul numit „Rît", situat pe terasa a doua a Timişului, la
aproximativ 500-600 rn sud de „Rovină" şi 30-40 m nord pe pîrîul
care taie terasa, cu ocazia unei ptriegheze (M. Gurnă, I. Munteanu, in
aprilie 1976) s-a găsit ceramică aparţinînd culturii Basarabi, răspîndită
pe o suprafaţă de vreo 1,5-2 ha. Materialul a ajuns la muzeul din Rcşi

şi l km est de
şului. Aşezarea

ta21e.

'
3. „Tăbărîşte" este un loc situat la 400 m nord - vest de sat, pe
marginea terasei a doua a Timişului, lingă locul vechii sonde, unde, printr-o periegheză din iunie 1977 (M. Gumă, R. Petrovszky, I. Munteanu)
s-au găsit fragmente ceramice de culoare neagră, netezite pe ambele feţe,
preistorice probabil (hallstattiene). Materialul se află la muzeul din Reşi
ţa211.

4. La 600- 700 m nord de „ Rovină", pe terasa a doua a Timişului,
pe locul numit „La Nemţi", sînt două movile funerare avînd diametrul
de 5-6 m, respectiv 8-10 m şi înălţimea în jur de I m2 1e.
E. Comşa, în MFME, 2, 1969, p. 37, nr. 26.
MJR, încă neinventariat.
ne Informaţii M. Gumă şi I. Munteanu; MJR, încă neinventariat.
217 MJR, încă neinventariat.
21e Informaţii I. Munteanu.
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LXXX V ĂRĂDIA
1. Dealul „Chilii" este situat în apropierea satului. În anul 1881.
Torma K. şi BOhm L. au constatat existenţa aici a unei aşezări preistorice 219
În 1883, Milleker efectuează cercetări şi descoperă o aşezare de epoca
bronzului înconjurată din trei părţi cu şanţuri de apărare. În aşezare a
descoperit o ceramică grosolană lucrată cu mina, un obiect din bronz, vetre
mari de foc, chirpic. În vestul dealului se afla un cimitir de incineraţie
cu fragmente de urme mari, oase umane carbonizate 220 .
Cercetările mai noi au arătat, că este vorba şi de o aşezare hallstattiană, situată în sudul dealului 221 . Aici s-a găsit un colier din bronz ornamentat, datat în HaAl, făcînd parte, după clasificarea lui M. Rusu, din
varianta a doua principală a colierelor transilvănene 222 .
2. „Flemondia" este un loc din hotarul satului, unde la 1888 s-au
găsit fragmente ceramice de acelaşi fel cu cele de pe „Chilii" 223 •
3. Într-un loc mai sus de biserică s-ar fi găsit două pumnale din bronz,
care s-au pierdut224 •

LXXXI VRĂNIU'f
La vest de sat, la locul „Iagodărie", pe malul rîului, a fost săpată
o terasă pentru fixarea unei pompe de apă de către SMT, în anul 1952.
Cu acest prilej au ieşit la iveală cîteva vase întregi de ceramică, care,
însă, s-au pierdut. Cu ocazia unei periegheze (Gh. Mihai, în 1972) s-au
găsit în acest loc fragmente ceramice aparţinînd epocii neolitice şi feudalismului timpuriu22°.

LXXXII ZĂVOI
La gară, cu ocazia construirii rampei, s-au găsit silexuri, dintre care
unele par a fi paleolitice. Piesele se află în colecţia Tr. Popescu (Oţelu
Roşu)22&.

au I. Szentklăray, op.cit., p. 2; B. Milleker, op.cit., I, p. 119.
220
B. Milleker, în TRET, 1889, p. 171-174; idem, Delm., I, 1897, p. 119, 121, ibidem,
III, 1906, p. 153-154; RepArh., pct. 1.
221
A. Stoica, în Dacia, N.S., XX, 1976, p. 284, nr. 133.
m M. Rusu, în Apulum, VI, p. 95, nota 21; I. Andriţoiu, în Apulum, IX, 1971, p. 88,
m RepArh, pct. 2.
m P. Nica,înAnB,I, 1, 1928,p. 147-154;Roska,op.cit.,p. 28,nr. ll7, ll8;RepArh,
pct. 3.
n& Informaţie Gh. Mihai.
ne Informaţie Tr. Popescu.
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MARE

Punctele „Codru", „Dealul Giurii" şi „Icrelişte" sînt situate în apropiere unul de altul, pe dealurile din nord-estul satului, la o distanţă de
aproximativ 4 km. În aceste puncte au apărut urmele unei aşezări aparţi
nînd culturii Vinea. Descoperită în anul 1892 de geologul Halavats G. ea
a fost amintită de mai multe ori în vechea literatură de specialitate. Începînd cu sondajul din mai 1962 efectuat de M. Moga şi Gh. Lazarovici,
aşezarea a fost cercetată în următorii ani prin săpături sistematice (august
1962 - O. Răuţ şi Gh. Lazarovici; octombrie 1962 - M. Moga şi O. Răuţ
august 1963 - O. Răuţ şi Gh. Lazarovici; iulie-augtist 1964 - O. Răuţ
şi Gh. Lazarovici ; 1973-1975 - Gh. Lazarovici). În urma acestor cercetări s-a stabilit durata locuirii aşezării din faza Vin ca B 1 în B2 şi B2 C
()ase niveluri de locuire cu mai multe subniveluri). În ultimul nivel se
constată influenţe ale culturilor Tisa şi Szakalhat. Bogatul material recoltat se găseşte la muzeul din Reşiţa şi parţial la muzeul din Caransebeş 227 •

RICHARD PETROVSZKY

227
B. Milleker, op.cit„ I, 1897, p. 191; I. Szentklaray, op.cit„ p. 198, nr. 24; I. Lotreanu, op.cit„ p. 455; M. Roska, op.cit., p. 22, nr. 83, p. 199, nr. 89; D. Popescu, în SCIV.
2, 1963, p. 452, nr. 12; R. Florescu, în RevMuz, III, 1, 1966, p. 89; E. Comşa şi O. Răuţ.
în SCIV, XX, 1, 1969, p. 3-14; E. Comşa, în Dacia, N.S., XIII, 1969, p. 12; idem, în
Apulum, IX, 1971, p. 17; Gh. Lazarovici, în Banalica, I, 1971, p. 22 - 28; idem, Ober
das Neolithikum im Banat, în Acles du VIII-e Cingr~s. Belgrad, II, 1973; A.Niţu, în ArhMold.
VII. 1972, p. 53; Gh. Lazarovici, în Banatica, II, 1973, p. 30 - 53; Gh. Lazarovlci şi
1. Stratan. op.cit .. p. 456; E. Comşa. în Dacia, N.S .. XVII. 1973. p. 318; Gh. Lazarovici.
în MCD, p. 204; E. Comşa, în Drobeta, 1974, p. 20; Gh. Lazarovici. în Tibiscus, III, 1974.
p. 55 şi urm.; idem, în Banatica, III, 1975, p. 8. 15-17; A. Stoica, op.cit., p. 284. nr. 138.

https://biblioteca-digitala.ro

