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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN ZONA FORTIFICAȚIILOR BASTIONARE ALE 
CETĂȚII TIMIȘOARA

Silviu ENEa, Dorel MICLEb, Silviu ILIUȚĂa

a Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, Romania; e‑mails: enesilviu19@gmail.com, iliuta.silviu1994@gmail.com 
b Universitatea de Vest Timișoara, Timișoara, Romania; e‑mail: dorel.micle@e‑uvt.ro

Keywords: Timișoara, fortification, necropolis, Sarmatians, Arpadian Period, the Austro‑Hungarian period
Abstract: The archaeological research took place between May 21 and June 13, 2020, behind the penitentiary located on Popa Șapcă Street, in Timișoara. 
Forty‑five archaeological features have been identified and researched, which can be dated, in the current stage of research, in: Antiquity (2nd–4th 
centuries AD), Arpadian period (12th–13th centuries) and the Austro‑Hungarian period (19th–20th century), and some are chronologically inconclusive. Of 
these, 22 are pits, 13 are tombs, four walls, three houses, two ditches and a fountain. 

Cuvinte‑cheie: Timișoara, fortificații, necropolă, sarmați, perioada arpadiană, perioada austro‑ungară
Rezumat: Cercetarea arheologică a avut loc în perioada 21 mai–13 iunie 2020, în spatele penitenciarului situat pe strada Popa Șapcă, din Timișoara. 
Au fost identificate și cercetate 45 de complexe arheologice ce pot fi datate, în stadiul actual al cercetării, în: Antichitate (sec. II–IV p.Chr), perioada 
arpadiană (sec. XII–XIII) și perioada austro‑ungară (sec. XIX–XX), iar unele sunt neîncadrabile cronologic. Dintre acestea, 22 sunt gropi, 13 sunt morminte, 
patru ziduri, trei locuințe, două șanțuri și o fântână.

1. CONSIDERAȚII GENERALE

În anul 2020 au avut loc săpături arheologice 
preventive pe un teren aflat în spatele penitenciarului situat 
pe strada Popa Șapcă din Timișoara1. Scopul acestora a fost 
investigarea unei suprafețe unde se dorește construirea unui 
bazin de înot. Astfel, a fost încheiat un contract de prestări 
servicii în vederea efectuării cercetărilor arheologice 
preventive în zona afectată, între executantul S.C. Compas 
Construct S.R.L. și Universitatea de Vest din Timișoara. 

Cercetarea arheologică în cauză a fost efectuată 
în perioada 21 mai–13 iunie, după care lucrările au fost 
amânate. În urma decapării zonei, au fost identificate și 
cercetate 45 complexe arheologice ce pot fi datate, în 
stadiul actual al cercetării, în: Antichitate (sec. II–IV p.Chr.), 
perioada arpadiană (sec. XII–XIII) și perioada austro‑ungară 
(sec. XIX–XX); alte complexe sunt neîncadrabile cronologic. 
Dintre acestea, 22 sunt gropi, 13 sunt morminte, patru 
ziduri, trei locuințe, două șanțuri și o fântână (Fig. 1). 

2. CADRUL ISTORIC

Pentru perimetrul investigat, analiza hărților istorice 
furnizează date excelente pentru înțelegerea dinamicii 
mediului geografic sub impactul factorilor de mediu sau 
a celor antropici. Terenul care face obiectul cercetării 
este situat în principal între escarpa și contraescarpa 

1 Cercetarea arheologică a fost realizată de către un colectiv din partea 
UVT Timișoara, condus de dr. Silviu Ene și compus din drd. Silviu Iliuță 
și Alin Diaconu.

anvelopei IX, care aparțineau de fortificația Vauban a 
Timișoarei austriece, fapt ce a determinat conservarea mai  
bună a vestigiilor (Fig. 3/b). Materialul cartografic de detaliu 
utilizat este plasat cronologic între 1769 și 1877 (Fig. 2–3).

Procesul de dezvoltare și reamenajare continuă a 
infrastructurii și a zonei centrale a orașului Timișoara, 
proiect derulat în mai multe etape, a prilejuit scoaterea la 
lumină a unor vestigii aparținând vechiului oraș. Istoricul 
cercetării zonei ne indică prezența mai multor descoperiri 
de interes arheologic. 

Una dintre cercetările arheologice care au scos la 
lumină vestigii, aflate în proximitatea actualului perimetru, 
se referă la subsolurile clădirii Facultății de Muzică, aici fiind 
identificate ziduri aparținând fostei fortificații bastionare 
a Timișoarei2. 

La nord de zona Facultății de Muzică, în arealul 
viitorului Institut de Cercetări Avansate de Mediu (I.C.A.M.), 
au fost practicate trei secțiuni în cadrul cărora a fost 
posibilă surprinderea vârfului Bastionului IX Carol. Tot aici, 
în secțiunea a II‑a, a fost posibilă surprinderea contragardei 
IX a fortificației Vauban, precum și patru complexe mai 
vechi aparținând secolelor XVI–XVII, acestea făcând parte 
din cartierul Palanca Mare al Timișoarei medievale3. 

Zidul de incintă al fortificației otomane din Piața 
Unirii, care separa cetatea de suburbiile sale, a fost surprins 
doar în colțul de sud‑est și pe latura vestică a actualei piețe. 
Ca tehnică de construcție, zidul este specific sistemului de 

2 Cercetare arheologică realizată de către A. Fluture. Rezultatele cercetării 
nu au fost publicate.

3 Gindele 2015.
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fortificare modo hungarico, fiind format din trei rânduri 
succesive de pământ, depuse în spatele unei structuri de 
rezistență formate din stâlpi de stejar masiv4. 

Un alt punct în care au fost evidențiate vestigii 
arheologice se află pe strada Constantin Mușat, potrivit 
colectivului condus de către arheologul Dragoș Diaconescu; 
aici a fost identificat al doilea rând de fortificare exterioară a 
cetății, acesta fiind compus din șanț de apărare și palisadă, 
în acest fel fiind confirmate izvoarele istorice referitoare 
la modul de fortificare a cetății5. De asemenea, au fost 
identificare numeroase urme antropice, reprezentate de 
gropi menajere sau fântâni6. 

În anul 2017 au fost efectuate cercetări arheologice 
chiar pe strada Popa Șapcă, de către un colectiv condus 
de către arheologul Simona Regep, cu ocazia modernizării 
tramei stradale. Aceasta a fost una dintre cele mai 
importante săpături din zonă. Au fost cercetate mai multe 
complexe din perioada otomană (cu un bogat inventar 
arheologic) și o parte din fortificațiile austriece care 
străbat strada7.

După cum putem observa din cercetările realizate în 
zone adiacente străzii Popa Șapcă sau chiar pe stradă, se 
conturează un potențial arheologic important al zonei.

3. METODA DE SĂPĂTURĂ

Metoda adoptată pentru a îndeplini acest obiectiv 
(determinată în mare măsură de condițiile din teren) a 
constat în decaparea mecanică a două unități de săpătură 
(S1, S2) cu dimensiuni și orientări variabile (suprafața 
totală decapată a fost de 1.420,48 m2), până la epuizarea 
potențialului arheologic. 

S 1 – Orientare: NE–SV. Dimensiuni: L = 48,57 m;  
l = 28,57 m; ad. max. = 3 m. Au fost identificate și cercetate 
45 de complexe arheologice. 

S 2 – Orientare: NV–SE. Dimensiuni: L = 12,45 m;  
l = 1,88 m; ad. max. = 2,10 m. Nu au fost identificate 
complexe arheologice. 

Toate aceste unități de săpătură au fost inițial 
decapate cu un buldo‑excavator cu o cupă de taluz de 
1,20 m lățime. Răzuirea manuală a permis delimitarea 
complexelor, care au fost numerotate, înregistrate și 
cercetate (Fig. 1, 4 și 5).

4. STRATIGRAFIA GENERALĂ A ZONEI

Cu anumite excepții generate de perturbările datorate 
permanentei intervenții antropice și de configurația 
geomorfologică specifică zonei, stratigrafia generală a zonei 
este următoarea (Fig. 6):

4 Szentmiklosi et alii 2016.
5 Diaconescu et alii 2016, p. 209–210.
6 Diaconescu et alii 2016, p. 209.
7 Regep et alii 2017.

1. Strat vegetal de culoare gri‑negricios, compact, de 
consistență lutoasă, situat la nivelul actual de călcare (0) 
până la cota de ‑0,20;

2. Strat de depunere de culoare galbenă, compact, de 
consistență lutoasă, de la cota de ‑0,20 m până la ‑0,80 m;

3. Strat de depunere galben‑murdar, compact, de 
consistență lutoasă, de la cota de ‑0,80 m până la cota de 
‑0,94 m.

4. Strat de cultură de culoare negricioasă, compact, de 
consistență lutoasă, pigmentat cu fragmente de cărbune și 
chirpici, amestecat cu material arheologic divers, de la cota 
de ‑0,94 m până la cota de ‑1,39 m.

5. Strat de depunere de culoare maroniu‑negricios, 
compact, de consistență lutoasă, pigmentat cu fragmente 
de cărbune și chirpici, amestecat cu puțin material 
arheologic, de la cota de ‑1,39 m până la cota de ‑1,69 m.

6. Strat de lut steril de culoare galben pai, de 
consistență siltoasă, fărâmicios, ce are în compoziție 
aglomerări calcaroase. Acesta este situat între ‑1,69 m și 
‑3 m (adâncimea maximă în cadrul săpăturilor efectuate).

5. SCURTĂ DESCRIERE A DESCOPERIRILOR

Antichitate (secolele II–IV p.Chr.)

Din această perioadă datează 27 de complexe 
arheologice, dintre care 12 gropi, 11 morminte, două 
locuințe, o groapă de par și un șanț, precum și un strat, 
în care a fost găsit un bogat material arheologic. De 
remarcat pentru această perioadă este inventarul funerar al 
mormintelor (pandantiv lunular, o monedă etc.), ceramica 
cenușie (specifică mediului sarmatic) și diversele obiecte 
ceramice (o afumătoare, o fusaiolă). 

Cx 5 – locuință (Fig. 9)
Amplasament: S1
Locuință, situată la NE de Cx 2. Suprapune Cx 45. S‑a 

conturat la ‑1,90 m și se adâncește până la ‑2,04 m față 
de nivelul de călcare actual. Are o formă rectangulară cu 
colțurile rotunjite în plan, cu dimensiunile de 3,40 × 3,34 m 
și este alveolată în profil. Umplutura se compune dintr‑un 
strat negricios, compact, amestecat cu pelicule de galben. 
Inventarul arheologic este alcătuit din fragmente ceramice 
(Fig. 17/a).

Cx 8 – groapă (Fig. 8)
Amplasament: S1
Groapă, tăiată de Cx 2. S‑a conturat la ‑1,90 m și se 

adâncește până la ‑2,20 m față de nivelul de călcare actual. 
Are forma aproximativ circulară în plan, cu diametrul de 
1,18 m și este alveolată în profil. Umplutura se compune 
dintr‑un strat brun‑negricios, lutos, compact. Inventarul 
arheologic este alcătuit din fragmente ceramice (Fig. 17/b) 
și fragmente osteologice animale.

Cx 9 – groapă (Fig. 8)
Amplasament: S1
Groapă, tăiată de Cx 2. S‑a conturat la ‑1,90 m și se 

adâncește până la ‑2,06 m față de nivelul de călcare actual. 
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Are o formă ovală cu dimensiunile păstrate de 1,14 × 1,00 m,  
iar în profil este alveolată. Umplutura se compune dintr‑un 
strat gri‑cafeniu, compact. Inventarul arheologic este 
alcătuit din fragmente ceramice (Fig. 17/c).

Cx 14 (M2) – mormânt (Fig. 10/a)
Amplasament: S1
Mormânt de inhumație, situat la SV de Cx 11, în 

apropiere de profilul de NV. S‑a conturat la ‑1,85 m și 
se adâncește până la ‑2,00 m față de nivelul de călcare 
actual. Groapa mormântului are forma ovală în plan, cu 
dimensiunile de 1,90 × 1 m și alveolată în profil. Umplutura 
se compune dintr‑un strat cenușiu‑negricios, amestecat cu 
pelicule de galben. Orientarea mormântului este SE–NV. În 
groapă a fost așezat un individ (infans), în decubit dorsal și 
în conexiune anatomică. Starea de conservare a scheletului 
este destul de precară. Capul este spart și este întors 
ușor spre dreapta. Mâna dreaptă lipsește în totalitate. 
Din mâna stângă se păstrează humerusul întins pe lângă 
corp. Bazinul lipsește în totalitate. Picioarele se păstrează 
fragmentar (fără patela și tălpi) și sunt întinse. Inventarul 
mormântului este compus dintr‑o fibulă de bronz de tip 
„arbaletă” (Fig. 10/b1), descoperită pe clavicula dreaptă, 
o lamă de cuțit de fier (Fig. 10/b2) în zona bazinului și un 
vas depus la picioare (Fig. 10/b3). 

Cx 23 – șanț (Fig. 11)
Amplasament: S1
Șanț care traversează secțiunea de la SV la NE. Este 

tăiat de Cx 1, 10, 12, 13, 24, 32, 34 și 43. S‑a conturat 
la ‑1,86 m și se adâncește până la ‑2,00 m față de 
nivelul de călcare actual. Are dimensiunile surprinse de  
26,06 × 1,10 m și forma alveolată în profil. Umplutura se 
compune dintr‑un strat cenușiu‑negricios, amestecat cu 
chirpici și concrețiuni calcaroase. Inventarul arheologic este 
alcătuit din fragmente ceramice (Fig. 17/d).

Cx 30 (M9) – mormânt (Fig. 12/a)
Amplasament: S1
Mormânt de inhumație, situat la SV de Cx 10. S‑a 

conturat la ‑2,00 m și se adâncește până la ‑2,08 m față 
de nivelul de călcare actual. Groapa mormântului are 
forma ovală în plan, cu dimensiunile de 1,85 × 0,85 m 
și alveolată în profil. Umplutura se compune dintr‑un 
strat cenușiu‑negricios, amestecat cu pelicule de galben. 
Orientarea mormântului este SE–NV. În groapă a fost așezat 
un individ subadult, în decubit dorsal. Starea de conservare 
a scheletului este precară. Craniul este spart și orientat spre 
stânga. Mâinile sunt întinse pe lângă corp, cu palmele sub 
bazin. Din cea dreaptă se păstrează doar o jumătate de 
humerus și falangele, iar din cea stângă humerusul, ulna 
(fragmentară), radiusul (care este deranjat, fiind poziționat 
lângă coloană) și falangele. Coastele, omoplații și bazinul 
s‑au conservat destul de bine. Coloana vertebrală este 
deplasată din ax în zona lombară având o formă de S. Din 
ea se păstrează 13 vertebre. Picioarele sunt întinse. Din cel 
drept au fost identificate femurul și tibia, iar din cel stâng 
doar jumătate din femur. Oasele tălpilor lipsesc în totalitate. 
Inventarul mormântului este compus din: 49 de mărgele de 
sticlă albastră, hexagonale în secțiune, descoperite în zona 

capului și a cavității toracice; o mărgea din sticlă verzuie, 
elipsoidală în secțiune, descoperită în zona omoplatului 
stâng; două mărgele de chihlimbar, rectangulare în secțiune 
(Fig. 12/b2), descoperite în zona gâtului; o fibulă de bronz 
de tip „arbaletă” (Fig. 12/b4), descoperită în zona claviculei 
drepte; doi cercei de bronz (Fig. 12/b3), unul la tâmpla 
dreaptă și unul deasupra capului, un pandantiv lunular  
(Fig. 12/b1) de argint găsit în zona gâtului și o semis  
(Fig. 12/b5) în spatele craniului, datată în perioada Marcus 
Aurelius 168–169p.Chr.8.

Cx 31 (M10) – mormânt (Fig. 13/a) 
Amplasament: S1
Mormânt de inhumație, situat la NV de Cx 10. Groapa 

mormântului este tăiată de Cx 43. S‑a conturat la ‑2,02 m 
și se adâncește până la ‑2,10 m față de nivelul de călcare 
actual. Groapa mormântului are forma rectangulară cu 
colțurile rotunjite în plan, cu dimensiunile de 2,64 × 1,18 m 
și este alveolată în profil. Umplutura se compune dintr‑un 
strat cenușiu‑negricios, amestecat cu pelicule de galben. 
Orientarea mormântului este aproximativ SE–NV. În groapă 
a fost așezat un individ adult, în decubit dorsal. Starea de 
conservare a scheletului este precară. Craniul este spart 
și orientat cu fața spre dreapta. Zona cutiei toracice este 
răvășită total (sugerând o intervenție ulterioară). Se pot 
recunoaște câteva coaste, un humerus, un radius și doi 
omoplați. Din ambele mâini se mai păstrează câte un radius, 
întins pe lângă corp. Coloana vertebrală a fost descoperită 
numai în zona lombară (doar cinci vertebre). Bazinul este 
într‑o stare relativ bună. Picioarele sunt întinse, la ambele 
lipsesc peroneul și oasele tălpilor. Inventarul mormântului 
este compus dintr‑un vas (Fig. 13/b1) dispus în zona unde 
trebuiau să fie tălpile și două obiecte neidentificate de fier 
(Fig. 13/b2–3) în zona lombară.

Cx 38 (M11)‑ mormânt (Fig. 14/a) 
Amplasament: S1
Mormânt de inhumație, situat la NV de Cx 20. S‑a 

conturat la ‑2,00 m și se adâncește până la ‑2,20 m față 
de nivelul de călcare actual. Groapa mormântului are 
forma ovală în plan, cu dimensiunile de 1,47 × 0,70 m și 
este alveolată în profil. Umplutura se compune dintr‑un 
strat cenușiu‑negricios, amestecat cu pelicule de galben. 
Orientarea mormântului este SE–NV. În groapă a fost așezat 
un individ subadult, în decubit dorsal. Starea de conservare 
a scheletului este precară. Din craniu se păstrează numai 
partea parietală și o parte din mandibulă. Mâinile sunt 
întinse pe lângă corp. Din cea dreaptă se păstrează 
humerusul, radiusul și ulna, iar din cea stângă doar ulna. 
Coastele, omoplații și bazinul se păstrează destul de bine. 
Din coloana vertebrală se păstrează numai 19 vertebre. 
Picioarele sunt întinse. La ambele, tibia și peroneul se 
păstrează fragmentar. Oasele tălpilor lipsesc în totalitate. 
Inventarul mormântului este compus din: 13 mărgele de 
sticlă albastră, hexagonale în secțiune, două mărgele de 
sticlă albastre, tubulare, șapte mărgele de faianță, circulare 
în secțiune, patru mărgele maronii, de os, tubulare și 
o mărgea portocalie de os, circulară în secțiune, toate 

8 Mulțumim pentru datare domnului Dan Vasilescu, muzeograf în cadrul 
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
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acestea descoperite în zona capului și a cavității toracice 
(Fig. 14/b2); la mâna dreaptă, în jurul încheieturii, au mai 
fost identificate trei mărgele albastre de sticlă, hexagonale 
în secțiune, două de sticlă verde, rotunde în secțiune și 
șase de os, maronii, circulare în secțiune (Fig. 14/b1); în 
zona vertebrei T4 a fost descoperită o fibulă de bronz de 
tip „arbaletă” (Fig. 14/b3).

Cx 41 (M14) – mormânt (Fig. 15/a)
Amplasament: S1
Mormânt de inhumație, suprapus de Cx 7. S‑a 

conturat la ‑2,05 m și se adâncește până la ‑2,20 m față de 
nivelul de călcare actual. Groapa mormântului are forma 
rectangulară cu colțurile rotunjite în plan, cu dimensiunile 
de 1,75 × 0,54 m, și este alveolată în profil. Umplutura se 
compune dintr‑un strat cenușiu‑negricios, amestecat cu 
pelicule de galben. Orientarea mormântului este SE–NV. 
În groapă a fost așezat un individ adult (M14), în decubit 
dorsal. Starea de conservare a scheletului este precară. 
Craniul este spart și orientat cu fața spre dreapta. Mâinile 
sunt întinse pe lângă corp. Din ambele mâini se păstrează 
humerusul, ulna și radiusul. De remarcat că mâna stângă 
este flexată din cot și acoperă zona pubiană. Coastele 
se păstrează în număr de două. Coloana vertebrală este 
deplasată din ax în zona lombară. Din ea se păstrează 14 
vertebre. Picioarele sunt întinse. Oasele tălpilor lipsesc 
în totalitate. Inventarul mormântului este compus din: 
două mărgele de sticlă neagră (Fig. 15/b1), situate în zona 
gâtului; o afumătoare ceramică (Fig. 15/b4) în dreptul zonei 
mediane a tibiei stângi; o fusaiolă (Fig. 15/b3) în apropiere 
de talpa stângă și un obiect de fier în apropierea bazinului 
(Fig. 15/b2).

Cx 45 – groapă de par (Fig. 9)
Amplasament: S1
Groapă de par, suprapusă de Cx 5. S‑a conturat la 

‑2,04 m și se adâncește până la ‑2,14 m față de nivelul de 
călcare actual. Are forma circulară în plan, cu diametrul de 
0,25 m, și este alveolată în profil. Umplutura se compune 
dintr‑un strat cenușiu‑negricios. Fără inventar arheologic.

Perioada arpadiană (sec. XII–XIII)

Din această perioadă datează o singură locuință, în 
care au fost găsite mai multe fragmente de vase din pastă 
semigrosieră și semifină, lucrate la roată și decorate cu 
împunsături succesive cu unghia. 

Cx 2 – locuință (Fig. 8)
Amplasament: S1
Locuință, situată în apropiere de colțul de SE al 

secțiunii. Taie Cx 8 și 9. S‑a conturat la ‑1,80 m și se 
adâncește până la ‑3,08 m față de nivelul de călcare actual. 
Are forma aproximativ ovală, cu o groapă de acces situată 
în partea de NV, cu dimensiunile de 3,06 × 3,20 m (cu tot 
cu groapa de acces). În profil, se poate observa modul de 
amenajare a bordeiului, și anume în trepte, cu trei pe o 
parte și două pe cealaltă. Umplutura se compune dintr‑un 
strat brun‑negricios, compact, amestecat cu chirpici și 
pelicule de galben. Inventarul arheologic este alcătuit din 

fragmente ceramice sarmatice și medievale (Fig. 16), un 
jeton făcut dintr‑un fragment ceramic, folosit în jocul de 
latrunculi, fragmente osteologice animale, un obiect de os 
prelucrat, chirpici, plăcuțe de vatră, o lamă de cuțit de fier 
și o fibulă de bronz.

Perioada austro‑ungară (sec. XIX–XX)

Din această perioadă datează zece complexe 
arheologice, dintre care: patru ziduri, patru gropi, o fântână 
și șanțul exterior al fortificației austriece. De menționat 
pentru această perioadă sunt câteva sticle de bere ștanțate 
cu sigla producătorilor, o sticluță de farmacie și ceramica 
descoperită în emplectonul zidurilor.

Cx 1 – zid (Fig. 7)
Amplasament: S1.
Zidul este situat la nord de Cx 24 și la NV de Cx 32. El 

este orientat aproximativ E–V, iar la 6,73 m față de profil face 
un unghi de 90o spre nord, urmat de un altul de 90o spre est 
după alți 2,75 m și urmat de un altul de 90o pe o lungime 
de 2,77 m spre sud, ajungând până în dreptul traiectului 
inițial. Astfel, el formează un fel de cameră. Acesta a fost 
demantelat total până la adâncimea de ‑1,20 și se mai 
păstrează ca traiect numai datorită șanțului de extragere a 
cărămizilor. Zidul taie Cx 23. Șanțul de demantelare a fost 
identificat la ‑0,10 m și se adâncește până la ‑1,20 m față de 
nivelul actual de călcare. Zidul este construit atât din cărămizi 
întregi, cât și fragmentare. El este format dintr‑un rând de 
cărămizi dispuse de‑a lungul, de jur împrejurul traiectului, 
cu o punte între cele două laturi în apropiere de primul 
unghi, lat de trei cărămizi, iar emplectonul este format 
din fragmente de cărămizi și mortar. Este legat cu mortar 
ce are în compoziția sa, la o analiză macroscopică: scoici, 
nisip var și un pietriș de granulație foarte mică. De‑a lungul 
traiectului sunt amplasați doi contraforți pe latura de sud. 
Complexul a fost surprins pe o lungime de 9 m și are o lățime 
maximă de 2,83 m. Zidul are o lungime totală de 14,32 m și o 
lățime cu contraforți de 0,97 m și fără contraforți de 0,78m, 
ceea ce ne duce cu gândul la un zid perimetral. Posibila 
cameră formată de traiectul zidului ar avea dimensiunile de  
2,15 m × 1,58 m. Din zid se mai păstrează două asize de elevație 
și cinci de fundație. Plinta este localizată la ‑1,13 m, iar talpa 
este amplasată la ‑1,80 m. Contrafortul este țesut pe zidul 
principal și este format din două cărămizi dispuse de‑a latul. 
Cărămida este de bună calitate, fiind arsă uniform. Cărămizile 
au dimensiunile de 0,30 × 0,13 × 0,12 m. În umplutura șanțului 
de demantelare au fost descoperite fragmente de cărămizi și 
ceramică fragmentară databilă în secolul XIX.

Cx 11 – escarpa fortificației austriece 
Amplasament: S1
Escarpa anvelopei IX din cadrul fortificației austriece. 

Zidul străbate secțiunea pe direcția SE–NV. Acesta a fost 
demantelat de groapa Cx 43, până la ‑3,10 m. Zidul taie 
următoarele complexe: Cx 10, 12, 13, 23, 31, 39, 40. 
Dimensiunile surprinse ale zidului sunt 36,59 × 3,20 m.  
Zidul este construit din cărămizi întregi. Pe lățime are 
dispuse, în general, șase cărămizi aranjate pe lung, legate 
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între ele cu mortar ce are în compoziția sa, la o analiză 
macroscopică: scoici, nisip var și un pietriș de granulație 
foarte mică. De‑a lungul traiectului sunt amplasați șase 
contraforți, spre interiorul fortificației. Contraforții sunt 
țesuți de zidul principal în toate cazurile. Cărămida este de 
o calitate bună, fiind arsă uniform. Dimensiunile cărămizilor 
sunt 0,30 × 0,13 × 0,12 m.

Cx 24 – fântână (Fig. 11)
Amplasament: S1
Fântână cu ghizd de cărămidă care taie Cx 23. A fost 

identificată la ‑2,05 m și se adâncește până la ‑3,64. Groapa 
de implantare are o formă circulară în plan, cu diametrul de 
1,58 m, iar umplutura este formată din lut galben. Ghizdul  
este format din 13 cărămizi, dispuse concentric, și are un 
diametru de 1,33 m. Are 21 de asize până la bază. Fântâna 
a fost umplută la un anumit moment cu un sol lutos, de 
culoare cenușiu‑negricioasă, amestecat cu lut galben, 
cărămizi sparte, oase de animal, un tub de canalizare de 
beton și multe obiecte de fier contemporane. Cărămizile 
sunt legate cu un mortar ce are în compoziția sa, la o analiză 
macroscopică: scoici, nisip var și un pietriș de granulație 
foarte mică. Acestea sunt de formă semicirculară și au 
dimensiunile 0,25 × 0,14 × 0,12 m.

Cx 27 – zid 
Amplasament: S1 
Zidul este situat la vest de Cx 19. El este orientat 

aproape E–V; în apropiere de profilul vestic face un unghi 
de 61o spre SV. Acesta a fost demantelat total până la 
adâncimea de ‑1,60 m și se mai păstrează ca traiect numai 
datorită șanțului de extragere a cărămizilor, în apropiere de 
profil. Șanțul de demantelare a fost identificat la ‑0,50 m 
și se adâncește până la ‑1,60 m față de nivelul actual de 
călcare. Zidul este construit atât din cărămizi întregi, cât 
și fragmentare. El este format dintr‑un rând de cărămizi 
dispuse de‑a lungul, de jur împrejurul traiectului, iar 
emplectonul este format din fragmente de cărămizi și 
mortar. Este legat cu mortar ce are în compoziția sa, la 
o analiză macroscopică: scoici, nisip var și un pietriș de 
granulație foarte mică. De‑a lungul traiectului este amplasat 
un singur contrafort pe latura de SV. Complexul a fost 
surprins pe o lungime de 5,93 m și are o lățime maximă cu 
tot cu contrafortul de 0,87 m și fără contrafort de 0,79 m, 
ceea ce ne duce cu gândul la un zid perimetral. Din zid se 
mai păstrează cinci asize de fundație. Talpa este amplasată 
la ‑1,84 m. Contrafortul este țesut pe zidul principal și este 
format din două cărămizi dispuse de‑a latul. Cărămida 
este de bună calitate, fiind arsă uniform. Cărămizile au 
dimensiunile 0,30 × 0,13 × 0,12 m. În umplutura șanțului 
de demantelare au fost descoperite fragmente de cărămizi 
și ceramică fragmentară databilă în secolul XIX.

Complexe neîncadrabile cronologic

Șapte dintre complexele descoperite nu au putut 
fi încadrate cronologic; este vorba de cinci gropi și două 
morminte.

6. CONCLUZII

Cercetarea arheologică efectuată în anul 2020 pe un 
teren aflat în spatele penitenciarului situat pe strada Popa 
Șapcă din municipiul Timișoara are o importanță majoră 
pentru cunoașterea istoriei antice a orașului. Chiar dacă 
există descoperiri din perioada arpadiană (sec. XII–XIII) și 
perioada austro‑ungară (sec. XIX–XX), cea mai importantă 
și bine reprezentată perioadă este cea antică, mai exact 
perioada secolelor II–IV p.Chr. Informațiile despre zona 
orașului Timișoara în aceste secole sunt lacunare, atât 
istoric, cât și arheologic. 

Necropola și așezarea sarmatică din zona Popa Șapcă 
reprezintă o descoperire fortuită într‑o zonă a Timișoarei 
care a fost perturbată de tot felul de intervenții antropice 
încă din perioada medievală. O situație fericită a fost 
creată de modul de construcție a fortificației austriece de 
tip Vauban, la care, pentru a se realiza ziduri de o grosime 
foarte mare, se adăuga pământ în zona dintre escarpă și 
contraescarpă, lucru care s‑a întâmplat și în zona amintită 
și care a conservat vestigiile mai vechi.

În lumina ultimelor cercetări, pătrunderea primilor 
sarmați iazygi se face prin Polonia și Slovacia, în jurul anului 
50 p.Chr., când aceștia se stabilesc în zona Tisei superioare; 
ei vor continua să sosească în valuri succesive până la 
sfârșitul secolului I. Pătrunderea acestora în Banat este 
lentă și se datează prin descoperiri arheologice la începutul 
secolului al II‑lea și până la sfârșitul lui9.

În ceea ce privește datarea așezării și necropolei 
sarmatice de la Popa Șapcă, cel mai bun indiciu este un 
semis descoperit în Cx 30, datat în perioada lui Marcus 
Aurelius, 168–169 p.Chr., care încadrează locuirea în a doua 
parte a secolului al II‑lea p.Chr.

Planimetria sitului sarmatic este foarte interesantă. 
Așezarea este situată spre sud‑est și se întindea, cel mai 
probabil, spre actualul liceu Nikolaus Lenau. Din aceasta 
au fost surprinse două bordeie rectangulare, fără instalație 
de foc, și 13 gropi. 

La nord‑vest față de așezare este situat un șanț 
circular, fără val, care cel mai probabil o împrejmuia; el 
are o lățime de 1,10 m și o adâncime surprinsă de cca  
20 de cm. Dimensiunile mici ale șanțului indică faptul că nu 
avea un rol de apărare, cel mai probabil fiind vorba de un 
șanț cu rol cultic, folosit pentru a delimita spațiul așezării 
de exterior. Această ipoteză este întărită de prezența a 10 
din cele 11 morminte în afara șanțului. Mormântul din  
Cx 30, descoperit în interiorul așezării, este și cel care are 
cel mai bogat inventar. Acesta aparține cel mai probabil 
unei adolescente de rang înalt.

Necropola este situată la nord‑vest față de așezare 
și se întinde pe două șiruri, aproximativ paralele, către 
calea ferată. Din aceasta au fost descoperite 11 morminte, 
toate fiind orientate, mai mult sau mai puțin, pe direcția  
NV–SE. La prima vedere, defuncții aparțin tuturor 
categoriilor de vârstă, însă, până când nu se va realiza un 

9 Muscalu 2008–2009, p. 10–11.
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studiu antropologic aprofundat, nu putem fi absolut siguri. 
Dintre cei 11 indivizi descoperiți care aparțin perioadei 
sarmatice, doar doi au capul răsturnat spre stânga, restul 
fiind spre dreapta. 

Prezența pandantivului lunular în mormântul de 
adolescentă (Cx 30) ne indică faptul că populația locală 
avea un anumit grad de cunoaștere a obiceiurilor romane. 
Conform tradiției romane, fetițele purtau în prima parte 
a vieții o lunula, care era un pandantiv apotropaic și era 
echivalentul feminin al pandantivului bulla pentru băieței10. 
Un alt indiciu al cunoașterii obiceiurilor romane este 
prezența unui jeton în Cx 2, confecționat din corpul unui 
vas și folosit în jocul de latrunculi. Acest joc, un precursor 
al jocului de dame modern, își are originile în Grecia antică 
și este reprezentat inclusiv pe vasele cu figuri. Jocul era 
foarte popular în lumea romană și avea inclusiv seturi 
de piese confecționate în special din os, însă de cele mai 
multe ori acestea erau fabricate din bucăți sparte de vase 
cenușii sau cărămizi. În cea de‑a doua variantă, piesele erau 
confecționate local, deoarece nu meritau să fie importate, 
cum este și cazul piesei descoperite în situl de la Popa 
Șapcă. Aceasta înseamnă că individul, care a produs‑o și 
cel mai probabil, o folosea, cunoștea jocul.

Ceramica cenușie descoperită în așezare și în 
morminte este specifică mediului sarmatic și are numeroase 
influențe romane. Cele două tipuri de vase prezente sunt 
cănile și ulcioarele, care au multiple analogii în așezarea de 
la Timișoara – Freidorf11.

Mărgelele descoperite în necropolă sunt monocrome 
și provin, foarte probabil, din atelierele de la Tibiscum. 
Acestea aparțin în mare parte tipului Benea V12 și, într‑o 
mai mică măsură, tipurilor Benea IV13 și VI14. Piesele 
de acest gen au analogii în toate necropolele din zona 
Banatului românesc (Foeni15, Hunedoara Timișană16) sau 
sârbesc (Kovačica17, Vršac18, Pančevo și Bela Crkva19). Cerceii 
descoperiți în Cx 30 aparțin tipului Grumeza I și au analogii 
în necropola de la Vršac20.

10 Olson 2008, p. 144.
11 Mare et alii 2010, p. 81.
12 Benea 2004, p. 206.
13 Benea 2004, p. 207. 
14 Benea 2004, p. 208.
15 Grumeza 2018, p. 204.
16 Bârcă 2014, p. 284, 285.
17 Grumeza 2014, p. 96–97.
18 Grumeza 2020, p. 441. 
19 Grumeza 2014, p. 96–97.
20 Grumeza 2014, p. 55.

Restul perioadelor sunt slab reprezentate în situl de la 
Popa Șapcă. De menționat sunt construcțiile din perioada 
austro‑ungară (Cx 1, 27 și 24), care ar putea fi anterioare 
realizării fortificațiilor bastionare ale Timișoarei. 

Deoarece prezentarea noastră se dorește a fi doar 
un raport al cercetării arheologice preventive, timpul 
nepermițându‑ne să facem o analiză de detaliu și o 
interpretare riguroasă, în acest stadiu al cercetărilor, putem 
trage totuși concluzia că obiectivul arheologic situat în 
zona Popa Șapcă reprezintă un sit cu potențial, care nu 
și‑a dezvăluit în întregime amploarea și care merită să fie 
exploatat în continuare, reprezentând un jalon important 
în peisajul arheologic timișorean.
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Figura 2. Localizarea secțiunilor din proiect pe hărțile vechi: a) harta Perrette (1716); b) planul fortificațiilor cetății Timișoara (1758–1759) / The 
location of the sections of the project on the old maps: a) Perrette map (1716); b) the plan of the fortifications of the Timișoara fortress (1758–1759).
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Figura 3. Localizarea secțiunilor din proiect pe hărțile vechi: a) planul fortificațiilor Timișoarei (1869); b) profil prin cetate în zona Anvelopei IX 
(1877) / The location of the sections of the project on the old maps: a) plan of the fortifications of Timișoara (1869); b) profile through the fortress 
in the area of Tire IX (1877).
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Figura 4. Ortofotoplan al săpăturilor / Orthophotoplan of the excavations.
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Figura 5. S1 și S2, vedere generală / S1 and S2, overview.
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Figura 16. Fragmente ceramice provenite din umplutura Cx 2 / Ceramic fragments from the feature 2 filling.
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Figura 17. Fragmente ceramice provenite din umplutura: a) Cx 5; b) Cx 8; c) Cx 9; d) Cx 23 / Ceramic fragments from the filling: a) feature 5; b) feature 7;  
c) feature 9; d) feature 23.
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