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CARTAREA MOVILELOR DE PĂMÂNT DIN BANATUL
DE CÂMPIE. STUDIU DE CAZ: SÂNPETRU MARE
(COMUNA SÂNPETRU MARE, JUD. TIMIȘ)
Dragoș Diaconescu*, Victor Bunoiu**, Dan Vlase***, Alexandru Hegyi****

The charting of the Banat Plain earthen mounds. A case study: Sânpetru Mare (Sânpetru Mare Comune,
Timiș County)
Abstract: The presence of the earthen mounds in the Banat Plain is a fact underlined since the 18th century, an aspect also
illustrated on the Austrian maps. Unfortunately no precise position for this type of archaeological and/or landscape monuments was indicated. This study introduces a case study of the mapping of the Sânpetru Mare village earthen mounds,
where 23 of them were charted. It also presents the methodology developed in this endeavour, with an individual sheet
ﬁlled for every mound identiﬁed in the ﬁeld. This step is very important for the preservation of the Banat Plain earthen
mounds, as these monuments are being threatened by destruction, due to intensive modern agricultural works.
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1. Introducere

Î

n 1872, la fondarea Societății de Istorie și Arheologie (precursoare a Muzeului Banatului Timișoara),
în cuvântul de deschidere, Ormós Zsigmond (primul președinte al S.I.A.) stabilea 3 priorități pe
linie de cercetare științiﬁcă ale societății, după cum urmează: identiﬁcarea localităților din Tabula Peutingeriana, cercetarea valurilor de pământ și cercetarea movilelor de pământ din Banat1.
În Banatul românesc movilele de pământ sunt numite Huncă, Hügel, Berg, Gomilă, Moghilă, Movilă,
Dâmb, Halom sau, foarte rar, Grămuradă2, constituindu-se într-o categorie aparte de patrimoniu arheologic și peisagistic, subliniind încă o dată mozaicul etnic și lingivistic al regiunii Banatului din perioada
modernă.
Un pionier în cercetarea movilelor de pământ din zona localităților actuale Dudeștii Vechi, Cenad,
Sânnicolau Mare, Teremia Mare, Tomnatec, Vizejdia și Nerău a fost Gyula Kisléghi Nagy3, rezultatele
cercetărilor sale în 47 de movile de pământ, văzând însă lumina tiparului de abia în secolul XXI, prin
publicarea primului tom al jurnalului său de săpătură în limbile maghiară și română4.
Studiul din 1987 semnat de F. Medeleț și I. Bugilan, lucrare rămasă de referință privind problematica
movilelor de pământ din Banat, atrage atenția asupra unui aspect esențial: lucrările agricole moderne
sau cele de îmbunătățiri funciare duc la aplatizarea sau distrugerea completă a acestui tip de monument
arheologic și peisagistic5. Dacă acest aspect era în actualitate la momentul redactării studiului în cauză
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Medeleț, Toma 1997, 14.
2
Pentru o discuție mai detaliată legată de diversele tipuri de denominative pentru movilele de pământ din Banat vezi Medeleț,
Bugilan 1987, 90.
3
Medele Bugilan 1987, 100. Autorii subliniază lipsa de metodologie în ceea ce privește cercetările arheologice întreprinse de
Kisléghi Nagy între anii 1893–1909, menționând faptul că acesta a abordat în primul rând mormintele secundare, mult mai
târzii, din mantalele movilelor cercetate.
4
Kisléghi Nagy 2010; Kisléghi Nagy 2015. Pentru o prezentare detaliată a activității lui Gyula Kisléghi Nagy la Teremia
Mare, vezi Floca 2017, 680–682.
5
Medeleț, Bugilan 1987, 88.
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și chiar mai înainte6, astăzi putem spune că lucrările de agricultură contemporană și de îmbunătățiri
funciare practicate în special în partea de vest a județului Timiș sunt de o agresivitate ieșită din comun în
ceea ce privește patrimoniul arheologic din această zonă și, în mod special, în ceea ce privește movilele de
pământ, considerate denivelări ale terenului și neapreciate de actualii lucrători agricoli.
Ultima lucrare care vizează acest subiect și care merită cu prisosință să ﬁe menționată, datorită metodelor moderne folosite este de dată recentă și se constituie tot într-un studiu de caz privind cartarea precisă a unor movile de pământ, dar ținta este în situația respectivă localitatea Teremia Mare7.

2. Metodologie
Identiﬁcarea movilelor de pământ din zona satului Sânpetru Mare a debutat prin studiul bibliograﬁc al acestei problematici, aspect dublat de studiul cartograﬁc, date extrem de necesare și importante,
demers mult îmbunătățit prin existența în mediul on-line a mai multor categorii de hărți istorico-militare pentru regiunea vizată, prima reprezentare cartograﬁcă utilizată datând de la începutul secolului al
XVIII-lea.
Cea mai importantă etapă a demersului nostru este însă cercetarea de teren efectivă, care a plecat
întotdeauna de la rezultatele obținute prin studiul cartograﬁc și istoric, dar a oferit însă și posibilitatea
identiﬁcării de movile de pământ nereprezentate pe nici o hartă sau doar pe una dintre ele.
Georeferențierile on-line existente pentru cele trei ridicări militare austriece sunt o foarte bună unealtă
în veriﬁcarea și eventuala identiﬁcare cât mai precisă a movilelor de pe cele trei reprezentări cartograﬁce.
Georeferențierea hărții militare a R.S.R din 1975, scara 1:25.000 și utilizarea ei în cadrul aplicației Global Mapper oferă datele GPS prin simpla poziționare a cursorului în punctul unde este marcată o movilă
de pământ, oferind astfel posibilitatea veriﬁcării punctuale a eventualei poziții a respectivei movile.
Identiﬁcarea ﬁecărei movile a generat măsurarea cu un GPS diferențial (RTK) cu acuratețe subcentimetrică a 5 puncte esențiale pentru ﬁecare dintre ele: centrul și patru puncte, rezultând un patrulater
regulat care înscrie circumferința bazei movilei. Înregistrarea diagonalelor respectivului patrulater oferă
posibilitatea realizării a două proﬁle altimetrice pentru ﬁecare obiectiv în parte și totodată o bază pentru reconstruirea 3D. Fiecărei movile îi este întocmită o ﬁșă individuală cu informații esențiale privind
aspectul actual al acesteia (pentru acest aspect vezi ﬁșele movilelor din zona Sânpetru Mare de la ﬁnalul
acestui studiu).
Perimetrul delimitat prin cele patru puncte exterioare movilei reprezintă aria propusă pentru protejarea acestor monumente, arie ce se dorește a ﬁ scoasă din circuitul agricol, pentru a se putea prezerva în
condiții cât mai bune acest tip de sit arheologic/peisagistic.

3. Studiu istoric
3.1. Studiu cartograﬁc
Analiza hărţilor istorice pentru hotarul administrativ al localității Sânpetru Mare, comuna Sânpetru Mare, furnizează un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetare arheologică de teren,
oferind cadrul necesar înţelegerii dinamicii mediului geograﬁc, sub impactul factorilor de mediu sau
antropici. Pentru întocmirea acestui studiu, au fost folosite hărțile districtuale, cele trei ridicări topograﬁce habsburgice, perioada 1763–1887, precum și harta topograﬁcă militară, ediția a II-a din 1975. De
asemenea, au fost consultate și planurile directoare de tragere disponibile și hărțile topograﬁce sovietice.
3.1.1. Hărţile districtuale habsburgice
Hărțile districtuale sunt hărți manuscris realizate de către autoritățile habsburgice imediat după cucerirea Banatului, în perioada 1717–1725, având scara ~1:122.000. Acestea reprezintă într-o graﬁcă de
excepție pentru prima oară ansamblul spațiului bănățean așa cum este el înainte de lucrările majore de
canalizare a rețelei hidrograﬁce, de sistematizare a satelor și a drumurilor, de despădurire și desțelenire,
executate de habsburgi pe parcursul secolului XVIII și XIX.
6
7

Vezi Medeleț, Bugilan 1987, 88, n. 9 și 10.
Floca 2017.
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Fig. 1.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Fig. 4.
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Pe harta districtuală din 1720, pe raza localității Sânpetru Mare se observă un grup compact de
movile de pământ, situate la sud de sat (Fig. 1). Natura hărții și lipsa unei georeferențieri cu o hartă topograﬁcă de actualitate nu permit localizarea exactă a acestora. Movilele sunt grupate după cum urmează: la
V-SV de localitate, o grupare de patru movile, pe direcția NV-SE, o movilă la vest de acestea și o grupare
de două movile la NV de movila menționată anterior; la sud de localitate, în partea vestică a drumului,
înainte ca drumul spre Lovrin să se bifurce spre Pesac; la sud de localitate, în partea de est a drumului,
apare o grupare de două movile, aﬂate la NE de ultima movilă menționată, iar aproape de bifurcația
drumului, tot pe partea estică, este semnalată încă o movilă; o grupare de trei movile, pe direcția NV-SE,
apare în apropierea hotarului cu Pesac, la S-SE de Sânpetru Mare; la SE de drumul spre Lovrin, la S-SV
de Sânpetru Mare se aﬂă două movile, una imediat la SE de drum, iar alta la aproximativ o treime din
distanța dintre drum și localitatea Pesac. În total, sunt semnalate 16 movile în raza localității Sânpetru
Mare.
3.1.2. Ridicările topograﬁce habsburgice
Ridicările topograﬁce habsburgice constituie resurse cartograﬁce esențiale pentru acest demers. Astfel, avem în vedere mai jos studierea arealului localității Sânpetru Mare, așa cum se prezintă pe ﬁecare
dintre cele trei ridicări.
3.1.2.1. Josephinische Landesaufnahme, 1763–1787
Conﬁrmând observațiile generale făcute pe harta districtuală, la nord de localitatea Sânpetru Mare nu
sunt reperate movile. La sud de localitate însă situația se schimbă, întrucât sunt semnalate 28 de movile
(Fig. 2). La sud-vest de sat se aﬂă două grupări. Prima grupare constă în 4 movile, una ﬁind situată la
nord de actuala cale ferată, la 3,61 km V de sat, iar celelalte la 3,91 km V, 3,48 km V-SV și 3,09 km
V-SV de centrul localității. A doua grupare de patru movile, dispuse pe direcția NV-SE-S, sunt localizate,
raportat la centrul localității Sânpetru Mare, la 2,58 km V-SV, la 2,36 km SV, la 2,52 km SV, respectiv la
2,78 km SV. La SV de localitate se mai aﬂă două movile, în apropiere de hotarul cu Lovrin, la 6,4 km SV,
respectiv la 5,91 km SV de centrul satului Sânpetru Mare. La S-SV de localitate se aﬂă o grupare de două
movile, la 1,51 km S-SV, respectiv la 1,76 km S-SV de centrul satului, iar la 2,44 km S-SV de centru este
semnalată încă o movilă, în apropiere de drumul spre Pesac.
La S-SV de localitate este reperat un grup de trei movile, aﬂate la 1,11 km, la 1,17 km și la 1,26 km
de centrul localității. Înspre Lovrin, se aﬂă situată o movilă, la circa 3,81 km S-SV de centrul localității
Sânpetru Mare. Ultima movilă localizată spre S-SV se aﬂă la 2,66 km de centrul localității.
La sud este semnalată o movilă, situată la aproximativ 2,94 km de centrul localității. Spre hotarul
cadastral cu localitatea Pesac se aﬂă două movile, la 3,88 km S-SE, respectiv la 3,31 km S-SE de Sânpetru
Mare. La 1,41 km S-SE de centrul localității se aﬂă încă o movilă, aﬂată la sud de actuala cale ferată.
La 1,07 km SE de centrul localității, se aﬂă o movilă, situată la nord de calea ferată, iar spre sud-est de
aceasta se aﬂă o grupare de două movile, la 1,46 km, respectiv 1,47 km SE. Spre hotarul cu Periam se aﬂă
o movilă situată la 2,39 km E-SE de centrul localității Sânpetru Mare.
3.1.2.2. Franziszeische Landesaufnahme, 1806–1869
Cea de-a doua Ridicare Topograﬁcă a Imperiului Habsburgic surprinde prezența unui număr mai
mic de movile pe raza localității Sânpetru Mare. La nord de Sânpetru Mare nu apar reperate movile nici
pe această hartă, iar la sud de localitate numărul acestora scade la 23 (Fig. 3).
La V de sat, în grupul celor patru movile pe direcție NV-SE-S, dispare cea de-a doua movilă, aﬂată
la 2,36 km SV de centrul localității, iar cea sudică este semnalată cu toponimul Dymbu inalt. Totodată,
pe traseul drumului spre Lovrin apare o movilă cu toponimul Holumb hotaru, la circa 4,21 km SV de
centrul localității Sânpetru Mare. La 1,43 km de centrul satului, apare altă movilă, de mari dimensiuni,
într-o zonă construită.
La sud de localitate, dispar două movile din grupul de trei aﬂat la aproximativ 1 km S de sat, dar apare
alta la 2,46 km SV de centrul Sânpetru Mare, chiar pe drumul spre Lovrin. De asemenea, dispare movila
aﬂată la 2,94 km S de sat, precum și cea aﬂată la 3,88 km S-SE de centrul Sânpetru Mare. Apare o altă
movila la aproximativ 3 km SE de Sânpetru Mare
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3.1.2.3. Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1869–1887
Cea de-a treia Ridicare Topograﬁcă nu prezintă diferențe esențiale, la nord de localitate nu e reprezentată nici o movilă, respectând cele deja sublinate de cele trei hărți precedente. La sud de localitatea
actuală numărul de movile reprezentat este de 16, în mod evident mult mai scăzut decât în cazul hărții
Joseﬁne (Fig. 4).
Astfel, pe prima ridicare apar 28 movile, pe cea de-a doua 23 și pe ultima 16 movile. Aceste diferențe,
mai ales având în vedere dispariția unor movile și apariția altora, pot ﬁ rezultatul unei cartograﬁeri deﬁcitare, aparent mai accentuată în cazul primei ridicări, iar apoi avem de-a face cu rectiﬁcări, mai ales în
cazul celei de-a treia, în special în cazul reapariției unor movile reperate de prima ridicare, dar dispărute în
a doua. Totodată, este posibil ca unele movile să ﬁ fost radiate ca urmare a dispariției din teren, iar altele
introduse ca urmare a apariției lor, dovadă că acestea datează din secolele XVIII-XIX. De asemenea, acest
lucru indică existența unor lucrări de îmbunătățiri funciare în această perioadă, ceea ce sugerează că cel
puțin o parte din movilele dispărute/apărute au avut rolul de a semnaliza în teren un reper semniﬁcativ
pentru localnici.
3.1.3. Harta topograﬁcă militară a RSR, 1975
Harta topograﬁcă militară a României, realizată în patru ediții în sistem de proiecție Gauss-Kruger,
la scară de 1:25.000 și 1:50.000, reprezintă un instrument esențial de lucru, ﬁind cea mai recentă hartă
topograﬁcă.
Pentru arealul localității Sânpetru Mare, harta topograﬁcă militară indică scăderea numărului de
movile. La nord de Sânpetru Mare, sunt semnalate 6 movile (Fig. 5).
La est de Sânpetru Mare, este prezentă movila de la hotarul cu Periam, precum și cea de la SE, de
lângă drumul dintre Periam și Pesac. Intervenția antropică constând în ferme de-o parte și de alta a
drumului spre Lovrin are ca rezultat doar păstrarea movilei sudice din grupul de trei semnalat de prima
ridicare habsburgică. Reapare prima movilă pe traseul drumului spre Lovrin, dar este semnalată doar o
singură movilă din grupul de la SE de aceasta. Grupul de patru movile pe direcția NV-SE-S, care include
Dymbu inalt (deși toponimul nu apare), este de asemenea prezent. Între calea ferată și drumul dintre
Sânpetru Mare și Saravale mai este prezentă doar o singură movilă (Fig. 6).
Harta topograﬁcă militară a României, scara 1: 25.000, nu înfățișează decât 18 movile pe raza
localității Sânpetru Mare. Pentru prima dată apar movile la nord de localitatea actuală, în număr de 6. Se
observă scăderea numărului de movile la 11 în zona de sud a localității, ceea ce ar părea să indice continuarea lucrărilor agricole intensive.
3.1.4. Discuţii
Numărul de movile reprezentat pe hărțile istorice disponibile evoluează în timp. Astfel, pe hărțile
districtuale sunt reprezentate 17 movile, toate la sud de Sânpetru Mare. Pe prima ridicare topograﬁcă
habsburgică apar 28 movile, pe cea de-a doua 23 și pe ultima 16 movile, diferența putând ﬁ explicată prin
erori de înregistrare sau rectiﬁcări cauzate de dispariția unor movile și apariția altora ca urmare a unor
lucrări de îmbunătățiri funciare.
Movile sunt semnalate și pe planurile directoare de tragere, întocmite în perioada 1924–1959, ﬁind
semnalate 17 obiective. Și hărțile sovietice, devenite disponibile după 1991, înregistrează 18 movile, iar
harta topograﬁcă militară a României înfățișează 16 movile. Scăderea numărului de movile prin dispariția
unei părți din acestea din teren, dar apariția altora se explică ﬁe prin lucrările de îmbunătățiri funciare
realizate pe teritoriul localității Sânpetru Mare, ﬁe prin erori de înregistrare a acestor repere pe teren
sau de reprezentare în momentul întocmirii hărților. Totodată, semnalăm dispariția a două movile din
imediata vecinătate sudică a satului, ca urmare a înﬁințării celor două ferme de la est, respectiv vest de
drumul spre Lovrin. De asemenea, movila situată spre hotarul cu Saravale, la nord de traseul căii ferate, a
fost afectată de aceasta. Ceea ce este sigur este faptul că ultima hartă topograﬁcă arată un număr redus de
movile comparativ cu perioada reprezentată pe ridicările topograﬁce habsburgice. Analizând dispunerea
în teritoriu a acestor movile, se poate observa o grupare a acestora în câteva zone. Prima dintre acestea
constă în zona de la V-SV de Sânpetru Mare, unde sunt prezente trei grupări: una între drumul Sânpetru Mare-Saravale și calea ferată, una la SE de aceasta și ultima, din patru movile, mai spre SE. Mai este
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prezentă o grupare lângă hotarul cu Pesac, însă gruparea este semnalată doar pe cea de-a doua ridicare
topograﬁcă habsburgică. Deși apar movile semnalate la nord de Sânpetru Mare, majoritatea movilelor
este situată la sud de localitate, ocupând un areal vast, însă se pare că mare parte din acestea se concentrează pe o fâșie pe direcția V-E în apropiere de sudul satului.

Fig. 5.

Fig. 6.

3.1.5. Toponimie
Cea de-a doua ridicare habsburgică înfățișează două toponime spre SV de localitate: Holumb hotar,
respectiv Dymbu inalt. Movilele de la vest de sat se aﬂă la NV, SV și S-SV de zona desemnată de toponimul Jilirsche Huttung. Toponimul Kleine Wiesen desemnează zona de la sud de calea ferată, la SV de
Sânpetru Mare, unde se aﬂă două grupări de movile. Cele două movile sudice din grupul de patru se aﬂă
în zona denumită Baliničev buna, iar movila de mari dimensiuni dinspre Lovrin are alocat toponimul de
Sisitak. Movilele de la est de drumul Sânpetru Mare-Lovrin sunt situate în zona denumită Szelistye, iar
zona de la S-SE de Sânpetru Mare este denumită Hohle Hügel și Pinnel Hügel. Harta topograﬁcă militară
a României arată că movila de la NV de Sânpetru Mare, lângă drumul spre Igriș, este înconjurată de
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patru toponime: Grădini la SE, Izlaz la SV, Cangea la NE și Pusta Mică la E. La sud de Sânpetru Mare se
păstrează toponimele Țiganca și Săliște, Sisitak devine Șișitac, dar celelalte toponime dispar. Denumirile
diferite prezente pe hărțile istorice se explică prin evoluția toponimiei locale, în funcție de limba utilizată
în realizarea acestora.
Numărul oscilant de movile semnalate pe hărțile istorice și toponimele utilizate a indicat necesitatea
unei cercetări de teren în vederea identiﬁcării locației acestor movile, precum și al gradului de conservare
al acestora.

3.2. Studiu bibliograﬁc
Din punct de vedere arheologic, localitatea Sânpetru Mare este menționată în literatura de specialitate încă din secolul al XIX-lea, însă punctual pe subiectul movilelor, de referință este studiul publicat
de Florin Medeleț și Ioan Bugilan în 1987, Contribuţii la problema și la repertoriul movilelor de pământ
din Banat (în Banatica, 9, 1987). Acest studiu este citat de Sabin Adrian Luca în repertoriul întocmit de
acesta pentru Banat8.
F. Medeleț și I. Bugilan menționează un
grup de 6 movile și pentru localitatea Sânpetru
Mare (Movilele de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare, cod RAN 158742.01), precizând că
dimensiunea câmpului tumular este de aprox.
3 km2. Acestea formează, împreună cu 3 movile
din hotarul localității Saravale și 7 movile din
hotarul localității Igriș, un câmp compact de
movile, între două meandre ale Pârâului Aranca
(Fig. 7).
La sud de sat sunt semnalate două perechi de
movile, una (Movilele de epocă necunoscută de la
Sânpetru Mare, cod RAN 158742.02) la 0,5 km
sud de sat și la aceeași distanţă una de alta, iar cealaltă (Movilele de epocă necunoscută de la Sânpetru
Mare, cod RAN 158742.03). La 2,5 km sud de
sat se aﬂă două movile de pământ amplasate la
circa 300 m una de cealaltă.
Tot la sud de sat, la 5,5 km, în apropierea
unui ﬁr de apă autorii semnalează altă movilă
(Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare,
cod RAN 158742.05).
La hotarul dintre Sânpetru Mare și Lovrin la
circa 7,5 km sud-vest de sat, autorii semnalează
punctul „Hunca Șișitac” (Movila de epocă necuFig. 7.
noscută de la Sânpetru Mare – Hunca Șișitac, cod
RAN 158742.06), cu înălţimea de circa 18 m și diametrul de 41/61 m, aﬂată la cota de înălțime de
105 m. Movila Șișitac este vizibilă pe teren și în prezent. Medeleț și Bugilan semnalează că „Hunca Șișitac”
ar putea ﬁ, din punct de vedere al dimensiunilor, încadrată în categoria „movilelor princiare”, conform
standardelor perioadei în care a fost redactat studiul.
În 1987, Medeleț și Bugilan semnalează la sud-vest de sat, pe linia hotarului cadastral cu satul Pesac
(este greșit trecută localizarea ca ﬁind la sud-vest, în loc de sud-est), se înșiruie patru movile de pământ
(Movilele de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare, cod RAN 158742.04), amplasate la distanţe inegale
între ele.
În încheierea secțiunii dedicate localității Sânpetru Mare, autorii semnalează un număr ridicat de
microtoponime: Jezdiceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Jezdiceva Unca, cod
Luca 2006, 229. Autorul nu face decât să reia informația din Medeleț, Bugilan 1987, fără nici o privire critică sau consulatarea surselor primare indicate de autorii menționați.
8
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RAN 158742.07), Buriceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Buriceva Unca,
cod RAN 158742.08), Gorela Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Gorela, cod
RAN 158742.09), Vodena Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Vodena Unca, cod
RAN 158742.10), Șira Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Șira Unca, cod RAN
158742.11), Cosiceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Cosiceva Unca, cod RAN
158742.12), Velica Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Velica Unca, cod RAN
158742.13), Sabliceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Sabliceva Unca, cod
RAN 158742.14), Zariceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Zariceva Unca, cod
RAN 158742.15), Plavișina Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Plavișina Unca, cod
RAN 158742.16), Mačurina Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Mačurina Unca,
cod RAN 158742.17), Uncile Tušakanov (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Uncile
Tušakanov, cod RAN 158742.18), Radivoieva Unca cu diametrul de circa 40 m și înălţimea de circa 8 m
(Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Radivoieva Unca, cod RAN 158742.19), Bucurova
Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Bucurova Unca, cod RAN 158742.20), Vrapţova Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Vrapțova Unca, cod RAN 158742.21),
Laţiceva Unca (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Lațiceva Unca, cod RAN 158742.22),
Unca Șișitac (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare – Unca Șișitac, cod RAN 158742.23, este
același sit cu cel de la codul RAN 158742.06), Pinnel Hügel (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru
Mare – Pinnel Hügel, cod RAN 158742.24) și Höne Hügel (Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru
Mare – Höne Hügel, cod RAN 158742.25). Pe lângă aceste toponime, spre S de localitate mai apare Stankova Unka, iar în arealul de S al hotarului administrativ apare Vodena Unka, alături de Tuskanov Unka
și Mali Budzak9.
Din păcate la acest moment, bazându-se pe cele publicate de F. Medeleț și I. Bugilan movilele de
mai sus au fost introduse în Repertoriul Arheologic Național (ﬁecare movilă cu cod RAN aferent), iar
identiﬁcarea lor în cadrul situației din hărțile militare create de-a lungul vremii pentru Banat este extrem
de diﬁcilă deoarece rata de relaționare a hărții publicate de Stepanov în 1985 cu textul din aceeași sursă
este extrem de scăzută. Totuși, trei dintre movilele din harta toponimelor din zona Sânpetru Mare pot ﬁ
identiﬁcate și în cadrul hărților militare prezentate mai sus. Este vorba de Dâmbu înalt, movilă prezentă
cu acest nume pe Harta Franciscană și care poate ﬁ identiﬁcată cu Radivojeva Unca, urmată de Holumb
hotar, echivalentă cu Bukurova Unka, iar movila din arealul numit Szelistye în Franzisco-Josephinische
Landesaufnahme este, cel mai probabil, echivalentă cu Stankova Unka.
Aici ne vedem nevoiți să discutăm validitatea informației publicată de F. Medeleț și I. Bugilan,
conform căreia s-a încercat atribuirea movilelor din hotarul localității, fără o justiﬁcare clară, perioadei
avare10. Veriﬁcarea sursei citate ne arată că movilele de la Sânpetru Mare nu sunt luate deloc în discuție
în relație cu descoperirile avare timpurii din zona Tisa-Mureș-Aranca11. Astfel, putem spune că studiul
elaborat de F. Medeleț și I. Bugilan rămâne primul care abordează acest subiect, al movilelor de pământ
din zona Sânpetru Mare.

4. Studiu de teren
Studiul de teren este însă partea cea mai importantă pentru demersul intreprins de noi. Am preferat
să îndeplinim acest deziderat în perioada lunilor Februarie-Aprilie, perioadă în care plantele lipsesc sau
Stepanov 1985, 176. Autorul menționează în text și movila Sisitak, dar în harta aferentă toponimelor din zona localității
Sânpetru mare aceasta nu apare. În fapt în această hartă toponimele însoțite de substantivul „unca” sunt Vodena Unca, Bukurova
Unca, Stankova Unca, Radivojeva Unca, Vrapcova Unca. Numele celorlalte movile înregistrate în RAN sunt preluate din lista
publicată de Stepanov 1985, 176 de Medeleț, Bugilan 1987. Din păcate lipsa acestora de pe harta publicată de Stepanov 1985
ne împiedică să le putem asocia cu vreuna din movilele identiﬁcate prin studiul cartograﬁc sau prin cercetarea de teren.
10
Medeleț, Bugilan 1987, 168, citând pe Csallány 1939, 121, harta. Din păcate la lista bibilograﬁcă această prescurtare bibliograﬁcă nu se mai regăsește, dar sistemul de notare ne-a permis să deducem că revista prescurtată ca și FA este Folia Archaeologica. Consultarea acestui studiu (Csallány 1939) ne arată că, într-adevăr Sânpetru Mare este pe harta publicată la p. 121,
sub numele de Új-Szentpéter, dar nici o descoperire de perioadă avară nu este indicată în hotarul acestei localități, singurele
localități din teritoriul Banatului românesc cărora le-au fost arondate descoperiri de perioadă avară ﬁind Dudeștii Vechi și
Sânnicolau Mare (conform hărții de la p. 121 și listei aferente textului în limba germană de la p. 155). Subliniem că informația
din Medeleț, Bugilan 1987, a fost preluată ad litteram fără nici o încercare de veriﬁcare a surselor de Luca 2006, 229.
11
Vezi pentru conformitate nota imediat anterioară precum și Csallány 1939, 155–156.
9
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sunt într-o fază incipientă a ciclului vegetativ, aspect ce îmbunătățește în mod considerabil posibilitățile
de identiﬁcare, în special, a movilelor de pământ aﬂate într-o stare avansată sau extrem de avansată de
aplatizare.
S-a folosit, ca bază inițială de plecare, informația obținută din sursele cartograﬁce on-line, coroborate
cu harta militară a RSR din 1975 georeferențiată, prin aceasta veriﬁcându-se toate movilele semnalate pe
hărțile austriece și pe cele militare românești. Veriﬁcarea s-a putut face prin compararea poziției movilelor pe hărțile austriece cu harta satelitară, georeferențiată în background-ul acestora, ﬁind urmărită
întotdeauna și acuratețea georeferențierii, aspect care pentru zona Sânpetru Mare are o ușoară deviație
pentru Harta Joseﬁnă și aproape deloc pentru Hărțile Franciscană și Franciscano-Joseﬁnă. Toate aceste
observații dublate de posibilitatea urmăririi poziției proprii, în timp real, prin aplicația Google Maps de
pe un dispozitiv de tip smartphone sau tabletă, duce la facilitarea posibilității de a veriﬁca în mod direct,
în teren, existența sau nu a movilei/obiectivului țintă.
Astfel, din combinarea studiului cartograﬁc, bibliograﬁc și de teren, 26 de movile/ridicături de
pământ au fost înregistrate, pentru 23 dintre ele întocmindu-se ﬁșe de descriere, prezente la ﬁnalul acestui studiu. Movila cu indicativul M21 prezentă pe harta Joseﬁnă nu mai este astăzi vizibilă în teren, în
consecință ea nu a putut beneﬁcia de o ﬁșă speciﬁcă. Ridicăturile cu indicativele M18 și M19 au fost de
asemenea eliminate din rândul celor ce au beneﬁciat de ﬁșe de descriere din considerente legate de aspectul lor. Astfel, M18 aﬂată la marginea tarlalei agricole ce mărginește la sud satul Sânpetru are dimensiuni
mici (1,35 m înălțime și 8 m în diametru) cu un indice de eroziune/aplatizare extrem de redus, fapt ce
ne-a făcut să o considerăm ca ﬁind ediﬁcată în perioada modernă și legată de activitățile agricole din
preajma sediului CAP din localitate, iar M19 (înălțime 0,50 m și diametru 36 m) are pe toată suprafața
material de construcție modern (cărămidă, țiglă spartă și cioburi de sticlă), suprapunerea poziției ei pe
harta militară din 1975 demonstrându-ne astfel că aici era situată una din clădirile fostului sediu al CAP
din localitate, imobil demolat ulterior, cel mai probabil după desﬁințarea respectivei organizații. M18
nu apare pe niciuna din hărțile studiate și menționate mai sus, iar M19 face cel mai probabil parte din
grupul de trei movile situat la cca. 1 km sud de sat, prezent pe harta Joseﬁnă (pe harta Franciscană apare
o singură movilă în arealul respectiv), grup de movile/movilă ce au fost distruse de amenajarea clădirilor
CAP-ului din localitate.
Un aspect important ce necesită discuții suplimentare este existența pe hărțile militare 1:25000 din
1975 a 6 movile la nord de localitatea Sânpetru Mare, iar pe cea la scara 1:50000 a patru asemenea obiective. Consultarea tuturor hărților premergătoare, citate în prezentul studiu, precum și a acestor două
seturi de material cartograﬁc (inclusiv cea elaborată în 1963 tot de serviciul topograﬁc militar al Republicii Populare România) ne arată că la nord de Sânpetru Mare nu se aﬂă nici o movilă. Veriﬁcarea în teren
a movilelor ﬁgurate pe cea de-a treia ediție a hărților militare românești nu a oferit nici o descoperire de
tip movilă de pământ în arealul respectiv.
Astfel putem aﬁrma că la acest moment 23 de movile se mai regăsesc pe arealul localității Sânpetru
Mare, poziționarea lor ﬁind conformă hărții de mai jos (Fig. 11) și datelor din ﬁșele de descriere. Dacă se
iau în considerare principalele două categorii de atribute dimensionale (înălțime, diametru), se pot face
câteva observații interesante. Efectuând o diagramă în care se ia în calcul înălțimea movilelor, (Fig. 8) se
poate observa că două movile se remarcă prin înălțimi apreciabile, mai precis M12 și M1, celelalte putând
ﬁ grupate în trei mari categorii, după cum urmează: 2 m și ușor mai înalte (M2, M3, M8, M10, M14),
între 1,5 m și 2 m (M5, M4, M6, M13, M15, M20, M22) și 1,5 m și mai scunde (M7, M9, M11, M16,
M17, M23, M24, M25, M26). Movilele M1 și M12 nu sunt incluse în circuitul agricol, din prima categorie (2 m și peste) doar M14 este scoasă din uzul agricol, din categoria a doua toate sunt lucrate agricol,
iar din ultima categorie (sub 1,5 m) doar M25 nu este în uz agricol ﬁind acoperită și afectată de cimitirul
șvăbesc al satului.
Dacă este luat în calcul diametrul movilelor se poate observa că M12 este din nou în partea superioară
a diagramei (Fig. 9). Celelalte movile se pot grupa de asemenea în patru mari categorii: între 50 și 70 m
(M3, M5, M6, M8, M10, M11, M15, M16, M26), între 40 și 50 m (M1, M4, M7, M9, M13, M20,
M22, M23, M24), între 30 și 40 m (M17, M25) și sub 30 m (M14).
Toate aceste aspecte ne fac să subliniem cazul particular al movilei M14, movilă ce are o înălțime
peste medie și anume 2,40 m (fapt care o plasează pe locul al treilea din acest punct de vedere) și un diametru de 23 m (aspect ce o clasează pe ultimul loc în ierarhie). Această movilă nu apare în mod cert pe
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harta Joseﬁnă, dar își face apariția pe harta Franciscană sub numele de Holumb hotar. Acest aspect, coroborat cu observațiile legate de datele dimensionale ale movilei în cauză, ne fac să o considerăm ediﬁcată
cel mai probabil în perioada modernă, foarte posibil ca și movilă de hotar.

5. Concluzii
Poziționarea localității actuale Sânpetru Mare pe harta vechilor albii ale Mureșului ne arată o imagine
extrem de interesantă. Mai precis, zona de la sudul localității Sânpetru Mare până la Lovrin se prezintă
ca un areal neafectat în nici un fel de diversele brațe ale râului de-a lungul timpului, ﬁind cuprins între
brațul ce suprapunea canalul Galațca funcționabil între 7.1±1.0 ka12 și un altul ce suprapunea cursul
Arancăi, funcțional acum 1,9 ka13. Este însă clar că vorbim de o zonă ușor mai înaltă14, neinundabilă,
aspect important în ceea ce privește ediﬁcarea în preistorie a unora dintre movilele identiﬁcate pe teritoriul localității actuale Sânpetru Mare.
Luând în calcul cele trei ediții ale hărților austriece, în mod cert (mai ales după georeferențierea online realizată de colegii maghiari) cele mai folositoare surse de evoluție a peisajului istoric, putem sublinia
faptul că 4 movile (M7, M9, M11, M13) nu apar pe niciuna din aceste reprezentări cartograﬁce, 2 movile
nu apar pe Harta Joseﬁnă (M14 și M24), 4 movile nu apar pe Harta Franciscană (M3, M17, M20, M22)
și 4 movile movile nu apar pe harta Francisco-Joseﬁnă (M22, M23, M24, M25). Un număr de 11 movile
apar pe toate cele trei surse cartograﬁce și au fost de asemenea și identiﬁcate în teren.
Comparativ cu harta militară a RSR din 1975, scara 1:25000, putem remarca faptul că 14 movile
identiﬁcate în teren nu sunt reprezentate pe această hartă, două dintre acestea M14 și M20 ﬁind prezente
ca și bază pentru borne topograﬁce și nicidecum reprezentate ca și movile.
Este clar că, având în vedere gradul de aplatizare al movilelor din zona Sânpetru Mare (fapt subliniat
și de diagrama ce prezintă înălțimile acestora astăzi) aprecierea existenței sau nu a unor movile a rămas la
latitudinea echipei de topograﬁ prezentă în teren. După confruntarea surselor cartograﬁce cu situația din
teren, trebuie să subliniem că cea mai precisă hartă a movilelor din acest areal este prima ridicare topograﬁcă austriacă, de pe care lipsesc 6 din movilele identiﬁcate în teren, dar care înfățișează alte 12 movile pe
care nu le-am mai putut identiﬁca. Harta de mai jos (Fig. 10), ce are ca bază sectorul din harta Joseﬁnă a
arealului localității Sânpetru Mare, ne înfățișează o situație ce necesită scurte discuții.
Este necesară discuția movilelor identiﬁcate în teren, dar care lipsesc pe harta Joseﬁnă, mai precis M7,
M9, M13, M11, M14, M24. Situația movilei M14 a fost discutată deja mai sus, grupul de movile VI este
în zona prezumtivei movile M19, grupul de două movile desemnat ca și IV este cel mai probabil distrus
de construirea fermei vizibile și astăzi. Movila de la poziția VIII este suprapusă de ductul căii ferate actuale și cel mai probabil distrusă, aceeași amenajare ducând și la dispariția movilei de la poziția IX. Movila
de la poziția I, a fost păstrată de noi sub indicativul M21, dar nu mai există actualmente în teren. În ce
privește celelalte movile, pe harta Joseﬁnă movila cu indicativul III poate ﬁ movila M9 ce este situată la
cca. 300 m sud-est față de aceasta. Indicativul II este situat la cca. 500 NNE de movila M11, iar una din
cele două movile din grupul marcat ca și VII, este situat la cca. 300 m est față de poziția movilei M24.
Practic la acest moment considerăm că movilele/grupurile de movile cu indicativele I, IV, V, VI, VIII
și IX au fost distruse, unele de lucrări agricole (I), unele de amenajarea sediului CAP (IV, V, VI), iar altele
de amenajarea căii ferate (VIII și IX) ducând numărul ridicăturilor de pământ dispărute la 8.
Putem, la ﬁnalul excursului nostru să remarcăm faptul că unele movile prezente pe harta Joseﬁnă au
fost distruse cu siguranță de-a lungul timpului, unele au fost probabil cartate cu aproximație iar altele au
fost omise cu totul, ﬁind însă identiﬁcate în teren astăzi. Fișele movilelor identiﬁcate în teren arată însă
o stare de conservare nu foarte bună pentru marea majoritate a acestor monumente arheologice și/sau
peisagistice, fapt care subliniază încă o dată necesitatea protejării cât mai eﬁciente a movilelor de pământ
din Banatul de câmpie, în mod special, extrem de amenințate de lucrările agricole cu caracter tot mai
agresiv în ceea ce privește destinul acestora.
Kiss et alii 2012, 56. Exprimarea vârstei în ka presupune kiloani, astfel că vârsta tradusă ar ﬁ 7100±1000, ceea ce presupune
ca. 5100±1000 a.Chr. sau 6100–4100 a.Chr.
13
Kiss et alii 2012, 59, ﬁg. 13. Această dată presupune cumpăna dintre mileniul I a.Chr și mileniul I p. Chr.
14
Acest fapt este vizibil dacă urmărim cotele punctelor ﬁxe topograﬁce de pe hărțile topograﬁce militare.
12
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Movile Sânpetru Mare – Mappa von dem Temesvaer District [B IX a 659] (1720)
(movila din extremitatea estică se aﬂă în hotarul localității Saravale)
Movile Sânpetru Mare – Josephinische Landesaufnahme, 1763–1787
(cele 4 movile nemarcate cu chenar roșu de la extremitatea nord-vestică a hărții se aﬂă în hotarul localității
Saravale)
Movile Sânpetru Mare S – Franziszeische Landesaufnahme, 1806–1869
(cele 4 movile nemarcate cu chenar roșu de la extremitatea vestică a localității se aﬂă în hotarul localității
Saravale)
Movile Sânpetru Mare S – Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1869–1887 (movila cea mai vestică marcată cu chenar roșu din colțul de NV al hărții se aﬂă situată în hotarul localității Saravale)
Harta topograﬁcă militară, scara 1:25.000, 1975. Sânpetru Mare Nord
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Diagrama comparativă a diametrelor movilelor din arealul localității Sânpetru MarePro)
Harta Joseﬁnă a arealului localității Sânpetru Mare. Cadran albastru semi-transparent, cu cifre romane,
înfățișează movile/grupuri de movile neidentiﬁcate în teren. Cifrele arabe corespund numărului movilelor identiﬁcate în teren și prezente și pe harta Joseﬁnă. Movila M20, prezentă și în teren și pe harta
Joseﬁnă nu este prezentă pe acest sector
Distribuția movilelor identiﬁcate în teren pe teritoriul localității Sânpetru Mare
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Kovacs Arpad, A folyo multja. În: A Maros folyó múltja, jelene, jövője, Timișoara, 2012,
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Medeleț Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat. În: Banatica, 1987, 87–198.
Medeleț Florin, Toma Nicoleta, Muzeul Banatului File de cronică I 1872-1918,
Timișoara, 1997.
Luca, Sabin Adrian (ed.), Descoperiri arheologice din Banatul Românesc. Ed. II. Sibiu:
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Stepanov Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, 155–251.

Surse cartograﬁce
Harta districtului Timișoara (1721)/Mappa von dem Temesvaer District. [B IX a 659]
Sursa: https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/561/view/?bbox=1745%2C–2188%2C3664%2C–1326
(accesat 10.12.2017)
Prima ridicare topograﬁcă militară (1763–1787)/Josephinische Landesaufnahme (1763–1787)
Sursa: http://mapire.eu/de/map/ﬁrstsurvey/?bbox=34855.98638465768%2C5116371.588968274%2C3096004
.692176162%2C7153877.014937933 (accesat 10.12.2017)
A doua ridicare topograﬁcă militară (1806–1869)/Franziszeische Landesaufnahme (1806–1869)
Sursa: http://mapire.eu/de/map/secondsurvey/?bbox=458621.46822449565%2C4954438.424399045%2C3589
482.146785315%2C6991943.850368704 (accesat 10.12.2017)
A treia ridicare topograﬁcă militară (1869–1887)/ Franzisco-Josephinische Landesaufnahme (1869–1887)
Sursa:
http://mapire.eu/de/map/hkf_75e/?bbox=579697.7210282153%2C4892295.34097834%
2C3710558.399 5890347%2C6929800.766947999 (accesat 10.12.2017)
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Harta topograﬁcă militară scara 1:50000, ediția III (1975)
Sursa: https://portal.geomil.ro/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635
Harta topograﬁcă militară scara 1:25.000, ediția III (1975)
Sursa: https://portal.geomil.ro/arcgis/home/webmap/viewer.html?webmap=cce134f4a9694d9faa353983fbc15635
(accesat 10.12.2017)
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Fișe movile din arealul localității Sânpetru Mare
Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare

Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M1
M1-P1
M1-P2
M1-P3
M1-P4

511750.4585
511770.7545
511810.5861
511788.0874
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M1
Dâmbu Înalt / Radivojeva Unka
158742.19
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
Scoasă din circuitul agricol
Tarla A 2014/1, parcela CC2011, vecin vest-CF402070, vecin sud-CF 402047, vecin
est-drum DE 2014/5 și CF 402071
Jumătatea sud-estică este săpată mecanizat la o dată necunoscută. Sunt constatate și bioperturbări (vizuini de vulpe) pe latura de SE și SV. Jumătatea neafectată este într-o stare
bună de conservare. În zona cea mai înaltă este dispusă o bornă din rețeaua topograﬁcă.
Este acoperită de vegetație scundă.
Diametru – 47 m; Înălțime – 6 m
Nu au fost identiﬁcate
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 7 m.
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 6;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 6;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174560.1745
174515.3997
174527.687
174578.3846

92.5809
92.8412
91.916
92.6347
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M2
M2-P1
M2-P2
M2-P3
M2-P4

512159.9793
512207.0546
512230.263
512186.6087
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M2
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 1’55.18”N, 20°47’27.47”E
În circuitul agricol, proaspăt arată – arătură adâncă pe mijlocul ei.
Tarla A 2014/1
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, culoarea solului
constituent ﬁind mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila.
Diametru – 65 m; Înălțime – 2 m
Nu au fost identiﬁcate
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 2 m.
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 5;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 5;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174439.1972
174461.4061
174411.0397
174387.0768

91.9499
91.9758
92.1381
92.0059
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M3
M3-P1
M3-P2
M3-P3
M3-P4

512516.746
512557.586
512579.9086
512544.6745
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M3
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 2’6.47”N, 20°47’23.76”E
TARLA A 2019
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Diferența de culoare dintre solul constituent și
solul tarlalei unde se aﬂă dispusă movila nu este atât de evidentă ca și în cazul M2. Conturul dinspre est al movilei este mai greu vizibil.
Diametru – 53 m; Înălțime – 2 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887),
Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 2 m.
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 4;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 4;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter, în: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174379.9043
174397.0418
174352.1104
174328.1051

92.0289
91.7784
91.7599
91.9791
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M4
M4-P1
M4-P2
M4-P3
M4-P4

512713.2083
512728.8672
512700.0015
512680.7614
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M4
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 2’10.99”N 20°47’10.91”E
În circuitul agricol, proaspăt arată.
Tarla A2020, Parcela A2020/31
Foarte aplatizată de lucrările agricole, fenomen mult mai accentuat decât în cazul M2 și
M3. Conturul dinspre est și nord mai greu vizibil. Constatate bio-perturbări. Culoarea
solului constituent este mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila.
Diametru – 45 m; Înălțime – 1,4 m
Nu au fost identiﬁcate
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952).
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 3;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 3;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174118.8674
174089.1907
174071.3316
174105.7308

92.0254
92.2675
92.4132
91.8892
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M5
M5-P1
M5-P2
M5-P3
M5-P4

513261.2967
513244.1601
513288.5237
513307.4249

60

https://biblioteca-digitala.ro

M5
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 2’27.77”N 20°46’25.26”E
În circuitul agricol, proaspăt arată.
Tarla A1855
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, culoarea solului
constituent ﬁind mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila. Situată în
perimetrul unui sit sarmatic.
Diametru – 56 m; Înălțime – 1,8 m
Movila este situată în perimetrul unui sit arheologic în care a fost identiﬁcată ceramică
cenușie de sec. III-IV p. Chr. dar și o mărgică de sticlă de tip IV Benea.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 2,5 m.
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

173100.6456
173159.7559
173177.2359
173119.7106

90.8186
91.3668
90.8757
91.2207
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M6
M6-P1
M6-P2
M6-P3
M6-P4

512648.5164
512600.4341
512600.9681
512649.0825
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M6
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 2’7.30”N 20°46’35.66”E
În circuitul agricol, proaspăt arată.
CF 402293
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Conturul dinspre est mai greu vizibil. Diferența
de culoare dintre solul constituent și solul tarlalei unde se aﬂă dispusă movila nu este
atât de evidentă ca și în cazul M2.
Diametru – 58 m; Înălțime – 1,5 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 1,5 m, în zona cu toponimul Țiganca;
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 1;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 1;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

173359.0056
173359.7313
173306.3352
173308.7829

91.2598
91.5205
91.5578
91.4954
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M7
M7-P1
M7-P2
M7-P3
M7-P4

512501.0671
512461.3727
512461.4471
512501.2971
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M7
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 2’2.33”N 20°46’32.97”E
În circuitul agricol, semănată cu grâu.
Tarla A2020
Extrem de aplatizată de lucrările agricole, cu contururi foarte vagi.
Diametru – 46 m; Înălțime – 0,6 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Nu apare marcată pe niciuna din hărțile istorice.
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

173284.2214
173283.8593
173243.7139
173248.3986

91.5647
91.4033
91.3112
91.7021
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M8
M8-P1
M8-P2
M8-P3
M8-P4

512312.8102
512264.8498
512262.8935
512312.1368
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M8
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°1’56.57”N 20°46’37.51”E
În circuitul agricol, proaspăt arată, arătură normală.
Tarla A2020
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, culoarea solului
constituent ﬁind ușor mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila.
Diametru – 61 m; Înălțime – 2,2 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 2,5 m;
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 2;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 2;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

173322.685
173321.3255
173388.5827
173388.7903

91.3851
91.3027
91.2956
91.2708
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M9
M9-P1
M9-P2
M9-P3
M9-P4

511125.4033
511121.376
511155.0866
511163.0924
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M9
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 1’23.20”N 20°48’28.12”E
În circuitul agricol, proaspăt arată, arătură normală.
Tarla A 1977
Extrem de aplatizată de lucrările agricole. Dispusă pe capătul unui grind (dună). Pe
suprafața ei apar materiale de construcție (fragmente de cărămidă, piatră) precum și numeroase oase umane, întoarse de plug. Posibilă necropolă medievală.
Diametru – 40 m; Înălțime – 0,9 m.
Movila este situată în perimetrul unui sit arheologic medieval, aspect indicat și de toponimul pe care îl poartă zona respectivă pe Planurile Directoare de Tragere (1952) și
Harta topograﬁcă militară (1975) – Săliște.
11.03.2017
Nu apare marcată pe niciuna din hărțile istorice.
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

175700.3318
175665.8375
175660.4866
175694.6163

92.643
92.3575
92.5038
92.272
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M10
M10-P1
M10-P2
M10-P3
M10-P4

510863.7026
510818.6295
510828.9745
510874.6633
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M 10
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°1’14.42”N 20°48’44.38”E
În circuitul agricol, proaspăt arată, arătură normală.
Tarla A 1980
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, culoarea solului
constituent ﬁind mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila.
Diametru – 56 m; Înălțime – 2,10 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 2,5 m;
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 9;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 9;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

175975.7304
175983.945
176040.6587
176032.1955

92.2004
92.2569
92.4317
92.4369
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M11
M11-P1
M11-P2
M11-P3
M11-P4

509193.036
509223.2666
509199.0669
509167.878
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M 11
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°0’19.37”N 20°48’1.79”E
În circuitul agricol, cultivată cu rapiță.
Parcela A 1973/1/57(CF 401875), Parcela A 1973/1/58, Parcela A 1973/1/59
Extrem de aplatizată, cu contururi ușor vagi.
Diametru – 55 m; Înălțime – 1,1 m.
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Nu apare marcată pe niciuna din hărțile istorice.
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174974.0889
174990.1794
175041.7277
175026.5381

91.4016
91.5005
91.3404
91.4658
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren

CF, Nr. cadastral
Stare de conservare

Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M12
M12-P1
M12-P2
M12-P3
M12-P4

509000.7923
508978.1567
508909.8951
508943.4283
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M 12
Hunca Șișitac / Šišitak Unka
158742.06 și 158742.23
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°0’7.92”N 20°46’21.53”E
Scoasă din circuitul agricol. Zonă naturală protejată de interes național, rezervație și
monument al naturii – Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a – zone protejate, poziția 2737 – Movila Sisitak (0,5
ha.). Adăpostește mai multe elemente ﬂoristice de stepă. În arealul rezervației este semnalată prezența unor specii ierboase rare, printre care pir crestat (Agropyrum cristatum) și
colilie (Stipa capillata).
Parcela CC 2044.
Bine păstrată, în partea superioară ﬁind constatată prezența unui pilon de beton, ce
servea ca și bază pentru o bornă topograﬁcă (din rețeaua geodezică de stat). Lucrările
de amenajare a acestei baze de beton au produs o supra-înălțare a părții superioare a
movilei. Acoperită de vegetație scundă, dar pe latura de vest, înspre bază apare vegetație
arboricolă. Ridicată pe capătul unei dune de nisip.
Diametru – 71 m; Înălțime – 10,10 m.
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 10,3 m.
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 91, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 16;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 16;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172812.1028
172865.1713
172835.1539
172777.304

93.5505
92.9349
94.2682
91.3406
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M13
M13-P1
M13-P2
M13-P3
M13-P4

509069.773
509065.0639
509107.3107
509117.6414
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M 13
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 0’11.96”N 20°46’21.43”E
În circuitul agricol, cultivată cu grâu în zonele neafectate de drum.
Poziționată pe parcela A2046/11(CF402021) în proporție de 50% și restul pe drumul
DE 2045–4 m lățime și tarla A2043
Foarte aplatizată, ﬁind situată pe ductul drumului agricol ce duce la movila Șișita
(M12). Situată pe o dună, conturul dinspre est ﬁind mai greu vizibil.
Diametru – 49 m; Înălțime – 1,5 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Nu apare marcată pe niciuna din hărțile istorice.
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172821.4846
172851.4428
172866.9483
172825.5768

93.9529
93.4214
93.0491
93.2915
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M14
M14-P1
M14-P2
M14-P3
M14-P4

511367.6374
511358.602
511380.9703
511388.4379
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M 14
Holumb hotar
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46° 1’26.07”N 20°46’21.42”E
Scoasă din circuitul agricol, acoperită cu vegetație ierboasă înaltă.
Tarla A1843, drum DE 1838(4 m lățime)
Bine conservată, din partea de sud-est a fost luat pământ. În zona centrală este situată o
bornă din rețeaua topograﬁcă. Constatate bioperturbări (viziună de vulpe).
Diametru – 23 m; Înălțime – 2,4 m
Nu au fost identiﬁcate.
11.03.2017
Apare marcată pe Harta Franciscană (1806–1869), Harta Francisco-Iozeﬁnă (1869–
1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 3 m
reprezentată ca și bornă topograﬁcă;
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172939.2202
172960.0168
172970.2226
172950.4647

91.431
92.4268
91.4673
90.5189
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M15
M15-P1
M15-P2
M15-P4
M15-P4

513647.6773
513629.7316
513597.8598
513591.7425
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M 15
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°2’37.96”N 20°46’15.29”E
În circuitul agricol, cultivată cu grâu pe latura nordică.
CF 403915
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Tăiată în două de calea ferată, jumătatea sudică
ﬁind complet distrusă. Situată pe extremitatea de sud a unei dune ce se pierde ușor spre
albia pârâului Aranca. În directă conexiune cu situl sarmatic.
Diametru – 52 m; Înălțime – 1,3 m
Movila este situată la marginea vestică a sitului arheologic în care a fost identiﬁcată
ceramică aparținând sec. III-IV p. Chr., evului mediu timpuriu, Hallstatt-ului. Au fost
descoperite fragmente de chirpic și fragmente de râșniță.
17.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952).
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172917.9269
172981.4856
172912.2936
172954.0925

91.1047
91.3158
91.659
92.331
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M16
M16-P1
M16-P2
M16-P3
M16-P4

513377.6191
513424.575
513443.3327
513395.9082
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M 16
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°2’31.53”N 20°45’59.34”E
În circuitul agricol, proaspăt arată.
Tarla A1857
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, culoarea solului
constituent ﬁind mai închisă decât al parcelei pe care se aﬂă situată movila. Situată în
marginea de vest a sitului sarmatic.
Diametru – 55 m; Înălțime – 1,2 m
Movila este situată la marginea vestică a sitului arheologic în care a fost identiﬁcată ceramică aparținând sec. III-IV p. Chr., evului mediu timpuriu, Hallstatt-ului.
17.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887), Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) – 1 m;
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172614.1059
172630.4013
172580.2719
172561.6503

91.0998
91.2713
91.5393
91.035
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M17
M17-P1
M17-P2
M17-P3
M17-P4

513321.624
513292.2517
513304.7667
513334.1395
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M 17
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°2’28.44”N 20°46’7.91”E
În circuitul agricol, proaspăt arată
Tarla A1857
Extrem de aplatizată, solul constituent ﬁind ușor mai închis decât cel al parcelei agricole
pe care este situată movila. Situată în partea sudică a sitului sarmatic. Contururile sunt,
datorită aplatizării, ușor vagi.
Diametru – 35 m; Înălțime – 0,5 m
Movila este situată la marginea sudică a sitului arheologic în care a fost identiﬁcată ceramică aparținând sec. III-IV p. Chr., evului mediu timpuriu, Hallstatt-ului.
17.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772) și Harta Franciscană (1806–1869) precum și pe Harta topograﬁcă militară (1975) – 1 m;
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

172788.2905
172779.9917
172746.1338
172755.3608

91.4789
91.5615
91.5449
91.488
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M20
M20-P1
M20-P2
M20-P3
M20-P4

507710.3855
507669.0106
507642.7065
507683.9897
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M 20
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
45°59’28.14”N 20°47’21.18”E
În circuitul agricol, semănată cu grâu.
Parcela A2052/1/2(CF 402689) și Parcela A 2052/1/3(CF 402690)
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Situată pe extremitatea sudică a unei dune. Pe
partea vestică au fost identiﬁcate puține materiale de constucție – fragmente cărămizi.
Diametru – 50 m; Înălțime – 1,7 m
Nu au fost identiﬁcate.
17.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887),
Planurile Directoare de Tragere (1952), Harta topograﬁcă militară (1975) ca și bornă
topograﬁcă cu înălțimea de 1,5 m;
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 15;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 15;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

174043.2222
174017.5487
174060.9901
174086.6457

92.9023
92.1432
92.6796
92.0095
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M22
M22-P1
M22-P2
M22-P3
M22-P4

510673.275
510681.2812
510637.4878
510629.3654
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M 22
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°1’8.73”N 20°49’5.54”E
În circuitul agricol, semănată cu lucernă
Parcela A 1969/1/13 și A1969/1/12
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile.
Diametru – 48 m; Înălțime – 1,9 m
Nu au fost identiﬁcate.
25.03.2017
Apare marcată doar pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772)
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, ﬁg. 39, nr. 10;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, plan 113, nr. 10;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

176423.5313
176467.7406
176478.2506
176431.058

92.2307
92.4631
92.431
92.4201
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M23
M23-P1
M23-P2
M23-P3
M23-P4

512198.8677
512191.5049
512146.4992
512154.0596
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M 23
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°1’58.66”N 20°49’24.47”E
În circuitul agricol, pe latura sa de sud ﬁind semănată cu grâu
Parcelele A1987/34, A1987/35, A1987/36, A1987/37
Puternic aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt încă vizibile, dinspre nord
ﬁind un pic mai greu de sesizat. Culoarea solului constituent este mai închisă decât al
parcelei pe care se aﬂă situată movila.
Diametru – 46 m; Înălțime – 1,05 m.
Nu au fost identiﬁcate.
25.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772) și Harta Franciscană (1806–1869).
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

176973.5387
176932.1478
176937.3778
176981.0297

91.9198
92.1381
91.6729
91.495
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce

Movila M24
M24-P1
M24-P2
M24-P3
M24-P4

512406.681
512405.298
512445.8588
512451.8791
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M 24
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°2’7.30”N 20°49’36.54”E
În circuitul agricol, cultivată cu lucernă. Mărginită pe latura de vest și sud de drumuri
agricole.
Parcela A1959/1/1, intabulată în 2008 cu nr. de înregistrare 8806 la OCPI.
Foarte aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt ușor vagi.
Diametru – 45 m; Înălțime – 0,8 m
Nu au fost identiﬁcate.
25.03.2017
Apare marcată doar pe Harta Franciscană (1806–1869).
1. Medeleț, Florin, Bugilan Ioan, Contribuții la problema și la repertoriul movilelor de
pământ din Banat, Banatica, 1987, p. 167–168, nr. 8;
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc (Ed. II), Sibiu: Bibliotheca Brukenthal XLVI, 2010, p. 229, pl. 113, nr. 8;
3. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

177204.3804
177229.8672
177233.3133
177196.6804

91.7977
91.5704
91.5443
91.3265
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M25
M25-P1
M25-P2
M25-P3
M25-P4

512741.1577
512746.9073
512778.9308
512772.9279

94

https://biblioteca-digitala.ro

M 25
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°2’18.41”N 20°49’41.99”E
În cimitirul șvăbesc al satului. Pe latura sa nordică este construită o capelă, parte dintrun monument funerar mai amplu. Movila este acoperită de o plantă decorativă – migdal
pitic (Amygdalus Nana).
CCI-Cimitir, vecini: N-PS1893, PSPD 1989; E-NGL 1894, S-A1892, V-A1892
Puternic afectată de amenajarea pe ea a cimitrului șvăbesc din Sânpetru Mare, dar extrem de vizibilă.
Diametru – 34 m; Înălțime – 1,2 m
Nu au fost identiﬁcate.
25.03.2017
Apare marcată doar pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772) și Harta Franciscană (1806–1869).
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

177337.3962
177365.1489
177365.8958
177332.1366

92.3589
92.484
92.177
92.5517
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Indicativ
Toponim
Cod RAN / LMI
U.A.T.
Localitate
Localizare
Destinație teren
CF, Nr. cadastral
Stare de conservare
Dimensiuni
Situri asociate
Dată veriﬁcare
Referințe cartograﬁce
Referințe bibliograﬁce
Movila M26
M26-P1
M26-P2
M26-P3
M26-P4

510188.5402
510185.9734
510135.4984
510144.1783
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M 26
Sânpetru Mare
Sânpetru Mare
46°0’54.57”N 20°49’56.13”E
În circuitul agricol, cultivată cu rapiță.
Tarla A 1966/1
Foarte aplatizată de lucrările agricole. Contururile sunt ușor vagi
Diametru – 60 m; Înălțime – 1 m
Nu au fost identiﬁcate.
25.03.2017
Apare marcată pe Harta Iozeﬁnă (1769–1772), Harta Franciscană (1806–1869), Harta
Francisco-Iozeﬁnă (1869–1887) – în perimetrul cu toponimul Hohle Hügel, Planurile
Directoare de Tragere (1952).
1. Stepanov, Liubomir, Veliki Sempeter. În: Iz sela u selo, București, 1985, p. 155–251.

177538.1852
177486.9344
177486.524
177540.2633

92.5442
92.0013
92.0414
92.2257
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